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بعينه بل هي حق جلميع األجيال.  الراث املعامري ميزة وثروة وطنية ال ختص جياًل  البحث.  يعد  ملخص 
وهيدف احلفاظ عىل املباين الراثية وترميمها إىل محايتها كأعامل فنية وكشواهد تارخيية. وتشكل مواقع ومباين 
الراث املعامري حمورًا مهاًم من حماور التنمية املستدامة خاصة يف جمال التنمية السياحية وهو ما يستدعي البحث 
استخدام  إعادة  عملية  ومتثل  الراثية.  وإمكانياهتا  املواقع  هلذه  األمثل  االستغالل  حتقق  التي  األساليب  عن 
للمباين  املالئم  التوظيف  بمراعاة وضع رشوط  املبنى  املهمة الستدامة  املداخل  الراثي أحد  املبنى  وتوظيف 
الراثي  للمبنى  اجلديدة  الوظيفة  اختيار  يكون  وأن  األصلية،  الوظيفة  مع  املقرحة  الوظيفة  يالئم  بام  الراثية 
قائاًم عىل ما متثله هذه الوظيفة من عائد اجتامعي أو ثقايف أو اقتصادي لساكني املناطق الراثية وذات القيمة 
بحيث يصبح املبنى منتجًا ال مستهلكًا للموارد املالية. وتنترش يف جزر فرسان الواقعة يف جنوب البحر األمحر 
بمحاذاة منطقة جازان إحدى مناطق اململكة العربية السعودية، العديد من مواقع الراث املعامري التي تعكس 
شخصية ومالمح املنطقة. وقد امتاز النمط املعامري يف فرسان بأصالته ومجاله ودقة إبداعه بام يعكس فنًا مجاليًا 
خاصًا جعل جزر فرسان تتميز براث معامري متنوع وفريد يف الوقت نفسه، ومن أهم املباين الراثية 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 
للحفاظ عىل هذا  مناسبة  آلية  الراثية يف جزر فرسان ووضع  املنازل  إىل إظهار خصائص  التحلييل  الوصفي 
الراثي املعامري وضامن استدامته من خالل إعادة توظيفه ضمن النسيج العمراين جلزر فرسان كمورد ثقايف 
املحور  يركز  رئيسية:  ثالثة حماور  الدراسة من خالل  تناول  تم  البحث  ولتحقيق هدف  اقتصادي.  اجتامعي 
األول عىل دراسة مفاهيم وأمهية الراث املعامري وطرق احلفاظ عليه، مع الركيز عىل اجلوانب املختلفة لعملية 
إعادة التوظيف كأحد أساليب محاية املباين الراثية. بينام يتناول املحور الثاين دراسة املنازل الراثية بفرسان. ويف 
اخلتام يستعرض املحور الثالث النتائج العامة وآليات احلفاظ عىل الراث املعامري بجزر فرسان والتي تتحدد 
أهم مالحمه يف احلفاظ عىل الراث املعامري باجلزر وإحيائه من خالل إعادة توظيف املنازل الراثية يف وظائف 
ثقافية وحرفية ومتحفية مع دراسة إمكانية إضافة خدمات ترفيهية متنوعة يف نطاق هذه املباين مثل: املطاعم 

ذات الطابع الراثي املحيل، وحمالت بيع التحف واملنتجات احلرفية... إلخ.

الكلامت املفتاحية: الراث املعامري، احلفاظ املعامري ، إعادة التوظيف، املنزل الفرساين.
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1. املقدمة

ــاري  ــور احلض ــامري »التط ــراث املع ــل ال يمث
للمجتمــع مــن كافــة جوانبــه االجتامعيــة واالقتصادية 
والسياســية«، ويســتدل عليــه مــن املبــاين ذات القيمــة 
ــي  ــداد، والت ــا األج ــي تركه ــة الت ــة والتارخيي الراثي
متثــل ثــروة وطنيــة وحضاريــة ال ختــص جيــاًل بعينــه 
بــل هــي حــق جلميــع األجيــال. وهيــدف احلفــاظ عىل 
املبــاين الراثيــة وذات القيمــة التارخييــة وترميمهــا إىل 

محايتهــا كأعــامل فنيــة وكشــواهد تارخييــة.

وقــد صاحبــت عمليــات الرميــم وإعــادة 
االســتخدام أو التوظيــف عمليــة إعــادة تصميــم 
ــى  ــدة للمبن ــة اجلدي ــق الوظيف ــي حتق ــات لك وإضاف
ــاؤل:  ــا للتس ــا يدفعن ــو م ــتخدام، وه ــات االس متطلب
ــي  ــكل منطق ــدة بش ــة اجلدي ــار الوظيف ــم اختي ــل ت ه
الراثــي/  للمبنــى  األصــيل  الوضــع  يناســب 
ذي القيمــة التارخييــة؟ وهــل تأثــر موقــع املبنــى 
باإلضافــات التــي متــت لتحقيــق التشــغيل بــام يتوافــق 
مــع متطلبــات الوظيفــة اجلديــدة؟ وغريهــا مــن 

التســاؤالت. 

القــدم  منــذ  فرســان  جــزر  تأثــرت  وقــد 
ــم بالتجــارة  ــي كانــت هتت وارتبطــت باحلضــارات الت
ــن  ــهده م ــا نش ــود م ــذي أدى إىل وج ــر ال ــو األم وه
آثــار يف الوقــت الراهــن. ونتيجــة لكــون املنطقــة 
ــد  ــة فق ــالت التجاري ــراحة للرح ــاء واس ــة التق حمط
أدى ذلــك إىل أن يســتقر يف جــزر فرســان بعــض 
ــروا يف  ــم ويؤث ــوا حضاراهت ــار ويقيم ــة والتج الرحال
ــزر  ــراين يف ج ــط العم ــاز النم ــد امت ــزر. وق ــذه اجل ه

فرســان بنمــط عمــراين فريــد. ومل يكــن ذلــك التميــز 
والتفــرد حمــض صدفــة بــل جــاء نتيجــة تواصــل تــام 
ــل  ــن قب ــوال م ــنوات ط ــت لس ــارة دام ــالت جت ورح
ــع  ــة بي ــؤ، وعالق ــار اللؤل ــة جت ــان خاص ــار فرس جت
ورشاء مــع جتــار دول اخلليــج العــريب وعــدد مــن دول 
ــط  ــىل النم ــس ع ــا انعك ــو م ــرب، وه ــرشق واملغ امل
ــام شــاهدوه  ــر التجــار ب العمــراين باملنطقــة حيــث تأث
ــد  ــالد اهلن ــة يف ب ــان خاص ــة ومب ــامط عمراني ــن أن م
خاصــة فعمــدوا بدورهــم لبنــاء مثــل هــذه املبــاين يف 
ــة.  ــه املادي ــه وقدرات ــق إمكانيات ــان كل وف ــزر فرس ج

ــع  ــن مواق ــة م ــق ثالث ــة توثي ــاول الدراس وتتن
الــراث املعــامري بجــزر فرســان والتعــرف إىل معاملها 
ومفرداهتــا املعامريــة اخلاصــة، ويشــمل التوثيــق أهــم 
ــزل  ــن من ــددة يف كل م ــاين املح ــزل الفرس ــامذج املن ن
ــزل  ــي ومن ــني الرفاع ــزل حس ــي، ومن ــد الرفاع أمح
النجــدي. وهيــدف البحــث مــن خــالل التوثيــق 
ــة  ــول إىل آلي ــا للوص ــار إليه ــازل املش ــامري للمن املع
مناســبة للحفــاظ عــىل هــذا الــراث املعــامري وإعــادة 
ــزر  ــراين جل ــيج العم ــن النس ــه ضم ــه وتوظيف تأهيل

ــادي. ــي اقتص ــايف اجتامع ــورد ثق ــان كم فرس

2. تعريف وتصنيف الرتاث املعامري

ــب  ــامري اجلان ــراين واملع ــراث العم ــل ال يمث
املــادي مــن الــراث الــذي يرتبــط ارتباطــًا وثيقــًا مــع 
ــدت  ــاري، وتول ــايف واحلض ــي والثق اإلرث االجتامع
عنــه معــاين وقيــم وهويــة عمرانيــة ومعامريــة تواجــه 
التغــري املســتمر عــرب الســنني. ويمكــن تعريــف 
ــادق  ــكاس الص ــه »االنع ــىل أن ــامري ع ــراث املع ال
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ــا،  ــن م ــا يف زم ــع م ــة ملجتم ــة واجتامعي ــروف بيئي لظ
ــدى  ــعوب وم ــارة الش ــىل حض ــرف ع ــيلة للتع ووس
العمــراين  فالــراث  )الطوخــي، 2004(.  رقيهــا« 
حضاريــة  وقيــم  لتجربــة  تتابــع  هــو  واملعــامري 
واجتامعيــة ودينيــة بــني األجيــال تولــدت عنهــا قيــم 
ــات  ــاين والتكوين ــن املب ــة م ــة ملجموع ــة عمراني وهوي
العمرانيــة التــي اســتمرت وأثبتــت أصالتهــا وقيمتهــا 
ــة، 2013(. ــو غزال ــتمر )أب ــري املس ــة التغ يف مواجه

لتصنيــف  ومعايــري  أســس  حتــددت  وقــد 
الــراث العمــراين مبنيــة عــىل أســاس أن املناطــق 
واملبــاين الراثيــة هــي إطــار فكــري يمثــل قيمــة 
معامريــة وعمرانيــة واقتصاديــة عاليــة وهلــا مــن 
ــة املــكان واإلنســان.  ــة مــا حيقــق متطلبــات بيئ املرون
ــد  ــار واح ــة معي ــاين الراثي ــر يف املب ــب أن يتوف وجي
ــرون،  ــى وآخ ــة )مرت ــري التالي ــن املعاي ــر م أو أكث

:)2010

يمثــل املبنــى عمــاًل مميــزًا يــدل عــىل إبداعــات . 1
وعبقريــة )التفــرد(.

يظهــر املبنــى دالالت بــارزة للتقاليــد الثقافيــة . 2
ــتمرة أو  ــواء مس ــا )س ــالمية وغريه ــارة اإلس للحض

ــرة(. مندث

يظهــر املبنــى قيــاًم إنســانية متدرجــة عــرب . 3
فــرات حضاريــة أو زمنيــة توضــح تطــورات معامريــة 
أو تصميــامت عمرانيــة وختطيطيــة أو فنونــًا أو تقنيــات 

ــزة. ــم ممي أو تصامي

ــري . 4 ــد املعاي ــة إىل أح ــى باإلضاف ــون املبن أن يك

الســابقة مؤكــدًا األصالــة يف التصميــم واحلــرف 
ــة  ــة الطبيعي ــع البيئ ــل م ــة، والتكام ــة األصيل اليدوي

ــة. املحيط

ارتبــاط املبنــى بطــرق مبــارشة أو غــري مبــارشة . 5
ــكار  ــة أو األف ــاة التقليدي ــة أو احلي ــوادث التارخيي باحل
الشــعوب  ألحــد  الثقافيــة  القيــم  أو  السياســية 

اإلســالمية.

3. أساليب احلفاظ عىل املباين الرتاثية وذات القيمة 
التارخيية

ــكل  ــة بش ــاين الراثي ــىل املب ــاظ ع ــدف احلف هي
ــواهد  ــة وكش ــامل فني ــا كأع ــا إىل محايته ــام وترميمه ع
ــس  ــى لألس ــة املبن ــع صيان ــب أن ختض ــة. وجي تارخيي
ــم  ــواء بالرمي ــكو س ــا اليونس ــي وضعته ــري الت واملعاي
ــط.  ــراين املحي ــيج العم ــار النس ــف يف إط أو بالتوظي
ــاظ  ــامري باحلف ــراث املع ــىل ال ــاظ ع ــط احلف ويرتب
ــة  ــار التنمي ــة يف إط ــة للمدين ــات العمراني ــىل املقوم ع

ــة.  احلضاري

وتتعــدد أســاليب احلفــاظ عــىل املبــاين الراثيــة 
ــًا  ــا تبع ــام بينه ــف في ــة وختتل ــة التارخيي وذات القيم
حلالتهــا ومكوناهتــا البنائيــة، ويتوقــف اختيار الوســيلة 
القيمــة  منهــا:  عوامــل  جمموعــة  عــىل  املالءمــة 
ــة، وتصنيــف املبنــى الراثــي ومــدى  ــة والفني التارخيي
ــها  ــىل أساس ــى ع ــرب املبن ــي اعت ــارص الت ــه والعن أمهيت
تراثيــًا أو أثريــًا، وكذلــك حالــة املبنــى ومــدى ونــوع 
املشــاكل واالهنيــارات احلادثــة. وجيــب اإلشــارة هنــا 
ــق  ــاين واملناط ــع املب ــل م ــاليب التعام ــع أس إىل أن مجي
الراثيــة وذات القيمــة التارخييــة حتتــوي عــىل درجات 
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ــدم  ــاظ وع ــن احلف ــدرج م ــة تت ــزام واملرون ــن االلت م
الســامح بــأي تغيــري إىل التجديــد الشــامل والتحديــث 
ــلوب  ــن أس ــر م ــار أكث ــة اختي ــة إىل إمكاني باإلضاف
ــى  ــة املبن ــًا حلال ــة تبع ــاليب املتاح ــن األس ــد م واح

ــن، 2015(. ــور الدي )ن

ــا  ــام أقرهت ــاظ ك ــامل احلف ــف أع ــن تصني ويمك
قــرارات وتوصيــات نــدوة »أســس ومعايــري تصنيــف 
ــاظ  ــة احلف ــالمية وكيفي ــة اإلس ــدن الراثي ــاين وامل املب
ــًا  ــران )1997( طبق ــران، إي ــدة يف طه ــا« املنعق عليه
ــن وكامــل،  ــور الدي ــيل )ن ــام ي للوســائل املوضحــة في
1997(: تأهيــل وإعــادة البنــاء: تعــد مــن أنــدر 
ــي،  ــى الراث ــىل املبن ــاظ ع ــة للحف ــات املتاح العملي
ــا  ــأ إليه ــي يلج ــة الت ــدة املتاح ــيلة الوحي ــل الوس ومتث
ــدع  ــورة ال ت ــى بص ــن املبن ــزاء م ــار أج ــبب اهني بس
ــاء  ــادة البن ــة إع ــل عملي ــر. ومتث ــارًا آخ ــاك اختي هن
ــكيل أو  ــكل ال ــح الش ــب توض ــادة تركي ــكيل وإع تش
ــم  ــرب الرمي ــاظ، ويعت ــى باحلف ــراث املعن ــي لل اجلزئ
أحــد طــرق جتديــد املعــامل الراثيــة وذات القيمــة 
التارخييــة وفيــه تتــم عمليــة إكــامل النواقــص يف 

ــم. ــب املعل تركي

التجديــد والرتميــم: يتــم االجتــاه إىل عمليــات 
التجديــد والرميــم يف املناطــق الراثيــة وذات القيمــة 
التارخييــة إلصــالح وترميــم املبــاين واملرافــق والطــرق 
ــد،  ــة التجدي ــا عملي ــد عليه ــي تعتم ــات الت واخلدم
وقــد تعطــى عمليــة الرميــم انطباعــًا مغايــرًا لطبيعــة 

ــى الراثــي وهــو مــا يفقــده طابعــه القديــم. املبن

احلفــاظ واالرتقــاء: تتميــز عمليــة احلفــاظ 

بأهنــا سياســة حتافــظ عــىل الكتلــة العمرانيــة والــراث 
التجديــد  كسياســة  الراثيــة  باملنطقــة  احلضــاري 
ــم يف  ــة الرمي ــن عملي ــز ع ــا تتمي ــم، إال أهن والرمي
ــادي  ــي واالقتص ــب االجتامع ــة اجلان ــا بتنمي اهتاممه
العمرانيــة  التنميــة  إلنجــاح  كأســلوب  للســكان 
لذلــك فهــي تعــد سياســة التنميــة الشــاملة اجتامعيــًا 

واقتصاديــًا وعمرانيــًا.

الصيانــة: هــي عمليــة احلــد مــن التلــف 
الــذي وقــع أو عمليــة جتنــب وقوعــه، وتتــم الصيانــة 
بصــورة دوريــة، وهتتــم باإلضافــة إىل املظهــر الداخــيل 
للمبنــي الراثــي باملعاجلــات املوضوعيــة مــن تصــدع 
ــل  ــا العام ــة إىل كوهن ــة الصيان ــع أمهي ــقق، وترج وتش
األســايس الــذي يطيــل عمــر املبنــى وإكســابه عمــرًا 

ــول. أط

ــتخدام  ــادة اس ــدف إع ــتخدام: هي ــادة االس إع
ــه  ــامن صيانت ــه وض ــاظ علي ــي إىل احلف ــى الراث املبن
بصفــة دائمــة، وحتســني الوســط العمــراين املحيــط به. 
ويعتــرب إعــادة اســتخدام املبنــى الراثــي مــن أنســب 
ــاء  ــه غــري مكلــف كبن ــًا حيــث إن األســاليب اقتصادي
مبنــى جديــد، كــام أنــه يضمــن إجيــاد قاعــدة اقتصادية 
يعتمــد عليهــا لإلبقــاء عــىل املبنــى. وجيــب أن حيقــق 
االســتخدام اجلديــد للمبنــى أو إعــادة توظيفــه عــدم 
التعــارض مــع القيــم التارخييــة والفنيــة للمبنــى حمققــًا 
كاًل مــن املالءمــة للطابــع البــرصي للمبنــى، واملالءمة 
ــائية،  ــة اإلنش ــة واملالءم ــة الوظيفي ــة، واملالءم الفراغي

ــة مهــا: ــاين الراثي ــاك أســلوبان لتوظيــف املب وهن

إجــراء تعديــالت يتطلبهــا توظيــف املبنــى مــن . 1
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الداخــل، ثــم الرميــم العــام وجتديــد املنهــار منهــا.

باملبنــى . 2 ملحقــة  مبــاٍن  جمموعــة  تصميــم 
تســتوعب األجهــزة املكملــة للتوظيــف احلديــث 

. للمبنــى

4. حمددات عملية إعادة توظيف املباين الرتاثية

4.1 رشوط التوظيف املالئم للمباين الرتاثية

املالئــم  التوظيــف  إعــادة  بعمليــة  للقيــام 
ــري  ــرشوط واملعاي ــض ال ــد بع ــة يوج ــاين الراثي للمب
ــن  ــي يمك ــة والت ــذه العملي ــاح ه ــن نج ــي تضم الت

إجيازهــا فيــام يــيل )مصطفــى، 2010(:

الوظيفــة . 1 مــع  املقرحــة  الوظيفــة  تشــابه 
اإلمــكان. بقــدر  للمبنــى  األصليــة 

اســتمرار . 2 املقرحــة  الوظيفــة  تضمــن  أن 
ــى  ــىل املبن ــة ع ــة الدوري ــة واملحافظ ــات الصيان عملي

الراثــي.

عــدم تعــارض الوظيفــة املقرحــة مــع التكوين . 3
املعــامري الفراغــي للمبنــى الراثــي بقــدر اإلمــكان، 
ــن  ــع التكوي ــة م ــذه الوظيف ــارض ه ــب أال تتع وجي
ــة املحيطــة، وأن تكــون املنطقــة  الوظيفــي العــام للبيئ

املحيطــة باملبنــى يف حاجــة هلــذه الوظيفــة.

ــى . 4 ــة للمبن ــة املقرح ــب الوظيف ــة تتطل يف حال
ــاة  ــب مراع ــائية جي ــات إنش ــل أي إضاف ــة لعم احلاج
إحــداث هــذه اإلضافــات بشــكل متوافــق ومنســجم 
أال تكــون  الراثــي. ويفضــل  املبنــى  مــع طابــع 
ــة ال  ــة خاص ــات تقني ــة ذات متطلب ــة املقرح الوظيف

ــى. ــري للمبن ــادي واألث ــع امل ــع الواق ــالءم م تت

الوظيفــة . 5 تشــغيل  عــىل  يرتــب  أال  جيــب 
ــن  ــري م ــدد كب ــود ع ــي وج ــى الراث ــة للمبن املقرح
املســتخدمني بصفــة دائمــة ســواء داخــل املبنــى أو يف 

ــه. ــة ب ــق املحيط املناط

جيــب أن يكــون اختيــار الوظيفــة اجلديــدة . 6
ــة  ــذه الوظيف ــه ه ــا متثل ــىل م ــاًم ع ــي قائ ــى الراث للمبن
ــد اجتامعــي أو ثقــايف أو اقتصــادي لســاكني  مــن عائ
املناطــق الراثيــة وذات القيمــة بحيــث يصبــح املبنــى 

ــة.    ــوارد املالي ــتهلكًا للم ــًا ال مس ــي منتج الراث

ــاين  ــف للمب ــادة التوظي ــة بإع ــات اخلاص 4.2 املتطلب
ــة الرتاثي

ــبة . 1 ــدة مناس ــون الوظيفــة اجلدي ــد أن تك ال ب
لطابــع املبنــى الراثــي برصيــًا ومتناســبة مــع تشــكيله 
ــة  ــة التارخيي ــع القيم ــية م ــك متامش ــي، وكذل اخلارج
ــة  ــتخدامات األصلي ــرب االس ــى. وتعت ــة للمبن والفني
للمبــاين الراثــي هــي أفضــل االســتخدامات لتحقيــق 

.)Melvin, 1972( ذلــك

ــن . 2 ــة م ــمل جمموع ــي تش ــة الت ــة املعامري املالءم
املالءمــات الفرعيــة أمههــا: مالءمــة أشــكال وأحجــام 
ــكال  ــع أش ــي م ــى الراث ــة للمبن ــات الداخلي الفراغ
عنــارص  لتحقيــق  املطلوبــة  الفراغــات  وأحجــام 
االســتخدام اجلديــد )عبــد الدايــم، 2001(، ودراســة 
كل مــن عنــارص احلركــة والتوزيــع الرأســية واألفقيــة 
ــة،  ــى املختلف ــزاء املبن ــا بأج ــي وعالقته ــى الراث باملبن
وحتديــد كثافــة احلركــة املمكنــة داخــل املبنــى خــالل 
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ــة  ــة اإلضاف ــه وإمكاني ــودة ب ــة املوج ــارص احلرك عن
ــام، 1996(،  ــا )اللح ــني أدائه ــارص لتحس ــذه العن هل
كــام تشــمل املالءمــات دراســة طريقــة دخــول املبنــى 
وعالقــة املداخــل بعنــارص الوظيفــة املقرحــة للمبنــى 

ــي. الراث

تناســب . 3 تشــمل  التــي  اإلنشــائية  املالءمــة 
ــام  ــع النظ ــي م ــى الراث ــرح للمبن ــتخدام املق االس
اإلنشــائي املســتخدم يف بنائــه. وجيــب أن يكــون تأثــري 
االســتخدام املقــرح للمبنــى الراثــي عــىل مــواد بنائــه 
ــب  ــام جي ــموحة. ك ــان املس ــدالت األم ــدود مع يف ح
ــى الراثــي  ــة وجــود املســتعملني باملبن أن تكــون كثاف
نتيجــة االســتخدام املقــرح يف احلــدود املســموح هبــا 

ــى، 2010(. ــائيًا )مصطف إنش

التوظيــف . 4 إعــادة  سياســة  تتــم  أن  بــد  ال 
ــة  ــات العمراني ــالل املخطط ــن خ ــي م ــى الراث للمبن
ــة،  ــذه البيئ ــى يف ه ــج املبن ــامن دم ــة لض ــه املحيط لبيئت
وأيضــًا لضــامن نجــاح عمليــة التوظيــف للمبنــى. كــام 
ــي  ــى الراث ــة للمبن ــة املقرح ــي الوظيف ــب أن تلب جي

ــراين. ــه العم ــات حميط احتياج

بإعــادة . 5 املرتبــط  اإلنســاين  الســلوك  يعتــرب 
ــي  ــددات الت ــم املح ــن أه ــة م ــاين الراثي ــف املب توظي
ــاب أو  ــف )باإلجي ــذا التوظي ــتقبل ه ــىل مس ــر ع تؤث
ــارض  ــاك تع ــون هن ــب أال يك ــك جي ــلب(؛ لذل الس
بــني وظيفــة املبنــى املقرحــة وبــني القيــم االجتامعيــة 
والدينيــة والرغبــة اجلامهرييــة للمجتمــع املحيــط. 
كــام جيــب حتديــد املتطلبــات االجتامعيــة لســكان 
املحيــط العمــراين للمبنــى الراثــي عــن طريــق إجــراء 

ــكان  ــؤالء الس ــة هل ــة والثقافي ــات االجتامعي الدراس
.)2010 )مصطفــى، 

يراعــى إجيــاد تــوازن بــني احتياجــات املجتمــع . 6
واالســتخدامات  والنمــو؛  التطــور  مــن  املحيــط 
املقرحــة للمبنــى الراثــي. كــام جيــب وضــع املبنــى يف 
خدمــة برامــج تنميــة املجتمــع املحيــط بصــورة تليــق 
ــىل  ــل ع ــه وتعم ــظ علي ــي وحتاف ــى الراث ــة املبن بقيم
دجمــه مــع املجتمــع املحيــط إىل جانــب تنميــة وتطويــر 
)مصطفــى،  باملبنــى  املحيــط  العمــراين  املحتــوى 

.)2010

قــد يصاحــب أعــامل احلفــاظ إربــاكًا اجتامعيــًا . 7
يف املنطقــة نتيجــة احلاجــة إىل إخــالء بعــض املبــاين أو 
مــا شــابه وهــو مــا يــؤدي إىل إثــارة خمــاوف الســكان 
وعــدم تشــجيعهم ألعــامل الرميــم والصيانــة وإعــادة 
التوظيــف أو إعاقتهــا يف بعــض األحيــان، لــذا جيــب 
دراســة األبعــاد النفســية لــكل مــن مســتخدمي 
ــد  ــه بع ــة ب ــة املحيط ــكان املنطق ــي وس ــى الراث املبن
ــرش  ــة ن ــد أمهي ــا يؤك ــو م ــى، وه ــف املبن ــادة توظي إع
الوعــي بــني املواطنــني بأمهيــة عمليــة احلفــاظ وإعــادة 
ــل مالئمــة  ــة توفــري بدائ االســتخدام، وكذلــك حماول

ــيد، 1990(. ــامل )الس ــك األع ــد تل ــاء وبع ــم أثن هل

4.3 مقرتحات التوظيف املالئم للمباين الرتاثية:

  يمكــن إجيــاز أهــم الوظائــف املقرحــة إلعادة 
اســتخدام املبــاين الراثيــة والتــي تتناســب مــع طبيعــة 
ــة وذات  ــة الراثي ــات املعامري ــاين أو التكوين ــذه املب ه

القيمــة التارخييــة فيــام يــيل )عبــد الدايــم، 2001(:
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الوظائــف الثقافيــة مثــل املكتبــات ذات الطابــع . 1
التعليميــة  الثقافيــة، واملعاهــد  الراثــي، واملراكــز 
ــة،  ــة الراثي ــرف اليدوي ــم احل ــز تعلي ــة، ومراك املهني
ــارض  ــكيلية، واملع ــة والتش ــون التطبيقي ــز الفن ومراك

ــف. ــة واملتاح ــة والزخرفي الفني

وظائــف الســكن اإلداري وأمههــا املكاتــب . 2
ــي(. ــز )الراث ــع املتمي ــة ذات الطاب اإلداري

ــا . 3 ــا م ــاري وأمهه ــع التج ــف ذات الطاب الوظائ
ــادق ذات  ــل الفن ــة مث ــياحة الثقافي ــال الس ــه جم يقدم
الطابــع الراثــي املحــيل، واملقاهــي والكافيريــات 
واملطاعــم ذات الطابــع الراثــي املحــيل، ومراكــز بيــع 

ــة. ــات اليدوي ــات الصناع ــف ومنتج التح

4.4 اقتصاديات إعادة التوظيف للمباين الرتاثية

يمثــل املبنــى الراثــي يف حــد ذاتــه قيمــة 
اقتصاديــة لكونــه فقــط مبنــى تراثيــًا أو أثريــًا. وتعتــرب 
املبــاين واملناطــق الراثيــة ثــروة وطنيــة ومــوارد قائمــة 
ســهلة االســتثامر واالســتغالل االقتصــادي وهــو مــا 
ــف  ــة. ويتوق ــة أو التارخيي ــا الراثي ــن قيمته ــد م يزي
الراثــي  املبنــى  الســتخدام  االقتصــادي  العائــد 
ــن  ــتفادة م ــه واالس ــتغالل إمكانيات ــدى اس ــىل م ع
ــًا  ــدًا مادي ــر عائ ــكل يوف ــة بش ــة والفني ــه التارخيي قيمت
لصيانــة املبنــى واحلفــاظ عليــه، إال أن اســتغالل 
ــة  ــه الفني ــع قيمت ــق م ــكل ال يتواف ــي بش ــى الراث املبن
ــام  ــل مه ــب الفش ــريه يف الغال ــون مص ــة يك والتارخيي
ارتفــع العائــد يف بدايــة االســتخدام ألنــه هيــدم قيمــة 
Cantacuz-( ــ ــى ذات ــي املبن ــة وه ــتغالل األصلي هاالس
ino, 1975(. ولالســتفادة مــن املبنــى الراثــي وذي 

القيمــة التارخييــة يف حتقيــق عائــد مــادي يمكــن اتبــاع 
ــا: ــلوبني مه ــد أس أح

ــة  ● ــزار )يف حال ــي كم ــى الراث ــتخدام املبن اس
ــون  ــى(، ويك ــة للمبن ــة والفني ــة التارخيي ــر األمهي توف
ــارش  ــق مب ــن طري ــة ع ــذه احلال ــادي يف ه ــد امل العائ
ــري  ــى( أو غ ــاورة للمبن ــطة جم ــارة أو أنش ــر زي )تذاك
ــل  ــياحية مث ــة الس ــطة اخلدمي ــرواج األنش ــارش )ك مب
ــتخدام  ــون االس ــا يك ــًا م ــم(. وغالب ــادق واملطاع الفن
املتحفــي هــو االســتخدام األمثــل هلــذه النوعيــة 
ــوع املعروضــات عــىل  ــاين، ويتوقــف كــم ون مــن املب
القيمــة الفنيــة للمبنــى الراثــي وجيــب أن تكــون تلــك 
Canta-( ًاملعروضــات متواءمــة مــع املبنــى زمنيــًا وفنيــا

.)cuzino, 1989

يف  ● الراثــي  املبنــى  اســتخدام  إعــادة 
اســتخدامات تقليديــة )يف حالــة عــدم توافــر األمهيــة 
ــد  ــق عائ ــك لتحقي ــى( وذل ــة للمبن ــة والفني التارخيي
ــي  ــة ه ــن األبني ــة م ــذه النوعي ــون ه ــادي، ولك اقتص
النســبة الغالبــة مــن املبــاين الراثيــة؛ لــذا جيــب 
ــة حتــى ال تتعــرض  توظيفهــا يف اســتخدامات تقليدي
ــكالت  ــم املش ــة إىل تفاق ــع الراثي ــل املواق ــاة داخ احلي
عـجــــلــــة  تــــــوقــــــف  مــع  العمرانيــة 
 Lnsley; &( التـنـمـــية يف تـــلك الـمــــنــــاطــــق

.)Mark, 1972

ويعتــرب املقيــاس الفعــيل لتحقيــق النجــاح 
ملــرشوع إعــادة التوظيــف هــو مــدى تغطيــة تكاليــف 
احلفــاظ عــىل املبنــى وصيانتــه مــن مصــادر التمويــل 
ــع.  ــتخدام املتوق ــد االس ــة إىل عائ ــة، باإلضاف املختلف
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وتشــمل عنــارص التكاليــف كاًل مــن تكاليــف صيانــة 
ــق  ــداده باملراف ــه وإم ــادة تأهيل ــف إع ــى، وتكالي املبن
احليويــة، باإلضافــة إىل التكاليــف االبتدائيــة عنــد 
ــامل  ــىل أع ــت ع ــي أنفق ــى والت ــتخدام املبن ــة اس بداي
ــف  ــة تكالي ــن إضاف ــام يمك ــغيل. ك ــم والتش الرمي
إمــداد املنطقــة املحيطــة باخلدمــات الالزمــة للمرشوع 
وتكاليــف إيــواء الســكان يف حالــة إخــالء مســاكنهم 
ــام،  ــم )اللح ــع هل ــن أن تدف ــي يمك ــات الت والتعويض

.)1996

5. توثيق املنزل الفرساين

يعــد املنــزل الفرســاين الراثــي مــن أروع املعامل 
ــزل  ــون املن ــان. ويتك ــزر فرس ــة بج ــة األثري املعامري
الفرســاين مــن عــدة مبــاٍن مشــيدة مــن احلجــر وعــدة 
ــل(  ــاميل )القب ــاء الش ــا الفن ــوفة أمهه ــات مكش فراغ
ــزل  ــارص املن ــط بعن ــاب( وحيي ــريب )العق ــاء الغ والفن
ــكان  ــة لس ــة واخلصوصي ــر احلامي ــري يوف ــور حج س
ــزل  ــن للمن ــري فناءي ــبب يف توف ــع الس ــزل. ويرج املن
ــب  ــث هت ــزر، حي ــة اجل ــيل بمنطق ــاخ املح ــل املن لعام
الريــاح املحببــة مــن اجتاهــات الشــامل والغــرب، بينــام 
ــا  ــو م ــتاء وه ــل الش ــة يف فص ــاح اجلنوبي ــتد الري تش
ــه فتحــات املجلــس لتفتــح مــن الواجهــة  أدى لتوجي
الشــاملية التــي تســتقبل الريــاح املحببــة خــالل فصــل 
الصيــف، كــام يتــم توجيــه الفتحــات للجهــة الغربيــة 
ــزل  ــة املن ــتخدم أفني ــاين. وتس ــاء الث ــىل الفن ــة ع املطل
ــف.  ــل الصي ــالل فص ــوم خ ــة للن ــة باإلضاف للمعيش
ــه  ــه وزخارف ــاين جملس ــزل الفرس ــز املن ــا يمي ــم م وأه
اجلصيــة اهلندســية الرائعــة املنفــذة عــىل شــكل أفاريــز 

ــبابيك  ــىل الش ــرة وع ــة غائ ــود زخرفي ــة وعق وأرشط
التــي تنفــذ باجلــص والزجــاج امللــون املســتورد. 
ــقف  ــة يف أس ــية امللون ــوش اهلندس ــتخدم النق ــام تس ك
ــى،  ــتورد )مرت ــب املس ــن اخلش ــيد م ــس املش املجل

ــن، 2014(. ــور الدي ون

ــراث  ــن ال ــامل م ــق مع ــث توثي ــاول البح ويتن
املعــامري القائــم بجــزر فرســان والتعــرف إىل معاملــه 
املعامريــة ومفرداتــه اخلاصــة مــن خــالل توثيــق 
ثالثــة نــامذج مــن املنــزل الفرســاين هــي منــزل أمحــد 
الرفاعــي، ومنــزل حســني الرفاعــي ومنــزل النجــدي 

ــكل 2(. )الش

منزل أمحد منور الرفاعيأ. 

يعــد املنــزل حتفــة حقيقيــة يف جمــال الفــن 
املعــامري القديــم حيــث يعكــس الثــراء والــرف 
ــزل  ــيد املن ــؤ. ش ــارة اللؤل ــار جت ــام ازده ــان أي بفرس
ــور  ــد من ــؤ أمح ــر اللؤل ــة تاج ــنة 1341هـــ بمعرف س
املجلــس  املنــزل مــن مبنــى  الرفاعــي. ويتكــون 
املحــاط بالفراغــات املكشــوفة املكونــة للفنــاء الشــاميل 
ــريب  ــاء الغ ــس والفن ــذ املجل ــه نواف ــح علي ــذي تفت ال
ــس،  ــل املجل ــاب مدخ ــذ وب ــه نواف ــح علي ــذي يفت ال

)القبل( الشمالي الفناء

الغــنــالف ربيـاء
)العقاب(

لســالمج

السور حدود

الشكل رقم )1(. العالقة الفراغية بني مكونات املنزل الفرساين 
)الباحثني، 2012(.
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ــة  ــه اجلنوبي بينــام حتيــط املمــرات باملجلــس مــن جهتي
قبــة  تعلــوه  املــروش  مبنــى  ويوجــد  والرشقيــة 

تســتخدم

لتخزيــن املــاء يف اجلهــة الشــاملية الرشقيــة 
ــارص  ــط عن ــكل )3( خمط ــح الش ــزل، ويوض ــن املن م
ــى،  ــي )مرت ــد الرفاع ــزل أمح ــي ملن ــقط األفق املس
ونــور الديــن، 2014(. يتــم الوصــول إىل املنــزل 
مــن خــالل بوابــة تفتــح عــىل ممــر يواجــه املنــزل مــن 
ــد  ــريب. ويوج ــاء الغ ــل الفن ــة ويقاب ــة اجلنوبي الواجه
عــىل امتــداد املمــر ثالثــة دكاكــني عــىل شــكل رشيــط 
طــويل يالصــق ضلعــه األصغــر حــدود ســور املنــزل 
ــل  ــي يفص ــد أمام ــد عق ــة ويوج ــة الغربي ــن اجله م
ــق  ــاط وثي املمــر عــن الشــارع الرشقــي وهــو ذو ارتب
باملنــزل ومعاملــه الزخرفيــة ويتميــز بزخارفــه اجلصيــة 

ــكل 4(. ــون )الش ــاج املل والزج

ــز املنــزل الــذي يعــد مــن أروع  وأهــم مــا يمي
ــث  ــن حي ــان م ــزر فرس ــة بج ــة القديم ــاين الراثي املب
ــت  ــذي غطي ــه ال ــوش؛ جملس ــال النق ــم ومج التصمي
ــية  ــة هندس ــارف جصي ــارج بزخ ــن اخل ــه م جدران
ــىل  ــة، وع ــز وأرشط ــكل أفاري ــىل ش ــذت ع ــة نف رائع
الشــبابيك أقــواس وعقــود زخرفيــة غائــرة، ويوجــد 
ــاب  ــىل الب ــارج وأع ــن اخل ــس م ــة املجل ــىل واجه أع
ــن  ــا م ــم. أم ــرآن الكري ــات الق ــن آي ــايب م ــط كت رشي
ــي  ــة الت ــارف اجلصي ــيلء بالزخ ــس م ــل فاملجل الداخ
ــر فيهــا األرفــف ــي تكث تغطــي اجلــدران األربعــة الت

الغائــرة متعــددة األشــكال والتــي تتصــف 
بثــراء زخارفهــا اهلندســية. ويف منتصــف اجلــدار أعــىل 
ــن  ــز م ــكل إفري ــىل ش ــزام ع ــبابيك ح ــل والش املدخ
اجلــص عليــه كتابــات بــارزة. وجــدران املنزل مشــيدة 
مــن احلجــر وســقفه مــن اخلشــب اجلــاوي وفيــام عــدا 
الزجــاج امللــون وأخشــاب الســقف واألصبــاغ فــإن 

منزل/ قرصالنجدي

الرفاعي منزل/ أمحد

الرفاعي منزل/ حسني

الشكل رقم )2(. مواقع توثيق نامذج املنزل الفرساين )الباحث(
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مجيــع مــواد التشــييد املســتخدمة يف املنــزل مــن املــواد 
ــور الديــن، 2014(.                    ــة )مرتــى، ون املحلي

منزل حسني بن حييى الرفاعيب. 

يقــع املنــزل يف وســط مقــر املحافظــة وموضعــه 
إىل الشــامل الرشقــي مــن منــزل أمحــد منــور الرفاعــي 
ــه  ــوري يتج ــارع حم ــا ش ــل هب ــاحة يتقاب ويفصلهــام س

مــن الشــامل ومــن اجلنــوب ليصــب يف هــذه الســاحة. 
واملنــزل مبنــي مــن احلجــر املهــذب عــىل شــكل 
ــزل  ــة للمن ــة والفني ــة الراثي ــز القيم ــك. وترك مدامي
يف بوابتــه الرئيســية املوجــودة يف جهتــه الغربيــة والتــي 
تزخــر بالزخــارف اجلصيــة الغائــرة يتوســطها املدخــل 
عــىل شــكل قــــوس وتعــلوهــــا ويتــم الوصــول إىل 
ــي  ــية الت ــة الرئيس ــق البواب ــن طري ــزل ع ــس املن جمل
تــؤدي إىل ممــر صغــري يصــل إىل الفنــاء الشــاميل 

دكاندكاندكان
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الشكل رقم )3(. منزل أمحد الرفاعي وملحقاته بجزر فرسان )الباحث عن مرتى، ونور الدين، 2014(

الشكل رقم )4(. التوثيق الفوتوغرايف للمعامل املعامرية واملفردات الزخرفية ملنزل أمحد الرفاعي بجزر فرسان
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ــة مرتفعــة بمقــدار  »القبــل«، ويتقــدم املجلــس أرضي
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 عــىل جهتــه اليمنــى خمــزن 
صغــري وعــىل اجلهــة اليــرسى غرفــة صغــرية ومــكان 

ــكل 5(. ــاء )الش ــد امل لتربي

زخرفيــة  هندســية  أشــكال  ذات  عرايــس 
ــن  ــزل م ــون املن ــص. ويتك ــو باجل ــر املكس ــن احلج م
املجلــس وبعــض الفراغــات امللحقة )مــروش - دورة 
ــة  ــة لألفني ــد( باإلضاف ــة تربي ــزن - غرف ــاه - خم مي
املنــزل  بعنــارص  وحييــط  واملمــرات،  املكشــوفة 
ــة.  ــية والفني ــارف اهلندس ــود الزخ ــز بوج ــور يتمي س
ــارة  ــاملية عب ــه الش ــة يف جهت ــاحة ملحق ــزل مس وللمن

عــن فــراغ مكشــوف حيتــوي عــىل عــدد مــن الغــرف 
)شــكل 5(.

ــه  ــارج يف واجهت ــن اخل ــس م ــط املجل ويتوس
الشــاملية بــاب وشــباكان عــىل جانبــي البــاب يطــالن 
ــاب  ــي الب ــىل جانب ــل(، وع ــاء الشــاميل )القب ــىل الفن ع
ــرة  ــية غائ ــارف هندس ــد زخ ــبابيك توج ــىل الش وأع
نفــذت  وعقــود  وأفاريــز  أرشطــة  شــكل  عــىل 
باجلــص، ويوجــد أعــىل عتــب البــاب وأعتــاب 
ــايب.  ــط كت ــا رشي ــبية عليه ــوارض خش ــبابيك ع الش
وفــراغ املجلــس الداخــيل مــيلء بالزخــارف اهلندســية 
ــه،  ــوي من ــف العل ــة يف النص ــرة خاص ــة الغائ اجلصي
واحلائــط أســفل الزخــارف قســم عــىل شــكل أرفــف 
ــود  ــا عق ــة ويعلوه ــة زخرفي ــا أرشط ــط هب ــرة حتي غائ
ــب  ــن اخلش ــس م ــقف املجل ــيد س ــد ش ــة. وق مقوس
املســتورد واجلريــد )مرتــى، ونــور الديــن، 2014؛ 

.)2003 املعــارف،  ووزارة 

الشكل رقم )5(. خمطط منزل حسني الرفاعي بجزر فرسان )الباحث عن مرتى، ونور الدين، 2014(
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منزل النجديج. 

يقــع منــزل النجــدي أو مــا يطلــق عليــه قــرص 
النجــدي يف وســط مقــر املحافظــة. واملنــزل مبنــي مــن 
احلجــر املنتظــم عــىل شــكل مداميــك، وتركــز القيمــة 
الراثيــة ملنــزل النجــدي يف جملســه الــذي يزخــر 
ــات  ــه احللي ــرش ب ــة وتنت ــية والفني ــارف اهلندس بالزخ
ــة. ــة املتنوع ــية والفني ــكال اهلندس ــة ذات األش اجلصي

واحلائــط أســفل الزخــارف قســم عــىل شــكل 
ــا  ــة ويعلوه ــة زخرفي ــا أرشط ــط هب ــرة حتي ــف غائ أرف
واملجلــس  ســقف  شــيد  وقــد  مقوســة.  عقــود 
مســتطيل الشــكل حتيــط بــه يف تفــرد خــاص البواكــي 

ــات،  ــالث جه ــن ث م

وبعــض  املجلــس  مــن  املنــزل  ويتكــون 
مســتقلة  غرفــة   - )مــروش  امللحقــة  الفراغــات 
لألفنيــة  باإلضافــة  خمــزن(   - خدمــات  غرفــة   -
واملمرات املكشــوفة وحييط بعـــنـــاصــــر الـمـــنزل 
ــي  ــار مبن ــوايل 3 أمت ــاع ح ــور بــارتــفــــــ ســـــ
مــن األحجــار غــري املنتظمــة مغطــى باملــالط. ويتــم 
الوصــول إىل جملــس املنــزل عــن طريــق البوابــة 
الرئيســية املطلــة عــىل الشــارع وموقعهــا جنــوب 
مبنــى املجلــس وتــؤدي إىل ممــر يصــل إىل فنــاء املنــزل 
ــل(  ــاء الشــاميل )القب ــه إىل الفن الغــريب )العقــاب( ومن
ــي  ــه باق ــريب من ــاميل الغ ــن الش ــد يف الرك ــي توج الت

عنــارص املنــزل )الشــكل 7(.

الشكل رقم )6(. التوثيق الفوتوغرايف للمعامل املعامرية واملفردات الزخرفية ملنزل حسني الرفاعي بجزر فرسان
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ــن  ــع م ــذي يرتف ــس ال ــول للمجل ــم الدخ ويت
ــواب  ــة أب ــالل ثالث ــن خ ــار م ــوايل 6 أمت ــارج حل اخل
ــن  ــس م ــط باملجل ــي حتي ــي الت ــر البواك ــل بمم تتص
ــع  ــي ترتف ــة والت ــة واجلنوبي ــاملية والغربي ــه الش جهات
بدورهــا عــن منســوب الفنــاء بعــدة درجــات. ويعــد 
ــط باملجلــس  اجلــزء الشــاميل مــن املمــر املغطــى املحي
ــرية  ــة صغ ــه غرف ــح علي ــة تفت ــة خارجي ــة رشف بمنزل
للخدمــة. وفــراغ املجلــس الداخــيل مــيلء بالفتحــات 
العلويــة الصغــرية ذات األشــكال اهلندســية البســيطة، 
واحلائــط أســفل الزخــارف قســم عــىل شــكل أرفــف 
ــر  ــس واملم ــقف املجل ــن س ــيد كل م ــد ش ــرة وق غائ
املغطــى )البواكــي( مــن اخلشــب واجلريــد )مرتــى، 
ونــور الديــن، 2014(.       وتــم تشــييد البواكــي 
ــدة  ــة أعم ــىل هيئ ــر ع ــن احلج ــس م ــة باملجل املحيط

دائريــة أو مربعــة الشــكل يعلوهــا تــاج ترتكــز عليــه 
ــة  ــارف فني ــا زخ ــة تعلوه ــة مزخرف ــود مقوس عــقــ
متعــددة األشــكال، ويعلــو العقــود رشيطــان بــارزان 
مــن احلجــر يتوســطهام فتحات ذات أشــكال هندســية 
ــطح  ــط دروة الس ــة حائ ــذه املنطق ــيل ه ــم ي ــيطة ث بس
الــذي يتشــكل مــن تقســيامت مربعــة ومســتطيلة 
الشــكل. ويتكــون اجلــدار اخلارجــي للبواكــي املطــل 
عــىل املمــرات واألفنيــة املكشــوفة مــن جمموعــة مــن 
اجلــدران واألعمــدة التــي تفصــل بينهــا فتحــات 
الغــريب  اجلــدار  يف  عددهــا  يقــدر  التــي  العقــود 
ــدار  ــا يف كل اجل ــل عدده ــام يص ــود، بين ــة عق بخمس
الشــاميل واجلنــويب ألربعــة عقــود تــم غلــق إحداهــا يف 
كال اجلداريــن مــع االحتفــاظ بشــكل العقــد املقــوس 

ــية. ــه الرئيس وتفاصيل
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الشكل رقم )7(. خمطط منزل النجدي بجزر فرسان. )الباحث عن مرتى، ونور الدين، 2014(
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 6. النتائج العامة وآلية احلفاظ عىل املنازل الرتاثية يف 
جزر فرسان

تتيــح مواقــع الــراث العمــراين ظهــور العديــد  ●
ــذه  ــا يف ه ــن إقامته ــتثامرية املمك ــطة االس ــن األنش م
املــوارد  أحــد  املعــامري  الــراث  ويعــد  املواقــع، 
ــل.  ــرص العم ــن ف ــد م ــق املزي ــي حتق ــتدامة الت املس
ــة  ــرف التقليدي ــاء احل ــة إلحي ــيلة فاعل ــل وس كــام يمث

ــة. ــق املحلي للمناط

هيــدف احلفــاظ عــىل املبــاين الراثيــة وترميمهــا  ●
إىل محايتهــا كأعــامل فنيــة وكشــواهد تارخييــة. ويرتبــط 
احلفــاظ عــىل الــراث املعــامري باحلفاظ عــىل املقومات 

العمرانيــة للمدينــة يف إطــار التنميــة احلضاريــة.

ــة  ● ــاين الراثي ــىل املب ــدد أســاليب احلفــاظ ع تتع

ــًا  ــا تبع ــام بينه ــف في ــة وختتل ــة التارخيي وذات القيم
أســاليب  وتشــمل  البنائيــة.  ومكوناهتــا  حلالتهــا 
ــد  ــاء، والتجدي ــادة البن ــل وإع ــن تأهي ــاظ كل م احلف
والرميــم، واحلفــاظ واالرتقــاء، وإعــادة االســتخدام، 

ــة. والصيان

للمبــاين  ● املالئــم  التوظيــف  تتحــدد رشوط 
ــة  ــع الوظيف ــة م ــة املقرح ــابه الوظيف ــة يف تش الراثي
األصليــة بــام يضمــن اسـتـمــــــرار عـمـلـيــــــات 
ــة عــىل املبنــى  الــصــيـــانــــة واملحـــــافظة الدوري
الراثــي وبمراعــاة عــدم تعــارض الوظيفــة املقرحــة 
ــام  ــة. ك ــة املحيط ــام للبيئ ــي الع ــن الوظيف ــع التكوي م
ــى  ــدة للمبن ــة اجلدي ــار الوظيف ــون اختي ــب أن يك جي
الراثــي قائــاًم عــىل مــا متثلــه هــذه الوظيفــة مــن عائــد 
اجتامعــي أو ثقــايف أو اقتصــادي لســاكني املناطــق 
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الراثيــة وذات القيمــة بحيــث يصبــح املبنــى منتجــًا ال 
ــة. ــوارد املالي ــتهلكًا للم مس

تتحــدد أهــم الوظائــف املقرحــة إلعــادة  ●
اســتخدام املبــاين الراثيــة وذات القيمــة التارخييــة 
والتــي تتناســب مــع هــذه املبــاين أو التكوينــات 
املعامريــة الراثيــة يف كل مــن الوظائــف الثقافيــة، 
ووظائــف الســكن اإلداري، والوظائــف ذات الطابــع 
التجــاري وأمههــا مــا يقدمــه جمــال الســياحة الثقافيــة.

متثــل املناطــق الراثيــة وذات القيمــة التارخييــة  ●
االســتثامر  ســهلة  قائمــة  ومــوارد  وطنيــة  ثــروة 
واالســتغالل االقتصــادي وهــو مــا يزيــد مــن قيمتهــا 
ــتخدام  ــادي الس ــد االقتص ــف العائ ــة. ويتوق التارخيي
الراثــي عــىل مــدى اســتغالل إمكانياتــه  املبنــى 
ــكل  ــة بش ــة والفني ــه التارخيي ــن قيمت ــتفادة م واالس
ــه.  ــاظ علي ــى واحلف ــة املبن ــًا لصيان ــدًا مادي ــر عائ يوف
ولالســتفادة مــن املبنــى الراثــي يف حتقيــق عائــد 
ــتخدام  ــا اس ــلوبني مه ــد أس ــاع أح ــن اتب ــادي يمك م
ــى  ــتخدام املبن ــادة اس ــزار أو إع ــي كم ــى الراث املبن
ــاس  ــرب املقي ــة. ويعت ــتخدامات تقليدي ــري يف اس األث
ــف  ــادة التوظي ــرشوع إع ــاح مل ــق النج ــيل لتحقي الفع
هــو مــدى تغطيــة تكاليــف احلفــاظ عــىل املبنــى 
ــة  ــة باإلضاف ــل املختلف ــادر التموي ــن مص ــه م وصيانت

ــع. ــتخدام املتوق ــد االس إىل عائ

ــة  ● ــاين الراثي ــامري للمب ــق املع ــح التوثي أوض
ــي،  ــني الرفاع ــزل حس ــي، ومن ــد الرفاع ــزل أمح )من
تأثــر  مــدى  فرســان؛  بجــزر  النجــدي(  ومنــزل 
ــي  ــارات الت ــا باحلض ــدم وارتباطه ــذ الق ــان من فرس

ــذي أدى إىل  ــر ال ــو األم ــارة وه ــم بالتج ــت هتت كان
ــن.  ــت الراه ــار يف الوق ــن آث ــهده م ــا نش ــود م وج
وقــد امتــاز النمــط العمــراين يف جــزر فرســان بنمــط 

ــه. ــاظ علي ــه واحلف ــب محايت ــد جي ــراين فري عم

تكمــن إمكانيــة احلفــاظ عــىل الــراث املعــامري  ●
والعمــراين بجــزر فرســان وإحيــاؤه يف إعــادة توظيف 

ــاين واملواقع املب

ــة  ● ــة وحرفي ــف ثقافي ــة بفرســان يف وظائ الراثي
دراســــــة  مــع  وغـــيـــرهــــــا،  ومتحفيــة 
إمـكانـيــــــة إضـــافـــة خــــدمات ترفيهية متنوعة 
ــع  ــم ذات الطاب ــل: املطاع ــاين مث ــذه املب ــاق ه يف نط
ــات  ــف واملنتج ــع التح ــالت بي ــيل، وحم ــي املح الراث
احلرفيــة... إلــخ. ويمكــن اقــراح الوظائــف املناســبة 
للحفــاظ عــىل الــراث املعــامري والعمــراين يف جــزر 

ــدول 1(: ــيل )اجل ــام ي ــان في فرس

املنــزل  ● توظيــف  الرفاعــي:  أمحــد  منــزل 
ــان  ــة يف فرس ــاة القديم ــة احلي ــي طبيع ــف حياك كمتح
ــزل  ــس املن ــىل جمل ــاظ ع ــم واحلف ــالل الرمي ــن خ م
ــه  ــع تأسيس ــم م ــع القدي ــىل الوض ــه ع ــادة هيئت وإع
ــم  ــه، ويت ــن بنائ ــتخدم يف زم ــي املس ــاث الراث باألث
اســتغالل الدكاكــني املالصقــة للمنــزل كمركــز لبيــع 

ــة. التحــف ومنتجــات احلــرف التقليدي

املنــزل  ● توظيــف  الرفاعــي:  منــزل حســني 
واملعــارض  الثقافيــة  للنــدوات  ومركــز  كمكتبــة 
ــر مســاحة  ــم واحلفــاظ حيــث توف مــن خــالل الرمي
املنــزل والســاحة الشــاملية امللحقــة بــه إمكانيــة إضافــة 

ــه. ــوف بخدمات ــرسح مكش ــارض وم مع
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ــف  ● ــزل كمتح ــف املن ــدي: توظي ــزل النج من
ــي  ــم مقاه ــياحية تض ــات س ــة خدم ــراث ومنطق لل
ومطاعــم ذات طابــع تراثــي حمــيل، ويتــم ذلــك 
ــذه  ــري ه ــن توف ــاظ ويمك ــم واحلف ــالل الرمي ــن خ م

الوظائــف يف الســاحات امللحقــة باملنــزل.

6.1 آلية تنفيذ وتشغيل املنازل الرتاثية

ــة  ــازل الراثي ــغيل املن ــذ وتش ــة تنفي ــدد آلي تتح
ــة: ــاط التالي ــا يف النق ــادة تأهيله ــد إع بع

حتديــد ملكيــة املنــازل الثالثــة يف اهليئــة العامــة  ●
للســياحة والــراث الوطنــي بالرشاكــة مع املســتثمرين 
ــة للمــالك  املحليــني أو الوطنيــني، مــع إعطــاء األولي

األصليــني يف حالــة رغبتهــم باملشــاركة.

ــة املســؤولة عــن منــح  ● تتحــد اجلهــات اإلداري
الراخيــص والتصاريــح الالزمــة لتنفيــذ مــرشوع 
ــة فرســان  إعــادة التأهيــل والتشــغيل يف كل مــن بلدي

ــزان. ــة جي وأمان

فرســان  ● وزوار  املحليــون  الســكان  يمثــل 
الفئــات املســتهدفة مــن مــرشوع إعــادة التأهيــل 

مســتعملني. أو  مســتفيدين  كانــوا  ســواء 

لضــامن نجــاح مــرشوع إعــادة تأهيــل املنــازل  ●
ــة يقــرح تكويــن هيئــة مســتقلة تضــم أعضــاء  الثالث
ــة  ــة مدين ــازان وأمان ــة ج ــارة منطق ــن إم ــن كل م م
ــون ذات  ــياحة تك ــة الس ــة وهيئ ــزان ووزارة الثقاف جي
ــة  ــي اجله ــون ه ــازان تك ــارة ج ــارشة إلم ــة مب تبعي

ــرشوع. ــغيل امل ــن تش ــؤولة ع املس

7. اخلالصة

يعــد ترميــم املبــاين الراثيــة وإعادة اســتخدامها  ●
ــىل  ــاظ ع ــية للحف ــات الرئيس ــن االجتاه ــا م وتوظيفه

هــذه املبــاين. 

ــزر  ● ــامري يف ج ــراين واملع ــط العم ــاز النم امت
ــس  ــام يعك ــه ب ــة إبداع ــه ودق ــه ومجال ــان بأصالت فرس
ــز جــزر فرســان بنمــط عمــراين  فنــًا مجاليــًا خاصــًا ميَّ

ــد. فري

الرفاعي أمحد حسنيمنزل النجديالرفاعيمنزل منزل

اثي
الرت
نزل
ىلامل
ظع
حلفا
ليةا
آ

الرتميم

يف
توظ
دةال
إعا

الوظيفة
األصلية

سكنسكنسكن

الوظيفة
املقرتحة

منتجات بيع متحفومركز
التقليدية احلرف

الثقافية للندوات مركز
واملعارض

خدمات متحفومنطقة
سياحية

الصيانة

عنارص بنائيةإضافة

املجاورةمالحظات الدكاكني استخدام
بيعللمنزل كمركز

الشاملية الساحة استخدام
العنارصالبنائية إلضافة

املطلة املباين توظيف إعادة
الشاميل الفناء عىل
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ــزل  ● ــاين املن ــق مب ــة توثي ــت دراس ــد أوضح وق
احلفــاظ  أمهيــة  مفرداتــه  إىل  والتعــرف  الفرســاين 
ــن  ــه ضم ــه وتوظيف ــادة تأهيل ــراث وإع ــذا ال ــىل ه ع
ــد  ــن حتدي ــان. ويمك ــزر فرس ــراين جل ــط العم املحي
ــام  ــراث املعــامري في ــات احلفــاظ عــىل ال أهــم توصي

ــيل: ي

تطبيــق سياســة احلفــاظ عــىل الكتلــة العمرانيــة  ●
والــراث احلضــاري باملنطقــة، بجانــب تنميــة اجلانــب 
كأســلوب  للســكان  واالقتصــادي  االجتامعــي 

ــة. ــة العمراني ــاح التنمي إلنج

االعتــامد عــىل سياســة توظيــف املبــاين الراثيــة  ●
ــان،  ــزر فرس ــامري بج ــراث املع ــاء ال ــة إحي يف عملي
حيــث تعتــرب سياســة إعــادة اســتخدام املبنــى الراثــي 
دائمــة  بصفــة  صيانتــه  وضــامن  عليــه  واحلفــاظ 
وكذلــك حتســني الوســط العمــراين املحيــط بــه؛ مــن 
ــتخدام  ــادة اس ــرب إع ــاظ. ويعت ــائل احلف ــح وس أنج
املبنــى الراثــي مــن أنســب األســاليب اقتصاديــًا 
حيــث إنــه غــري مكلــف كبنــاء مبنــى جديــد، كــام أنــه 
يضمــن إجيــاد قاعــدة اقتصاديــة يعتمــد عليهــا لإلبقاء 

ــتمراريته. ــى واس ــىل املبن ع

ــن  ● ــي تضم ــة الت ــج الصيان ــع برام ــب وض جي
احلــد مــن التلــف الــذي وقــع أو عمليــة جتنــب 
ــع  ــة، وترج ــورة دوري ــة بص ــم الصيان ــه، وتت وقوع
ــذي  ــايس ال ــل األس ــا العام ــة إىل كوهن ــة الصيان أمهي

ــول. ــرًا أط ــابه عم ــى وإكس ــر املبن ــل عم يطي

8. املراجع

املراجع العربية:

»االســتدامة  ســليامن.  عــيل  أســعد  غزالــة،  أبــو 
ــة يف  ــة املعامري ــىل اهلوي ــاظ ع ــل للحف كمدخ
ــرص  ــة م ــة مجهوري ــة حال ــل العوملة-دراس ظ
ــراث  ــى ال ــور يف ملتق ــث منش ــة« بح العربي
ــورة،  ــة املن ــث - املدين ــي الثال ــراين الوطن العم
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وإعــادة توظيفهــا: تطبيقــًا عــىل رساي املســافر 
ــتري  ــالة ماجس ــامين(« رس ــرص العث ــة )الع خان
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Abstract. The architectural heritage is considered a national asset and wealth which does not concern a spe-
cific 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 develop-
ment. 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 employ-
ment 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 build-
ing 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 architec-
tural 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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