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ملخص البحث .يعد الرتاث املعامري ميزة وثروة وطنية ال ختص جي ً
ال بعينه بل هي حق جلميع األجيال.
وهيدف احلفاظ عىل املباين الرتاثية وترميمها إىل محايتها كأعامل فنية وكشواهد تارخيية .وتشكل مواقع ومباين
الرتاث املعامري حمور ًا مه ًام من حماور التنمية املستدامة خاصة يف جمال التنمية السياحية وهو ما يستدعي البحث
عن األساليب التي حتقق االستغالل األمثل هلذه املواقع وإمكانياهتا الرتاثية .ومتثل عملية إعادة استخدام
وتوظيف املبنى الرتاثي أحد املداخل املهمة الستدامة املبنى بمراعاة وضع رشوط التوظيف املالئم للمباين
الرتاثية بام يالئم الوظيفة املقرتحة مع الوظيفة األصلية ،وأن يكون اختيار الوظيفة اجلديدة للمبنى الرتاثي
قائ ًام عىل ما متثله هذه الوظيفة من عائد اجتامعي أو ثقايف أو اقتصادي لساكني املناطق الرتاثية وذات القيمة
بحيث يصبح املبنى منتج ًا ال مستهلك ًا للموارد املالية .وتنترش يف جزر فرسان الواقعة يف جنوب البحر األمحر
بمحاذاة منطقة جازان إحدى مناطق اململكة العربية السعودية ،العديد من مواقع الرتاث املعامري التي تعكس
شخصية ومالمح املنطقة .وقد امتاز النمط املعامري يف فرسان بأصالته ومجاله ودقة إبداعه بام يعكس فن ًا مجالي ًا
خاص ًا جعل جزر فرسان تتميز برتاث معامري متنوع وفريد يف الوقت نفسه ،ومن أهم املباين الرتاثية يف جزر
فرسان والتي ما زالت حتتفظ بمعاملها ومفرداهتا املعامرية والزخرفية كل من منزل أمحد الرفاعي ،ومنزل حسني
الرفاعي ومنزل النجدي وهي النامذج التي تتناوهلا الدراسة البحثية.وهيدف البحث الذي يعتمد عىل املنهج
الوصفي التحلييل إىل إظهار خصائص املنازل الرتاثية يف جزر فرسان ووضع آلية مناسبة للحفاظ عىل هذا
الرتاثي املعامري وضامن استدامته من خالل إعادة توظيفه ضمن النسيج العمراين جلزر فرسان كمورد ثقايف
اجتامعي اقتصادي .ولتحقيق هدف البحث تم تناول الدراسة من خالل ثالثة حماور رئيسية :يركز املحور
األول عىل دراسة مفاهيم وأمهية الرتاث املعامري وطرق احلفاظ عليه ،مع الرتكيز عىل اجلوانب املختلفة لعملية
إعادة التوظيف كأحد أساليب محاية املباين الرتاثية .بينام يتناول املحور الثاين دراسة املنازل الرتاثية بفرسان .ويف
اخلتام يستعرض املحور الثالث النتائج العامة وآليات احلفاظ عىل الرتاث املعامري بجزر فرسان والتي تتحدد
أهم مالحمه يف احلفاظ عىل الرتاث املعامري باجلزر وإحيائه من خالل إعادة توظيف املنازل الرتاثية يف وظائف
ثقافية وحرفية ومتحفية مع دراسة إمكانية إضافة خدمات ترفيهية متنوعة يف نطاق هذه املباين مثل :املطاعم
ذات الطابع الرتاثي املحيل ،وحمالت بيع التحف واملنتجات احلرفية ...إلخ.

الكلامت املفتاحية :الرتاث املعامري ،احلفاظ املعامري  ،إعادة التوظيف ،املنزل الفرساين.
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 .1املقدمة
يمثــل الــراث املعــاري «التطــور احلضــاري

للمجتمــع مــن كافــة جوانبــه االجتامعيــة واالقتصادية
والسياســية» ،ويســتدل عليــه مــن املبــاين ذات القيمــة
الرتاثيــة والتارخييــة التــي تركهــا األجــداد ،والتــي

متثــل ثــروة وطنيــة وحضاريــة ال ختــص جي ـ ً
ا بعينــه
بــل هــي حــق جلميــع األجيــال .وهيــدف احلفــاظ عىل
املبــاين الرتاثيــة وذات القيمــة التارخييــة وترميمهــا إىل
محايتهــا كأعــال فنيــة وكشــواهد تارخييــة.

وقــد صاحبــت عمليــات الرتميــم وإعــادة

االســتخدام أو التوظيــف عمليــة إعــادة تصميــم

وإضافــات لكــي حتقــق الوظيفــة اجلديــدة للمبنــى
متطلبــات االســتخدام ،وهــو مــا يدفعنــا للتســاؤل:

هــل تــم اختيــار الوظيفــة اجلديــدة بشــكل منطقــي

يناســب الوضــع األصــي للمبنــى الرتاثــي/
ذي القيمــة التارخييــة؟ وهــل تأثــر موقــع املبنــى

باإلضافــات التــي متــت لتحقيــق التشــغيل بــا يتوافــق

مــع متطلبــات الوظيفــة اجلديــدة؟ وغريهــا مــن
التســاؤالت.

وقــد تأثــرت جــزر فرســان منــذ القــدم

وارتبطــت باحلضــارات التــي كانــت هتتــم بالتجــارة

فرســان بنمــط عمــراين فريــد .ومل يكــن ذلــك التميــز
والتفــرد حمــض صدفــة بــل جــاء نتيجــة تواصــل تــام

ورحــات جتــارة دامــت لســنوات طــوال مــن قبــل

جتــار فرســان خاصــة جتــار اللؤلــؤ ،وعالقــة بيــع
ورشاء مــع جتــار دول اخلليــج العــريب وعــدد مــن دول
املــرق واملغــرب ،وهــو مــا انعكــس عــى النمــط
العمــراين باملنطقــة حيــث تأثــر التجــار بــا شــاهدوه

مــن أنــاط عمرانيــة ومبــان خاصــة يف بــاد اهلنــد
خاصــة فعمــدوا بدورهــم لبنــاء مثــل هــذه املبــاين يف
جــزر فرســان كل وفــق إمكانياتــه وقدراتــه املاديــة.
وتتنــاول الدراســة توثيــق ثالثــة مــن مواقــع

الــراث املعــاري بجــزر فرســان والتعــرف إىل معاملها
ومفرداهتــا املعامريــة اخلاصــة ،ويشــمل التوثيــق أهــم

نــاذج املنــزل الفرســاين املحــددة يف كل مــن منــزل
أمحــد الرفاعــي ،ومنــزل حســن الرفاعــي ومنــزل

النجــدي .وهيــدف البحــث مــن خــال التوثيــق
املعــاري للمنــازل املشــار إليهــا للوصــول إىل آليــة

مناســبة للحفــاظ عــى هــذا الــراث املعــاري وإعــادة
تأهيلــه وتوظيفــه ضمــن النســيج العمــراين جلــزر
فرســان كمــورد ثقــايف اجتامعــي اقتصــادي.
 .2تعريف وتصنيف الرتاث املعامري

وهــو األمــر الــذي أدى إىل وجــود مــا نشــهده مــن

يمثــل الــراث العمــراين واملعــاري اجلانــب

حمطــة التقــاء واســراحة للرحــات التجاريــة فقــد

اإلرث االجتامعــي والثقــايف واحلضــاري ،وتولــدت

الرحالــة والتجــار ويقيمــوا حضاراهتــم ويؤثــروا يف

التغــر املســتمر عــر الســنني .ويمكــن تعريــف

آثــار يف الوقــت الراهــن .ونتيجــة لكــون املنطقــة

املــادي مــن الــراث الــذي يرتبــط ارتباطـ ًا وثيقـ ًا مــع

أدى ذلــك إىل أن يســتقر يف جــزر فرســان بعــض

عنــه معــاين وقيــم وهويــة عمرانيــة ومعامريــة تواجــه

هــذه اجلــزر .وقــد امتــاز النمــط العمــراين يف جــزر

الــراث املعــاري عــى أنــه «االنعــكاس الصــادق
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لظــروف بيئيــة واجتامعيــة ملجتمــع مــا يف زمــن مــا،

الســابقة مؤكــد ًا األصالــة يف التصميــم واحلــرف

رقيهــا» (الطوخــي .)2004 ،فالــراث العمــراين

املحيطــة.

ووســيلة للتعــرف عــى حضــارة الشــعوب ومــدى

واملعــاري هــو تتابــع لتجربــة وقيــم حضاريــة
واجتامعيــة ودينيــة بــن األجيــال تولــدت عنهــا قيــم

وهويــة عمرانيــة ملجموعــة مــن املبــاين والتكوينــات
العمرانيــة التــي اســتمرت وأثبتــت أصالتهــا وقيمتهــا

يف مواجهــة التغــر املســتمر (أبــو غزالــة.)2013 ،
وقــد حتــددت أســس ومعايــر لتصنيــف

الــراث العمــراين مبنيــة عــى أســاس أن املناطــق

واملبــاين الرتاثيــة هــي إطــار فكــري يمثــل قيمــة

معامريــة وعمرانيــة واقتصاديــة عاليــة وهلــا مــن
املرونــة مــا حيقــق متطلبــات بيئــة املــكان واإلنســان.

وجيــب أن يتوفــر يف املبــاين الرتاثيــة معيــار واحــد

أو أكثــر مــن املعايــر التاليــة (مرتــى وآخــرون،
:)2010

1.1يمثــل املبنــى عمـ ً
ا مميــز ًا يــدل عــى إبداعــات

وعبقريــة (التفــرد).

2.2يظهــر املبنــى دالالت بــارزة للتقاليــد الثقافيــة

للحضــارة اإلســامية وغريهــا (ســواء مســتمرة أو
مندثــرة).

3.3يظهــر املبنــى قيــ ًا إنســانية متدرجــة عــر

فــرات حضاريــة أو زمنيــة توضــح تطــورات معامريــة
أو تصميــات عمرانيــة وختطيطيــة أو فنونـ ًا أو تقنيــات
أو تصاميــم مميــزة.

4.4أن يكــون املبنــى باإلضافــة إىل أحــد املعايــر

اليدويــة األصيلــة ،والتكامــل مــع البيئــة الطبيعيــة
5.5ارتبــاط املبنــى بطــرق مبــارشة أو غــر مبــارشة

باحلــوادث التارخييــة أو احليــاة التقليديــة أو األفــكار

السياســية أو القيــم الثقافيــة ألحــد الشــعوب

اإلســامية.

 .3أساليب احلفاظ عىل املباين الرتاثية وذات القيمة
التارخيية
هيــدف احلفــاظ عــى املبــاين الرتاثيــة بشــكل

عــام وترميمهــا إىل محايتهــا كأعــال فنيــة وكشــواهد

تارخييــة .وجيــب أن ختضــع صيانــة املبنــى لألســس
واملعايــر التــي وضعتهــا اليونســكو ســواء بالرتميــم

أو بالتوظيــف يف إطــار النســيج العمــراين املحيــط.
ويرتبــط احلفــاظ عــى الــراث املعــاري باحلفــاظ

عــى املقومــات العمرانيــة للمدينــة يف إطــار التنميــة
احلضاريــة.

وتتعــدد أســاليب احلفــاظ عــى املبــاين الرتاثيــة
وذات القيمــة التارخييــة وختتلــف فيــا بينهــا تبعــ ًا
حلالتهــا ومكوناهتــا البنائيــة ،ويتوقــف اختيار الوســيلة

املالءمــة عــى جمموعــة عوامــل منهــا :القيمــة
التارخييــة والفنيــة ،وتصنيــف املبنــى الرتاثــي ومــدى

أمهيتــه والعنــارص التــي اعتــر املبنــى عــى أساســها
تراثي ـ ًا أو أثري ـ ًا ،وكذلــك حالــة املبنــى ومــدى ونــوع

املشــاكل واالهنيــارات احلادثــة .وجيــب اإلشــارة هنــا

إىل أن مجيــع أســاليب التعامــل مــع املبــاين واملناطــق
الرتاثيــة وذات القيمــة التارخييــة حتتــوي عــى درجات
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مــن االلتــزام واملرونــة تتــدرج مــن احلفــاظ وعــدم

بأهنــا سياســة حتافــظ عــى الكتلــة العمرانيــة والــراث

باإلضافــة إىل إمكانيــة اختيــار أكثــر مــن أســلوب
واحــد مــن األســاليب املتاحــة تبعــ ًا حلالــة املبنــى

والرتميــم ،إال أهنــا تتميــز عــن عمليــة الرتميــم يف

الســاح بــأي تغيــر إىل التجديــد الشــامل والتحديــث

(نــور الديــن.)2015 ،

ويمكــن تصنيــف أعــال احلفــاظ كــا أقرهتــا

قــرارات وتوصيــات نــدوة «أســس ومعايــر تصنيــف

احلضــاري باملنطقــة الرتاثيــة كسياســة التجديــد
اهتاممهــا بتنميــة اجلانــب االجتامعــي واالقتصــادي

للســكان كأســلوب إلنجــاح التنميــة العمرانيــة
لذلــك فهــي تعــد سياســة التنميــة الشــاملة اجتامعي ـ ًا
واقتصاديــ ًا وعمرانيــ ًا.

الصيانــة :هــي عمليــة احلــد مــن التلــف

املبــاين واملــدن الرتاثيــة اإلســامية وكيفيــة احلفــاظ
عليهــا» املنعقــدة يف طهــران ،إيــران ( )1997طبقــ ًا

الــذي وقــع أو عمليــة جتنــب وقوعــه ،وتتــم الصيانــة

 :)1997تأهيــل وإعــادة البنــاء :تعــد مــن أنــدر

للمبنــي الرتاثــي باملعاجلــات املوضوعيــة مــن تصــدع

للوســائل املوضحــة فيــا يــي (نــور الديــن وكامــل،
العمليــات املتاحــة للحفــاظ عــى املبنــى الرتاثــي،
ومتثــل الوســيلة الوحيــدة املتاحــة التــي يلجــأ إليهــا
بســبب اهنيــار أجــزاء مــن املبنــى بصــورة ال تــدع
هنــاك اختيــار ًا آخــر .ومتثــل عمليــة إعــادة البنــاء

تشــكيل وإعــادة تركيــب توضــح الشــكل الــكيل أو
اجلزئــي للــراث املعنــى باحلفــاظ ،ويعتــر الرتميــم
أحــد طــرق جتديــد املعــامل الرتاثيــة وذات القيمــة

التارخييــة وفيــه تتــم عمليــة إكــال النواقــص يف

تركيــب املعلــم.

التجديــد والرتميــم :يتــم االجتــاه إىل عمليــات

التجديــد والرتميــم يف املناطــق الرتاثيــة وذات القيمــة

التارخييــة إلصــاح وترميــم املبــاين واملرافــق والطــرق

بصــورة دوريــة ،وهتتــم باإلضافــة إىل املظهــر الداخــي
وتشــقق ،وترجــع أمهيــة الصيانــة إىل كوهنــا العامــل
األســايس الــذي يطيــل عمــر املبنــى وإكســابه عمــر ًا

أطــول.

إعــادة االســتخدام :هيــدف إعــادة اســتخدام

املبنــى الرتاثــي إىل احلفــاظ عليــه وضــان صيانتــه

بصفــة دائمــة ،وحتســن الوســط العمــراين املحيــط به.
ويعتــر إعــادة اســتخدام املبنــى الرتاثــي مــن أنســب
األســاليب اقتصادي ـ ًا حيــث إنــه غــر مكلــف كبنــاء
مبنــى جديــد ،كــا أنــه يضمــن إجيــاد قاعــدة اقتصادية

يعتمــد عليهــا لإلبقــاء عــى املبنــى .وجيــب أن حيقــق
االســتخدام اجلديــد للمبنــى أو إعــادة توظيفــه عــدم
التعــارض مــع القيــم التارخييــة والفنيــة للمبنــى حمققـ ًا
ك ً
ال مــن املالءمــة للطابــع البــري للمبنــى ،واملالءمة

واخلدمــات التــي تعتمــد عليهــا عمليــة التجديــد،
وقــد تعطــى عمليــة الرتميــم انطباع ـ ًا مغايــر ًا لطبيعــة

الفراغيــة ،واملالءمــة الوظيفيــة واملالءمــة اإلنشــائية،

احلفــاظ واالرتقــاء :تتميــز عمليــة احلفــاظ

1.1إجــراء تعديــات يتطلبهــا توظيــف املبنــى مــن

املبنــى الرتاثــي وهــو مــا يفقــده طابعــه القديــم.

وهنــاك أســلوبان لتوظيــف املبــاين الرتاثيــة مهــا:

جملة العامرة والتخطيط ،م  ،)1( 32الرياض (2020م 1441 /هـ )

الداخــل ،ثــم الرتميــم العــام وجتديــد املنهــار منهــا.

ٍ
مبــان ملحقــة باملبنــى
2.2تصميــم جمموعــة

تســتوعب األجهــزة املكملــة للتوظيــف احلديــث
للمبنــى.

 .4حمددات عملية إعادة توظيف املباين الرتاثية
 4.1رشوط التوظيف املالئم للمباين الرتاثية
للقيــام بعمليــة إعــادة التوظيــف املالئــم

للمبــاين الرتاثيــة يوجــد بعــض الــروط واملعايــر
التــي تضمــن نجــاح هــذه العمليــة والتــي يمكــن

إجيازهــا فيــا يــي (مصطفــى:)2010 ،
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تتــاءم مــع الواقــع املــادي واألثــري للمبنــى.
5.5جيــب أال يرتتــب عــى تشــغيل الوظيفــة

املقرتحــة للمبنــى الرتاثــي وجــود عــدد كبــر مــن

املســتخدمني بصفــة دائمــة ســواء داخــل املبنــى أو يف

املناطــق املحيطــة بــه.

6.6جيــب أن يكــون اختيــار الوظيفــة اجلديــدة

للمبنــى الرتاثــي قائ ـ ًا عــى مــا متثلــه هــذه الوظيفــة
مــن عائــد اجتامعــي أو ثقــايف أو اقتصــادي لســاكني
املناطــق الرتاثيــة وذات القيمــة بحيــث يصبــح املبنــى
الرتاثــي منتجــ ًا ال مســتهلك ًا للمــوارد املاليــة.

1.1تشــابه الوظيفــة املقرتحــة مــع الوظيفــة

 4.2املتطلبــات اخلاصــة بإعــادة التوظيــف للمبــاين
الرتاثيــة

2.2أن تضمــن الوظيفــة املقرتحــة اســتمرار

1.1ال بــد أن تكــون الوظيفــة اجلديــدة مناســبة
لطابــع املبنــى الرتاثــي برصيـ ًا ومتناســبة مــع تشــكيله

األصليــة للمبنــى بقــدر اإلمــكان.

عمليــات الصيانــة واملحافظــة الدوريــة عــى املبنــى
الرتاثــي.

3.3عــدم تعــارض الوظيفــة املقرتحــة مــع التكوين

املعــاري الفراغــي للمبنــى الرتاثــي بقــدر اإلمــكان،

وجيــب أال تتعــارض هــذه الوظيفــة مــع التكويــن

الوظيفــي العــام للبيئــة املحيطــة ،وأن تكــون املنطقــة
املحيطــة باملبنــى يف حاجــة هلــذه الوظيفــة.

4.4يف حالــة تتطلــب الوظيفــة املقرتحــة للمبنــى

احلاجــة لعمــل أي إضافــات إنشــائية جيــب مراعــاة
إحــداث هــذه اإلضافــات بشــكل متوافــق ومنســجم

مــع طابــع املبنــى الرتاثــي .ويفضــل أال تكــون
الوظيفــة املقرتحــة ذات متطلبــات تقنيــة خاصــة ال

اخلارجــي ،وكذلــك متامشــية مــع القيمــة التارخييــة
والفنيــة للمبنــى .وتعتــر االســتخدامات األصليــة

للمبــاين الرتاثــي هــي أفضــل االســتخدامات لتحقيــق

ذلــك (.)Melvin, 1972

2.2املالءمــة املعامريــة التــي تشــمل جمموعــة مــن

املالءمــات الفرعيــة أمههــا :مالءمــة أشــكال وأحجــام
الفراغــات الداخليــة للمبنــى الرتاثــي مــع أشــكال

وأحجــام الفراغــات املطلوبــة لتحقيــق عنــارص
االســتخدام اجلديــد (عبــد الدايــم ،)2001 ،ودراســة

كل مــن عنــارص احلركــة والتوزيــع الرأســية واألفقيــة
باملبنــى الرتاثــي وعالقتهــا بأجــزاء املبنــى املختلفــة،
وحتديــد كثافــة احلركــة املمكنــة داخــل املبنــى خــال

جواد بن عيل آل سليامن :أمهية إعادة التوظيف يف حتقيق استدامة املباين الرتاثية يف جزر فرسان.
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عنــارص احلركــة املوجــودة بــه وإمكانيــة اإلضافــة

هلــذه العنــارص لتحســن أدائهــا (اللحــام،)1996 ،
كــا تشــمل املالءمــات دراســة طريقــة دخــول املبنــى
وعالقــة املداخــل بعنــارص الوظيفــة املقرتحــة للمبنــى
الرتاثــي.

الدراســات االجتامعيــة والثقافيــة هلــؤالء الســكان

(مصطفــى.)2010 ،

6.6يراعــى إجيــاد تــوازن بــن احتياجــات املجتمــع

املحيــط مــن التطــور والنمــو؛ واالســتخدامات
املقرتحــة للمبنــى الرتاثــي .كــا جيــب وضــع املبنــى يف

3.3املالءمــة اإلنشــائية التــي تشــمل تناســب

خدمــة برامــج تنميــة املجتمــع املحيــط بصــورة تليــق

اإلنشــائي املســتخدم يف بنائــه .وجيــب أن يكــون تأثــر

دجمــه مــع املجتمــع املحيــط إىل جانــب تنميــة وتطويــر

االســتخدام املقــرح للمبنــى الرتاثــي مــع النظــام
االســتخدام املقــرح للمبنــى الرتاثــي عــى مــواد بنائــه
يف حــدود معــدالت األمــان املســموحة .كــا جيــب

أن تكــون كثافــة وجــود املســتعملني باملبنــى الرتاثــي

بقيمــة املبنــى الرتاثــي وحتافــظ عليــه وتعمــل عــى

املحتــوى العمــراين املحيــط باملبنــى (مصطفــى،
.)2010

7.7قــد يصاحــب أعــال احلفــاظ إربــاك ًا اجتامعيـ ًا

نتيجــة االســتخدام املقــرح يف احلــدود املســموح هبــا
إنشــائي ًا (مصطفــى.)2010 ،

يف املنطقــة نتيجــة احلاجــة إىل إخــاء بعــض املبــاين أو

4.4ال بــد أن تتــم سياســة إعــادة التوظيــف

وعــدم تشــجيعهم ألعــال الرتميــم والصيانــة وإعــادة

لبيئتــه املحيطــة لضــان دمــج املبنــى يف هــذه البيئــة،
وأيضـ ًا لضــان نجــاح عمليــة التوظيــف للمبنــى .كــا

دراســة األبعــاد النفســية لــكل مــن مســتخدمي
املبنــى الرتاثــي وســكان املنطقــة املحيطــة بــه بعــد

احتياجــات حميطــه العمــراين.

الوعــي بــن املواطنــن بأمهيــة عمليــة احلفــاظ وإعــادة

للمبنــى الرتاثــي مــن خــال املخططــات العمرانيــة

جيــب أن تلبــي الوظيفــة املقرتحــة للمبنــى الرتاثــي
5.5يعتــر الســلوك اإلنســاين املرتبــط بإعــادة

توظيــف املبــاين الرتاثيــة مــن أهــم املحــددات التــي
تؤثــر عــى مســتقبل هــذا التوظيــف (باإلجيــاب أو
الســلب)؛ لذلــك جيــب أال يكــون هنــاك تعــارض
بــن وظيفــة املبنــى املقرتحــة وبــن القيــم االجتامعيــة
والدينيــة والرغبــة اجلامهرييــة للمجتمــع املحيــط.

كــا جيــب حتديــد املتطلبــات االجتامعيــة لســكان
املحيــط العمــراين للمبنــى الرتاثــي عــن طريــق إجــراء

مــا شــابه وهــو مــا يــؤدي إىل إثــارة خمــاوف الســكان

التوظيــف أو إعاقتهــا يف بعــض األحيــان ،لــذا جيــب

إعــادة توظيــف املبنــى ،وهــو مــا يؤكــد أمهيــة نــر

االســتخدام ،وكذلــك حماولــة توفــر بدائــل مالئمــة
هلــم أثنــاء وبعــد تلــك األعــال (الســيد.)1990 ،
 4.3مقرتحات التوظيف املالئم للمباين الرتاثية:
يمكــن إجيــاز أهــم الوظائــف املقرتحــة إلعادة

اســتخدام املبــاين الرتاثيــة والتــي تتناســب مــع طبيعــة

هــذه املبــاين أو التكوينــات املعامريــة الرتاثيــة وذات
القيمــة التارخييــة فيــا يــي (عبــد الدايــم:)2001 ،
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1.1الوظائــف الثقافيــة مثــل املكتبــات ذات الطابــع

الرتاثــي ،واملراكــز الثقافيــة ،واملعاهــد التعليميــة

املهنيــة ،ومراكــز تعليــم احلــرف اليدويــة الرتاثيــة،
ومراكــز الفنــون التطبيقيــة والتشــكيلية ،واملعــارض

الفنيــة والزخرفيــة واملتاحــف.

2.2وظائــف الســكن اإلداري وأمههــا املكاتــب

اإلداريــة ذات الطابــع املتميــز (الرتاثــي).

3.3الوظائــف ذات الطابــع التجــاري وأمههــا مــا

يقدمــه جمــال الســياحة الثقافيــة مثــل الفنــادق ذات

الطابــع الرتاثــي املحــي ،واملقاهــي والكافيرتيــات
واملطاعــم ذات الطابــع الرتاثــي املحــي ،ومراكــز بيــع

التحــف ومنتجــات الصناعــات اليدويــة.

 4.4اقتصاديات إعادة التوظيف للمباين الرتاثية
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القيمــة التارخييــة يف حتقيــق عائــد مــادي يمكــن اتبــاع

أحــد أســلوبني مهــا:

● ●اســتخدام املبنــى الرتاثــي كمــزار (يف حالــة

توفــر األمهيــة التارخييــة والفنيــة للمبنــى) ،ويكــون
العائــد املــادي يف هــذه احلالــة عــن طريــق مبــارش

(تذاكــر زيــارة أو أنشــطة جمــاورة للمبنــى) أو غــر

مبــارش (كــرواج األنشــطة اخلدميــة الســياحية مثــل
الفنــادق واملطاعــم) .وغالب ـ ًا مــا يكــون االســتخدام
املتحفــي هــو االســتخدام األمثــل هلــذه النوعيــة

مــن املبــاين ،ويتوقــف كــم ونــوع املعروضــات عــى
القيمــة الفنيــة للمبنــى الرتاثــي وجيــب أن تكــون تلــك

املعروضـ�ات متواءمـ�ة مـ�ع املبنـ�ى زمنيـ� ًا وفنيـ ً
�ا (�Canta
1989

.)cuzino,

● ●إعــادة اســتخدام املبنــى الرتاثــي يف

اســتخدامات تقليديــة (يف حالــة عــدم توافــر األمهيــة

يمثــل املبنــى الرتاثــي يف حــد ذاتــه قيمــة
اقتصاديــة لكونــه فقــط مبنــى تراثيـ ًا أو أثريـ ًا .وتعتــر

التارخييــة والفنيــة للمبنــى) وذلــك لتحقيــق عائــد

ســهلة االســتثامر واالســتغالل االقتصــادي وهــو مــا

النســبة الغالبــة مــن املبــاين الرتاثيــة؛ لــذا جيــب

املبــاين واملناطــق الرتاثيــة ثــروة وطنيــة ومــوارد قائمــة
يزيــد مــن قيمتهــا الرتاثيــة أو التارخييــة .ويتوقــف

العائــد االقتصــادي الســتخدام املبنــى الرتاثــي

عــى مــدى اســتغالل إمكانياتــه واالســتفادة مــن
قيمتــه التارخييــة والفنيــة بشــكل يوفــر عائــد ًا ماديــ ًا

لصيانــة املبنــى واحلفــاظ عليــه ،إال أن اســتغالل
املبنــى الرتاثــي بشــكل ال يتوافــق مــع قيمتــه الفنيــة

والتارخييــة يكــون مصــره يف الغالــب الفشــل مهــا
ارتفــع العائــد يف بدايــة االســتخدام ألنــه هيــدم قيمــة

االسـ�تغالل األصليـ�ة وهـ�ي املبنـ�ى ذاتـهه (�Cantacuz

 .)ino, 1975ولالســتفادة مــن املبنــى الرتاثــي وذي

اقتصــادي ،ولكــون هــذه النوعيــة مــن األبنيــة هــي
توظيفهــا يف اســتخدامات تقليديــة حتــى ال تتعــرض
احليــاة داخــل املواقــع الرتاثيــة إىل تفاقــم املشــكالت

العمرانيــة مــع تــــــوقــــــف عـجــــلــــة

التـنـمـــية يف تـــلك الـمــــنــــاطــــق (& ;Lnsley
1972

.)Mark,

ويعتــر املقيــاس الفعــي لتحقيــق النجــاح

ملــروع إعــادة التوظيــف هــو مــدى تغطيــة تكاليــف
احلفــاظ عــى املبنــى وصيانتــه مــن مصــادر التمويــل
املختلفــة ،باإلضافــة إىل عائــد االســتخدام املتوقــع.

جواد بن عيل آل سليامن :أمهية إعادة التوظيف يف حتقيق استدامة املباين الرتاثية يف جزر فرسان.
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وتشــمل عنــارص التكاليــف ك ً
ال مــن تكاليــف صيانــة

وأرشطــة وعقــود زخرفيــة غائــرة وعــى الشــبابيك

احليويــة ،باإلضافــة إىل التكاليــف االبتدائيــة عنــد

كــا تســتخدم النقــوش اهلندســية امللونــة يف أســقف

املبنــى ،وتكاليــف إعــادة تأهيلــه وإمــداده باملرافــق
بدايــة اســتخدام املبنــى والتــي أنفقــت عــى أعــال

الرتميــم والتشــغيل .كــا يمكــن إضافــة تكاليــف

إمــداد املنطقــة املحيطــة باخلدمــات الالزمــة للمرشوع

وتكاليــف إيــواء الســكان يف حالــة إخــاء مســاكنهم

التــي تنفــذ باجلــص والزجــاج امللــون املســتورد.
املجلــس املشــيد مــن اخلشــب املســتورد (مرتــى،

ونــور الديــن.)2014 ،
ﺣﺪود اﻟﺴﻮر

اﻟﻔﻨﺎء اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ (اﻟﻘﺒﻞ)

والتعويضــات التــي يمكــن أن تدفــع هلــم (اللحــام،
.)1996

اﻟﻤﺠــﻠﺲ

 .5توثيق املنزل الفرساين
يعــد املنــزل الفرســاين الرتاثــي مــن أروع املعامل

اﻟﻔــﻨــﺎء اﻟﻐـﺮﺑﻲ
(اﻟﻌﻘﺎب)

الشكل رقم ( .)1العالقة الفراغية بني مكونات املنزل الفرساين
(الباحثني.)2012 ،

املعامريــة األثريــة بجــزر فرســان .ويتكــون املنــزل
الفرســاين مــن عــدة مبـ ٍ
ـان مشــيدة مــن احلجــر وعــدة

املعــاري القائــم بجــزر فرســان والتعــرف إىل معاملــه

والفنــاء الغــريب (العقــاب) وحييــط بعنــارص املنــزل

ثالثــة نــاذج مــن املنــزل الفرســاين هــي منــزل أمحــد

املنــزل .ويرجــع الســبب يف توفــر فناءيــن للمنــزل

(الشــكل .)2

الريــاح املحببــة مــن اجتاهــات الشــال والغــرب ،بينــا

 .أمنزل أمحد منور الرفاعي

ويتنــاول البحــث توثيــق معــامل مــن الــراث

فراغــات مكشــوفة أمههــا الفنــاء الشــايل (القبــل)

املعامريــة ومفرداتــه اخلاصــة مــن خــال توثيــق

ســور حجــري يوفــر احلاميــة واخلصوصيــة لســكان

الرفاعــي ،ومنــزل حســن الرفاعــي ومنــزل النجــدي

لعامــل املنــاخ املحــي بمنطقــة اجلــزر ،حيــث هتــب
تشــتد الريــاح اجلنوبيــة يف فصــل الشــتاء وهــو مــا

أدى لتوجيــه فتحــات املجلــس لتفتــح مــن الواجهــة
الشــالية التــي تســتقبل الريــاح املحببــة خــال فصــل
الصيــف ،كــا يتــم توجيــه الفتحــات للجهــة الغربيــة
املطلــة عــى الفنــاء الثــاين .وتســتخدم أفنيــة املنــزل

للمعيشــة باإلضافــة للنــوم خــال فصــل الصيــف.
وأهــم مــا يميــز املنــزل الفرســاين جملســه وزخارفــه

اجلصيــة اهلندســية الرائعــة املنفــذة عــى شــكل أفاريــز

يعــد املنــزل حتفــة حقيقيــة يف جمــال الفــن

املعــاري القديــم حيــث يعكــس الثــراء والــرف
بفرســان أيــام ازدهــار جتــارة اللؤلــؤ .شــيد املنــزل

ســنة 1341هـــ بمعرفــة تاجــر اللؤلــؤ أمحــد منــور

الرفاعــي .ويتكــون املنــزل مــن مبنــى املجلــس
املحــاط بالفراغــات املكشــوفة املكونــة للفنــاء الشــايل

الــذي تفتــح عليــه نوافــذ املجلــس والفنــاء الغــريب
الــذي يفتــح عليــه نوافــذ وبــاب مدخــل املجلــس،
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ﻣﻨﺰل /ﻗﴫ اﻟﻨﺠﺪي

ﻣﻨﺰل /أﲪﺪ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ

ﻣﻨﺰل /ﺣﺴﲔ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ
الشكل رقم ( .)2مواقع توثيق نامذج املنزل الفرساين (الباحث)

بينــا حتيــط املمــرات باملجلــس مــن جهتيــه اجلنوبيــة

والرشقيــة ويوجــد مبنــى املــروش تعلــوه قبــة

تســتخدم

لتخزيــن املــاء يف اجلهــة الشــالية الرشقيــة

مــن املنــزل ،ويوضــح الشــكل ( )3خمطــط عنــارص
املســقط األفقــي ملنــزل أمحــد الرفاعــي (مرتــى،

ونــور الديــن .)2014 ،يتــم الوصــول إىل املنــزل
مــن خــال بوابــة تفتــح عــى ممــر يواجــه املنــزل مــن

الواجهــة اجلنوبيــة ويقابــل الفنــاء الغــريب .ويوجــد
عــى امتــداد املمــر ثالثــة دكاكــن عــى شــكل رشيــط
طــويل يالصــق ضلعــه األصغــر حــدود ســور املنــزل
مــن اجلهــة الغربيــة ويوجــد عقــد أمامــي يفصــل
املمــر عــن الشــارع الرشقــي وهــو ذو ارتبــاط وثيــق
باملنــزل ومعاملــه الزخرفيــة ويتميــز بزخارفــه اجلصيــة
والزجــاج امللــون (الشــكل .)4

وأهــم مــا يميــز املنــزل الــذي يعــد مــن أروع

املبــاين الرتاثيــة القديمــة بجــزر فرســان مــن حيــث
التصميــم ومجــال النقــوش؛ جملســه الــذي غطيــت
جدرانــه مــن اخلــارج بزخــارف جصيــة هندســية

رائعــة نفــذت عــى شــكل أفاريــز وأرشطــة ،وعــى
الشــبابيك أقــواس وعقــود زخرفيــة غائــرة ،ويوجــد

أعــى واجهــة املجلــس مــن اخلــارج وأعــى البــاب

رشيــط كتــايب مــن آيــات القــرآن الكريــم .أمــا مــن
الداخــل فاملجلــس مــيء بالزخــارف اجلصيــة التــي

تغطــي اجلــدران األربعــة التــي تكثــر فيهــا األرفــف

الغائــرة متعــددة األشــكال والتــي تتصــف

بثــراء زخارفهــا اهلندســية .ويف منتصــف اجلــدار أعــى
املدخــل والشــبابيك حــزام عــى شــكل إفريــز مــن

اجلــص عليــه كتابــات بــارزة .وجــدران املنزل مشــيدة

مــن احلجــر وســقفه مــن اخلشــب اجلــاوي وفيــا عــدا
الزجــاج امللــون وأخشــاب الســقف واألصبــاغ فــإن
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مجيــع مــواد التشــييد املســتخدمة يف املنــزل مــن املــواد

املحليــة (مرتــى ،ونــور الديــن.)2014 ،
.بمنزل حسني بن حييى الرفاعي

مــن الشــال ومــن اجلنــوب ليصــب يف هــذه الســاحة.
واملنــزل مبنــي مــن احلجــر املهــذب عــى شــكل
مداميــك .وترتكــز القيمــة الرتاثيــة والفنيــة للمنــزل

يف بوابتــه الرئيســية املوجــودة يف جهتــه الغربيــة والتــي

يقــع املنــزل يف وســط مقــر املحافظــة وموضعــه

تزخــر بالزخــارف اجلصيــة الغائــرة يتوســطها املدخــل

ويفصلهــا ســاحة يتقابــل هبــا شــارع حمــوري يتجــه

جملــس املنــزل عــن طريــق البوابــة الرئيســية التــي

إىل الشــال الرشقــي مــن منــزل أمحــد منــور الرفاعــي

عــى شــكل قــــوس وتعــلوهــــا ويتــم الوصــول إىل
تــؤدي إىل ممــر صغــر يصــل إىل الفنــاء الشــايل
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الشكل رقم ( .)5خمطط منزل حسني الرفاعي بجزر فرسان (الباحث عن مرتىض ،ونور الدين)2014 ،

«القبــل» ،ويتقــدم املجلــس أرضيــة مرتفعــة بمقــدار
درجــة واحــدة .وحييــط باملجلــس مــن جهتيــه الرشقية
واجلنوبيــة ممــر مكشــوف يتصــل باألفنيــة ويصــل إىل

املــروش مــن جهــة ودورة امليــاه مــن اجلهــة األخــرى.
ويوجــد يف حائــط املجلــس مــن اجلهــة الغربيــة بــاب

يــؤدي إىل ســاحة مكشــوفة متثــل الفنــاء الغــريب
للمنــزل (العقــاب) يوجــد عــى جهتــه اليمنــى خمــزن
صغــر وعــى اجلهــة اليــرى غرفــة صغــرة ومــكان
لتربيــد املــاء (الشــكل .)5

عــن فــراغ مكشــوف حيتــوي عــى عــدد مــن الغــرف

(شــكل .)5

ويتوســط املجلــس مــن اخلــارج يف واجهتــه

الشــالية بــاب وشــباكان عــى جانبــي البــاب يطــان

عــى الفنــاء الشــايل (القبــل) ،وعــى جانبــي البــاب
وأعــى الشــبابيك توجــد زخــارف هندســية غائــرة

عــى شــكل أرشطــة وأفاريــز وعقــود نفــذت
باجلــص ،ويوجــد أعــى عتــب البــاب وأعتــاب
الشــبابيك عــوارض خشــبية عليهــا رشيــط كتــايب.

عرايــس ذات أشــكال هندســية زخرفيــة

وفــراغ املجلــس الداخــي مــيء بالزخــارف اهلندســية

املجلــس وبعــض الفراغــات امللحقة (مــروش  -دورة

واحلائــط أســفل الزخــارف قســم عــى شــكل أرفــف

مــن احلجــر املكســو باجلــص .ويتكــون املنــزل مــن
ميــاه  -خمــزن  -غرفــة تربيــد) باإلضافــة لألفنيــة
املكشــوفة واملمــرات ،وحييــط بعنــارص املنــزل

ســور يتميــز بوجــود الزخــارف اهلندســية والفنيــة.
وللمنــزل مســاحة ملحقــة يف جهتــه الشــالية عبــارة

اجلصيــة الغائــرة خاصــة يف النصــف العلــوي منــه،
غائــرة حتيــط هبــا أرشطــة زخرفيــة ويعلوهــا عقــود
مقوســة .وقــد شــيد ســقف املجلــس مــن اخلشــب
املســتورد واجلريــد (مرتــى ،ونــور الديــن2014 ،؛
ووزارة املعــارف.)2003 ،
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 .جمنزل النجدي
يقــع منــزل النجــدي أو مــا يطلــق عليــه قــر

النجــدي يف وســط مقــر املحافظــة .واملنــزل مبنــي مــن
احلجــر املنتظــم عــى شــكل مداميــك ،وترتكــز القيمــة
الرتاثيــة ملنــزل النجــدي يف جملســه الــذي يزخــر

بالزخــارف اهلندســية والفنيــة وتنتــر بــه احلليــات
اجلصيــة ذات األشــكال اهلندســية والفنيــة املتنوعــة.

ويتكــون املنــزل مــن املجلــس وبعــض

الفراغــات امللحقــة (مــروش  -غرفــة مســتقلة
 -غرفــة خدمــات  -خمــزن) باإلضافــة لألفنيــة

واملمرات املكشــوفة وحييط بعـــنـــاصــــر الـمـــنزل

ســـــــور بــارتــفــــــــاع حــوايل  3أمتــار مبنــي
مــن األحجــار غــر املنتظمــة مغطــى باملــاط .ويتــم
الوصــول إىل جملــس املنــزل عــن طريــق البوابــة
الرئيســية املطلــة عــى الشــارع وموقعهــا جنــوب

واحلائــط أســفل الزخــارف قســم عــى شــكل

مبنــى املجلــس وتــؤدي إىل ممــر يصــل إىل فنــاء املنــزل

عقــود مقوســة .وقــد شــيد ســقف واملجلــس

التــي توجــد يف الركــن الشــايل الغــريب منــه باقــي

أرفــف غائــرة حتيــط هبــا أرشطــة زخرفيــة ويعلوهــا

الغــريب (العقــاب) ومنــه إىل الفنــاء الشــايل (القبــل)

مســتطيل الشــكل حتيــط بــه يف تفــرد خــاص البواكــي

عنــارص املنــزل (الشــكل .)7

مــن ثــاث جهــات،
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الشكل رقم ( .)7خمطط منزل النجدي بجزر فرسان( .الباحث عن مرتىض ،ونور الدين)2014 ،

ويتــم الدخــول للمجلــس الــذي يرتفــع مــن

دائريــة أو مربعــة الشــكل يعلوهــا تــاج ترتكــز عليــه

تتصــل بممــر البواكــي التــي حتيــط باملجلــس مــن

متعــددة األشــكال ،ويعلــو العقــود رشيطــان بــارزان

اخلــارج حلــوايل  6أمتــار مــن خــال ثالثــة أبــواب

جهاتــه الشــالية والغربيــة واجلنوبيــة والتــي ترتفــع
بدورهــا عــن منســوب الفنــاء بعــدة درجــات .ويعــد
اجلــزء الشــايل مــن املمــر املغطــى املحيــط باملجلــس

بمنزلــة رشفــة خارجيــة تفتــح عليــه غرفــة صغــرة

للخدمــة .وفــراغ املجلــس الداخــي مــيء بالفتحــات
العلويــة الصغــرة ذات األشــكال اهلندســية البســيطة،
واحلائــط أســفل الزخــارف قســم عــى شــكل أرفــف

غائــرة وقــد شــيد كل مــن ســقف املجلــس واملمــر
املغطــى (البواكــي) مــن اخلشــب واجلريــد (مرتــى،
ونــور الديــن.)2014 ،

وتــم تشــييد البواكــي

املحيطــة باملجلــس مــن احلجــر عــى هيئــة أعمــدة

عــقــــود مقوســة مزخرفــة تعلوهــا زخــارف فنيــة
مــن احلجــر يتوســطهام فتحات ذات أشــكال هندســية
بســيطة ثــم يــي هــذه املنطقــة حائــط دروة الســطح

الــذي يتشــكل مــن تقســيامت مربعــة ومســتطيلة
الشــكل .ويتكــون اجلــدار اخلارجــي للبواكــي املطــل

عــى املمــرات واألفنيــة املكشــوفة مــن جمموعــة مــن
اجلــدران واألعمــدة التــي تفصــل بينهــا فتحــات

العقــود التــي يقــدر عددهــا يف اجلــدار الغــريب
بخمســة عقــود ،بينــا يصــل عددهــا يف كل اجلــدار

الشــايل واجلنــويب ألربعــة عقــود تــم غلــق إحداهــا يف
كال اجلداريــن مــع االحتفــاظ بشــكل العقــد املقــوس

وتفاصيلــه الرئيســية.
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 .6النتائج العامة وآلية احلفاظ عىل املنازل الرتاثية يف
جزر فرسان
● ●تتيــح مواقــع الــراث العمــراين ظهــور العديــد

مــن األنشــطة االســتثامرية املمكــن إقامتهــا يف هــذه

املواقــع ،ويعــد الــراث املعــاري أحــد املــوارد
املســتدامة التــي حتقــق املزيــد مــن فــرص العمــل.

كــا يمثــل وســيلة فاعلــة إلحيــاء احلــرف التقليديــة
للمناطــق املحليــة.

● ●هيــدف احلفــاظ عــى املبــاين الرتاثيــة وترميمهــا

إىل محايتهــا كأعــال فنيــة وكشــواهد تارخييــة .ويرتبــط

احلفــاظ عــى الــراث املعــاري باحلفاظ عــى املقومات
العمرانيــة للمدينــة يف إطــار التنميــة احلضاريــة.

● ●تتعــدد أســاليب احلفــاظ عــى املبــاين الرتاثيــة

وذات القيمــة التارخييــة وختتلــف فيــا بينهــا تبعــ ًا

حلالتهــا ومكوناهتــا البنائيــة .وتشــمل أســاليب
احلفــاظ كل مــن تأهيــل وإعــادة البنــاء ،والتجديــد

والرتميــم ،واحلفــاظ واالرتقــاء ،وإعــادة االســتخدام،

والصيانــة.

● ●تتحــدد رشوط التوظيــف املالئــم للمبــاين

الرتاثيــة يف تشــابه الوظيفــة املقرتحــة مــع الوظيفــة

األصليــة بــا يضمــن اسـتـمــــــرار عـمـلـيــــــات

الــصــيـــانــــة واملحـــــافظة الدوريــة عــى املبنــى
الرتاثــي وبمراعــاة عــدم تعــارض الوظيفــة املقرتحــة

مــع التكويــن الوظيفــي العــام للبيئــة املحيطــة .كــا

جيــب أن يكــون اختيــار الوظيفــة اجلديــدة للمبنــى
الرتاثــي قائـ ًا عــى مــا متثلــه هــذه الوظيفــة مــن عائــد

اجتامعــي أو ثقــايف أو اقتصــادي لســاكني املناطــق
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الرتاثيــة وذات القيمــة بحيــث يصبــح املبنــى منتجـ ًا ال
مســتهلك ًا للمــوارد املاليــة.
● ●تتحــدد أهــم الوظائــف املقرتحــة إلعــادة

اســتخدام املبــاين الرتاثيــة وذات القيمــة التارخييــة

والتــي تتناســب مــع هــذه املبــاين أو التكوينــات

املعامريــة الرتاثيــة يف كل مــن الوظائــف الثقافيــة،
ووظائــف الســكن اإلداري ،والوظائــف ذات الطابــع

التجــاري وأمههــا مــا يقدمــه جمــال الســياحة الثقافيــة.
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كانــت هتتــم بالتجــارة وهــو األمــر الــذي أدى إىل
وجــود مــا نشــهده مــن آثــار يف الوقــت الراهــن.

وقــد امتــاز النمــط العمــراين يف جــزر فرســان بنمــط

عمــراين فريــد جيــب محايتــه واحلفــاظ عليــه.

● ●تكمــن إمكانيــة احلفــاظ عــى الــراث املعــاري

والعمــراين بجــزر فرســان وإحيــاؤه يف إعــادة توظيف
املبــاين واملواقع

● ●الرتاثيــة بفرســان يف وظائــف ثقافيــة وحرفيــة

● ●متثــل املناطــق الرتاثيــة وذات القيمــة التارخييــة

ومتحفيــة وغـــيـــرهــــــا ،مــع دراســــــة

واالســتغالل االقتصــادي وهــو مــا يزيــد مــن قيمتهــا

يف نطــاق هــذه املبــاين مثــل :املطاعــم ذات الطابــع

ثــروة وطنيــة ومــوارد قائمــة ســهلة االســتثامر
التارخييــة .ويتوقــف العائــد االقتصــادي الســتخدام
املبنــى الرتاثــي عــى مــدى اســتغالل إمكانياتــه
واالســتفادة مــن قيمتــه التارخييــة والفنيــة بشــكل
يوفــر عائــد ًا ماديــ ًا لصيانــة املبنــى واحلفــاظ عليــه.

ولالســتفادة مــن املبنــى الرتاثــي يف حتقيــق عائــد
مــادي يمكــن اتبــاع أحــد أســلوبني مهــا اســتخدام
املبنــى الرتاثــي كمــزار أو إعــادة اســتخدام املبنــى

األثــري يف اســتخدامات تقليديــة .ويعتــر املقيــاس

الفعــي لتحقيــق النجــاح ملــروع إعــادة التوظيــف
هــو مــدى تغطيــة تكاليــف احلفــاظ عــى املبنــى
وصيانتــه مــن مصــادر التمويــل املختلفــة باإلضافــة

إىل عائــد االســتخدام املتوقــع.

● ●أوضــح التوثيــق املعــاري للمبــاين الرتاثيــة

(منــزل أمحــد الرفاعــي ،ومنــزل حســن الرفاعــي،
ومنــزل النجــدي) بجــزر فرســان؛ مــدى تأثــر

فرســان منــذ القــدم وارتباطهــا باحلضــارات التــي

إمـكانـيــــــة إضـــافـــة خــــدمات ترفيهية متنوعة
الرتاثــي املحــي ،وحمــات بيــع التحــف واملنتجــات
احلرفيــة ...إلــخ .ويمكــن اقــراح الوظائــف املناســبة

للحفــاظ عــى الــراث املعــاري والعمــراين يف جــزر

فرســان فيــا يــي (اجلــدول :)1

● ●منــزل أمحــد الرفاعــي :توظيــف املنــزل

كمتحــف حياكــي طبيعــة احليــاة القديمــة يف فرســان
مــن خــال الرتميــم واحلفــاظ عــى جملــس املنــزل
وإعــادة هيئتــه عــى الوضــع القديــم مــع تأسيســه

باألثــاث الرتاثــي املســتخدم يف زمــن بنائــه ،ويتــم
اســتغالل الدكاكــن املالصقــة للمنــزل كمركــز لبيــع

التحــف ومنتجــات احلــرف التقليديــة.

● ●منــزل حســن الرفاعــي :توظيــف املنــزل

كمكتبــة ومركــز للنــدوات الثقافيــة واملعــارض
مــن خــال الرتميــم واحلفــاظ حيــث توفــر مســاحة
املنــزل والســاحة الشــالية امللحقــة بــه إمكانيــة إضافــة

معــارض ومــرح مكشــوف بخدماتــه.

جواد بن عيل آل سليامن :أمهية إعادة التوظيف يف حتقيق استدامة املباين الرتاثية يف جزر فرسان.
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الشكل رقم ( .)8التوثيق الفوتوغرايف للمعامل املعامرية واملفردات الزخرفية ملنزل النجدي بجزر فرسان
ﻣﻨﺰل أﲪﺪ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ
اﻟﱰﻣﻴﻢ
إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

آﻟﻴﺔ اﳊﻔﺎظ ﻋﲆ اﳌﻨﺰل اﻟﱰاﺛﻲ







ﺳﻜﻦ

ﺳﻜﻦ

ﺳﻜﻦ

ﻣﺘﺤﻒ وﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت

ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﻨﺪوات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

ﻣﺘﺤﻒ وﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﺪﻣﺎت

اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

اﻷﺻﻠﻴﺔ
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

اﳌﻘﱰﺣﺔ

ﻣﻨﺰل ﺣﺴﲔ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ

اﳊﺮف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ

اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

واﳌﻌﺎرض




إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﴏ ﺑﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻣﻼﺣﻈﺎت

ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ



اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪﻛﺎﻛﲔ اﳌﺠﺎورة
ﻟﻠﻤﻨﺰل ﻛﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﻊ

● ●منــزل النجــدي :توظيــف املنــزل كمتحــف

للــراث ومنطقــة خدمــات ســياحية تضــم مقاهــي

ومطاعــم ذات طابــع تراثــي حمــي ،ويتــم ذلــك
مــن خــال الرتميــم واحلفــاظ ويمكــن توفــر هــذه

الوظائــف يف الســاحات امللحقــة باملنــزل.
 6.1آلية تنفيذ وتشغيل املنازل الرتاثية

تتحــدد آليــة تنفيــذ وتشــغيل املنــازل الرتاثيــة

بعــد إعــادة تأهيلهــا يف النقــاط التاليــة:

● ●حتديــد ملكيــة املنــازل الثالثــة يف اهليئــة العامــة

للســياحة والــراث الوطنــي بالرشاكــة مع املســتثمرين
املحليــن أو الوطنيــن ،مــع إعطــاء األوليــة للمــاك
األصليــن يف حالــة رغبتهــم باملشــاركة.

● ●تتحــد اجلهــات اإلداريــة املســؤولة عــن منــح

الرتاخيــص والتصاريــح الالزمــة لتنفيــذ مــروع

إعــادة التأهيــل والتشــغيل يف كل مــن بلديــة فرســان
وأمانــة جيــزان.

ﻣﻨﺰل اﻟﻨﺠﺪي

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺸﲈﻟﻴﺔ

ﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ

إﻋﺎدة ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﺒﺎﲏ اﳌﻄﻠﺔ

ﻋﲆ اﻟﻔﻨﺎء اﻟﺸﲈﱄ

● ●يمثــل الســكان املحليــون وزوار فرســان

الفئــات املســتهدفة مــن مــروع إعــادة التأهيــل

ســواء كانــوا مســتفيدين أو مســتعملني.

● ●لضــان نجــاح مــروع إعــادة تأهيــل املنــازل

الثالثــة يقــرح تكويــن هيئــة مســتقلة تضــم أعضــاء
مــن كل مــن إمــارة منطقــة جــازان وأمانــة مدينــة
جيــزان ووزارة الثقافــة وهيئــة الســياحة تكــون ذات

تبعيــة مبــارشة إلمــارة جــازان تكــون هــي اجلهــة
املســؤولة عــن تشــغيل املــروع.
 .7اخلالصة
● ●يعــد ترميــم املبــاين الرتاثيــة وإعادة اســتخدامها

وتوظيفهــا مــن االجتاهــات الرئيســية للحفــاظ عــى
هــذه املبــاين.

● ●امتــاز النمــط العمــراين واملعــاري يف جــزر

فرســان بأصالتــه ومجالــه ودقــة إبداعــه بــا يعكــس
فن ـ ًا مجالي ـ ًا خاص ـ ًا م َّيــز جــزر فرســان بنمــط عمــراين
فريــد.
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 .8املراجع

● ●وقــد أوضحــت دراســة توثيــق مبــاين املنــزل

الفرســاين والتعــرف إىل مفرداتــه أمهيــة احلفــاظ
عــى هــذا الــراث وإعــادة تأهيلــه وتوظيفــه ضمــن
املحيــط العمــراين جلــزر فرســان .ويمكــن حتديــد

أهــم توصيــات احلفــاظ عــى الــراث املعــاري فيــا
يــي:

● ●تطبيــق سياســة احلفــاظ عــى الكتلــة العمرانيــة

والــراث احلضــاري باملنطقــة ،بجانــب تنميــة اجلانــب
االجتامعــي واالقتصــادي للســكان كأســلوب

إلنجــاح التنميــة العمرانيــة.

● ●االعتــاد عــى سياســة توظيــف املبــاين الرتاثيــة

يف عمليــة إحيــاء الــراث املعــاري بجــزر فرســان،

حيــث تعتــر سياســة إعــادة اســتخدام املبنــى الرتاثــي
واحلفــاظ عليــه وضــان صيانتــه بصفــة دائمــة

وكذلــك حتســن الوســط العمــراين املحيــط بــه؛ مــن
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املراجع العربية:
أبــو غزالــة ،أســعد عــي ســليامن« .االســتدامة
كمدخــل للحفــاظ عــى اهلويــة املعامريــة يف

ظــل العوملة-دراســة حالــة مجهوريــة مــر
العربيــة» بحــث منشــور يف ملتقــى الــراث

العمــراين الوطنــي الثالــث  -املدينــة املنــورة،
اهليئــة العامــة للســياحة والــراث الوطنــي،

(.)2013

الســيد ،أمحــد عبــد الوهــاب« .صيانــة وإعــادة
اســتخدام املبــاين األثريــة وذات القيمــة»

رســالة دكتــوراه غــر منشــورة ،كلية اهلندســة،

جامعــة القاهــرة.)1990( ،

الطوخــي ،سوســن؛ وهبــي ،حســن« .أمهيــة

أنجــح وســائل احلفــاظ .ويعتــر إعــادة اســتخدام
املبنــى الرتاثــي مــن أنســب األســاليب اقتصاديــ ًا

االجتامعــي» املؤمتــر واملعــرض الــدويل األول

يضمــن إجيــاد قاعــدة اقتصاديــة يعتمــد عليهــا لإلبقاء

بلديــة ديب ،ديب.)2004( ،

حيــث إنــه غــر مكلــف كبنــاء مبنــى جديــد ،كــا أنــه
عــى املبنــى واســتمراريته.

● ●جيــب وضــع برامــج الصيانــة التــي تضمــن

احلــد مــن التلــف الــذي وقــع أو عمليــة جتنــب

وقوعــه ،وتتــم الصيانــة بصــورة دوريــة ،وترجــع

أمهيــة الصيانــة إىل كوهنــا العامــل األســايس الــذي
يطيــل عمــر املبنــى وإكســابه عمــر ًا أطــول.

املناطــق التارخييــة وانعكاســاهتا عــى التفاعــل

(احلفــاظ املعــاري بــن النظريــة والتطبيــق)،
اللحــام ،نرسيــن حممــد رفيــق حممــد« .احلفــاظ عــى
املبــاين الرتاثيــة وتوظيفهــا» رســالة ماجســتري

غــر منشــورة ،كليــة اهلندســة ،جامعــة عــن

شــمس.)1996( ،

عبــد الدايــم ،عليــاء عبــد العزيــز« .دراســة ترميــم
وصيانــة املنــازل األثريــة بمدينــة القاهــرة
وإعــادة توظيفهــا :تطبيق ـ ًا عــى رساي املســافر

خانــة (العــر العثــاين)» رســالة ماجســتري
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غــر منشــورة ،كليــة اآلثــار ،جامعــة القاهــرة،
(.)2001

مرتــى ،هشــام عــي؛ نــور الديــن ،حممــد عــاد؛
بكــر ،حســام الديــن حممــد« .التطويــر
املســتدام لألحيــاء الرتاثيــة  -وصــف حالــة»

دراســة بحثيــة مدعمــة مــن معهــد البحــوث
واالستشــارات ،جامعــة امللــك عبــد العزيــز
بجــدة.)2010( ،

مرتــى ،هشــام عــي؛ نــور الديــن ،حممــد عــاد؛
باخشــوين ،عبــد اهلل؛ مصبــاح ،عصــام.
«التجديــد احلــري وإعــادة تأهيــل منطقــة

القصــور بمدينــة تريــم» دراســة بحثيــة مدعمة

مــن عــادة البحــث العلمــي ،جامعــة امللــك
عبــد العزيــز بجــدة.)2011( ،

مصطفــى ،بســام حممــد« .اقتصاديــات إعــادة
التوظيــف ودورهــا يف احلفــاظ عــى املبــاين
األثريــة واملناطــق التارخييــة» املؤمتــر الــدويل
األول للــراث العمــراين يف الدول اإلســامية،

الريــاض.)2010( ،

نــور الديــن ،حممــد عــاد؛ وكامــل ،رانــدا حممــد رضا.
«احلفــاظ عــى املبــاين واملناطــق التارخييــة
وإعــادة توظيفهــا» احللقــة الدراســية السادســة

ملنظمــة العواصــم واملــدن اإلســامية املصاحبة

ملؤمترهــا الثامــن طهــران.)1997( ،

نــور الديــن ،حممــد عــاد؛ ومرتــى ،هشــام بــن عــي.
«أمهيــة توثيــق الــراث العمــراين واملعــاري يف

جــزر فرســان بالســعودية وآليــة احلفــاظ عليه»

بحــث منشــور يف ملتقــى الــراث العمــراين

الوطنــي الرابــع  -عســر ،اهليئــة العامــة
للســياحة والــراث الوطنــي.)2014( ،

نــور الديــن ،حممــد عــاد« .أمهيــة إعــادة التوظيــف
يف احلفــاظ عــى املبــاين الرتاثيــة وذات القيمــة

التارخييــة  -نــاذج مــن التجربــة املرصيــة»

بحــث منشــور يف ملتقــى الــراث العمــراين
الوطنــي اخلامــس  -القصيــم ،اهليئــة العامــة

للســياحة والــراث الوطنــي.)2015( ،

وزارة املعــارف ،وكالــة اآلثــار واملتاحــف« .آثــار
منطقــة جــازان ،سلســلة آثــار اململكــة العربيــة

الســعودية» فهرســة مكتبــة امللــك فهــد

الوطنيــة ،رقــم اإليــداع،1423 /4973 :
ردمــك.)2003( ،9960-19-671-2 :
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Abstract. The architectural heritage is considered a national asset and wealth which does not concern a specific generation but it is a right for all generations. The preservation of the heritage buildings and restoration
thereof aims at their protection as artworks and historic evidences. The buildings and sites of architectural
heritage form an important issue in sustainable development, particularly in the field of tourism development. This entails the search for the techniques that achieve the optimum utilization of such sites and their
heritage potentials. The process of the reuse and reemployment of heritage buildings represents one of the
important approaches to sustainability of the building, by setting the conditions for the appropriate employment of the heritage buildings in such a way that the proposed function fits the original one. The selection of
the new function for the heritage building should be based on considering which function represents social,
cultural, economic return and value to the dwellers of the heritage areas, and in such a manner that the building becomes productive rather than consuming the financial resources. Several heritage sites are spread over
Farasan Islands, located to the south of the Red Sea, along Jazan Region. The architectural form and style
in Farasan is characterized by its authenticity, beauty and creativity that reflect a special aesthetic art that
made Farasan Islands characterized by architectural heritage that is diverse and unique, at the same time.
The research is based on the Analytical Descriptive Approach, and aims to investigate the characteristics of
heritage houses in Farasan Islands and setting an appropriate mechanism for preservation of such architectural heritage that ensures its sustainability through reuse, within the urban community of Farasan Islands
as a cultural, social and economic resource. To achieve the purpose of the research the study was handled
through three main themes: the first theme focuses on studying the concepts and importance of architectural
heritage and the means of preserving it with a focus on the different aspects of the reuse process as one of
the techniques of the heritage buildings protection. The second theme discusses studying the heritage houses
in Farasan. The third theme, In the conclusions section, reviews the general results and mechanisms for
conserving the architectural heritage in Farasan Islands.

Key words: Architectural Heritage, Architectural Preservation, Reemployment, Farasan House.
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