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 ملخص البحث

إن الحفاظ على التراث المعمارى ٌعد جزءاً ال ٌتجزأ من عملٌة الحفاظ على الهوٌة اإلنسانٌة وتعد عملٌة الحفاظ على   

أن تطبق بجمٌع جوانبها، فمن غٌر المنطقى اعتبار أن الترمٌم وحده كافٌاً المبانى التراثٌة عملٌة متكاملة العناصر ٌجب 

للحفاظ على المبنى التراثى، ولكن ما ٌوفر الحماٌة الحقٌقٌة للمبنى هو إعادة توظٌفه بعد ترمٌمه فى الوظٌفة التى أُنشئ من 

موقعه وطابعه الحضارى، مع عدم المساس أجلها أو فى وظٌفة جدٌدة تتوافق مع التصمٌم الداخلى للمكان ومساحته وكذلك 

، فتوظٌف المبانى التراثٌة وإعادة استخدامها بطرٌقة مدروسة ولٌست عشوائٌة ٌتراعى فٌها الجوانب بقٌمته وخصوصٌته

التصمٌمٌة للحٌزات الداخلٌة للمبانى ٌتعد ضرورة حتمٌة للحفاظ علٌها بحٌث ال تإثر التعدٌبلت المضافة على المبانى من 

احٌة اإلنشائٌة أو التصمٌمٌة أو تتسبب فى حدوث أضرار بها كما حدث لكثٌر من البٌوت والقصور والخانقاوات فى الن

 العالم اإلسبلمى.

 وتكمن مشكلة البحث فى: عدم وجود معاٌٌر تصمٌمٌة واضحة إلعادة توظٌف المبانى التراثٌة .

مع الموقع والمساحة والتصمٌم الداخلى لها مما ٌلحق الضرر  وكذلك التوظٌف العشوائى للمبانى التراثٌة بما ال ٌتناسب

 بها.

 وإهمال مبدأ إعادة التوظٌف واإلكتفاء بالترمٌم والتجدٌد للمبانى التراثٌة.

وٌهدف البحث إلى وضع المعاٌٌر التصمٌمٌة والضوابط البلزمة إلعادة توظٌف واستخدام المبانى التراثٌة بما ٌضمن 

والتطبٌق على أجزاء من مجموعة توظٌف واستخدام المبانى التراثٌة بطرٌقة علمٌة مدروسة  استمرارٌتها، وإعادة

 .الغورى

وٌفترض البحث أن إعادة التوظٌف واإلستخدام المبلئم للمبانى التراثٌة بعد ترمٌمها وتجدٌدها ٌضمن استدامة الحفاظ علٌها 

فادة من المبنى التراثى عند إعادة توظٌفه واستخدامه وٌحافظ واستمرارٌته. ومراعاة المعاٌٌر التصمٌمٌة ٌحقق أقصى است

 علٌه.

 .المنهج اإلستقرائً والمنهج الوصفى:  منهجٌة البحث

 اإلستدامة  –المبانى التراثٌة  –إعادة التؤهٌل   - إعادة اإلستخدام-إعادة التوظٌف الكلمات المفتاحٌة: 
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Abstract 

The preservation of the architectural heritage is an integral part of the process of preserving 

the cultural identity. The preservation of the heritage buildings is an integrated process that 

must be applied in all its aspects. It is not logical to consider that the restoration alone is 

sufficient to preserve the heritage buildings, But adaptive reuse after restoration provides the 

protection of the heritage buildings whether in the use for which it was established or in a new 

use corresponds its interior design and area, as well as its location and its cultural character, 

without prejudice to its archaeological value and privacy. Adaptive reuse of heritage buildings 

with a deliberate manner, takes into consideration the design aspects of the internal spaces of 

the buildings is necessary to preserve it so that adjustments and architectural elements added 

do not affect the buildings in terms of construction or interior design, or cause damage to 

them as happened to many homes, palaces and "Khanqua" in the Islamic world. 

The Main point in the research lies in: 

- Lack of clear design criteria for adaptive reuse of heritage buildings. 

- Random reuse of heritage buildings in a way that does not fit with the location, area, and 

interior design, which harms them. 

- Neglecting the principle of adaptive reuse and only the restoration and renovation of 

heritage buildings. 

The research aims to: 

1 - Develop the design criteria for the adaptive reuse of heritage buildings to ensure their 

sustainability 

2 - Adaptive reuse of heritage buildings in a systematic scientific methods. 

The research proposes: 

1- Adaptive reuse of heritage buildings after restoration ensures the preservation and 

sustainability. 

2 - Respecting the design criteria achieves the most benefit from the heritage buildings during 

Adaptive reuse 

Research Methodology: Descriptive, Analytical  

Research Outline: 

To study the impact of the adaptive reuse process of heritage buildings on their preservation 

and sustainability. 

Key Words: Adaptive reuse – Reuse- Rehabilitation - Heritage buildings - Sustainability     

 مقدمة:

ف بؤننه اإلسنتعراض ٌُعد التراث المعمارى جزء من التراث الحضاري  ٌُعنرب والتعبٌنر المنادى لمجموعة معٌنة منن البشنر، و

عن مكونات إنسانٌة متفردة، ألن اإلنسان هو الكائن الوحٌد الذى ٌملك القدرة على التجرٌند وهنذه القندرة تسنم  لنه بنالتفكٌر 

وفى الغالب ٌكون سبب الحفاظ علنى المبنانى التراثٌنة هنو قٌمتهنا التارٌخٌنة والحضنارٌة  (.1العقبلنى وهى أساس اإلبداع )

ا، وهذا ٌضٌف على األجهزة التنفٌذٌة أعباء مالٌة كبٌرة بسبب عملٌنات التنرمٌم والصنٌانة، ولكى تكون مناطق جا ًٌ ذبة سٌاح

وكذلك اإلدارة لتلك المبانى والعناٌة بها بعد ترمٌمها. وقد أدركت الدول المتقدمة ضنرورة اسنتثمار المبنانً التراثٌنة بزٌنادة 
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مها، بمنا ٌضنمن اسنتمرارها وٌصنب  المبننى التراثنً بنذلك جنزًءا منن الجذب السٌاحً إلٌها ومشاركة المواطنٌن فً استخدا

 (. 3المجتمع ولٌس بناًء أصم ٌشكل عبء مادى على المجتمع )

من هنا ظهرت أهمٌة دراسات الجدوى التصمٌمٌة والفنٌنة واإلقتصنادٌة السنتثمار المبنانً التراثٌنة إلحٌناء القنٌم الحضنارٌة 

ماضنً بالحاضنر بعند اإلنفصنال النذى أثنر علنى االسنتمرارٌة الحضنارٌة. فتوظٌنف التً اندثرت بمرور الوقت، ووصنل ال

المبانً التراثٌة التوظٌف المبلئم ٌساعد علنى تطوٌرهنا ودمجهنا فنى المجتمنع وٌمتند أثنره إلنى الجاننب الحضناري والثقنافى 

وي للمجتمنع وتعنم الفائندة علنى وكذلك الجانب االقتصادي، ففً حالة توظٌف المبنى التراثى ٌدخل المبنى فنً الكٌنان العضن

ٌُهمل بعد فترة، ثنم ال ٌلبنث أن  المنطقة المحٌطة به، والمناطق المجاورة، بٌنما فً حالة اإلكتفاء بالترمٌم ٌقف المبنى جامًدا 

تتنندهور حالتننه مننرة أخننرى، وهنننا ٌتضنن  اإلخننتبلف بننٌن اإلسننتفادة بالمبننانى التراثٌننة بتوظٌفهننا بوظٌفننة مبلئمننة أو تجمٌنندها 

 اإلكتفاء بترمٌمها.ب

 :التراثٌة والمنشآت المبانى -١

المبانى التراثٌة هى تلك المبانى التى تمنحنا اإلحساس باإلعجاب بها، وتجعلنا متطلعٌن إلى فهم المزٌد عن الذٌن عاشوا 

 المبانى ٌث عن. وعند الحد(11) بها وعن ثقافتهم، وتتضمن قٌم معمارٌة، وقٌم تارٌخٌة، وأثرٌة، واقتصادٌة، واجتماعٌة

 .بها المحٌطة للمنطقة بالنسبة أهمٌتها والتعرف على وتحدٌد قٌمتها وتصنٌفها، ٌجب تعرٌفها التراثٌة والمنشآت

 : Heritage building التراثى تعرٌف المبنى 1-1

لٌشمل أى  1991عام ال ٌوجد تعرٌف محدد للمبانى التراثٌة، ولكنه مفهوم امتد وفقاً لمٌثاق البندقٌة للحفاظ المعمارى 

. ولم ٌعد مقصورا على المعالم األثرٌة (11) ثقافٌة، أو مجتمعٌة ،جمالٌة معمارٌة ، أو رمزٌة، أو بقٌم تارٌخٌة ٌتمٌز مبنى

 :باآلتً المتمٌز المعمارى الطراز ذات أو التراثٌة تتسم المبانى أن الدٌنٌة والقصور فقط كما كان فى السابق. وٌجب

 ًٌتقبلها المجتمع وٌتفاعل معها بما ٌضمن استمرارٌتها.  : وهو ما ٌعنى أنالقبول المجتمع 

 .ظاهرة ثقافٌة: وهو ما ٌعنى أن تكون المبانى التراثٌة معبرة عن أفكار مادٌة أو معنوٌة فى فترة زمنٌة محددة 

 معها أثناء عملٌات الحفاظ. البقاء واإلستمرارٌة: وهو ما ٌعنى أن تكون حالة المبانى التراثٌة تسم  ببقائها والتعامل  

 التراثٌة: المبانى أنواع 1-2

 تنقسم كما ،1التراثٌة وذلك وفًقا للقانون ألهمٌتها وفًقا( وذلك A,B,Cرئٌسٌة هى: ) ثبلث أنواع إلى التراثٌة المبانى تنقسم

تحدٌد األولوٌات بالنسبة لعملٌات وتهدف هذه التصنٌفات إلى  كلٌاً. متدهورة جزئٌاً، متدهورة إلى:جٌدة، لحالتها طبقاً 

والمستوى المسموح به من هذا التدخل وفقا لحالتها  ،الحفاظ المعمارى والترمٌم بالنسبة لهذه المبانى، وكذلك إمكانٌة التدخل

 كاآلتى :

 تراثٌة مبانى (Aهى مبانى مسموح فٌها بالترمٌم فقط وذلك نتٌجة ألهمٌتها، وعدم : ) لتصمٌم أى تغٌٌرات فى ا إجراء

 الداخلى أو الواجهات الخارجٌة إال فى حدود ضٌقة للغاٌة.

 تراثٌة مبانى ( فئةBمسموح بعمل : ) الداخلٌة فى التصمٌم الداخلى إلمكانٌة إعادة التوظٌف. التعدٌبلت بعض 

 فئة تراثٌة مبانى (Cمسموح فى تلك المبانى بعمل تغٌٌرات جذرٌة فى الداخل قد تصل : ) ل للمبنى معالكام الهدم إلى 

 (.11وٌبٌن الجدول التالى القٌم والمعاٌٌر األساسٌة للمبانى التراثٌة). أو أحدها الخارجٌة بالواجهات االحتفاظ

 

                                                           
1
 اٌّزّيض اٌّؼّبسٜ اٌطشاص راد اٌزشاصيخ ٚإٌّشآد اٌّجبٔٝ ِٚٛاطفبد ٌّؼبييش ٦٠٠٢ ٌغٕخ 411سلُ لبْٔٛ 
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 األساسيت المعايير القيمت

 Historic قٌمة زمنٌة )تارٌخٌة( 

value 

 )ِؤشش ِؼٕٜٛ( اسرجبط اٌّجٕٝ ثميُ ربسيخيخ لِٛيخ.  -

 ِّٙخ.)ِؤشش ِؼٕٜٛ( ِؤصشح لِٛيخ ثؤحذاس ػاللخ ٌٗ - 

 ِذٜ رؼجيش اٌّجٕٝ ػٓ ػظشٖ ٚربسيخٗ. )ِؤشش صِٕٝ( -

 اٌضِٕٝ( اٌّجٕٝ.) ِؤشش ػّش -

مة  ػبٌّيب . أٚ ِحٍيب   ِّٙخ شخظيخ ثٗ ألبِذ-    Symbolic value رمزٌة ٌق

 .اٌؼّبسح سٚاد ألحذ ِؼّبسٜ رظّيُ ٔزبط اٌّجٕٝ -

 Architecturalمعمارٌة  قٌمة

value 

 ِزفشد. ِؼّبسٜ طشاص ٌٗ - 

 ٌٗ رظّيُ ِؼّبسٜ ِزّيض ٚإثذاع فشيذ ِٓ ٔٛػٗ. - 

 ِجٕىىٝ يٕزّىىٝ ٌفزىىشح ِّٙىىخ ِىىٓ رىبسيم اٌفىىٓ اٌّؼّىىبسٜ أٚ يٕزّىىٝ ٌّذسعىىخ  -

 ِؼّبسيخ.

 .ِزىبٍِخ رشاصيخ ػّشأيخ ِجّٛػخ ليّخ اٌّجٕٝ ِغزّذح ِٓ وٛٔٗ جضء ِٓ -  Urban value ػّشأيخ ليّخ

ٌٙب أّ٘يزٙب اٌزبسيخيخ ٚاٌجيئيخ ٌٚٙب ِخطظ ِزفشد  رشاصيخ حذيمخثٗ  اٌّجٕٝ - 

   .يّضً فزشح صِٕيخ ِحذدح

 ِجبْ رشاصيخ ِزىبٍِخ ِٓ حيش أعٍٛة ثٕبئٙب ٚشىٍٙب اٌّؼّبسٜ.ِجّٛػخ  - 

 .اسرجبط اٌّجٕٝ اٌزشاصي ثٛظيفخ إجزّبػيخ ٘بِخ يؤديٙب  - Social valueاجزّبػيخ  ليّخ

 رمبٌييذ اجزّبػيخ وبٔذ لبئّخ ثٗ.اٌّجٕٝ اٌزشاصٝ يؼىظ  -

 اٌزشاصٝ جضء ِٓ ػّبسح طحشاٚيخ أٚ سيفيخ ٌٙب طجيؼخ ِزىبٍِخ.  اٌّجٕٝ -   Traditional value ِحٍيخ ليّخ

رغزخذَ خبِبد ِحذدح فٝ  ِؼّبسيخ اٌزشاصٝ جضء ِٓ ِجّٛػخ اٌّجٕٝ - 

 ثيئي ب.اٌجٕبء وبٌطيٓ ِضال، ٘زٖ اٌخبِبد ِزٛفشح فٝ اٌّىبْ ِٚزالئّخ 

 فٝ اٌحشف اٌزمٍيذيخ. رظّيّيخ ِزشاوّخ خجشاد ػٓ يؼجش رمٍيذٜ ِجٕٝ-

 ( ٌبٌن القٌم والمعاٌٌر األساسٌة التى تمٌز المبانى التراثٌة.1جدول)

  : التراثٌة المبانى على وسائل الحفاظ -2

تدهورها، كاألضرار الناتجة عن التوظٌف المقصود بعملٌة الحفاظ على المبانى التراثٌة هو وقف العوامل التى تإى إلى 

اإلنشائً والمعمارى للمبنى، وكذلك عوامل التلف األخرى ه إلى التدهور الغٌر مبلئم للمبنى التراثى الذى ٌإدى بدور

كالمٌاه الجوفٌة، وهناك أشكال أخرى لتشوٌه المبانى التراثٌة كتغٌٌر شكل المبنى الخارجى وواجهاته وكذلك إضافة أو هدم 

بعض الحوائط الداخلٌة، أو اغبلق فتحات معمارٌة أو عمل فتحات لم تكن موجودة من قبل، لذلك ظهرت الحاجة إلى 

وجود علم ٌهتم بالحفاظ على المبانى التراثٌة وٌعمل على التقلٌل من أثر عوامل التشوٌه علٌها ، فالحفاظ المعمارى 

Architectural conservation والتصمٌم المعمارى والداخلى ،  لم الحفاظ على مواد البناءللمبانى التراثٌة هو ع

والجو التراثً الموجود فى المبانى التراثٌة، من خبلل وضع معاٌٌر دقٌقة وحذرة لمقدار التدخبلت التى ستمارس على تلك 

لمواثٌق الدولٌة وسوف نقوم بالتعرض ألهم وسائل الحفاظ المعمارى على المبانى التراثٌة المنصوص علٌها با .المبانى

 الهور( والتى أقرتها الٌونسكو للتعامل مع المبانى التراثٌة واألثرٌة.-فلورنسا –ومنها مواثٌق )أثٌنا 
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 :Strengthening التدعٌم والتقوٌة  2-1

والمقصود بالتدعٌم هنا هو الترمٌم اإلنشائً للمبانى التراثٌة بسبب وجود تصدعات أو شروخ أو انهٌارات فى بعض 

جزائها، وٌجب اتخاذ كافة تدابٌر األمان أثناء الترمٌم اإلنشائى لتجنب المخاطر التى قد تحدث أثناء عملٌة التدعٌم والتقوٌة أ

 اإلنشائٌة.

 : Restoration الترمٌم  2-2

الترمٌم عبارة عن عملٌة تهدف إلى اصبلح األضرار التى لحقت بالمبانى التراثٌة من أجل الحفاظ على فعالٌتها وعلى 

طابعها األصلى، وٌتم الترمٌم بعدة أسالٌب، وبخامات مشابهة للخامات األصلٌة قدر اإلمكان، وٌتم الترمٌم عن طرٌق 

د تإدى إلى ضٌاع القٌمة الفنٌة للمبانى التراثٌة، وٌتم الترمٌم وفًقا خبراء متخصصٌن فى الترمٌم لمنع األخطاء التى ق

للدراسات الفنٌة الخاصة بالتوثٌق المعمارى للمبنى حسب حالته األصلٌة، وكذلك الترمٌم الدقٌق لؤلسقف والزخارف 

 والواجهات. 

 :Renovationالتجدٌد أو التحدٌث  2-3

تكٌٌف  –االنترنت  –التلٌفون  –ثً بالتقنٌات البلزمة لتحدٌثه كشبكات) اإلنذار المبنى الترا المقصود بالتجدٌد هو تزوٌد

مع عدم المساس بمكونات المبنى التراثً  (،11) وكذلك تجدٌد المرافق كشبكات المٌاه والكهرباء والصرف الصحى هواء(

 األساسٌة وخصائصه التراثٌة.

 استكمال األجزاء الناقصة: 2-4

ٌتم استكمالها أو إعادة بنائها، وٌتم ذلك وفًقا لمواصقات خاصة بالمبنى  المتهدمة من المبانى التراثٌة، األجزاء المفقودة أو

 وطرٌقة إنشائه وخاماته، بحٌث ال تإثر على خصائص المبنى التراثً وقٌمته. 

 : Rehabitliation المتوافق االستعمال وإعادة التؤهٌل إعادة 2-5

التراثٌة هو اإلجراء المتخذ لعبلج الفشل أو عدم قدرة تلك المبانى القٌام بالوظائف واألنشطة المتوقعة إعادة التؤهٌل للمبانى 

الجدٌدة،  وظٌفته مع لٌتوافق بالمبنى نشائًاإل أو معمارىفى التصمٌم الداخلى أو ال تغٌرات بعض منها، وٌتم ذلك بإحداث

 إضافة إعادة التؤهٌل من أجل تحقٌق المبنى لمتطلبات الراحة مثلمع عدم المساس بقٌمة المبنى األصلٌة ، وتتم عملٌة 

، كتدعٌم الواجهات كإضافة المصاعد، وكذلك تحقٌق متطلبات الوظٌفه الجدٌدة للمبنى  ضار، غٌر بؤسلوب الخدمات بعض

" هو مجموعة ٌل فإن مفهوم إعادة التؤه 1991واألسقف وغٌرها من عناصر التصمٌم الداخلى. ووفقا لمٌثاق لشبونة عام 

من األعمال التى تهدف إلى إرجاع المبنى إلى حالته السابقة، بعد القضاء على جمٌع التشوهات على مستوى مواد البناء، 

المستوى الوظٌفً، النظافة واألمن التى تراكمت على مدى السنٌن وجعله فً حالة أحسن بتحدٌثه إلعادة شغل وظائفه 

حدٌث. وهنا، ٌجب أن ٌكون اإلستخدام الجدٌد متوافق مع طبٌعة المبنى فٌما ٌعرف بإعادة ولتقرٌبه من متطلبات العصر ال

 التوظٌف المتوافق.

 : Reuse إعادة اإلستعمال 2-6

(. مع القٌام بعملٌات 9ٌعنى إعادة توظٌف المبنى التراثً بوظٌفته األصلٌة دون إجراء تغٌٌر فى تصمٌمه الداخلى)

البلزمة، إلن إعادة استخدام المبنى فً وظٌفته األصلٌة ٌناسب تصمٌمه الداخلى والمعماري  التحدٌث والترمٌم والتؤهٌل

ومن أمثلة ذلك مسجد الغورى الذى ٌإدى  .(7)وإمكاناته دون الحاجة لتعدٌبلت جوهرٌة تسٌئ ألصالته ومكانته التارٌخٌة

د بجنوب استرالٌا حول هذا المفهوم فإن "اإلستعمال وظٌفته لآلن وهى إقامة شعائر الصبلة، ووفقاً لمٌثاق )بورا( الذى عق

ٌعنى النشاطات واألعمال والوظائف التى ٌستقبلها المكان وتتم إعادة اإلستعمال بوظٌفة مبلئمة تحترم القٌمة الثقافٌة 
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 . Council of Intrnational( ICOMOSللمكان" وهذا ما أقره المجلس الدولى لآلثار والمواقع التراثٌة إٌكوموس )

Monuments and Sites 

 :  Adaptive reuse  المتكٌف)التوظٌف( اإلستخدام إعادة 2-7

المقصود بالتوظٌف هو تحوٌل أو تغٌٌر وظٌفة المبانى التراثٌة التى فقدت وظٌفتها األصلٌة مع وجودها بحالة إنشائٌة جٌدة 

(. وغالبا ما ٌصاحب عملٌة إعادة 11الحفاظ على المبنى)إلى استخدامات جدٌدة تبلئم اإلحتٌاجات الحالٌة وتضمن 

التوظٌف تغٌٌرات فى التصمٌم الداخلى للمكان طبقا لوظٌفته الجدٌدة ، هذا مع أهمٌة وضع خطة توظٌف للمبانى التراثٌة 

ته الجدٌدة هناك ومن أجل تهٌئة المبنى التراثً لوظٌف ،تتوافق مع اإلستعماالت السائدة فى الحى أو المنطقة الموجود بها

 ثبلثة احتماالت ممكنة وهى:

 تدخبلت عمٌقة على المبنى من أجل جعله متوافقا مع وظٌفته الجدٌدة وهذا ٌضر بقٌمة المبنى التراثً. 

 بٌئة داخلٌة غٌر مستقرة من أجل تجنب أى تدخبلت على المبنى. 

 العبء األكبر فى ذلك على المصمم الداخلى. الحفاظ على القٌم التراثٌة للمبنى مع األداء الوظٌفً الفعال ، وٌقع 

 معاٌٌر نجاح مخططات إعادة التوظٌف: -3

ما ٌحدد مقدار نجاح مخططات إعادة التوظٌف للمبانى التراثٌة أو فشلها هو مدى قدرتها على توفٌر أربعة متطلبات  إن

 (:1أساسٌة بعد اإلنتهاء من مشروع إعادة التوظٌف وهى)

 الجمالٌة والرمزٌة للمبنى التراثً: الحفاظ على القٌم 3-1

ٌجب أن ٌحافظ مخطط إعادة التوظٌف على القٌم المعمارٌة والرمزٌة الموجودة فً المبنى والمتمثلة فى التفاصٌل 

 المعمارٌة والزخارف والتصمٌم الداخلى وتوزٌع الفراغات والجو التراثً العام.

 توفٌر المتانة اإلنشائٌة للمبنى التراثً: 3-2

تم ذلك فٌما ٌختص بالتدعٌم الفٌزٌائً ، وكذلك أن تتناسب قوة تحمل المبنى مع الوظٌفة الجدٌدة ، من أجل توفٌر مطلب وٌ

 اإلستدامة فً المبنى ، وهو مطلب رئٌسى فى مشارٌع إعادة التوظٌف.

 إختٌار وظٌفة وتوزٌع جدٌد للفراغات: 3-3

تتوافق هذه الوظٌفة مع القٌمة التراثٌة للمبنى وأن تلبً متطلبات العصر  عند اختٌار وظٌفة جدٌدة للمبانى التراثٌة ٌجب أن

 الحالً وذلك بالتصمٌم الجٌد للحٌزات الداخلٌة ودراسة الموقع والمحٌط اإلجتماعً للمبنى أثناء إعداد مخططات التوظٌف.

 الجدوى اإلقتصادٌة: 3-4

التراثٌة والجدوى اإلقتصادٌة المرجوة من المشروع، فالمشروع كثٌراً ما ٌتم الربط بٌن مشارٌع إعادة التوظٌف للمبانى 

 الناج  هو الذى ٌإمن فائدة استخدامٌة تعادل مصارٌف إعادة تؤهٌله وتضمن تموٌل صٌانته الدورٌة فٌما بعد.

 ( الجوانب األساسٌة لمفهوم إعادة توظٌف المبانى التراثٌة2وٌبٌن الجدول التالى رقم )

 

 

الجوانب 

األساسيت 

لعملياث 

إعادة 

 اٌحفبظ ػٍٝ اٌّجٕٝ اٌزشاصي ٚرحغيٓ شىٍٗ اٌؼبَ . - اٌجبٔت اٌّؼّبسٜ

 إطالح اٌٙيىً اإلٔشبئي ٚاألجضاء اٌّزذ٘ٛسح. -

 رٙيئخ اٌجيئخ اٌؼّشأيخ ٚرٕغيك اٌّٛلغ اٌؼبَ.)طشق، رشجيش(- اٌجبٔت اٌؼّشأٝ

 اٌجٕيخ األعبعيخ.رحغيٓ شجىبد - اٌجبٔت اٌجيئي

 رمٍيً ٔغجخ اٌزٍٛس.-

 رحغيٓ ٚسفغ ِغزٜٛ اٌّؼيشخ ٌٍغىبْ.- اٌجبٔت اإلجزّبػٝ
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 اإلسرمبء ثغٍٛن اٌغىبْ ٚػبدارُٙ ٚغشط اٌٛػٝ اٌضمبفي ٚاٌحضبسٜ- التوظيف

سفغ اٌّغزٜٛ اإللزظبدٜ ٌٍغىبْ ِٓ خالي رطٛيش أػّبٌُٙ اإلٔزبجيخ - اٌجبٔت اإللزظبدٜ

 ٚخٍك فشص ػًّ جذيذح.

 ك ػبئذ ِبدٜ ٌيٕفك اٌّجٕٝ راريب ػٍٝ ٔفغٗ.رحمي-

 المنهج التصمٌمً لتوظٌف المبانً التراثٌة: -4

ٌتحرك الفكر التصمٌمً لتوظٌف المبانً التراثٌة فى اتجاهٌن، األول ٌبدأ بإجراء التعدٌبلت الداخلٌة أو اإلضافات على 

الترمٌم العام وتجدٌد األجزاء المتهدمة، وذلك بما ال ٌغٌر من المبنى التراثً تبًعا للوظٌفة الجدٌدة وفى أضٌق الحدود، ثم 

الهٌكل البنائً أو التشكٌل الفراغً للمبنى التراثً، واالتجاه الثانً ٌتمثل فً تصمٌم المبانً الملحقة بالمبنى التراثً 

ٌتحدد حجمه وتصمٌمه  بغرض استٌعاب التجهٌزات التً ٌتطلبها التوظٌف الجدٌد للمبنى، والمبنى الملحق بناء منفصل

الداخلى تبعا للغرض منه، كما ٌتحدد تصمٌمه المعمارى لٌعبر عن عصره  سواء من ناحٌة خامات البناء أو المعالجات 

الداخلٌة أو التجهٌزات وبحٌث ال ٌتعارض تصمٌمه المعماري مع الخصائص المعمارٌة للمبنى التراثً، وهكذا ٌعبر 

. (3)بر المبنى الملحق الجدٌد عن عصره أًٌضا، وهذا ما ٌإكد االستمرارٌة الحضارٌةالمبنى التراثً عن عصره كما ٌع

فالتغٌٌرات التى ٌمكن أن تتم لتؤهٌل المبنى وتكٌٌفه مع وظٌفته الجدٌدة كثٌرة ومتعددة ، وتعتمد على عدة عوامل ، وٌمكن 

 (:8تقسٌم التغٌٌرات إلى اتجاهٌن)

 تغٌٌر التصمٌم الداخلى : 4-1

ٌُراد تغٌٌر وظٌفته،  ا و ًٌ إن التصمٌم الداخلى لمبنى جدٌد أسهل من إعادة التصمٌم للحٌزات الداخلٌة لمبنى تراثً موجود فعل

ألن المبنى التراثى ٌكون مصمما إلستٌعاب وظٌفة محددة ذات متطلبات تختلف عن متطلبات الوظٌفة الجدٌدة، وٌتراوح 

إعادة التصمٌم للحٌزات الداخلٌة، إلى اإلمتداد الداخلى، أو التغٌٌر الكلى،  تغٌٌر التصمٌم الداخلً للمكان من مجرد

 وٌتضمن اآلتى: 

 إعادة التصمٌم للحٌزات الداخلٌة: 4-1-1

عند إعادة توظٌف مبنى تراثى ٌجب تحدٌد متطلبات الوظٌفة الجدٌدة وما تتطلبه من حٌزات داخله، و ٌتطلب إعادة 

 قسٌمها لكى تناسب أهداف الوظٌفة الجدٌدة.التصمٌم دمج حٌزات أو إعادة ت

 اإلمتداد الداخلى: 4-1-2

المقصود باإلمتداد الداخلى زٌادة المساحة المستخدمة فى المبنى، وذلك باإلستفادة من ارتفاعات األسقف لعمل أدوار داخلٌة 

 ٌدة.جدٌدة )مٌزانٌن( أو اإلستفادة من األفنٌة الداخلٌة لعمل حٌزات تناسب الوظٌفة الجد

 التغٌٌر الداخلى الشامل: 4-1-3

( ٌكون الحفاظ على المبنى من حٌث الهٌكل الخارجى أو أحد الواجهات فقط،  Cفً بعض المبانى التراثٌة )مبنى تراثً فئة

 .(11)مع بناء مبنى جدٌد من الداخل متوافق والمتطلبات الجدٌدة لوظٌفته التى سوف ٌإدٌها

 التغٌٌر الخارجى: 4-2

فق المبنى التراثً مع الوظٌفة الجدٌدة، من الممكن أن ٌستلزم ذلك عمل بعض التغٌٌرات الخارجٌة بالمبنى، لكى ٌتوا

 وتتراوح هذه التغٌٌرات ما بٌن التغٌٌرات البسٌطة فً تصمٌم الواجهات وكذلك عمل امتدادات خارجٌة للمبنى.

 تغٌٌر تصمٌم الواجهات: 4-2-1

ٌكون من الضرورى عمل بعض التغٌٌرات فى الواجهات حتى تتوافق مع فى بعض مشارٌع إعادة التوظٌف قد 

اإلحتٌاجات الداخلٌة كالفتحات )نوافذ، أبواب(، وفى تلك األحوال ٌستوجب عمل دراسات متكاملة لنسق الواجهات وإٌقاع 
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قوى إلجراء مثل هذه النوافذ واألبواب واختٌار أماكنها الجدٌدة وتوافقها مع الفتحات األصلٌة، ولكن البد من مبرر 

 التعدٌبلت وأن تكون متوافقة مع المبنى التراثً والطابع العام للبٌئة المحٌطة .

 اإلمتدادات الخارجٌة: 4-2-2

المقصود باإلمتداد الخارجً زٌادة مساحة المبنى عن طرٌق التفكٌر فً اإلمتدادات واإلضافات الخارجٌة، وٌجب أن ٌؤتى 

ل البدٌلة لئلكتفاء بالمساحة الداخلٌة للمبنى أو اإلعتماد على اإلمتداد الداخلى للمبنى إن أمكن، ذلك بعد محاولة إٌجاد الحلو

 وعند التفكٌر فً اإلمتدادات الخارجٌة ٌجب مراعاة عدم إعاقة الرإٌة البصرٌة للمبنى.

لتراثً، أو غٌر مرئٌة تحت وقد تكون اإلمتدادات الخارجٌة مرئٌة متمثلة فً مبنى جدد ٌتم الربط بٌنه وبٌن المبنى ا

أسالٌب التعامل مع المبانى التراثٌة القدٌمة عند إعادة استخدامها  1مستوى سط  األرض. وٌبٌن المخطط التالى رقم

 (.1وتوظٌفها)

  

 

 أسس توظٌف المبانى التراثٌة: -5

توظٌننف المبنانً التراثٌننة دقنة بالغننة فنى اختٌننار الوظٌفنة الجدٌنندة،  فنالتوظٌف ٌتضننمن الناحٌنة التصننمٌمٌة إلعننادة ٌتطلنب  -

صٌاغة المبنى صٌاغة تصمٌمٌة تتوافنق منع الوظٌفنة الجدٌندة وُتلبنى احتٌاجاتهنا، وهنو منا ٌشنمل بجاننب التؤهٌنل والتنرمٌم، 

عمال الصحٌة والكهربائٌة ، هذا وٌجب مراعاة الدقة والحساسٌة الشدٌدة تنسٌق الموقع العام والتجهٌزات الفنٌة الخاصة باأل

فى المعالجات والتراكٌب الفنٌة حتى ال تإثر على التصمٌم الداخلى أو الشكل المعمناري للمبننى، وٌتمثنل ذلنك فنى اإلختٌنار 

عننارض مننع القٌمننة التراثٌننة، الجٌنند لخامننات التكسننٌات البلزمننة لئلضننافات مننن حٌننث الشننكل النهننائى والملمننس بحٌننث ال تت

 إبلتنون المنعقند بكنندا عنام واختٌار دقٌق للتجهٌزات الفنٌة وتركٌبها بحٌث ال تنإثر علنى  المظهنر العنام. ولقند أشنار مٌثناق

 األصنلٌة، وظٌفتنه فنً ى التراثنًالمبنن استخدام ٌجب المبنٌة، بخصوص إعادة اإلستخدام أنه البٌئة وإثراء لحماٌة م ٣٨٩١

 ٌحتنرم أن وٌجنب ، بنالمبنى ملموًسنا تغٌٌنًرا تتطلنب ال مبلئمنة وظٌفنة فنً الجهنود إلسنتخدامه بنذل فٌجنب ذلنك تعنذر واذا

التؤهٌنل تعننى  إعنادة أن إلى المإتمر أشار العام، كما والموقع لممرات الحركة واألصلٌة الموجودة الجدٌد التقالٌد اإلستخدام

( يبين1)مخطط  توظيفها التراثيت عنذ إعادة المباني مع التعامل أساليب 
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ة، وٌشنمل مفهنوم إعنادة التؤهٌنل أٌضناً المعاصنر لنٌبلئم المقناٌٌس الوظٌفٌنةالعنام  تغٌٌنر وظٌفتنه أو الموقنع أو تعندٌل المبننى

 تكٌٌف المبنى لٌبلئم استعمال جدٌد، وهو ما ٌعنى التوظٌف.

دراسة األنماط المعمارٌة والفنٌة السائدة فى المبنى التراثً لئلستفادة منها فى تصمٌم أى اضافات معمارٌنة قند ٌلجنؤ الٌهنا  -

 توظٌف للمبنى التراثى.المصمم لمتطلبات ال

دراسة األسالٌب المعمارٌة للحٌزات التصمٌمٌة وممرات الحركة والمداخل وعناصر التوزٌع الرأسنٌة كالسنبللم وأسنالٌب  -

 اإلضاءة والتهوٌة المختلفة.

لتراثننً أو اختٌننار أنسننب أنمنناط األثنناث البلزمننة لبلسننتعمال بحٌننث تتوافننق مننع المبلمنن  الفنٌننة لؤلثنناث الموجننود بننالمبنى ا -

 المتواجد فً ذات العصر.

اإلهتمام بالمحٌط البٌئنى، فإعنادة توظٌنف المبنانى التراثٌنة تتطلنب تهٌئنة البٌئنة العمرانٌنة المحٌطنة بهنا، و تشنمل عناصنر  -

واء متعددة ومن أمثلتها الطرق الموصلة إلٌها و تنسٌق الموقع العام والتشجٌر وكذلك االرتقاء بالبٌئنة العمرانٌنة المحٌطنة سن

بالعمل على بناء األجزاء المنهارة  من المبانً أو ترمٌمهنا ، وكنذلك دهنان الواجهنات الخارجٌنة للمبنانى المحٌطنة بالمبنانى 

 التراثٌة بؤلوان تتوافق مع الطابع العام للمنطقة.

ظٌنف المبنانى التراثٌنة قد ٌتطلب األمر استخدام بعض المبانً المحٌطة بالمبانى التراثٌة فى التجهٌزات الخاصة بإعادة تو -

)اإلمتدادات الخارجٌة المرئٌة( ، أو إحٌناء المنطقنة األثرٌنة بؤكملهنا وإعنادة توظٌفهنا ككتلنة عمرانٌنة متكاملنة ، كنذلك تحندد 

ألننوان ومننواد التشننطٌبات الخارجٌننة و عناصننر اإلضنناءة الخارجٌننة ونوعٌننات األرضننٌات وعناصننر التؤثٌننث الخننارجى فننً 

 (. 3استعماالتها المتوقعة)المنطقة بما ٌتناسب مع 

 مجاالت توظٌف المبانى التراثٌة:5-1

إدارى  –تجنارى  –ٌتم توظٌف المبانً التراثٌة فى العدٌد من مجاالت التوظٌف المبلئمة لطبٌعة تصمٌمها الداخلى )سنكنى 

أو قاعات الموسٌقى أو سٌاحى فندقى( وطبٌعة المنطقة المحٌطة بها وذلك الستٌعاب األنشطة العامة مثل قاعات العرض  –

المتنناحف أو قاعننات الجلننوس واالسننتقبال لفنننادق، أو مجموعننة مننن المحننبلت التجارٌننة )الننورح( المهتمننة بتعلننٌم الحننرف 

التقلٌدٌة، وربما ٌوظف المبنى لٌكون ُنزال إلستضافة السائحٌن الذٌن ٌعشقون الطابع المتمٌنز للمبنانى التراثٌنة كمنا ورد فنً 

ف وكالة الغنوري بالقناهرة، أو غٌنر ذلنك منن االسنتعماالت التنً تفرضنها طبٌعنة المنطقنة، علنى أن بعض الدراسات لتوظٌ

 تكون عملٌة التصمٌم الداخلى والتؤثٌث بنفس األسلوب المستمد من الخصائص التصمٌمٌة للمبنى التراثى األصلً .

 دراسة تحلٌلٌة لمشارٌع الحفاظ وإعادة التوظٌف لمجموعة الغورى:-9

همٌتها التارٌخٌة ولكونها مجموعة معمارٌة أٌرجع سبب اختٌار مجموعة السلطان قنصوه الغورى للتحلٌل والدراسة إلى 

بناها السلطان قنصوة الغوري، وتتكون من )القبة الضرٌحٌة والمقعد والسبٌل والكتاب والمنزل( والتى تشكل كتلة متكاملة، 

ٌنها وبٌن مسجد الغورى الذي ٌقع فى الجهة المقابلة من شارع المعز بسقٌفة معمارٌة واحدة رائعة الجمال وتم الربط ب

وتنتهى المجموعة  ،لتحقٌق التكامل البصرى للمجموعة التى تشكل حجر زاوٌة بٌن شارع المعز لدٌن هللا وشارع األزهر

، وتعد المجموعة من نماذج  بوكالة الغوري األثرٌة التى تقع فً شارع محمد عبده المتفرع من شارع األزهر بالقاهرة

من جهة شارع  1من جهة شارع المعز وصورة رقم 1العمارة المملوكٌة الفرٌدة والمهمة والموضحة بالصورة رقم

 األزهر.
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 ( تبٌن مجموعة الغورى من جهة شارع المعز1صورة)

 
 ( تبٌن مجموعة الغورى من جهة شارع األزهر2صورة)

 
العدٌد من مظاهر التدهور الصعبة بداٌة من مشكلة المٌاه الجوفٌة التى هاجمتها وحولت صحن ولقد أصاب تلك المجموعة 

إلى بركة ومستنقع من المٌاه الراكدة ، والتى أصبحت بعد ذلك مصدًرا لؤلوبئة  2المجموعة )الفناء الجنائزى( وحواصلها

ًرا بمشكلة خوذة القبة المتهدمة، والتى تم باإلضافة للتلف الذى أصاب أحجار وزخارف وواجهات تلك المجموعة، مرو

طن مما أدى إلى أربعة شروخ بجسم القبة، هذا وقد 71تغطٌتها بقبة خرسانٌة ترتكز على أربعة نقاط وزنها ٌصل إلى 

ساعد عدم الحفاظ المعمارى وعدم اإلستغبلل والتوظٌف األمثل للمجموعة على انتشار بعض العشوائٌات كالتوصٌبلت 

وغٌرها مما هدد أمن وسبلمة المجموعة، باإلضافة إلى عشوائٌات المحبلت التجارٌة والتى انتشرت بشكل سٌئ الكهربٌة 

نماذج من مظاهر التدهور التى لحقت  3وتبٌن الصورة المجمعة رقمعلى الواجهة وغطتها تماما خلف معروضاتها. 

 بالمجموعة .

  تدهور تكسٌات الرخام  لحجرتدهور وتآكل ا  الشقوق الرئٌسٌة بالجدران الحجرٌة

 تدهور العناصر الخشبٌة )األبواب ( تدهور العناصر الخشبٌة )األسقف(  تدهور الساللم الحجرٌة

                                                           
2
 اٌجضبػخ ٚاٌحجٛة ٚاٌغالي( أِبوٓ رخضيٓ  
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 تدهور العناصر المعدنٌة )النوافذ( تدهور العناصر الخشبٌة )النوافذ( تدهور العناصر الخشبٌة )الزخارف(

 ارتفاع منسوب المٌاه فى )الصحن(  تعدٌات األكشاك على الواجهات  تعدٌات المحالت على الواجهات

 ( تبٌن مظاهر تدهور مجموعة الغورى نتٌجة عدم الحفاظ المعمارى وعدم التوظٌف3صورة  مجمعة رقم )

 تصوٌر الباحثة

 

 الحٌزات المعمارٌة المكونة لمجموعة الغورى : 6-1

المتصلة أو المنفصلة ولكل منشؤة وظٌفة محددة تقوم بها، إال أن الحلول تتكون مجموعة الغورى من عدد من المنشآت 

التصمٌمٌة ٌسرت اإلنتقال عبر هذه المنشآت، حٌث تتوزع أبنٌة المجموعة متقابلتٌن على جانبى امتداد شارع 

ة الٌمنى من ، وٌتم الربط بٌنهما من خبلل سقٌفة خشبٌة ، وتضم الجه 1المعز)الغورٌة( كما هو مبٌن بالمخطط رقم

الشارع مسجد ومدرسة الغورى، ولقد ظل المسجد ٌإدى نفس وظٌفتة )إقامة الصبلة( مما ساهم فى الحفاظ علٌه ، بٌنما 

 الجهة المقابلة تضم اآلتى:

فارسٌة تتكون من مقطعٌن  "در" بمعنى باب و"كاه"  القبة الضرٌحٌة بجوار )دركاة( المدخل الرئٌسى، والدركاة كلمة 

 ان، ومعناها صالة التوزٌع، ثم عربت الكلمة "درقاعة" وأصبحت مصطل  معمارى لمكان منخفض بٌن إٌوانٌن.بمعنى مك

الخانقاه وهى كلمة فارسٌة معناها دار التعبد، وتعتبر من المنشآت التى كانت تختص بإٌواء المنقطعٌن للعبادة  

 منه لفظ )تكٌة(.وفى العصر العثمانى اختفى لفظ خانقاه وظهر بدل  )المتصوفٌن(،

 الفناء الجنائزى )الصحن( وٌطل علٌه المقعد القبطى. 

 السبٌل وٌعلوه الكتاب . 

 المنزل ، وكانت المجموعة تشمل حمام أثري لكنه اندثر ، وعلى قرب منهم توجد وكالة الغورى.  

 عبلقة المجموعة بالوكالة. 3المسقط األفقً للمجموعة الموجودة فى نفس الحٌز، وٌبٌن المخطط رقم 1وٌبٌن المخطط رقم
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 التراثٌة: وإعادة التوظٌف للمبانى الحفاظإجراءات مشارٌع  6-2

المبانى التراثٌة وإعادة توظٌفها من خبلل تحدٌد مدى إمكانٌة التدخل المسموح به تبًعا ٌتم التعامل مع مشارٌع الحفاظ على 

 لقٌمتها وحالتها كالتالى:

 التوثٌق المعمارى الدقٌق للمبنى التراثً بوضعه الحالى، وكذلك التوثٌق الفوتوغرافً. –أ 

الترمٌم اإلنشائً أو الترمٌم المعمارى والترمٌم الدقٌق اقتراح أسلوب الحفاظ على المبنى التراثى من حٌث التدعٌم أو -ب

 للعناصر الزخرفٌة، وكذلك مقترحات التعدٌل فى التصمٌم الداخلى للتوافق مع الوظٌفة المستحدثة للمبنى.

تجهٌز وإعداد الرسم التفصٌلى لجمٌع األعمال كالصحى والمٌاه والكهرباء واإلنذار ومقاومة الحرٌق والعزل   -ج

 رى وعزل المٌاه خاصة لؤلسط ، نظًرا إلنهٌار الكثٌر من المبانى التراثٌة بسبب إهمال عزل األسط .الحرا

إعداد كراسة الشروط والمواصفات ألعمال التشطٌبات وفًقا لقرارات اللجان المتخصصة، وتتضمن التفاصٌل الدقٌقة -د

هدمة، وكذلك مواصفات الخامات المستخدمة فى عملٌة المحددة لنوعٌة األحجار أو الطوب المستخدم إلعادة األجزاء المت

 اإلحبلل.

عملٌننة طننرح المشننروع علننى الخبننراء والمقنناولون ذوى الخبننرة فننى ذلننك المجننال مننع اإلشننراف المسننتمر خننبلل مراحننل  -ه

 المشروع.

 

 ( ٌوضح العالقة بٌن مكونات مجموعة الغورى    2مخطط)

 ( ٌوضح العالقة المتكاملة بٌن مجموعة ووكالة الغورى     3مخطط )
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 لمجموعة الغورى: التوظٌف وإعادة الحفاظ مشروع معاٌٌر تقٌٌم 6-3

 الحفاظ عملٌات تقٌم استدامة التً من العوامل مجموعة ة التوظٌف لمجموعة الغورى إلىالحفاظ وإعاد مشروع تقٌٌم ٌنقسم

 على العوامل التالٌة: المبنى توظٌف وإعادة

 .وحٌزاته الداخلٌة المبنى لموقع الجدٌدة الوظٌفة مبلءمة - أ

 .الجدٌدة الوظٌفة من العائد - ب

 .المحلً المجتمع لطبٌعة الجدٌدة الوظٌفة مبلءمة - ت

 .التدهور من المبنى على الحفاظ على الجدٌدة الوظٌفة قدرة - ث

وسوف نقوم بتقٌٌم إعادة توظٌف بعض الحٌزات الداخلٌة لمجموعة الغورى وفقا لمعٌار مبلءمة الوظٌفة لموقع المبنى 

 وحٌزاته.

 ا القبة الضرٌحٌة:-6-3

ذات أرضٌة رخامٌة وسقف خشبى، وٌتم ٌإدى المدخل الرئٌسى الموجود بالواجهة الرئٌسٌة بشارع المعز إلى )دركاة( 

وهى غرفة مربعة  1، 1الدخول إلى القبة الضرٌحٌة عن طرٌق باب جنوب )الدركاة( حٌث الغرفة الضرٌحٌة صورة رقم

تغطى أرضٌتها الرخامٌة زخارف هندسٌة، أما جدران الغرفة مغطاة فى الجزء السفلى بوزرات من الرخام ٌعلوها زخرفة 

الكرٌم سورة )ٌس( وكذلك مسجل علٌها تارٌخ اإلنشاء، وأعلى الزخرفة الكتابٌة الشرٌطٌة ٌوجد زخارف كتابٌة من القرآن 

جصٌة هندسٌة ونباتٌة،  وٌوجد بالحائط الشرقى لغرفة القبة الضرٌحٌة محراب مكسو بوزرات من الرخام ، وعلى جانبً 

دخبلت ذوات عقود مدببة ٌتوسط كل منهم نافذة،  وكذلك المحراب دخلتٌن بوسط كل منهما نافذة، وبالحائط الجنوبى ثبلثة 

الحائط الغربً، أما الحائط الشمالى به ثبلث دخبلت بمنتصف األولى والثانٌة نافذتٌن، أما الدخلة الثالثة بها مدخل الغرفة، 

تم انتقال إلى شكل ، و3ٌوٌعلو كل من الدخبلت الموجودة بجدران الغرفة فتحات لنوافذ زجاجٌة على شكل قندٌلٌات بسٌطة

 4القبة عن طرٌق أربعة مثلثات كروٌة.

وبٌن كل مثلثٌن قندٌلٌة مركبة من الجص المعشق بالزجاج الملون كما  5بداخل المثلثات الكروٌة صفوف من المقرنصات

 أما خوذة القبة فقد تهدمت تماماً واسُتبدلت بسقف خرسانى مقام على كمرات حدٌدٌة. 9هو مبٌن بصورة رقم

ال أنه تم اإلتفاق على إزالة السقف الخرسانى وإبداله بآخر أخف وزناً عبارة عن حلقة من الخشب بها إثنتاعشرة كمرة إ 

متر وترتكز على محٌط القبة إثنتى 11.1خشبٌة مزدوجة فى اتجاه مركز القبة وٌتم تجمٌعهم بواسطة حلقة معدنٌة بقطر 

لواح ونهو السط  وعمل مٌول لصرف المٌاه كما هو مبٌن بصورة عشرة مخدة من الخشب ، وتم كسوتها من أعلى بؤ

 .7رقم

                                                           
(

3
شٝ ِٓ اٌذاخً اٌمٕذٌيخ ٔبفزح أػٍٝ فزحبد إٌٛافز اٌشئيغيخ ٚلذ ػشفذ اٌؼّبئش اٌٍّّٛويخ ٔظبَ اٌمٕذٌيبد اٌجغيطخ ٚاٌّشوجخ، ٚوبٔذ ٘زٖ اٌمٕذٌيبد رغ 

 اٌّشغٛي ، ٚرٕزشش فٝ اٌّجبٔٝ اٌّشرفؼخثبٌضجبط اٌٍّْٛ اٌّؼشك في اٌجض ٚػبدح رىْٛ ِٓ اٌخبسط ِٓ اٌحجش اٌّفشؽ أٚ اٌحذيذ أٚ إٌحبط 

 
4

 اٌّضٍضبد اٌىشٚيخ طشيمخ ٌزحٛيً اٌحيض اٌّشثغ اٌشىً أٚ اٌّغزطيً إٌٝ دائشح ٌؼًّ اٌمجخ ٚ٘ي طشيمخ سِٚبٔيخ( 
5
ِيخ فىشرٙب ( اٌّمشٔظبد ٘ٝ حٍيبد ِؼّبسيخ رىْٛ ِذالح فٝ طجمبد ِٕزظّخ ِظفٛفخ ثبٌزجبدي ِغ ثؼضٙب فٛق ثؼض، ٚلذ أخزد اٌؼّبسح اإلعال 

 ِٓ اٌزحجش اٌطجيؼٝ اٌّؼٍك فٝ اٌىٙٛف .
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  ( الغرفة الضرٌحٌة من الداخل5، 4صور)

  ( القبة الضرٌحٌة من الداخل6صور)

  ( تركٌب الكمرات الخشبٌة لتغطٌة فراغ القبة7صور)

 المصلى  )الخانقاة(: 6-3-2

الرئٌسً مدخل ٌإدى إلى مصلى ملحق بالغرفة الضرٌحٌة )خانقاة( وٌتكون حٌز ٌوجد بالحائط الشمالى ) لدركاة ( المدخل 

وثبلثة أواوٌن، وفً الحائط الشرقً محراب رخامى على  6الخانقاه من درقاعة مسقوفة بسقف خشبى على شكل شخشٌخة

غربٌة والشمالٌة والجنوبٌة( جانبٌه دخلتٌن بمنتصف كل منهما نافذة تطل على الفناء الجنائزي،  وبباقى اتجاهات المصلى)ال

وٌتوسط الجدران الثبلثة لكل سدلة أربع 7سدلة ذات سقف خشبً تشرف على الدرقاعة بزوج مزدوج من الكوابٌل الخشبٌة

نوافذ زجاجٌة على شكل قندلٌة بسٌطة، والسقف مزخرف من أسفل بزخرفة شرٌطٌة من الكتابات القرآنٌة . وبالجهة 

)الخانقاه( باب ٌإدي إلً سلم صاعد لرواق ٌطل على شارع األزهر وقد خصص إلمام المدرسة الشمالٌة الشرقٌة للمصلى 

 .بٌنما تإدي فتحة الباب بالجهة الشمالٌة الشرقٌة للخانقاة إلً سلم ٌإدي إلً الفناء الجنائزي، 8قةكما تشٌر الوثٌ

نسب متناسقة وٌزٌن حٌز الخانقاه سقف بدٌع  وتعد خانقاة الغورى من أجمل الخانقاوات المملوكٌة، لها ارتفاع شاهق ذو

الزخارف، ولقد تم توظٌف ذلك الفراغ لعمل مسرح ومدرج لتقدٌم العروض بقصر ثقافة الغورى كما هو مبٌن بصورة 

وتم ذلك بؤسلوب أثر بشكل كبٌر على الشكل العام للخانقاة وكان واحداً من عوامل تدهورها، فقد تم عمل مدرجات  8رقم

عمل تجالٌد خشبٌة لكسوة دخبلت الشبابٌك لتحوٌل استخدامها كدوالٌب لحفظ األدوات المستخدمة للعروض، ذلك للمسرح و

                                                           
6
اٌشخشيخخ جضء ِٓ عمف اٌّجٕٝ ثشىً ِضّٓ أٚ ِشثغ أٚ دائشٜ أٚ غيش رٌه ٚيؼٍٛ لٍيال ػٓ ِٕغٛة اٌغمف ٚيزىبًِ ِغ ٍِمف اٌٙٛاء حيش  ( 

 رؼًّ اٌشخشيخخ ػٍٝ عحت اٌٙٛاء اٌغبخٓ ٌيحً ِحٍٗ اٌٙٛاء اٌجبسد اٌمبدَ ِٓ اٌٍّمف.

 
7
 وبٌششفبد أٚاٌؼمٛد.اٌىبثٌٛٝ ػٕظش ٘بَ فٝ اٌؼّبسح اإلعالِيخ ٚ٘ٛ ِغٕذ ثبسص ِٓ اٌحجش أٚ اٌخشت يضجذ فٝ اٌجذاس ٌيحًّ ِب فٛلٗ ِٓ ثشٚص  ( 

 
8
٘جشٜ ٚ٘ٝ ٚلف ِٚحفٛظخ ثٛصاسح األٚلبف ثبعُ اٌغٍطبْ اٌغٛسٜ ٚػذد 14طفش ٌغٕخ 02ثزبسيم 888(ٌٙزٖ اٌّجّٛػخ األصشيخ ٚصيمخ سلُ  

 عطشا   4888عطٛس٘ب 
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بخبلف التغٌٌر فً األرضٌات الحجرٌة بعمل أرضٌات أسمنتٌة للتمكن من تثبٌت مدرجات المسرح كما هو مبٌن بصورة 

ض بشكل ٌتنافر مع طبٌعة التكوٌن المعمارى للحٌز ، باإلضافة إلى تركٌب وسائل إضاءة وصوتٌات لخدمة العرو9رقم

األثرى، باإلضافة إلى وجود دورات مٌاه مستحدثة بالجزء الملحق بؤحد الشبابٌك مما استتبعه عمل مواسٌر صرف تشوه 

، الواجهة المطلة على شارع األزهر، هذا باإلضافة لعمل بٌاض من مون أسمنتٌة غٌر متوافقة مع المون األصلٌة للحٌز 

 وبالفراغ الملحق بالخانقاة العدٌد من الشروح بالحوائط نتٌجة لما تم استحداثه من حوائط ودورات مٌاه .

  ( مدرجات المسرح مثبتة على أرضٌة أسمنتٌة9صور)  ( الخانقاة بعد توظٌفها كمسرح تابع لقصر ثقافة الغورى8صور)

 

ومن أجل العودة بالحٌز المعمارى للخانقاة ألصوله المعمارٌة التراثٌة تم نقل نشاط القصر وإزالة كافة اإلضافات التى 

استحدثت على األثر كما تم إزالة دورات المٌاه بكافة تجهٌزاتها ، وإزالة البٌاض المستحدث وإبداله ببٌاض متوافق مع 

انقاة وغناه بالزخارف، وحٌث أنها معرضة للتلف بفعل مٌاه األمطار وسوء المواد األصلٌة، ونظراً ألهمٌة سقف الخ

طبقات العزل وكذلك لوجود أحمال تعلوها فقد تم عمل أسقف تخفٌف ألسقف الخانقاه باستخدام براطٌم مجمعة وعمل 

تدعٌم الشرفات وفك ببلطات عزل جدٌدة ومٌول لؤلمطار على المزارٌب، وإبدال ببلط السقف التالف بآخر جدٌد، كما تم 

كذلك تم فك المدرج المثبت باألرضٌه لكسوة دخبلت الشبابٌك المخلخل منها وإعادة تركٌبة، وفك التجالٌد الخشبٌة 

 11، 11واستبداله بآخر ذو مقاعد متحركة. صورة رقم

 

  ( الخانقاه بعد إزالة المدرج الثابت11صور)  ( الخانقاة بعد الترمٌم10صور)
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 الفناء الجنائزي: 6-3-3

الفناء على شكل مساحة مستطٌلة مكشوفة بها خمس مداخل، أربعة منها لحواصل تفت  على الفناء الجنائزي والخامس 

لمدخل الممر المإدي إلى شارع المعز أسفل الخانقاة ممما ٌسهل حركة الوصول إلى الفناء مباشرة دون الحاجة إلى 

 بالفناء الجنائزى أربع واجهات: المرور بباقى أجزاء المجموعة، وٌحٌط

الواجهة الجنوبٌة الشرقٌة وهً واجهة من الحجر بدون زخارف ، لٌست من أصل المجموعة ولكنها من إضافات لجنة  - 

 .حفظ اآلثار

 .الواجهة الجنوبٌة الغربٌة تمثل واجهة المقعد القبطً- 

 .واجهة القبة الضرٌحٌةالواجهة الشمالٌة الغربٌة تمثل واجة الخانقاة وجزءاً من - 

الواجهة الشمالٌة الشرقٌة تمثل واجهة المنزل ، وٌقع فى النصف الجنوبى الشرقى من الفناء خمس فتحات منازل لمدافن - 

 .كانت معدة لدفن أقارب السلطان وذوٌه ، كما ٌوجد بالركن الشمالً للفناء سلم ٌإدي إلى الخانقاه

هو مشكلة المٌاه الجوفٌة والتى لم تكن ظاهرة على حوائط المبنى من الخارج ولعل أبرز ما واجه المبنى من أخطار 

إلرتفاع منسوب الشارع عن المنسوب األصلى بحوالى متر ونصف ولكنها تظهر واضحة فى الفناء الجنائزى بارتفاع متر 

، ذلك التؤثٌر الذى 11ة رقم عن السط  نتٌجة ارتفاع المٌاه بداخل الحوائط بتؤثٌر الخاصٌة الشعرٌة كما هو مبٌن بصور

 ٌضعف من حالة األحجار حٌث أن المٌاه مشبعة باألمبلح نتٌجة ركوددها واختبلطها بمٌاه الصرف الصحى.

 ( مشكلة المٌاه الجوفٌة فى الفناء الجنائزى 12صور)
  ( الفناء الجنائزى بعد حل مشكلة المٌاه الجوفٌة13صور)

 

 

وقد تم دراسة شبكات المٌاه والصرف خارج المجموعة لتحدٌد سبب المشكلة ، مع رصد منسوب المٌاه بشكل دائم للوقوف 

على الوضع من حٌث ارتفاع أو انخفاض المنسوب، 

كما تم وضع حل لمشكلة المٌاه بعمل شبكة لتصرٌف 

 13صورة رقمالمٌاه على الشبكة العمومٌة وتوض  

حل مشكلة المٌاه الجوفٌة فى الفناء ، واستغل حٌز 

الفناء بعد ذلك فى العروض الفنٌة التابعة لصندوق 

التنمٌة الثقافٌة من خبلل عمل خشبة مسرح قابلة للفك 

والتركٌب ومقاعد متحركة )غٌر مثبتة( مع التجهٌزات 

الصوتٌة واإلضاءة البلزمة، مع اختٌار وحدات إضاءة 

 .11ب مع طابع المكان كما هو مبٌن بصورة رقمتتناس

 

الفناء فى العروض الفنٌة( تبٌن توظٌف 14صورة )  
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 مقعد الغورى: 6-3-4

ٌعد مقعد الغورى هو النموذج الوحٌد الباقى للمقاعد المغلقة )النمط القبطى( وهو ٌقع ضمن مجموعة السلطان الغورى 

اإلسبلمٌة داخل المدن، وكان األثرٌة وٌطل بواجهته على الفناء الجنائزى وٌعد هذا مثبلً غرٌباً بالنسبة للعمارة الجنائزٌة 

الهدف منه أن ٌسترٌ  به من ٌتردد لزٌارة األضرحة الموجودة بالمجموعة، وٌتكون المقعد من واجهة رئٌسٌة واحدة تنقسم 

إلى ثبلثة مستوٌات أفقٌة تطل على الحوح الجنائزى الداخلى وٌوجد بؤقصى الٌمٌن المدخل الرئٌسى للمقعد كما هو مبٌن 

 11بصورة 

ستوى األول: ٌضم ثبلثة أبواب اثنٌن منهم معقودة تإدى إلى حاصلٌن، أما الثالث فله عتب مستطٌل ذو صنجات معشقة الم

 ٌإدى إلى ممر مسدود ٌنتهى عند الممر الذى ٌمر أسفل المقعد وٌإدي إلى شارع المعز.

جبة من السلك ٌغلق علٌها ضلفة المستوى الثانى: عبارة عن أربع شبابٌك كبٌرة مغطاة بمصبعات معدنٌة ومغطاة بؤح

 خشبٌة

وٌعلو هذه الشبابٌك شرٌط كتابى نصه "بسم هللا الرحمن الرحٌم إن المتقٌن فً جنات ونهر فى مقعد صدق عند ملٌك مقتدر 

 أمر بإنشاء هذا المقعد المبارك موالنا السلطان المالك الملك األشرف أبو النصر قانصوة الغورى عز نصره".

ث: عبارة عن أربع قندلٌات بسٌطة )شباكان معقودان ٌعلوهما قمرٌة مستدٌرة( مغشاة من الخارج بحجاب من المستوى الثال

 السلك ومن الداخل بحجاب من الجص المعشق بالزجاج الملون.

افات )عرائس( على شكل ورقة نباتٌة لها زخارف نباتٌة محفورة.   تنتهى الواجهة من أعلى بمقرنصات حجرٌة تنتهً بشرب

  (  رفع معمارى للمساقط األفقٌة لمستوٌات المقعد4مخطط )  ( تبٌن واجهة المقعد15صورة )

 

 9وٌقع مدخل المقعد بالركن الغربً للواجهة وٌتوصل إلٌه من خبلل سلم صاعد ٌإدي إلى مدخل بسٌط عبارة عن مكسلتٌن

وٌعلو فتحة الباب عتب ٌلٌه فتحة شباك مستطٌلة مغطاة بمصبعات معدنٌة لئلضاءة والتهوٌة، ٌلً فتحة الدخول دركاة 

صغٌرة ٌتصدرها مصطبة بسٌطة وٌسقفها سقف خشبً خالى من الزخارف، وبالدركاة فتحة بالجهة الشمالٌة الغربٌة تإدي 

ٌحٌة تصل بٌن المقعد والقبة الضرٌحٌة .الحقت حجرتان بالمقعد إلى ردهة مكشوفة ٌطل علٌها أحد فتحات القبة الضر

                                                           
9
، اٌّىبعً ػجبسح ػٓ لبػذريٓ ِشثؼزي اٌشىً ثبسرفبع ِؼيٓ يظً ٌحٛاٌي اٌّزش رحيطبْ ثذسط اٌّذخً عٛاء وبٔذ ٌجٛاثخ سئيغيخ أِٚذاخً صبٔٛيخ ( 

 ٚلذ ثذأ اعزخذاِٙب ٚظيفي ب ٌجٍٛط اٌحشط، إال أٔٙب رحٌٛذ إٌٝ حٍيخ ِؼّبسيخ ِغ ِشٚس اٌضِٓ. 
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إحداهما ذات باب مستقل مساحتها صغٌرة وتطل على الممر المإدي من شارع المعز إلى باقى المجموعة بشباك وللحجرة 

 .  1سقف خشبى مزخرف بالتتذهٌب وٌعلوها حجرة ٌتم الوصول إلٌها عن طرٌق سلم مجاور للحجرة. مخطط رقم

وقد تم ترمٌم المجموعة بالكامل وأطلق علٌها )قبة الغورى( وتوظٌفها وافتتاحها كمركز إبداع فنى تابع لصندوق التنمٌة 

، 1117وظلت تقدم أنشطة تجرٌبٌة متنوعة فً مجال اإلبداع الموسٌقى والمسرحى حتى عام  1119الثقافٌة فً أكتوبر 

ء التراث الفنى المصرى، من خبلل إعادة تكوٌن الفرق التراثٌة بشكل كما تم وضع خطة متكاملة للمركز تهدف إلى إحٌا

 –وتؤسس بالقبة العدٌد من الفرق التراثٌة وهً فرقة سماع لئلنشاد الصوفى )مدرسة لتعلٌم أصول اإلنشاد الدٌنى جدٌد ، 

للحفاظ على التراث الغنائى ورشة منشد الغورى الدائمة(، والطبول النوبٌة واآلالت الموسٌقٌة الشعبٌة المصرٌة، تهدف 

 (.9واإلٌقاعى الذي نبع من نهر النٌل بالطرٌقة واألسلوب واللكنة النوبٌة القدٌمة)

طقة التى تمثل قلب القاهرة وفراغاتها، ووجود المجموعة فى هذه المن المجموعة لموقع الجدٌدة الوظٌفة مبلءمةونجد هنا 

دارٌة مما ٌوفر العدٌد من الخدمات ووسائل المواصبلت المتاحة لتسهٌل الفاطمٌة جعلها بجوار العدٌد من الخدمات اإل

عملٌة الوصول إلى مركز اإلبداع الفنى لكل من السٌاح والمحٌطٌن بالمنطقة على حد سواء، وتوفر وظٌفة المجموعة 

ٌة المبنى من التدهور، الجدٌدة عائداً مناسباً من الرسوم التى تفرض على الزائرٌن لئلنفاق على الصٌانة الدورٌة وحما

وتعد مبلئمة لطبٌعة المجتمع المحلى حول المجموعة مما ٌجعلها أحد أهم عوامل استدامة عملٌات الحفاظ للمجموعة ألنها 

 تضمن تفاعل الناس اإلٌجابى مع المجموعة وإحساسهم بقٌمتها المادٌة والمعنوٌة . 

 

 وكالة الغورى: 6-3-5

المبانى التجارٌة التى كانت سائدة فى العصر المملوكى ، وتعتبر وكالة الغوري نموذجاً متكامبلً وكالة الغورى من أنماط 

لما كانت علٌه الوكاالت فً ذلك الوقت وإن كانت بعض معالمها قد تغٌرت أثناء الترمٌم نتٌجة لئلستخدام السٌئ للوكالة، 

رع محمد عبده المتفرع من شارع األزهر بمحافظة القاهرة، م ، وتقع فً شا1111وٌعود تارٌخ اكتمال بناء الوكالة لعام 

وقد استعمل لفظ وكالة فى مصر مرادفاً لكلمة الفندق أو الخان إذ تشترك كل من هذه المنشآت فى وظٌفة واحدة هى محال 

ا مبنى تجارٌة فً الدور األرضً ومخازن فً الدور األول باالضافة لوحدات سكنٌة صغٌرة على دورٌن مما ٌجعل منه

 .19تجاري سكنً ٌحمل الكثٌر من المفاهٌم المعمارٌة كما هو مبٌن بصورة رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( تبٌن وكالة الغورى من الداخل16صورة )
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الوكالة عبارة عن فناء مستطٌل مكشوف )غٌر مسقوف( ، ُمحاط  بقاعات موزعة على عدة طوابق، وٌوجد المدخل و

، وبالوكالة سلم حجرى ٌتم من خبلله الوصول إلى الطابق 1الرئٌسً بالواجهة الرئٌسٌة للوكالة كما هو مبٌن بالمخطط رقم

 العلوى. 

 

 

( رسم تخطٌطً لوحدة سكنٌة على 6مخطط ) ( رسم تخطٌطً لوكالة الغورى5مخطط )

 دورٌن

 

وتعد هذه الوكالة نموذج متكامل للوكاالت األثرٌة، وتتكون من فناء مكشوف )صحن( تفت  علٌه جمٌع الطوابق، وتتكون 

الوكالة من عدة طوابق، األرضً حواصل للبٌع واألول حواصل للتخزٌن،  والحاصل عبارة عن مساحة مستطٌلة الشكل 

)الصحن( الذى ٌتوسط الوكالة وتتوسطه النافورة ذات الشكل مسقوفة بقبو نصف اسطوانى وتفت  أبوابها على الفناء 

المثمن، وعادة ما ٌغلق على الحاصل باب خشبى ٌعلوه نافذة لئلضاءة والتهوٌة وتغطى هذه النافذة بمصبعات من الخشب 

نً وهما عبارة عن منزال، بٌنما األدوار الثانً والثالث ٌشكبلن الجزء السك 19الخرط، وفً الطوابق الثبلثة العلوٌة ٌوجد 

مجموعة من الوحدات السكنٌة صغٌرة المساحة مكونة من طابقٌن بٌنهما طابق مسروق، الجزء السفلً من الوحدة خدمً 

والجزء العلوي للسكن، وكان أغلب قاصدي هذه الوكالة من التجار والمتعاملٌن معهم. وتعد وكالة الغوري دلٌل على تقدم 
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العمارة الغربٌة بمئات السنٌن فً استٌعاب وتقدٌم مثال رائع للوحدة السكنٌة الصغٌرة على العمارة العربٌة وأنها سبقت 

متر مربع كما هو  31التً ال تزٌد مساحتها عن   (duplex, triplex studio apartment) دورٌن وثبلثة ادوار

 .باالضافة الستعمال الفناء الداخلً كحل معماري بٌئً ناج  9مبٌن بمخطط رقم

تم إعادة توظٌف وكالة الغورى كمركز ثقافً ٌهدف إلى نشر الثقافة والفنون فى المنطقة المحٌطة  1111أكتوبر عام  وفى

 به، وتتوافق األنشطة المقامة به مع أهداف الدولة ومشروعاتها فى مجال التنمٌة العمرانٌة والثقافٌة.

د مراكز اإلبداع الفنى والثقافى تخدم منطقة الدرب األحمر وقد تم ذلك من قبل صندوق التنمٌة الثقافٌة بجعل الوكالة أح

ثم ببٌت  1991والجمالٌة ضمن سلسلة من المراكز اإلبداعٌة بالمنطقة منها ، ببٌت الهراوى ومنزل زٌنب خاتون عام 

 (9.)1113ثم مركز االبداع الفنً للطفل فً بٌت العٌنً وافتت  عام  1111السحٌمى عام 

الغورى كمركز إبداعى بخشبة مسرح قابلة للفك والتركٌب )غٌر ثابتة( وكراسً الفناء المستطٌل  وقد تم تجهٌز وكالة

فرد، واستغلت الوحدات السكنٌة كغرف خلع مبلبس  311المكشوف )الصحن( الذى تم استغبلله كقاعة عرض تسع 

وإضاءة على مستوى عال من  مجهزة، إضافة إلى منافذ بٌع الهداٌا والكتب، وقد تم تجهٌز الوكالة بنظامً صوت

 .11: 17التكنولوجٌا للعروض الفنٌة التى تقام على خشبة المسرح كما هو مبٌن بالصور أرقام من 

  ( تبٌن الوحدة السكنٌة من الداخل19صورة )  ( تبٌن المسرح المكشوف 18صورة ) ( تبٌن عروض وكالة الغورى 17صورة )

  ( الوحدات السكنٌة من الخارج22صورة )  ( تبٌن التجهٌزات التكنولوجٌة21صورة )  الغورى( تبٌن مدخل وكالة 20صورة )

 

وأهم ما ٌمٌز إعادة التوظٌف لوكالة الغنورى أننه ٌنتبلئم منع المسناحة الداخلٌنة للوكالنة، وأننه لنم ٌتسنبب فنى عمنل تغٌٌنرات 

جوهرٌة فى التصمٌم الداخلى للمكان، باإلضافة إلى أن كافة التجهٌزات الفنٌة قابلة للفك والتركٌب دون التؤثٌر على المبننى 

اإلقتصننادى الننذى ٌعتبننر أحنند أهننم العوامننل المننإثرة علننى أي اتجنناه لتوظٌننف المبننانً األثننرى ،  باإلضننافة إلننى المننردود 

( ، فمبنندأى الحفنناظ المعمننارى والعامننل االقتصننادي همننا المحركننان األساسننٌان للحفنناظ علننى المبننانً التراثٌننة 13التراثٌننة)

مركنز ثقنافى ترفٌهنى، حٌنث تتننوع أحد بدائل التوظٌف المقترحنة لتوظٌنف الوكالنة ك 8،7واستثمارها، وٌبٌن المخطط رقم 

(، ولكونهنا منطقنة جنذب سنٌاحى نتٌجنة 1هذه البدائل نتٌجة لطبٌعة المنطقة المحٌطة من حٌث النشاط التجارى والصنناعى)

لآلثار المتعددة بمنطقة القاهرة الفاطمٌة المحٌطة بالوكالة، ولكونها منطقة تشتهر بوجود األسواق التنى ُتعند مقصنًدا للكثٌنر، 

ك تشتهر المنطقة بوجود الحرف المتخصصة مثل )أشغال النحاس، تطعٌم الخشب بالصدف والعاج والخٌامٌة والسجاد وكذل
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الٌدوى والحلى والزجاج المعشق والخرط الٌدوى وغٌرها( ونتٌجة لهنذا التننوع الهائنل فنى طبٌعنة المنطقنة المحٌطنة زادت 

ها مع حالة الوكالة وتصمٌمها الداخلى، والتى سنتإدى بندورها إلنى مجاالت التوظٌف التى التى من الممكن أن تتوافق بدور

ُتشنكل  إستدامة الحفاظ على الوكالة باإلضنافة إلنى زٌنادة المنردود االقتصنادي والنذى منن خبللنه ٌنتم اإلنفناق علٌهنا حتنى ال

 عبء مادى على المجتمع. 

 
 

 الداخلى للوكالة كمركز ثقافى وترفٌهى ( ٌبٌن أحد بدائل التوظٌف المتوافقة مع التصمٌم8:7مخطط رقم )
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كذلك من الممكن توظٌفها كمركز لتعلم الفنون والحرف وتوظٌف الغرف السكنٌة فى األدوار العلوٌة كغرف فندقٌة تحت 

إشراف الدولة وبرعاٌتها، فكلما تكاملت مشروعات التوظٌف كلما زادت فرصتها فً االستقرار واالستمرار. إال أنه ٌجب 

ألخطار التى تنتج عن اإلستعمال المكثف من الزائرٌن الذى قد ٌتسبب فى اتبلف المبنى ، وكذلك التحوٌبلت تبلفى ا

الضرورٌة أثناء إعادة التوظٌف التى قد تإدى إلى التشوٌه ألسباب وظٌفٌة بالنسبة للحٌزات الداخلٌة أو اإلضافات التى 

 تفرضها المتطلبات الجدٌدة إلعادة التوظٌف.

 النتائج:

ٌُعتبر أحد عناصر اإلحٌاء لها، كما ٌساعد على استدامة المحافظة علٌها  -1 توظٌف المبانً التراثٌة فً أنشطة مناسبة 

 وصٌانتها.

تعد مجموعة الغورى أحد أهم المجموعات المعمارٌة المتكاملة فى العصر المملوكى والتى تم توظٌف بعض أجزائها  -1

 ٌط الخارجى.بطرٌقة تتوافق مع تصمٌمها الداخلى والمح

 ٌوجد العدٌد من بدائل التوظٌف ممكن اإلستفادة منها فى العناصر الغٌر موظفة من مجموعة الغورى.  -3

حافظ مخطط إعادة التوظٌف لمجموعة الغورى على القٌم المعمارٌة والرمزٌة للمجموعة والمتمثلة فى التفاصٌل  -1

 .والجو التراثً العامالمعمارٌة والزخارف والتصمٌم الداخلى وتوزٌع الفراغات 

 تحقق عملٌة إعادة التوظٌف للمبانى التراثٌة أهدافا متعددة حضارٌة وتارٌخٌة وإجتماعٌة وإقتصادٌة . -1

عملٌة إعادة التوظٌف الصحٌ  للمبانى التراثٌة ٌجب أن تقترن بمنهجٌة سلٌمة ومعاٌٌر تصمٌمٌة للحٌزات الداخلٌة من  -9

 التصمٌم الداخلى للمبنى.خبلل اختٌار وظائف جدٌدة تتكامل مع 

ٌجب أن تكون التعدٌبلت فى التصمٌم الداخلى للمبنى التراثً من أجل تهٌئته لوظٌفة جدٌدة فى أضٌق الحدود من أجل  -7

 الحفاظ على أصالته.

لكى تكون عملٌة إعادة التوظٌف ناجحة ٌجب أن تلبى الوظٌفة الجدٌدة متطلبات العصر الحاضر بدون أن تضر بالقٌم  -8

 لٌة والتارٌخٌة للمبنى التراثً وٌتحقق ذلك من خبلل اختٌار األفضل من بدائل التوظٌف. الجما

 دراسة وتنسٌق الموقع العام والبٌئة المحٌطة فً المناطق األثرٌة جزًءا ال ٌتجزأ من عملٌات إعادة التوظٌف . -9

 التوصٌات:

 إهتمام إلى ٌإدي ذلك حٌث له المباشرة الفائدة وتوفر المجتمع تخدم أغراض فً التراثٌة المبانً إستخدام إعادة -1

 المجتمع

 .والتوظٌف الحفاظ بمشارٌع

 العلمٌة والتعلٌمٌة الخبرة ونقل والتوظٌف للمبانى التراثٌة الحفاظ عملٌة ثقافة لتطوٌر ضماًنا الناجحه التجارب تحلٌل -1

 .المتعاقبة لؤلجٌال

الطرٌقة التقلٌدٌة التى تقتصر على الترمٌم والصٌانة إلى الطرٌقة الحدٌثة  تطوٌر مفهوم الحفاظ على المبانى التراثٌة من -3

التى تعرف )بالحفاظ التكاملى( والذى ٌضٌف اقتراح وظٌفة حدٌثة تتبلئم مع القٌمة التارٌخٌة والتصمٌم الداخلى للمبنى 

 ة المعاصرة.وتعود بالنفع على المستوى اإلجتماعى والثقافى واإلقتصادى وتحقق الدمج فى الحٌا
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