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 االعتبارات األساسية في تصميم العمارة الداخلية عند إعادة تأهيل المنشآت التراثية

 عبد المطلب د. هبه اهلل حمدي محمود    
 جامعة المنصورة -كلية الفنون الجميلة  -عمارة الداخلية ال مدرس

 :الملخص
حيث  ،أهم االعتبارات التي يجب مراعاتها عند تصمممممميم وتنفيم العمارة الداخلية لتوهيل وتاوير المنلمممممةت الترا ية يتناول البحث

وجوانب مالية  معماريةو  حضمممممممممممممماريةجوانب اجتماعية و قافية و  جوانبمناخية وبيئية و  جوانب الي همه االعتبارات عدد مصممممممممممممممادرتت
أحد اهم األدوات التي تعبر عن لمممممممممخصمممممممممية االفراد والم  ممممممممم مممممممممات تم ل العمارة الداخلية  نظرا ألنو  واقتصمممممممممادية واخري تكنولوجية

بداعية. و مميتار  وهند ممية من قيم فنية تضمممن والمجتمعات بما ت القيم المعمارية الترا ية التي تعبر  علىالمحافظة  ألهمية البحث وا 
وأهمية مراعاة عملية إعادة  المالوب إعادة توهيل  المنلممممو الترا يالتي تتنا ممممب مي ابيعة  المواد اختيار عنها همه المنلممممةت واهمية

 ظروف الموقي المناخية واالجتماعية وال قافية والهدف المي من أجلة تتم عملية أعادة التوهيل وكيفية اال تفادة منالتاوير والتوهيل ل
 جوانب الترا ية.التكنولوجيا الحدي ة بما يراعي التواف  والتنا   مي الو  معاصرةمفاهيم ال
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Abstract: 

The research investigates the interior architecture factors we need to take into consideration when we 

design for the rehabilitation processes of heritage spaces. There are many architectural, social, 

cultural, and civilized aspects involved in this handling. The accurate interior architecture design, can 

response the values of individuals, associations, and societies which have a remarkable links with 

heritage spaces. Interior architecture design plays essential role through its impacts of the artistic, 

architectural and innovation capabilities. The research will explain the importance of using the 

suitable material which matching the nature of spaces. The research will explain the importance of 

compromising between the climatic, environmental, social, cultural considerations and the goals of 

the reuse adaptation in addition to what we need to consider when we utilize the modern technology. 

 
 اهمية البحث:

 ةالمنلمممةت الترا ية في جمهوري الك ير منالقصمممور المي تعاني من   ومعالجة الي الم ممماعدة في  مممد الفجوة ترجي أهمية البحث
التي مكونات الالمالوب مراعاتها عند التعامل مي مكون من أهم  تمن خالل الم ممممممممممممماهمة في تحديد أهم االعتبارا مصمممممممممممممر العربية

 روة قومية يمكن ان ت اعد في مجاالت التنمية االجتماعية  حيث تم ل همه المنلةت ،تصميم العمارة الداخلية يتضمنها المنلو وهو 
، كما ترجي من خالل التركيز على أحد اهم و ممممممممممائل المحافظة على التراث وهو أعادة توهيل  وتوظيف  وملك وال قافية واالقتصممممممممممادية

أهمية البحث الي إيضاح ضرورة ا تيعاب االتجاهات المعاصرة والتكنولوجيات الحدي ة وتعزيز ملكات اختيار الصالح والمنا ب في 
رغم الجهود  . ومن المالحظ ان والمعمارية للمنلممممممممممممممو ومواجهة تحديات فقدان الهويةمجال المحافظة على القيمة التاريخية والترا ية 

وزارتي ال قافة واال ار وبعض المحافظات مازال الك ير من المنلمممممممممةت الترا ية يعاني من ملمممممممممكالت االهمال  التي تقوم بهاالمحمودة 
  وعدم المحافظة.
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 أهداف البحث
  بما الترا ية التي يجب أن تراعي عند تصممممميم العمارة الداخلية في حاالت إعادة توهيل المنلممممةت االعتبارات  الى الوصووو

 وبين التابيقات المعمارية المعاصرة.  الترا يةاالصيلة للمنلةت  المعمارية التواف  والتنا   بين القيم يحق 
 ال قافية الر مممممممالة توصممممممميلمعها من خالل  تعاملال األم ل في واأل ممممممملوب الترا ية التاريخية الجمور بوهمية الوعي تنمية 

 للعصمممممرالمنلمممممو  معايلمممممة خالل من عملية بصمممممورة الجديدة األجيال إلى المنلمممممو الترا ي يحتويها التي والفنية واإلن مممممانية
 .المجتمي في إيجابي دور وأداء الحاضر

  إعادة توهيل المنلةت الترا ية لملروعاتخلفية نظرية وعملية  بناءالم اهمة في م اعدة مصممي العمارة الداخلية على. 
  من تجارب أعادة توهيل المنلةت الترا ية. القاء الضوء على نمومج ناجح 

 مصطلحات البحث
 التراث علىالمحافظة  –المنلةت الترا ية  – العمارة الداخلية - التصميمة االعتبارات – إعادة التوهيل

  منهج البحث
العمارة توهيل لتخايا والتصممممممممممميم لعمليات إعادة الم  رة في االعداد واالمختلفة لعوامل ا درا ممممممممممة علىاعتمدت منهجية البحث 

م ا ممممممتعراض أهم تكما ، وملك بتحليلها وتصممممممنيفها ابقا للجوانب المختلفة الم  رة في عملية إعادة التوهيل للمنلممممممةت الترا يةالداخلية 
في اختياره امتالك قدر كبير  عيو جحة لعمليات إعادة توهيل المنلمممةت الترا ية ر من النمامج النا لنمومج عملي المعالجات التي تمت

جديدة التي اللوظيفة المنا ب ل ختياراال باإلضافة الي الترا ية التي تعبر بوضوح عن ابيعة المنلةت والعناصر المعمارية من القيم
 تالئم كل من ابيعة المنلو وتحق  عوائد اجتماعية و قافية ملمو ة. 

 اإلطار النظري للبحث
لجوانب االعتبارات المختلفة المتعلقة با مجموعة المحور األول يبحث في ،محاور ال ة تم بناء اإلاار النظري للبحث على 

 إاارعملية المعالجة في  اتمام مرعاه أهمية المحور ال اني يبحث في لعملية التصممممممميمية ألعاده التوهيل،ا علىت  ر التي الرئي ممممممية 
اال مممتفادة من مزايا  ريخية للمنلمممو بوقل تعديالت ممكنة، المحور ال الث يبحث في كيفيةالقيمة الترا ية والمعمارية والتا علىالمحافظة 

، كما تم تدعيم اإلاار النظري وايجابيات العمارة المعاصممرة والتكنولوجيات الحدي ة بما يتنا ممب مي ظروف وابيعة ووظيفة كل منلممو
  ت اعد علي توكيد الك ير من المعايات النظرية. عملية للبحث بتجربة

 الدراسات السابقة
، مجلة عالم البناء العدد الندوة العالمية لحماية حلب القديمة، "توظيف المباني والمناا  األ رية، "عبد الباقي إبراهيمد.   -1

40 ،1983. 
ق مممممم العمارة،  الجميلة، الفنون كلية اإل مممممكندرية،– جامعة "،-القديمة المباني توظيف ، "إعادةلأبو الفضمممممفارو   اهلل هبة -2

1998. 
 ،ةالقاهر  ،ةق م العمار  لمس، عين هند ة ،دكتوراه " القيمة مات المباني لتاوير معاصرة منظومة نحو " مصافى ميتو، أحمد -3

2003. 
الم تمر الدولي ال الث للحفاظ على التراث العمراني، أ مممممعد أبو غزالة،" األبعاد االقتصمممممادية لتصمممممنيف وترتيب المباني الترا ية"،  -4

 .2012 دبي،
القصيم،  ،لتقي التراث العمراني الخامس"، مأهمية إعادة التوظيف في الحفاظ على المباني الترا ية ، " عماد نور الدين. محمد د -5

 .2015ال عودية، 
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 المقدمة
القومية ألي  ال روة جزء هام من أحد أهم الو مممممائل الفعالة للحفاظ على المنلمممممةت الترا ية توهيل وا مممممتخدام إعادة تعتبر عملية
 باإلضممافة الي أمكانية كلمماهد تاريخي وعمل فنيللمحافظة عليها ال قافي واالجتماعي في العااء، و  هالمواصمملة دور مجتمي وضمممان 
بعين  وال  جيالا  تخص همه المنلةت الف، الترا يمورد اقتصادي من خالل تبني وظيفة مالئمة ومنا بة جديدة للمنلو ك اال تفادة منها

التي  كم هائل من المنلمممممممةت الترا ية وما تمتلك  من  مصمممممممر علي  هما ما ينابو  ،األجيال والفئات لجميي ح  هي بل فئة بعينها
الحفظ  عديدة من عمليات محاوالتتاريخية واجتماعية و قافية تعكس ابيعة ومالمح اللمممممممخصمممممممية المصمممممممرية. ورغم وجود  قيم تم ل

عادة التوهيل تقوم بهاو   منظمةك وبمعاونة من بعض الجهات االجنبية وزارتي ال قافة واال اركالمختصمممممممممة المصمممممممممرية الجهات  بعض ا 
إال ان همه الجهود تعتبر ضمممئيلة ن مممبيا بالمقارنة لحجم ما تمتلك  مصمممر من همه ( UNSCOوال قافة )والعلوم  للتربية المتحدة األمم

المنلمممممممممةت. ونظرا لتلمممممممممعب وتعدد االعتبارات التي يجب مراعاتها عند التعامل مي م ل همه االعمال من منظور تصمممممممممميم عماراتها 
الداخلية حيث تلممممممكل مردود تاريخي واجتماعي و قافي وفني ومعماري في دن واحد وحيث ال توجد قوالب جامدة ومعايير  ابتة لم ل 

تحويل أغلب األبنية التي أصمممممبحت غير هو " االتجاه ال مممممائد في أوربا . ة ابقا لمعايات كل حالةهمه االعمال وانما تعالج كل حال
م ممتخدمة وظيفيا الي ا ممتخدامات اخري وخاصممة أبنية المحاات التاريخية لل ممكك الحديدية، وم ال ملك متحف القرن التا ممي علممر 

الك ير من التعديالت في محاور وممرات الحركة لتتنا ممممب مي في محاة أور مممماي حيث تم تحويل المحاة الي متحف وتالب ملك 
مجموعة من  على. وقد ركزت الباح ة (34ص  - 27) ". اال ممتخدام الجديد مي مراعاة الجو القديم للمحاة واختيار أماكن العرض

بإعااء خلفية حول التراث  بحثحيث يبدأ ال ،أهم العوامل واالعتبارات التي تلممممممممكل الركيزة األ مممممممما ممممممممية لنجاح عملية إعادة التوهيل
حيث تم ا مممممممتعراض البحث، محاور  لوالتراث العمراني والمعماري والتعريف بالمنلممممممممممممممممممممممممممممةت الترا ية وتصمممممممنيفها، بما يمهد لال مممممممتقبا

االعتبارات االجتماعية وال قافية والعمرانية والمعمارية والظروف البيئية والمناخية المحياة بالمنلممممممممممممممو ومدي توفر اإلمكانيات المالية 
 م تعرض البحث أل مممممممممملوب تصممممممممممميم العمارة الداخلية لعملية أعادة التكنولوجية. لعملية أعادة التوهيل وفرص ا ممممممممممتخدام اإلمكانيات 

تحديد الهدف  للوصممول اليالتي تم تحديدها وا ممتخدامها  ، المي يعتمد أ مما مما على تحليل االعتبارات المختلفةرا يتوظيف المنلممو الت
حجم وابيعة المعالجات المالوبة التي  ممممموف تكون األ ممممماس لوضمممممي تصمممممميم العمارة الداخلية من عملية إعادة التوظيف  م تحديد 

م العمارة الداخلية لابيعة وخواص العناصر المعمارية والظروف التاريخية المرتباة ، مي توكيد البحث على أهمية أدراك مصمللمنلو
 إعادة التوهيل. ملروعات من بنمومج ناجح البحث وينتهي بالمنلةت الترا ية،

 :قيم والمعايير التي تميزهوالمنشأ التراثي أوال: ال
 التراثي  نشأتعريف الم " -أ

الترا ي أو  وأو رمزية، أو معمارية فنية، أو عمرانية، أو اجتماعية وقد اتف  على أن المنلتميز بقيمة تاريخية يمبنى أو منلوة 
كون معبر عن يأن ، و اال تمرار  بقبول وتفاعل إيجابي من المجتمي بما يتيح ل ت ميالاراز المعماري المتميز ينبغي أن  مو

مكانية التعامل.مح ب، وحالت  ت ظواهر مادية ومعنوية أو فكرية في حقبة زمنية معينة  الصمود واال تمرارية وا 

 التراثية نشآتالقيم التراثية والمعايير األساسية التي تميز الم -ب
 تاريخ عن  يعبر والمي الزمنى الم لممممر هما أ مممما مممميين م لممممرين با ممممتخدام للمباني التاريخية القيمة قياس ويمكن :تاريخيةال القيمة .1

 الم لممممرو  أكبر قيمة مات المنلمممموة أو المبنى وأصممممبح تو يراا  الم لممممر هما ازداد بعيداا  التاريخ كان وكلما المنلمممموة، أو المبنى إنلمممماء
 :أهمها اعتبارات بعدة يتو ر المي :المعنوي
 وتاريخ  عصره عن المنلوة أو المبنى تعبير مدى - 
 المنلوة أو المبنى إليها ينتمى يالت التاريخية الفترة أهمية - 
 قيمت  ازدادت كلما نادراا  كان فكلما البناء لنوعية الندرة مقياس -  
 التاريخية وأهميت  المنلوة أو بالمبنى المرتبا الحدث وتو ير قوة - 
 للمبنى يالمعمار  بالكيان مخلة تغييرات أو إضافات وجود عدم  -
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 الم ممتمرة، اإلقامة أو النلمموة أو المولد حيث من المجتمي م مميرة في الواضممح تو يرها لها كان بلممخصممية ارتبا مبنى :الرمزية لقيمةا .2
 .العمارة رواد ألحد يمعمار  تصميم نتاج بكون  المبنى يتميز أن أو

 المبنى فصمممل يمكن وال .المدينة ماكرة تلمممكل خاص اابي مات ترا ية مناقة يف تواجده من أهمية يكت مممب مبنى :العمرانية القيمة .3
نما متفرداا  مات  حد يف المبنى يكون أن بالضرورة وليسي العمران محيا  عن  يالمبان مي المتكاملة عالقت  العتبارات أهميت  تعود وا 

 .العمراني وموقع  ب  المحياة
 ي ديها يالت الوظيفة أهمية بمدى قيا ممممممممها ويمكن ،يالمعمار  العمل تميز يالت الوظيفية القيمة يه :االجتماعية الوظيفية القيمة .4

 (13-11ص - 1) ".الم تخدمة غير يالمبان يف القيمة همه وتقل للمجتمي، المبنى

 : الجوانب المؤثرة على عملية أعادة التأهيل:ثانيا
  :الجوانب البيئية والمناخية المحيطة بالمنشأ -أ

تو ير هما الدور في  عامة، ويمادوالمناخية دوراا كبيراا في تلممكيل العناصممر المعمارية للمنلممممممممممممممممممةت بصممفة تلعب الجوانب البيئية 
التكيف  علىلديها القدرة  خواص مميزة روعي في تصممممميمها حالة المنلممممةت الترا ية نظرا لما تحتوي  من عناصممممر ومكونات معمارية

الحوائا  مات التصممممماميم الخاصمممممة كالملمممممربيات وكملك فتحاتالجهات و والوالقباب واألقبية وا المرتفعة كاأل مممممقفمي الظروف البيئية 
، ومالقف الهواء مقاومة عوامل الاقس والمناخ علىالابيعية مات الخواص القادرة  ومواد بناء ال ممممممممممممممميكة المبنية بالاين والحجارة

 بالمنلمممممممممممو،بد ألي مصممممممممممممم معماري او مصممممممممممممم للعمارة الداخلية من مراعاة الجوانب البيئية والمناخية المحياة وال التدفئة.ومداخن 
تتعل  بالجوانب الترا ية والتاريخية والحضارية م ل حالة المنلةت الترا ية التي يعالجها البحث نظرا للتو ير وخاصة في الحاالت التي 

المبالمممممممممممممر والفعال لهمه الجوانب على ابيعة التصمممممممممممممميم." ليس الماالبة بالبيئة تعني العودة الي الخلف أو التخلف ولكن هي دعوة 
التم ممممممممممممممك بالعادات وتقاليد  تعبير عن لممممممممممممممخصممممممممممممممية المجتمعات وماتيتها، فال يعيب المعماريللتقدم والرخاء فالحلول البيئية تعني ال

 (17ص - 2)". مجتمع 
 :والمناخيةلبيئة الابيعية اال ا ية ل مظاهرال .1

  ام منخفضة...(.مناا  مرتفعة  –او محياات  رضفاف أنها على –مناا   احلية )لمنلو لالموقي الجغرافي 
  درجات الراوبة....( –اتجاهات الرياح وحدتها  –التعرض لللمس تو يرات المناخ )درجة 
  زراعات...(    -جبلية -صحراء -جرداء-ابيعة األرض المحياة بالمنلو الترا ي )أراضي مبنية 

 التي تعك ها الجوانب البيئية والمناخية المحياة بالمنلو:اال ا ية االعتبارات  .2
 مرعاه اتجاهات حركة الهواء 
  اال تفادة من العة اللمس.و  ا لوب الحمايةمرعاه كل من 
 بالمنلو الترا ي مرعاه ا تخدام مواد بناء تتنا ب مي ابيعة البيئة والمناخ المحيا. 
 .تصميم وتوجيه الفتحات 

 

 الجوانب االجتماعية والثقافية المحيطة بالمنشأ  -ب
هي  لهمه المجتمعات العمرانية والمعمارية بنية البيئةاإلن ممممممممممممممانية وبين وال قافية للتجمعات  الظروف االجتماعيةالعالقة بين  

 ، فالبيئة العمرانية والمعماريةبأو باإليجا بال ممممملب  مممممواء ين الجانب اآلخرو عالقة تبادلية ي  ر كل جانب منها تو ير مبالمممممر في تك
االجتماعية وال قافية لل ممكان، فال لممك الظروف  على مبالممرة ونباتات وأنلمماة وخدمات لها انعكاس بما تتضمممن  من منلممةت وار 

وخلل  قافي ل مماكنيها، كما  المناا  التي لم يتم تخاياها عمرانيا والتي بنيت منلممةتها باريقة علمموائية ت ممبب ملمماكل اجتماعية إن
ن الديموغرافي تحدث والتكويروعي فيها الظروف االجتماعية وال قافية و  ،أن البيئة العمرانية والمعمارية التي بنيت علي أ مممس  مممليمة

البد من إعااء الجانب االجتماعي ." تو يرات اجتماعية و قافية إيجابية بما تقدم  من خدمات وما توفره من راحة مادية ومعنوية
أهمية خاصمممممممة حيث يعتمد نجاح الملمممممممرول علي ملممممممماركة المجتمي في أعمال  التنفيمية االمر المي ي مممممممتدعي المعايلمممممممة الم مممممممتمرة 
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صمممممممممورة عملية ال مممممممممتقااب امكانياتهم واكت ممممممممماب  قتهم وتحفيزهم علي الملممممممممماركة بالجهود الماتية في عمليات التاوير للمجتمي في 
يجاد اللممممممممعور باالنتماء لديهم لنجاح الملممممممممرول، وتبدأ الملمممممممماركة اللممممممممعبية من مرحلة الدرا ممممممممات الميدانية للتعرف علي  واالرتقاء وا 

ية ألفراد المجتمي والتعرف علي ملمماكلهم ورغباتهم حتي يمكن وضممعها في أولويات أعمال المكونات االجتماعية واالقتصممادية الحقيق
التنمية المختلفة، حيث ان م مممممممماهمة الجماهير في بحث وتخايا وتصممممممممميم وتنفيم الملممممممممرول ي ممممممممهل عمل األجهزة الفنية واإلدارية 

، تلممممممممممكيل الفكر المعماري ألي مناقة االجتماعي بدور كبير فييقوم المكون " .(3ص - 16)"والمالية عند إعداد وتنفيم الملممممممممممرول
وتتجلى التحوالت االجتماعية في التصممممممممممممممميم  .  ممممممممممممممي  ر على مالمح العمارة للمناقة، حتما وي تو ير على المالمح االجتماعيةف

ي دليل على وحدة المجتمي بان، ففي البيئة التقليدية يعد تلمممممممماب  المحا في الواجهات الخارجية للمبانيالمعماري بصممممممممورة أك ر وضممممممممو 
 فيلقممد أبممدل المعممماريون منلمممممممممممممممةت توفى احتيمماجممات المجتمي المختلفممة والمتالحقممة أخمممين " (.147، ص26ص - 12) "وترابامم 

االعتبار كافة النواحي الوظيفية والبيئية وال قافية واالقتصممممممممممممممادية، ففي كل مكان وكل زمان وظائف تتقارب فيها المظاهر المعمارية 
الم تلفيات والمباني اإلدارية، وأخرى تتلكل بالخصوصية ال قافية لإلن ان ومجتمع ، فيها تتضح المتوار ات النابعة من  فيكالحال 

العالم أجمي نجد أن  إما حدث تغير في "في أي قار من اقاار (.197ص   - 4)  "خصممممممممائص المكان البيئية.و  ممممممممجالت التاريخ 
المجتمي، وتغيرت وتاورت الحياة في المجتمي،  مممممممممايرت العمارة والفنون هما التغير وملك التاور، وتجاوبت مي احداث الزمن، كما 

 المحلي لدى المجتمي الوعي زيادة في العمراني التراث تنمية ت ممهم . "(15ص - 5) فعلت في الماضممي القريب والماضممي البعيد "
 إضافة هما .جديدة ومهن معارف بالزوار، واكت اب واالحتكاك العمراني، التراث مواقي في التي تقام الفعاليات و البرامج خالل من
 المجتمي تنمية ت مممممهم في العمراني التراث مواقي في اال مممممت مار تنلمممممو لم ممممماندة التي التدريبية والدورات والمراف  أن الخدمات إلى

ن المحلي  إم المناا ؛ بين اإلقليمي التوازن تحقي  ي مممهم في العمراني التراث مواقي في اال مممت مار أن كما .أفراده دخل من وتح ممم 
 بحيث جيدة معظمها بحالة يزال ال التي واألبنية واأل مممممموا  والمدن الترا ية التاريخية القرى من الك ير المناا  همه تضممممممم معظم

 الهجرة ظاهرة من والحد المناا ، في تلك المحلية للمجتمعات العمل فرص إتاحة وا ممممممممممممت مارها؛ وبالتالي توهيلهاا  إعادة يمكن
 الديموغرافية؛التركيبة  توازن خلخلة ملمماكل من علي  يترتب الكبيرة، وما والمدن العاصمممة الصممغيرة إلى والقرى من الريف ال ممكانية
  ".التاريخية التراث العمراني ومباني قرى وا مممت مار توهيل إعادة  مار ملممماريي من كان رتبااهم بوظائفهمال نتيجة ال مممكان فا مممتقرار

 (33ص - 17)
 العمرانية والمعمارية المحيطة بالمنشأ.الجوانب  -ت

العمراني والمعماري المحيا بها نظرا آلن المنلةت الترا ية غالبا ترتبا المنلةت وخاصة المنلةت الترا ية ارتبااا قوبا بالمحيا 
نوعا ما من الجمال  هبمفرد الترا ي ورغم وجود إمكانية ان يلمممكل المنلمممو ،ما تتواجد و ممما ن ممميج عمراني ومعماري مات اابي معين

عمماة البيئممة العمرانيممة والمعممماريممة المحياممة المعممماري واألداء الوظيفي غير ان هممما الجمممال وهممما األداء ال يمكن ان يكتمممل دون مرا
ما يحتوي  من عناصممر معمارية متعددة كتصممميم المداخل واال مموار والواجهات والفتحات ب بالمنلممو. ويلممكل التصممميم الداخلي للمنلممو
مجموعة المنلممممممةت المراد إعادة توهيل  وبين  المنلمممممموتحقي  مبدا الوحدة والملمممممماركة بين  علىأحد العوامل األ مممممما ممممممية التي ت مممممماعد 

ن ممممممممممممجام بين االمما يحق  و والمكونات العمرانية والمعمارية األخرى المحياة مما يكون نول من التجانس واال ممممممممممممتمرارية البصممممممممممممرية 
والعالقات  جماليةالالقيم  فيالي حد كبير بالمنلمممممممو ت ممممممماهم البيئة العمرانية والمعمارية المحياة  المالمح المختلفة بالبيئة المحياة. "

خرج عملية إعادة التوهيل ت حتىتراعي  نكما تفرض علي المصمممممممممممم مجموعة من االعتبارات يجب ا للمنلممممممممممو بصممممممممممريةوال الفراغية
، فلكل بيئة عمرانية ومعمارية  ممممماتها التي تميزها عن غيرها من البيئات األخرى، متنا ممممقة ومتوافقة مي المحيا العمراني والمعماري

المعز ومناقة االزهر ال لممممك ان   مممميكون في هيئة معمارية ومحيا عمارني مختلفان ك يرا عن منلممممة فوجود منلممممة ترا ي في لممممارل 
أن مفهوم البيئة المعمارية أصبح منهج فكري ومحصلة تجارب عديدة نتج عنها أ لوب يخضي  ترا ي بمناقة المنلية باإل كندرية."

اية، وال يمكن من خالل هما المنهج الفكري الفصمممممممممممل بين المحيا أو ل  المعماري عند تفكيره في حل الملممممممممممماكل المعمارية والتخاي
 (،28ص - 18)".البيئة والمبني، فهما عنصممممممممران يكمل بعضممممممممهما األخر باعتبار أن البيئة تكت ممممممممب اابعها من خالل همه العالقة
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ضممن مجموعة من تتإما كانت عملية إعادة التوهيل  أهمية مراعاة البيئة العمرانية والمعمارية عند إعادة توهيل المنلمو الترا ي  وتزداد
 المنلةت الترا ية المتجاورة أو عند إعادة توهيل مناقة متكاملة من المنلةت الترا ية المرتباة.

 الجوانب االقتصادية واالعتمادات المالية: -ث
ليس فقا للم مممممممممممممماعدة في تاويرها قيمة التوظيف المالئم "ان إعادة ا ممممممممممممممتخدام وتوظيف المباني مات القيمة والمناا  مات ال

رجال الحياة اليها، انما  ره الي المجال االقتصممممممممممممادي والحضمممممممممممماري مما أالعمرانية المجاورة ويمتد  الكيانات على هما ي  ر غالبا ما وا 
 -19) المناا  للمبني أو للمناقة اال رية" ويعود علىتلك المباني  علىيعتمد عليها لإلبقاء إيجاد قاعدة اقتصممممممممممادية  علىي مممممممممماعد 

الجوانب االقتصممممممممممادية واالعتمادات المالية تلعب دورا رئي مممممممممميا في تعظيم فرص نجاح أي ملممممممممممرول وتوفير قدر كبير من  (.33ص
التي يمكن ان  حجم ونول التغيرات في تتحكم التي الجوانب أن من أهم لممممك وال ،المرونة للقائمين على التخايا والتصممممميم والتنفيم

المخصصة  االعتمادات المالية واإلمكانات المادية هي الجديدة الوظيفة المالوب أعادة توهيل   ال تيعاب الترا ي المنلو تجري على
 اختيار يتم الم مممممممممتهدفة الوظيفة تحقي للوصمممممممممول الي  تصمممممممممميمية عدة حلول هناكيكون  ففي معظم الحاالتلعملية أعادة التوهيل 

بديل أو عدة بدائل من دائرة االختيار نتيجة للتقيد بالميزانية الموضمممموعة ،  خروجمما يعني  ،في حدود الميزانية الموضمممموعة  أن ممممبها
في الحاالت التي  زراعيا ميزانية معينة يفضممممممممملأو صمممممممممناعيا أو ورغم أن من الابيعي ان يكون  لكل ملمممممممممرول  مممممممممواء كان معماريا 

التي توخم بعدا ابداعيا يتالب   التصممممممميمية األفكار وضممممممي في قبل البدء الميزانية تحديد عدم يعالجها البحث والحاالت الملممممممابهة
 الفنية والمعمارية  القيمة مات الترا ية المباني مي التعامل عند خاصمممممممة المعماري الفكر تحد ال حتى و ،ناا  وا مممممممي من الحرية

 ماو النلممماا المي  ممموف يمارس نتيجة لعملية أعادة التوهيل  ابيعةمراعاة . وال لمممك ان ةخاصممم مرونة معها التعامل ي مممتلزم والتي
أجراء  علىو ممماعد ا مممترداد ما تم انفاق  بي ممممح يلمممكل بعد اقتصمممادي ومالي ايجابي  من عائد مادي الجديدة الوظيفةمكن ان توفره 

عمليمات الحفماظ والصمممممممممممممميمانمة الم ممممممممممممممتقبليمة. دون وجود ايمة عوائ  مماديمة، على ان يتم همما في حمدود عمدم االعتمداء على الجوانمب 
 االجتماعية وال قافية المالوب ان توفرها عملية إعادة التوهيل." تم ل المباني الترا ية والمناا  التاريخية مصمممدراا رئي مممياا من مصمممادر

صدراا للجمب ال ياحي، وملك باعتبارها إر اا ترا ياا حيث يحتفظ بالعديد من اللواهد العمرانية واالجتماعية والتاريخية الدخل القومي وم
 إلى نصممممف من توفير على ي مممماعد األ رية المباني إعادة ا ممممتخدام " (8ص -20)والتي تعكس م مممميرة المدينة على مر التاريخ." 

 ألن نظرا المالية الموارد توفير إلى بدوره ي دي الوقت في التوفير وهما الوظيفة، جديد لنفس مبني إلنلمماء الالزم الوقت ربالأ ال ة 
 (.1711ص -29")األ ري المبني في بالفعل موجودة الجديد الوظيفة تحتاجها التي المبني من عناصر الك ير
 اعتبارات استخدام اإلمكانيات التكنولوجية: -ج

يتالب توظيف التكنولوجيا الحدي ة في عملية إعادة توهيل المنلةت الترا ية عدة اعتبارات تنبي أ ا ا من ان الغالبية العظمي 
، التكنولوجية المعاصرة واالمكانيات معظم الو ائلمن همه المنلةت إن لم يكن كلها قد تم بنائها منم فترات زمنية لم تتوفر ا ناءها 

يم همه المنلةت بالمعايير التي تنا ب الظروف والمتالبات المواكبة لتوقيت التصميم، وهو ما قد يتالب تعديالت ومن  م فقد تم تصم
للمنلو همه التكنولوجيات ، ونظرا ألهمية وفاعلية ا تخدام  األصلية جوهرية ابقا لظروف كل حالة حتي ت توعب البنية المعمارية

البيئة المعمارية للمنلو معايات التكنولوجية الحدي ة من توهيل  ت اعدل منلةه ، حيث همه التكنولوجيات ابقا لظروف وابيعة ك
كل من يد من الفاعلية والتواصل مي ز بيئة ديناميكية توفر لم تخدمي المنلو م اليلها تحو التي الداخلية  العمارة تجهيزاتوخاصة 
. ولتوظيف همه التكنولوجيات التوظيف المنا ب المختلفة المرتباة بالمنلوالداخلي و مي العناصر الخارجية لفراغ ل المكونة العناصر

ت دون االضرار بالقيمة الترا ية والجمالية للمنلو البد من أن يكون مصمم العمارة الداخلية لعملية إعادة التوهيل على دراية باالعتبارا
ب رعة تغير  حيث تتميز همه الحلولالحلول التكنولوجية المتاحة الواجب مراعاتها عند ا تخدام التكنولوجيا الحدي ة وكملك متابعة 

"من أهم أدوات المصمم الداخلي هو ا تغالل  ، مما يتالب المتابعة الم تمرة للمنتجات والمواصفات واال عار.إمكانياتها ومواصفاتها
الي بيئة  تحويل البيئة الداخلية للمبني من مجرد حوائا صماء علىت اعده ك يرة ما امدت  ب  التكنولوجيا الحدي ة من إمكانيات 

مفهوم مصالح  علىديناميكية عالية التفاعل، تمنح مرتاديها إح ا ا عاليا بالحيوية والتواصل مي عناصر الفراغ الداخلي. وللتعرف 
 Cognitiveمنها اإلن اني م ل علم المعرفة التصميم الداخلي الرقمي، يجب ان نعرف ان  نتاج لتزاوج العديد من التخصصات والعلوم 
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Science  النفس وعلمPsychology  ومنها ما هو هند ي م ل علوم الكمبيوترComputer Science  وعلوم الهند ة
Engineering  والتصميمDesign "ومن  ،(400ص - 21) .وهي ما تلكل بدورها صفة تفاعل عناصر التصميم الداخلي للمبني

 :المنلةت الترا ية توهيلعمليات أعادة  يمكن ا تخدامها في التكنولوجية التي األنظمةم لة أ
 أجهزة اال مممممتلمممممعار نلممممموب حري ، ت مممممرب غاز، والتي غلبا ما ت مممممتخدم فيها  أنظمة األمان ضمممممد الحوادث والاوار  م ل

(sensors والتي تقوم بإعااء م لممممممممرات بنتائج قياس قيم معينة كوجهزة قياس درجات الحرارة ) والضممممممممغا ون ممممممممب تركيز
 األنوال المختلفة من الغازات.

 داخل لمالمراقبة للمممالمممات و  تفيها الكاميرا مواالعمال العدائية والتي غالبا ما ت مممتخد الت ممملل وال مممرقات أنظمة األمان ضمممد
 والفتحات ونقاا االقتراب.

 وبة ما يكون مصممممدرها ارتفال درجة الرا أجهزة ا ممممتلممممعار الراوبة ومراقبة الفاريات التي تتكون على الحوائا والتي غالبا
 الحوائا،ر ية أ ارها على مالحظة تغير لون الحوائا و  داخل الفراغات، وهي أحد األلممممممياء التي يصممممممعب تحديدها اال بعد

 .الراوبة ن بتقليل و  والتكييف عمليات التهويةبتنليا الجهاز قوم يحيث 
  تحديد أماكن الت ممممممممممممممريب قبل أن تلممممممممممممممكل خار، من خالل رباها أجهزة مراقبة ت ممممممممممممممريب المياه والتي ت ممممممممممممممماعد على

 األماكن التي يمر من خاللها الماء م ل مصارف المياه ودورات المياه.ب بم تلعرات  
  ر م توي تغي علىوالقدرة التفاعل مي الم تخدمين وفقاا لمواقي تواجدهم  علىمصابيح اإلضاءة التفاعلية، التي تمتلك القدرة

في الحيز، وملك با ممتخدام م ممتلممعر الحركة المدمج بالمصممابيح، حيث  الابيعيةم ممتوى اإلضمماءة ل لتتنا ممب ميأضمماءتها 
 م توى اإلضاءة. يغيريمكن أن يقوم بتحديد مكان تواجد األلخاص داخل الفراغ وبناء على ملك 

  وبرامج الحا مممب المعدة خصممميصممما لمممبكات المعلومات ال ممملكية وال ممملكية والتي يمكن من خاللها ربا الم مممتخدمين بونظمة
 ابقا لابيعة كل منلو او بلبكة المعلومات االنترنت.

  حاجة الفراغات المختلفة للمنلممممو اب  ل علىانظمة اال ممممتقبال المركزية )الدم المركزي( لتوزيي إلممممارات القنوات الفضممممائية
 كل جيز.

 بلكل الكتروني. أنظمة ال خانات اللم ية وما توفره من إمكانيات ضبا درجات الحرارة 

 العمارة الداخلية إلعادة التأهيل: : تصميمثالثا
غير ان همه  الداخليةتلارك المنلةت الترا ية غيرها من المنلةت في أنها تتكون من مجموعة من العناصر التي تكون الحيزات 

العناصر في المنلةت الترا ية لها ما يميزها عن م يالتها في المنلةت األخرى بما تمتلك  من قيمة مادية ومعنوية فالمنلةت الترا ية 
فة تتضمن العديد من الجوانب التاريخية والمعمارية والفنية لحضارات و قافات مختلفة، تتباين فيما بينها بما تتميز ب  كل حضارة و قا

من خواص وامكانيات وقيم وخبرات باإلضافة الي اختالف الفترات الزمنية التي ا تغرقتها كل منها، مما يجعل المجال المي يعبر 
 ،الرتباا  بمخزون هائل من الارز والعناصر واالبداعات الفنية والمعمارية ية مجاال متعدد ومتلعب عن  مصلح ومفهوم المنلةت الترا

لو تم اتخام مصر فقا بما تمتلك  من تاريخ حضاري لوجدنا أنف نا امام تنول هائل من المنلةت الترا ية التي قد  فعلي  بيل الم ال
الحضارة اإلغريقية )اليونانية( فالحضارة الرومانية فالحضارة القباية  م الحضارة اإل المية  تمتد من الحضارة المصرية القديمة عبر

وما تخلل همه الحضارات من فترات لكل منها هويتها و قافتها انعك ت علي  ية في العصر الحديثالوصول الي المنلةت الترا  حتى
 اآل ار من هائل تمركز من ب  تتمتي ما مي ،قاهرةلل الغني ال قافي إلى التراث بوضوح اإللارة "يمكن. األنماا والتصميمات المعمارية

 المعالم اللوارل، قائما( أنماا التاريخي العمراني الهيكل وا تمرار القديمة، وبقاء الم اكن التاريخية، الحقب مختلف تم ل التي
 في) اللوارل وتق يم المدينة أف  (المهمة التاريخية المناظر الحضرية ر ية ويمكن .) تقليدية أنلاة االرتكاز، نقاا األ ا ية،
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 الكبرى، للمدينة الناا  األو ي داخل المختلفة المعمارية الروائي مي جنب إلى جنبا للمدينة، العامة  (Morphology) المورفولوجيا
ال قافية  التقاليد يضاأ زالت ما، و اآلن حتى قائماا  ظل والتجارية، والدينية ال قافية للحياة كمركز التاريخية المدينة وموقي دور فإن

 التاريخية للقاهرة والدارج اللعبي المعمار تجديد األحيان بعض في تمو  للمدينة العمراني الواقي من ابقات وتلكل أهمية مات والدينية
 ال المي الملموس غير وترا ها العظيم وماضيها للمدينة المادية األدلة أن إال محياها، مي مت قة غير وا تبدال  بمباني كبير، بلكل
وا عة من مصمم وهم التعدد والتنول يتالب خبرة  .(114ص- 6) ".التحويرات همه بعيد رغم حد إلى  ليماا  يبقى أهميت  على نزال

ان عملية تصميم العمارة الداخلية إلعادة توهيل المنلةت الترا ية  الملروعات، كماالعمارة الداخلية المي يتحمل م  ولية م ل همه 
نما تتالب  ومتالبات أعادة التوهيل المرتباة كل حالة ابقا لظروف  أن تعاملهي عملية معمارية فنية إبداعية ال تحدها قوالب  ابت  وا 
 .(1، )لكل رقمانت همه القواعد محلية أو عالميةبها في ظل الخاوا العريضة للقوانين والقواعد المنظمة  واء ك

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
         

                       
 

            
                 

 
 (1)لكل رقم                                                               

  وتقييم الجوانب المختلفة المطلوب مراعاتها: تحليلتجميع و  -أ
قبل البدء في عملية إعادة توهيل المنلو الترا ي يجب علي مصمم العمارة الداخلية مراعاة جميي االعتبارات الناتجة من تحليل 

ال ابقة )الظروف االجتماعية وال قافية والعمرانية والمناخية واالمكانيات المادية والمالية والتكنولوجية....( وكملك درا ة تاريخ الجوانب 
بالدرجة التي ت مح با تيعاب كل من الارز والتفاصيل والمكونات المعمارية وأ اليب تصميمها كما يجب  وخرائا وو ائق   المنلو

المختلفة المحتملة لعملية إعادة التوهيل، وما هو اال تعمال الوظيفي األن ب من بين همه المجاالت،  الوظيفية التدرا ة ما هي المجا
وما هي حجم التعديالت والتغيرات المالوبة، وملك بعمل تقييم لامل لجميي عناصر العمارة الداخلية للمبني وعن اري  عمل تو ي  

مكانية اال تفادة جميي البيانات والمعلومات وخاصة ال   نلو.منها في اال تعمال الجديد للمتي تتعل  بالجوانب الترا ية للمنلو وا 
 

                                                           
 ع السكان فوق األرض، المورفولوجيا االجتماعية بنية المجتمع أو شكله أو هيئته أو حالته البنيوية أو الشكلية، كدراسة توزي

 ووصف الظروف المكانية والجغرافية التي ترتبط بها الساكنة الديمغرافية
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 تحديد الهدف من إعادة التأهيل: -ب
 الحفاظ وهالترا ية  المباني ا تخدام إلعادة الرئي ي الهدف تتعدد األهداف التي من أجلها يتم إعادة توهيل المنلو الترا ي. " 
 :في تتم ل فرعية أهداف اري  عن وملك التاريخية والفنية بقيمتها تلي  التي بالصورة المباني همه على

 يجاد المباني همه صيانة تكاليف يغاي منا ب عائد توفير  .للناا  اقتصادية قاعدة وا 
 المحيا المجتمي احتياجات يخدم فيما بتوظيف  الحالي محيا  مي األ ر تكامل إعادة. 
 مع  والمتعاملين األ ري المبنى بين التعااف من نول إيجاد. 
 جديدة مباني إقامة إلى الحاجة دون لها الالزمة بالخدمات المتدهورة القديمة باألحياء الترا ية النااقات تزويد. 
 العمراني المحيا لتنمية وا ت مارها  ياحية جمب كنقا اآل ار ا تغالل. 
 والمنتفعين ينالم تخدم اري  عن األبنية همه على دائم إلراف إيجاد. 
 للمبنى اإلجمالية القيمة وتدعيم رفي. 
 (9ص - 22)والنظافة" الصيانة أعمال ا تمرارية ضمان. 

 ا تخدما: المنلةت الترا ية توهيلاالتية أك ر مجاالت إعادة وتعتبر المجاالت 
 لحجم الفراغات والحيزات للعرض المتحفي نظرا  ان ممب الحيزات من الترا ية المنلممةت : تعتبرعامة أو متخصممصممة متاحف

واألجواء التاريخية   مممممممماتالداخلية التي تتمتي غالبا بم ممممممماحات ت ممممممممح لعملية أعادة التصمممممممميم المتحفي باإلضمممممممافة الي ال
 .والتي تضيف بعدا جماليا للمعروضات المكان متلكهاوالترا ية الي ي

  مصر العامة ومكتبة القاهرة الكبرى. مكتب المكتبات: وهو من أك ر المجاالت أقباال ونجاحا وكما هو ماب  بكل من 
 ير ممممممممها أو  التيواالعمال اللوحات  على العمراني غالبا ما تعكس اناباعاتها التراث التلمممممممكيلية: مواقي للفنون صممممممماالت

 العناصر التي تعتبر مصدر الهام له الء الفنانين. من الك ير ها علىائحتو ال ينفمها الفنانون نظرا
 لحرف الترا ية  اب لحرف التقليديةا ك يرة ت مممممممممي أحيان فيحرف بالتراث هو ارتباا و ي  فمراكز للحرف التقليدية: ارتباا ال

كما  أماكن تاريخيةنلمممااهم غالبا في بمزاولة  بونواعها التقليدية صمممناعة المنتجات في العاملين الحرفيين غالبية كما يرتبا
 هو الحال في مناقة الف ااا واالزهر والح ين وال يدة زينب.

 م مممممماحات وا ممممممعة ت مممممممح با ممممممتيعاب الجمهور باإلضممممممافة  لفراغات ماتاللممممممعبية  الفنون تالباللممممممعبية: ت مراكز للفنون
باإلضمافة للجوانب المعنوية التي تربا بين  الترا يةوهو ما توفره اغلب المنلمةت  اللمعبية الفر  للم ماحات المالوبة لحركة

 .الفنون اللعبية والتراث
 والترفيهية: تزداد أهمية ملك اال تخدام في األماكن اللعبية التي قد ال يتوفر لها أماكن لممار ة  لألنلاة الرياضية مراكز

 األنلاة الرياضية والترفيهية.
 راكز اال مممممتقااب ال مممممياحي بما تمتلك  من مقومات وتكوين معماري تجمب مزار  مممممياحي: تلمممممكل المنلمممممةت الترا ية أحد م

 فئات ك يرة من ال ياح وخاصة الفئات التي تهتم بجوانب التاريخ وال قافة والفنون واال ار.
  تحديد حجم ونوعية التعديالت المطلوبة: -ت

وحجم األنلاة والخدمات والمعالجات  ومتالباتها الجديدة الوظيفةنوعية وحجم التعديالت المالوب اجراءها على ابيعة عتمد ت" 
المالوب تنفيمها، ومدي ا تيعاب المنلو الترا ي لهمه المتالبات فكلما ات عت الهوة بين ما يمتلك  المنلو الترا ي من إمكانيات وبين 

ها والعكس صحيح وغالبا ما توخم ما تتالب  الوظيفة الجديدة من مهام كلما ماد حجم ونوعية التعديالت واالضافات المالوب تنفيم
 التعديالت أحد االحتماالت االتية:

 حيث يقتصر االمر على عمليات التجديد والصيانة واإلضافات األ ا ية التي تتالبها البنية تغيرات:  أي بدوننلو الم ترك
 والكنائس الم مممماجدم ل  األصمممملية وظيفت  بنفس المنلممممو توظيف حالة ويعتبر هما االختيار منا ممممبا فياأل مممما ممممية للمنلممممو 
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 ويتم معينة أهمية مو المبنى يكون عندما أو الموجودة الحيزات مي الجديدة الوظيفة متالبات تواف عندما ت أو القديمة
 .هو كما المبنى على اإلبقاء يتم وبالتالي  ياحي، مزار إلى تحويل 

 كتلةال في أو الداخلية الحيزات في تغيرات عملال يحتاج المنلممو  الحالة همه وفي ،متقاربة بوظيفة المنلممو الترا ي توظيف 
 على األم لة ومنوانما تنحصر التغيرات في بعض التعديالت الغير جوهرية التي تغاي الفرو  الب ياة  األصلية للمنلو

 الفترات من فترة في م وا ممممممتخدوأعيد   ممممممكني يمبن األصممممممل في كان حيث القاهرة،-بالجيزة خليل محمود متحف ملك
 .قومي كمتحف حاليا وي تخدم ال ادات، أنور الراحل للرئيس خاص كمكتب

  :إلى الحيزات وتوظيف ترتيب إعادة مجرد من الداخلي التغييروفي هما االختيار يت ممممممممممممممي ناا  أجراء تغيرات داخلية 
 للفراغات الداخلية للمنلو. اللامل الداخلي التغييرالداخلية وصوال الي  بعض االمتدادات اضافة

  :في بعض التلمممايبات واأللوان والزخارف وقد تمتد ال تغير البنية تنحصمممر تغيرات افيفة قد تكون بأجراء تغيرات خارجية
 أنلاء بعض االمتدادات الخارجية للمنلو. رأل ا ية للواجهة وما بها من نوافم وأبواب وفتحات ولروفات وقد يتالب األما

  13) ."لممممداخليممممة والخممممارجيممممة في نفس الوقممممتاالممممدمج بين أك ر من نول من التعممممديالت م ممممل الممممدمج بين التغيرات – 
 .(48،49ص

  الخلفية الفنية التخصصية لمفردات العمارة الداخلية للمنشآت التراثية: -ث
الداخلية أهمية أدراك مصمم العمارة الداخلية من االعتبارات الهامة في عملية تصميم العمارة الداخلية إلعادة توهيل العمارة 

المرتباة بهمه المنلةت، والتي يمكن ان نلير الي مجموعة من أهم مكوناتها في النقاا الترا ية  للخواص وابيعة العناصر المعمارية
 االتية:

 متاحف  -مكتبات –)مراكز  قافية  ظروف ونوعية اال ممممتخدامات األ مممما ممممية التقليدية للمنلممممةت الترا ية بصممممفة عامة–
 والفروقات األ ا ية التي تميز كل نول. مزار  ياحي......(

  االلمام بالجوانب المعمارية وابيعة المفردات التفصممممممممممميلية لابيعة الاراز والنما المي ينتمي الية المنلمممممممممممو المراد أعادة
 حديث(.–نوبي  –إ المي  -قباي-يوناني –روماني  –مصري قديم )توهيل  

 ت وما تحتوي  من عناصمممممممر معمارية مميزة كاألبراج واألفنية قا االفقية والرأ مممممممية لهمه المنلمممممممةالم ممممممما لتصمممممممميم وتحلي
 واالحوام.

  حجر...( وأ مممملوب –دبم )بنائها أ مممملوب بناء اال مممموار والحوائا من حيث ارتفاعاتها و مممممكها والمواد الم ممممتخدمة في
 .أحجار...( –تك يتها والمواد الم تخدمة في عمليات التك ية )رخام 

 والمواد  وكفايتها لنول اال ممممتخدام المقترح ومدي منا ممممبتها درا ممممة المداخل من حيث عددها وأماكن تواجدها وتصممممميمها
 مقارنة بباقي عناصر المنلو.ومدي تحصينها ودرجة التركيز واالهتمام بها  الم تخدمة في إنلاءها

  تصميمها وابيعة المزروعات واال اث الم تخدم فيها.حجم ونوعية المناا  المفتوحة والخضراء وأ لوب 
  أ مممملوب تصممممميم الواجهات وأ مممملوب معالجة ا مممماحها وحجم ونوعية وك افة العناصممممر الترا ية كاللممممرفات والملممممربيات

 والتما يل والعرائس.
  التوزيي الرأ ية )ال اللم روعناص فراغات و ياة( -ممرات– )ارقاتدرا ة وتحليل كل من عناصر التوزيي االفقية-

 .إمكانية تزويد المنلو بمصاعد(
 ابيعة الفتحات و  ،التهوية ومدي ا ممممممممممممممتخدام العناصممممممممممممممر المعمارية الترا ية للتعامل معها كاألفنية والفتحات والمالقف

أم مصممممممممة في  كالنوافم واالبواب الم ممممممتخدمة وأحجامها مقارنة بالعناصممممممر المعمارية األخرى وهل هي فتحات تقليدية
 الكال معمارية أخري كالعقود والبواكي.
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  تصمممميم حدات اإلضممماءة درا مممة وتحليل اإلضممماءة الابيعية و  علىتحليل منظومة االضممماءة الم مممتخدمة ومدي اعتمادها
 الترا ية الم تخدمة واعدادها واحجامها وأماكن تركيبها.

  قف ا منتية ام خلبية وهل هي أ قف م توية ام علي ابيعة اال قف والار  اإلنلائية الم تخدمة معها وهل هي أ
 هيئة القباب واالقبية.

  بالا حجري(. –بالا ابيض وا ود  -بالا ملون –أ لوب ونوعية رصف االرضيات )رخام 
 هو أ لوب تصميمها وعملها والمواد الم تخدمة في انلوها مدي احتواء المنلو على النوافير والف قيات وما 
  الم ممممممتخدمة في المراحل التاريخية المختلفة وفل ممممممفة ا ممممممتخدامها في الحيزات المختلفة ابقا لابيعة ووظيفة كل األلوان

 منلو.
  وتحديد نوعية ونمامج األ اث المالوب  مللتجديد واال ممممممتخداو  لإلصممممممالح حصممممممر وتحليل األ اث المتواجد ومدي قابليت

 أماكن التوزيي في اال تخدام المقترح للمبني. اختياردقة مي بما يتف  مي اراز ونما المنلو تصميم  للمبني 
  درا مممممممة وتحليل العناصمممممممر الزخرفية بالواجهات والحيزات الداخلية لضممممممممان تعبيرها عن الاراز المي ينتمي الي  المبني

النقوم والكتابات  - الكائنات الحية زخارف - الزخارف الهند ممممممممممممممية - الزخارف النباتية)  الزخارف بونواعها المختلفة
 ........(-العرائس – المقرنصات – الكرانيم –المختلفة 

  حجم ونوعية االعمال التلمممممكيلية والفنية بصمممممفة عامة والفنون والحرف المختلفة الم مممممتخدمة كنجارة العلممممميقات واعمال
الخلمممممب وأنوال وتصمممممميم ال مممممجاد واعمال الرخام والزجاج  علىالخراة والتاعيم بمواد التاعيم المختلفة واعمال الحفر 

 المعل .

 :(  قاهرة الكبرىال مكتبة)  نموذج من النماذج الناجحة ألعاده التأهيل رابعا:
مركز   قافي من خالل عدة أنلاة وفاعليات فالمكتبة تحتوي علىقاهرة الكبرى بدور كبير في نلر الوعي الال ت هم مكتبة
يضم نلاا كما  ،مبادرة إنقام مدينة القاهرة التاريخية وهي صاحبة فكرة أاال ، وملرول حفظ الخرائا التاريخية للدرا ات والبحوث

تكريم أعالم ال قافة في مصر والوان العربي ونلر الكتب ب تقومبلكل دوري، و  امالمكتبة الندوات والمحاضرات والم تمرات التي تق
 األميرة قصر ترميم ملرول يعداللبابية. "تصدر المكتبة نلرات  قافية لنلر المعرفة بين األو اا  ال قافية والتاريخية مات القيمة، كما

عادة كامل  ميحة  التراث والاابي على للحفاظ والفنية الهند ية الجهود لتكاتف الهامة األم لة من) القاهرة الكبرى ةمكتب (توظيف  وا 
قامة القصر وظائف عناصر تعديل خالل من التاريخية القيمة ومات الترا ية للمباني المعماري  يلوه ال بتصميم جديدة منلةت وا 
 للحفاظ تغيير من دون الواجهات وصيانة وترميم القصر لمبنى األصيلة المعمارية بالمالمح عدم الم اس مي للموقي العام المنظر
كامل وأعاده   ميحة يعتبر ملرول تحديث مبني األميرة" (.215ص15)" للقصر الخاص المعماري والاابي الكال يكية فكرتها على

 حيثحيث تم إزالة كافة الملحقات واالضافات العلوائية لبعض التو عات  من النمامج الناجحة، قاهرة الكبرىالتوظيف  ليكون مكتبة 
المبني لم أن  اكمفترات الحقة لتاريخ إنلاء القصر وبو لوب غير أمن هند يا ومعماريا،  علىالملحقات واالضافات همه  جاءت

 . تقي(22ص23) التلايبات والزخارف الموجودة ومكونات العمارة الداخلية للمنلو، " علىي تخدم لمدة اويلة قبل تاويره مما أ ر 
يعتبر تحفة معمارية من حيث الموقي القصر و  تجاه الغرب،ا في ،على لارل محمد مظهر للقصر بمدخلها الرئي يالواجهة الرئي ية 

وااب   ااب   فليمن  لقصروصمم ا .المكونات الترا ية الغنية بالعناصر المعمارية والفنية للك ير من والتصميم ومن حيث امتالك 
 حيث يحتوي على المكونات الرئي ية االتية: ،ارضي واابقان علويان وبرج

 المكونة للمنشأ بعد عملية إعادة التأهيل:الحيزات  -أ
 مكاتب  –ازن للكتب خم –قاعة الافل  –كافتيريا  –قاعة متعددة األغراض  –االاالل الرئي مممممية  قاعة :الطابق السففففلي

 .خدمات التكيف والكهرباء والمياه -إدارية 
 دورات مياه - لال تعارة مكتب –قاعات للقراءة  -صالونات ا تقبال وانتظار -دارة اال: الطابق األرضي. 
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  ق م الميكروفيلم -ق م الخرائا –قاعة للمراجي  -دوريات العلمية قاعة ال -قاعة الفنون :األولالطابق. 
   قاعات لورم العمل والمعارض الفنية واللقاءات الفكرية. -تكنولوجياالو  لعلومقاعات ليحتوي على  :الثانيالطابق  
 أجهزة قاعات للصمموتيات والمرئيات تلمممل يحتوي على  :)البرج( الطابق الثالث(DVD)  وأجهزة الت ممجيل الصمموتي ل مممال

 المو يقى وملاهدة األفالم الت جيلية والندوات، والمكتبة الم جلة والقنوات الفضائية.
 االعتبارات الرئيسية إلعادة التأهيل: -ب

  المنلمممو بجانب انها تقدم ا مممهاما حقيقيا في نلمممر اختيار وظيفة جديدة )مكتبة عامة( تتنا مممب مي موقي وحجم وتصمممميم
 الوعي واالرتقاء بالمجتمي.

 غير  توالو ا العمراني والمعماري ومراعاة عدم التلتيت البصري بوية مبان أو إضافا المنلو المحافظة على لخصية
 ضرورية.

 .اال تغالل الجيد للفراغات من حيث تنا ب األنلاة مي حجم وتصميم كل الفراغ 
 ا تعارة( -اة تكامل األنلاة ال قافية وعدم اقتصارها على الوظائف التقليدية للمكتبات )إاالل مراع. 
  واالضمممافات العلممموائية  إزالة الملحقاتتم أجراء التعديالت الخاصمممة بالتصمممميم في اضمممي  الحدود حيث اقتصمممرت على

 التي انحصرت في ورفي كفاءة البنية التحتية للمنلو بما يحق  متالبات الوظيفة الجديدة. التو عاتوأضاف  بعض 
  تدعيم المنلمممممممممممو بمجموعة من الو مممممممممممائل التكنولوجية الحدي ة م ل برامج وأجهزة الحا مممممممممممب االلي وقاعات الصممممممممممموتيات

 ن خ حدي ة. الاباعة و الوالمرئيات وأجهزة التامين وأجهزة 
  والتن ي  بين محتويات الفراغ مما يبعث بالرضي والراحة.مرعاه تحقي  التوازن 

 أهم معالجات العمارة الداخلية إلعادة التأهيل: -ت
 ( الفورفيجي ) الملمممغول اعمال الحديد واصمممالح تجديدو  برفي كفاءتها المداخل الكافية لتلمممغيل المكتبة جهيزتاوير وت، 

 (2)لكل رقم  الموظفين.فتم تجديد المدخل الرئي ي والمداخل الجانبي ومدخل  ،النقوم والدهاناتواعمال 
  تم تصمممميم لوحة إعالنية بالحجم واالرتفال المنا مممب توضمممح ا مممم وتبعية المكتبة لوزارة ال قافة المصمممرية مودت بلمممعار

 المكتبة المي تم تصميم  بصورة فنية رمزية معبرة عن وظيفة المكتبة.
  عادة دهان  التالفة من ال ممممممممور الرئي ممممممممي الخارجيإصممممممممالح األجزاء  والمي يتكون في معظم  من الحديد الملممممممممغول وا 

 (2)لكل رقم  بالكامل.
 متر تقريبا، الجزء ال ممممفلي من  حوائا مك مممموة بالرخام المائل الي الحمرة  2بارتفال منا ممممب  داخليتم تصممممميم ال ممممور ال

تزويده بوحدات أضاءه تم  ميبوعمدة بينية بها نقوم وزخارف   وتم تق يم ،والجزء العلوي وحدات من الحديد الملغول
 (2)لكل رقم اختيار تصميمها واماكنها بعناية. 

 بنفس تلممممكيل اال مممموار مات الاابي المميز لتصممممبح الوحدة  في باقي عناصممممر المنلممممو الحديد الملممممغول تصممممميم اعمال
 الزخرفية للربا بين أجزاء المبني واالضافات.

  فرول المعرفة المختلفة المقرر وجودها بالمكتبة  مممممممواء كانت فرول علمية أو أدبية أو  علىتم تخصممممممميص القاعات بناء
 .فنية وكملك المراجي والو ائ  والخرائا

  الدفء واال ممممتقرار درا ممممة التصممممميم الداخلي للقاعة الرئي ممممية بالبدروم بعناية، حيث ا ممممتخدم الخلممممب االرو إلعاائها
وقد تم ك وة أرضيتها بالموكيت المخصص لال تعمال  ،منا بةإضاءة  درجة على القار  مي ا تخداميم بدون التلو 

 باللمممكل مدة القاعةأع التصمممميم كما تم ،القاعةاللممما  وباللون األزر  الغام  المتصممماص أي ضممموضممماء نظرا الت مممال 
دة في العمارة المصرية مبلكل م تمد من روح االع العمارة الداخليةبالخلب االرو وتم تصميم تك يتها  مياال اواني 

 (3رقم  )لكل القديمة.
 .روعي تزويد القاعات ببرامج واجهزة الحا ب االلي لت هيل عمليات البحث 
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  مودت القاعات الكبرى بونظمة التكيف المركزية والقاعات والمكاتب بوجهزة التكييف مات الوحدتين الخارجية والداخلية
(split.) 

  مجموعة من المناضممد والمقاعد مات التصممميمات المنا ممبة لعملية القراءة وبالمقا ممات المنا ممبة التي تتواف  مي الغالبية
 (3رقم  )لكل بالقراءة دون التقيد بوضي معين. لال تمتالالفرصة امام القراء  ألتاح و  العظمى من المترددين

 م المنا ممممممب المي ي ممممممتوعب جميي احجام والممممممكال الكتب تصممممممميم واختيار وحدات حفظ وعرض الكتب باللممممممكل والحج
والمجلدات ومن الخلممب المي يتنا ممب مي تصممميم باقي المكونات ورعي ان توضممي همه الوحدات بالاريقة التي ت ممهل 

 (3رقم  )لكلالمالوب. عملية الحركة والوصول الى المكان 
  لكل المنا بة لألافال من حيث الحجم والتصميم واأللواننوعية المفرولات واال اث والتجهيزات مودت بقاعة الافل( 

 (4رقم 
  ودت قاعات االجتماعات بوجهزة العرضز ( البروجكتورزprojectors)  األنظمة الصممممممموتية والضممممممموئية المنا مممممممبة من و

 (5رقم  )لكلالقاعات. حيث القدرة لحجم 
  بين األنوال المختلفة من اإلضمممممممماءة فتم وضممممممممي تم الدمج فمراعاة كمية ونوعية اإلضمممممممماءة ابقا ال ممممممممتخدامات الحيزات

المناقة و ة ال واالتجاه لتضمميء واجهات المنلممومجموعة من كلممافات اإلضمماءة القوية في أماكن مختارة من حيث االرتف
العناصمممممممر المهمة  علىالفراغات الداخلية للتركيز  وحدات من اإلضممممممماءة المركزة في الخارجية المفتوحة باإلضمممممممافة الي

المكان  علىب قدر معين من اإلضممممماءة، وكملك تم اال مممممتعانة بمجموعات من وحدات اإلضممممماءة التي تافي التي تتال
 ة.لم ة جمالية باإلضافة الي وظيفتها في تقديم إضاءات هادئة غير مبالر 

 عادة صمممب همه الوحدا ت في أزال  الزخارف الجب مممية التالفة وتم عمل قوالب باال مممتعانة بالعمالة الفنية المتخصمممصمممة وا 
 وضعها األصلي، كما تم تنظيف وترميم باقي الوحدات.

  والمفردات الرومانية مي المفردات اإل ممممممالمية الملوكية والع مانية ومفردات من المصممممممري الزخارف ا ممممممتخدام مزيج من
 .القديم

 متوافقة مي تصميم المنلو إضافة وحدات جب ية بالزجاج المعل  الملون بالدور األخير أضافت لم ة جمالية. 
 اللوحات الفنية التي تعبر عن روح المكان.و مجموعة من التما يل  اختيار 
  الزهور المعدنية الممهبة التي تم اختيار اماكنها بما يحق  اللم مممممممة الجمالية والتنا ممممممم  والتوازن  أحواضمجموعات من

 في التوزيي

 
 (2)شكل رقم
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 (4(                                                                       )شكل رقم 3)شكل رقم                                 

 

 (6)شكل رقم             (                                                      5)شكل رقم                                

 

 :النتائج
  ت الترا ية رغم وفرة المراجي التي تعالج عمليات الترميم.تعالج عملية أعادة التوظيف للمنلةقلة المراجي التي 
  واجرائها في حدود تحقي  الهدف من إعادة التوهيل يعتبر أحد العوامل  هدموال فةالتعديل واالضممممما عملياتعدم التو مممممي في

 الهامة في الحفاظ على الهوية المعمارية والقيمة الفنية للمنلو.
  نجاح ملممروعات إعادة توهيل أي منلممو ترا ي يعتمد بالدرجة االولي على تحقي  التواف  والتنا مم  بين الجوانب االجتماعية

 ة الفنية والمعمارية.واالقتصادية وال قافي
  أعادة توهيل المنلمممممممةت الترا ية بو ممممممملوب ناجح يجعل من همه المنلمممممممةت تجارب ونمامج معمارية وفنية رائدة تلمممممممجي على

 االهتمام والحفاظ على التراث وتقاوم المواقف التي تعتبر التراث أحد أ باب أعاقة التقدم.
  مرتباة بتصممممممممممممممميم العمارة الداخلية للمنلممممممممممممممةت الترا ية وامتالك القدرة علىيعد االلمام بالتقنيات والتكنولوجيات الحدي ة ال 

 واالختيار من بين البدائل المتوفرة أحد اهم أ باب النجاح في عمليات أعادة توهيل المنلةت الترا ية. التحليل والتقييم
  من الو ممائل الفعالة وخاصممة في ملممروعات إعادة التوهيل التي تتالب مجهودات ودرا ممات واعتمادات مالية كبيرة تلممجيي

 المهتمين والم ت مرين وأصحاب ر وس األموال والجهات المحلية والدولية على الملاركة في عمليات أعادة التوهيل. 
 لعمارة الداخلية للمنلمممممةت الترا ية يتالب تلمممممجيي عملالمرتباة با المعمارية والمعالجات تلمممممعب وات مممممال مجال المفردات 

 .جعة عملية ادراجها ضمن مناهج كليات الفنون والعمارةاوالبحوث ومر  الدرا ات
   عدم مراعاة االحتياجات االجتماعية والنف ممية وال مملوكية والديموغرافية الالزمة لكل من  مماكني البيئة المحياة وم ممتخدمي

 المنلو الترا ي ي  ر  لبا على تحقي  الهدف األ ا ي من عملية إعادة توهيل.
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 ي وكيفية التعامل مع  والمحافظة علية بوج  عام يحتاج الي مزيد من نلر الوهي بوهمية التراث المعمار  المصري المجتمي
خصوصا ان الك ير من المنلةت ال قافية تقي ضمن ناا  المناا  اللعبية التي تتصف بك افة  كانية عالية وضعف في 

  .نية التحتية والخدماتبال
  تجربة في نمامج تكرار ال علىالتجارب الناجحة في عمليات أعادة التوهيل تعاي دافي وقدوة وم ل يلمممممممجي جميي األاراف

 اخري.
 :التوصيات

 واجرائها في حدود تحقي   هدموال فةالتعديل واالضا عدم التو ي في عملياتمراعاة  يجب عند إجراء عمليات إعادة التوهيل
 الهوية المعمارية والقيمة الفنية للمنلو. للمحافظة علىالهدف من إعادة التوهيل 

  الجتماعية واالقتصادية وال قافية وبين الجوانب الفنية والجمالية والتلكيلية والزخرفية في اأهمية تحقي  التواف  بين الجوانب
 توازن يحق  عدم االهتمام بجانب علي ح ب األخر.

  أعادة توهيل همه  المحافظة من خالل المحافظة على المنلمممممممممةت الترا ية بصمممممممممفة عامة وعلى أ ممممممممملوببضمممممممممرورة االهتمام
االهتمام والحفاظ على التراث وتقاوم  علىمن نتائج إيجابية تلممممممممجي  همه المنهجية حقق تالمنلممممممممةت بصممممممممفة خاصممممممممة، لما 

 المواقف التي تعتبر التراث أحد أ باب أعاقة التقدم.
 بالتقنيات والمواد والتكنولوجيات الحدي ة المرتباة بتصميم العمارة الداخلية للمنلةت الترا ية وامتالك  والمتابعة أهمية االلمام

ات على التميز واالختيار من بين البدائل العديدة المتوفرة بدون التقيد الحرفي لأل مممممممممممممماليب المتبعة في العمارة الترا ية القدر 
 وبما يحافظ على القيم التاريخية والفنية والمعمارية للمنلو.

 اركة في عمليات أعادة أهمية تلمجيي المهتمين والم مت مرين وأصمحاب ر وس األموال والجهات المحلية والدولية على الملم
 التوهيل وخاصة في الملروعات التي تتالب مجهودات ودرا ات واعتمادات مالية كبيرة.

  من خالل إدراجها باريقة اكاديمية وعملية ضممممممممممن مناهج كليات  العمارة الترا ية وعناصمممممممممر مفردات تاوير العمل على
 . والبحوث الدرا ات تلجيي عملو الفنون والعمارة 

 عاة االحتياجات االجتماعية والنف مممممممممممممية وال ممممممممممممملوكية والديموغرافية الالزمة لكل من  ممممممممممممماكني البيئة المحياة ضمممممممممممممرورة مرا
 توهيل.التحقي  الهدف األ ا ي من عملية إعادة  علىوم تخدمي المنلو الترا ي بما ي اعد 

  .التوكيد علي نلر الوعي بوهمية التراث المعماري وكيفية التعامل مع  والمحافظة علية من خالل و ائل االعالم المختلفة 
  تكوين جمعيات مجتمي مدني تهتم  علىم ممممممممممتوي المحافظات والمدن واالق ممممممممممام  علىأهمية تلممممممممممجيي المجتمعات المحلية
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