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 مستخلص ال
المعبـــر الحقیقـــي عـــن حضـــارة االمـــة وتراثهـــا الفكـــري، وبمـــا ان  يهـــي نتـــاج فكـــر وثقافـــة االنســـان وهـــ االبنیـــة التاریخیـــة      

طریــق ثقافتهــا وحضــارتها فــأن العمــران هــو المعبــر عــن خصوصــیة المجتمــع والتــي تكونــت نتیجــة تفاعــل ،الشــعوب تعــرف عــن
ویتمیـــز عصـــرنا بأنـــه عصـــر المعلومـــات وتطـــور التكنلوجیـــا والتقنیـــات ، وغیرهـــا وبیئیـــة عوامـــل مختلفـــة اجتماعیـــة واقتصـــادیة 

ًا فیه واصبح نتاج االنسان المعاصر له االثر الكبیـر فأصبحت المعلوماتیة تدخل في جمیع مجاالت حیاتنا وتلعب دورًا اساسی
وهنا برزت اهمیة التفكیـر فـي كیفیـة التعامـل مـع هـذه االبنیـة وكیفیـة الحفـاظ علیهـا واعـادة الحیـاة  .ومستقبل حیاته هفي حاضر 

التقنیـات و بالتـالي  لها والعمل على دیمومتها ومالءمتها لمتطلبات العصـر ، ومـدى مالءمتهـا لعملیـات الحفـاظ باسـتخدام تلـك
لــذا  . التوصــل الــى سیاســة واضــحة ومالئمــة تحقــق الحفــاظ علیهــا وتحــافظ علــى ســماتها التاریخیــة و الســمات االخــرى الممیــزة

غمــوض المعرفــة العلمیــة المتــوفرة مشــكلة البحــث  امــاالجــراءات المعاصــرة للحفــاظ العمرانــي ا: محــور البحــث العــام بـــ  تحــدد
الهــدف مــن البحــث فــي الكشــف عــن االجــراءات لیبــرز . لألبنیــة التاریخیــة ) المســتدام ( لالجــراءات المالئمــة للحفــاظ الوقــائي 

 إطـار بنـاء تضـمن الذي التحلیلي، الوصفي المنهج البحث اعتمد.   ةلألبنیة التاریخی) المستدام (المعاصرة  للحفاظ الوقائي 
توصـل  .لكـل مفـردة  المتغیـرات والمؤشـرات أهـم واستخالص) المستدام(والحفاظ الوقائي  التاریخیة المباني حول معرفي رينظ

إن عملیــة الحفــاظ لألبنیــة التاریخیــة هــي فعالیــة تصــمیمیة باألســاس ویمكــن لألفكــار  والتقنیــات أن تتنــوع ضــمن البحــث الــى  
الوقائي فـي فعـل الرؤیة التصمیمیة ، فان الوظیفة الجدیدة تكون واضحة ومقصودة وببرنامج واضح وتخضع لمفردات الحفاظ 

داء الـوظیفي األكفـأ الـذي آلـت لـه األبنیـة التـي تـم الحفـاظ علیهـا، یقـدم ومن حیث المعیار االقتصادي أن األ .الحفاظ واالدارة 
 .ما یؤكد دورها في استمرار ودیمومة المبنى .موارد إضافیة استثماریة مادیة، إضافة إلى القیم المعنویة والرمزیة للمبنى

 تدامالحفاظ المس، الحفاظ الوقائي ، الحفاظ ، االبنیة التاریخیة :  الكلمات المفتاحیة
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Abstract 

Historical Buildings are result of human thoughts and culture, also Considered that nations have 
been always known and studied through their culture and civilization, it is reasonable to state 
that architecture is an important entrance to understand privacy of specific society that have been 
formed through an interaction among social, economic and other aspects. technology evolved 
much further than anytime Accordingly, It is clear how crucially important to think in a certain 
way to deal with those building, to protect, revive and work to improve its sustainability and 
convenience by using advanced techniques and technologies, also to measure how suitable it is 
to being preserved by those techniques. Consequently, reaching to a reasonable and clear 
method to achieve its preservation and to preserve its historical and various properties. As a 
result, the general axis for the research is identified with: The existence of informative gap in 
the current method of urban preservation, while the research’s problem is the lack of clarity 
in the informative knowledge that should be available to achieve the protective preservation 
(Sustainable) for architectural heritage. Accordingly, that shows the research’s target clearly, 
that is to identify suitable advanced methods to achieve the protective preservation 
(Sustainable) for architectural heritage. The research depends on analytic and descriptive 
method, which includes forming an informative theoretical framework about the historical and 
heritage architectural buildings, preservation, protective preservation (Sustainable) and to brief 
most important variables and indications for each term. Accordingly, the research has conducted 
that preservation of historical and heritage buildings is related to design in the first place, and it 
is possible for creative thoughts and techniques to vary according to the design vision. And 
analyzing those thoughts within functional variables, as well as temporal and spatial enriching 
have shown that whenever taking  a decision for a functional change, the new function turns up 
with clarity and purposely, which comes with a clear program and undergoes to the protective 
preservation’s terms when preserved and directed.  
Key words: Historical building, Preservation, Peventive preservation and Sustainable 
preservation  
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 المقدمة -1

التي برزت في الحقول المختلفة سواء على المستوى المعماري او المستویات االخرى  الحفاظ من المفاهیمیعد مفهوم   
االبقاء على التراث حیث تم التطرق الى المفهوم في عدد من الطروحات باعتباره منهجًا یستخدم في  ،خارج حقل العمارة 

الى النظرة الشمولیة في تحدید كل او اغلب الجوانب المتعلقة  إال انه إفتقر ،او في إنشاء بعض التصامیم  ، والتاریخ
صنف البحث الى ثالثة محاور یتناول المحور  .فرداتها ي العملیة التصمیمیة و مبالتقنیة من حیث عناصرها و دورها ف

الحفاظ ضمن ویركزالمحور الثاني على  ، االبنیة التاریخیة والقیم التي یجب ان تتوفر فیها للحفاظ علیها االول تعریف 
من و  هدف والمنهج وطبیعة تناولها في المعرفة السابقة بهدف أستخالص مشكلة البحث والالرؤیا التقلیدیة والرؤیة المعاصرة 

وأخیرا یطرح المحور  ،بناء األطار النظري للتقنیة واستخالص المفردات االساسیة اسلوب الحفاظ الوقائي المستدام لثم 
 .االستنتاجاتو تحلیل ومن ثم مناقشة النتائج الالتطبیق واسلوب الثالث 

  االبنیة التاریخیة :المحور االول  -2
بــالمفهوم أآلثــاري ینظــر إلــى العمــارة بوصــفها موجــودات فیزیاویــة ضــمن غیرهــا مــن اآلثــار تعــود الــى أزمــان ســابقة، یــتم     

التنقیــب عنهــا وعــن أصــولها وتحــدد تواریخهــا وصــفاتها الشــكلیة والعصــور التــي تعــود الیهــا وتثبــت إجــراءات صــیانتها، وتقســم 
 .]30، ص رزوقي[ -:العمارة تبعا لذلك على نوعین

 .)سنة 200-180أكثر من (أي منشأ أنشئ بالماضي البعید  :العمارة التاریخیة -أ 
 .)سنة 200-180ضمن (المباني المشیدة في الماضي القریب  :العمارة التراثیة -ب 

 ذلك المبنى الذي یعطیك ویشعرك بالرغبة في معرفة المزید من المعلومات عن الناس"و المبنى التاریخي ُیعرَّف بأنه  
الذین بنوه وعن ثقافتهم التي أنتجته، ویمتلك هذا المبنى قیم معماریة وجمالیة وتاریخیة وتوثیقیة وأثریة واقتصادیة واجتماعیة 

 . *"وحتى سیاسیة ودینیة ورمزیة
 المباني التاریخیة تقییم معاییر  2-1

 :]53ص،  المالكي[المالكي الى قیم الحفاظ لالبنیة التاریخیة والتي صنفتها تبعا الى قبیلة واشارت 
 .التاریخیة قیمته ازدادت المبنى عمر زاد كلما : المبنى عمر -1
 تفاصیل تمتلك أو مألوف، متمیزًا غیر معمارًیا طراز المباني بعض تمثل :الجمالیة القیمة  -2

 .والجمالیة المعماریة قیمتها من تزید ومتمیزة خاصة تصمیمیة ومعالجات
 .متمیزة تاریخیة بأحداث المبنى ارتباط  :التاریخیة القیمة  -3
 أشخاص مثل معین لشخص ثقافیة أو مهمة إجتماعیة وأحداث إجتماعي بموروث المبنى ارتباط  :اإلجتماعي البعد  -4

 .والمجتمع التاریخ في دور لهم
 دوره له تاریخي مبنى على الحفاظ اذ أن وموقعه التاریخي المبنى بین متبادل تأثیر وجود :وأهمیته  الموقع تجانس  -5

 .المعماریة قیمتها من ویزید مباني، من یجاوره ما إحیاء في الكبیر
 . معین معماري یجسد طراز الذي المتبقي الوحید األنموذج المبنى :بعمارته المبنى تفرد -6

عــددًا مــن القــیم الواجــب االخــذ بهــا ومــن نــواحي عــدة قبــل اخــذ  *)Cadw( البیئــة التاریخیــة خدمــةل الویلزیــة الحكومــةوتطــرح 
 : ]opdm, p1-3[القرار بالحفاظ على المبنى التاریخي 

 القیمة اإلثباتیة: اوال 
 القیمة التاریخیة :ثانیا 
  الجمالیة القیمة: ثالثا 
 النسبیة القیمة: رابعا 

  المجتمعیة القیمة: خامسا 
 . التقییم العام: سادسا 

 

*   Source: Feilden, B. M., Conservation of Historic Buildings, Rome: ICCROM, 1998, p.1.  
* Cadw: وكلمة  البیئة التاریخیة خدمةل الویلزیة الحكومة ھوcadw تعني باللغة الویلزیة الحفظ او الحفاظ 

Cadw is a Welsh word meaning ‘to keep’ or ‘to protect’.  
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 الحفاظ  :المحور الثاني  -3

تبــرز أهمیــة مفهــوم الحفــاظ بوصــفه المحــدِّد ألســلوب التعامــل مــع المــوروث العمرانــي، فهــو یتعامــل مــع ذاكــرة المجتمــع مــن 
استقراء هویـة المجتمـع خالل إنقاذ المعالم التراثیة والدالئل التاریخیة، وضمان استمراریتها بفاعلیة تجنبها اإلهمال، لیتم بها 

وفــي مطلـــع التســعینات بـــدأت تظهــر مشـــاكل فــي كیفیــة التعامـــل مــع االبنیـــة التاریخیــة بمفهـــوم الحفــاظ لـــذا ،  وخصوصــیته
بعد الثورة التكنولوجیة التي سمحت بتفیذ كثیر منها فبدأت حقول جدیـدة بـالظهور فـي  والسیماظهرت افكار واسالیب جدیدة 

 ] .267، صبوخش[  مجال الحفاظ واهمها الحفاظ الوقائي
 نشوء فكرة الحفاظ   3-1 

فكرة الحفاظ موجودة في الحضارات القدیمـة وقـد تكـون اقـدم االمثلـة واوضـحها زقـورة اریـدو القائمـة االن التـي هـي عبـارة عـن 
م معبــدًا لإللــه إنكــي ثــم .ق2200أســس الملــك أورنمــو مؤســس ســاللة أور الثالثــة فــي نحــو  اذعــدة معابــد بعضــها فــوق بعــض 

وزقـورة . كـن الفضـل فـي بنـاء زقـورة اإللـه إنكـي یعـود للملـك بورسـن بـن شـولكيعني إبنه شولكي عنایـة فائقـة بمدینـة أریـدو، ل
ــَي فــوق المعبــد األول الواقــع فــي  أریــدو هــذه القائمــة اآلن هــي آخــر معبــد، ُبِنــَي قبلــه وتحتــه طبقــات عــدة مــن المعابــد، فقــد ُبِن

 صــبح آخرهــا الزقــورة المــذكورةمعبــدًا فــي مختلــف العصــور، وهكــذا تــدرجت المعابــد بعضــها فــوق بعــض، حتــى أ 18األســفل 
بدأت نظریات الحفاظ تأخذ شكًال واتجاهًا فكریًا عالمیًا مع مطلع الستینات من القرن المنصرم، وذلـك و ]47-46، صالقیسي[

كــرد فعــل عكســي التجاهــات الحداثــة والمعاصــرة، وفــي محاولــة للمجتمــع اإلنســاني الحتــواء حجــم التغییــر الســلبي النــاتج عــن 
ریع نحو تحقیق متطلبات الحداثـة وسـرعة التغییـر وٕاعـادة الهیكلـة الحضـاریة للمجتمعـات ممـا أفقـدها الكثیـر مـن االنطالق الس

 . ]267، صبوخش[. شخصیتها الحضاریة
 الخطوات التحضیریة لعملیة الحفاظ  3-2

 
 )الباحثان( :المصدر /الخطوات التحضیریة العمال الحفاظ ): 1(شكل 

 الحفاظ رؤیة معاصرة  3 -3
وٕاذا . ان التغیر ضروري لدیمومة اي مجتمع، حیث إّن عدم وجود التغیر قد یؤدي الى موت او طمر ذلك المجتمع   

افترضنا أن بنیة الفضاء الحضري ثابتة ، على اعتبار انها تنبع من قیم وتقالید واعتبارات اخرى تتسم بالثبات النسبي، نجد 
الزمان، مما ینتج مظهرا في الفضاء _ ضمن حدود ثابتة، فهي انعكاس حقیقي للذات في المكان  ان الیة العقل متغیرة

ان دخول التكنولوجیا الى البنیة الحضریة ، ادى الى تغیر في البنیة الفیزیائیة كنتیجة  . ، مختلفًا عما سبقه)نتاجًا مادیاً (
لوماتیة الكثیر من سمات ومفاهیم الفضاء التاریخي باالضافة الى وغیرت الثورة المع. حتمیة لتغیر البنیة الفكریة للمجتمع

لذا كان من الطبیعي ان تتغیر النظرة الى مفهوم الحفاظ لذا سیتم دراسة كیفیة هذا  .تغیر اوسع بالمفاهیم المتعلقة بالفضاء 
 .التغیر وماهي طبیعة المفاهیم الجدیدة التي طرأت علیه

 

 الخطوات التحضیریة العمال الحفاظ

جرد التراث 
 المعماري

 الطریقة التقلیدیة

 Meerdithطریقة 
Sykes 

 التسجیل

 الدرجة االولى

 الدرجة الثانیة

 الدرجة الثالثة

تقریر المنشأ 
 التوثیق التاریخي
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  تنمیة المناطق الحضریةاتجاهات الحفاظ  و  3-3-1

لقد ارتبط مفهوم الحفاظ في البدایة باتجاهات المحافظة على المخزون التاریخي ومكوناته ضد تیارات التغییر واالنـدثار،     
وقد بـات هـذا المبـدأ أمـرا . والتي تتطلب حجب المواقع التاریخیة عن المجتمع وعزلها لمنع االتصال والتفاعل ومن ثم التغییر

التطبیق والفاعلیة، السیما في ظل حجـم الموقـع وخصائصـه وتـأثیرات المجتمـع المحلـي وانتشـار األزمـات االقتصـادیة صعب 
وأصــبحت التـأثیرات الداخلیــة والخارجیــة علــى مواقــع التـراث أمــرا حتمیــا، ولــذلك كــان . واالجتماعیـة، والنمــو العمرانــي المســتمر

، بــین صــیانة وحمایــة المخــزون التراثــي ودعــم المجتمعــات المحلیــة وتنمیتهــا االتجــاه إلــى تطــویر مفهــوم الحفــاظ بحیــث یجمــع 
ومـن ثـم أصـبح المفهـوم . وتوجیه االستخدامات البشریة لمناطق التراث في إطار الوعي بالتراث الحضاري ذي القیمة الثقافیـة

ة وتدعیم المجتمعات المحلیة بها بحیـث الجدید للحفاظ المتكامل یمثل عملیة إبداعیة خالقة تهدف إلى حمایة المناطق التراثی
ـــاظ علــى حمایــة الجوانــب الجمالیــة والتراثیــة والثقافیــة فقــط، وٕانمــا تتضــمن تنمیــة الجوانــب االجتماعیــة  ال تقتصــر عملیــة الحف

 ] ,2004ODPM[ .للسكان، والتي ال یمكن إهمالها واالقتصادیة
یدل احتفاظ مكان أول معبد بقدسیته انه أصبح جزءًا من هویة المكان، وقد دأب ملوك  : الحفاظ وهویة المكان 3-3-2

وادي الرافدین المتعاقبین في الحكم على الحفاظ على تلك القدسیة من خالل اإلبقاء على معبد المدینة بعد إعادة بنائه في 
 ]28، ص القیسي[. المكان نفسه الذي بني علیه أول معبد

على إصالح مدینتهم بابل بعد الدمار الذي لحق بها على ید سنحاریب خذنصر الثاني  من نبوبالصر ونبواذ اقدم كل    
، كذلك إكماله ) معبد إیپارا(ومن أعمال نبوخذنصر بناء وتجدید معبد اإلله شمس . وأحاطاها بحلقة مزدوجة من األسوار

ومعبد إیماخ ) التمنوس(بناء الجدار المحیط بالمنطقة المقدسة ننار، وٕاعادة -بناء زقورة بابل لإلله مردوخ وٕاعادة بناء سن
 ، وتكرار ذلك في السنین التي سبقت وفاته)أي شارع الموكب)(شابو-بور-إي(وٕاعادة بناء شارع بابل الرئیس . لإلله ننماخ

بونائید كان یتفاخر بكونه و ن. الذي أكمل إعادة بناء زقورة أور وزاد علیها طبقات اخرىو یضاف الى ذلك مافعله نبونائید 
 )29-28ص ، مصدر سابق. (آثاریًا وتقلیدیاً 

یعد الحفاظ فعل ألغراض التواصل مع أمجاد الماضي وٕاحیائها، كما إن أعمال إصالح :  الحفاظ والتواصل 3-3-2
الحكم وبث الرهبة في وٕاعمار مدینة بابل بعد ما لحقها من دمار على ید سنحاریب كانت إلضفاء قیم التحدي وٕارساء دعائم 

  .نفوس األعداء من خالل العمارة خاصًة إذا ما أخذنا بالحسبان السرعة واإلتقان التي تم بها ذلك
. وبقدر ما یكون العمل للحفاظ على الشيء ، جّدیًا ومتقنًا وفاعًال ، ومؤثرًا تكون فرص الوصول إلى الهدف أكثر سنوحًا 

 )216-215ص1الكرمي ج( .على نحو ُیوصل إلى القصدوبذلك یتم الحفاظ على المرغوب فیه 
ویمكن مالحظة إن فكرة الحفاظ في وادي الرافدین كانت تتمتع بالمرونة، فالحفاظ على ما مضى من بناء السلف كان یعقبه 

لمطلوبة مع فعملیة التواصل ا. أحیانًا توسیٌع أو إعالء، وعملیات تطویر، كما في زقورة أریدو وأورنمو وغیرها من األمثلة
 )29-28ص ، 2011القیسي . (َسَلٍف كان له من اإلنجازات القیمة ما ترّسخ في أذهان المجتمع

إن ،كانوا یحفظون أجساد موتاهم من البلى والتلف، وذلك بتحنیط الجثث المعروفة بالمومیاواتاما في حضارة وادي النیل 
. ظ وتمكنهم من التعامل معها بأسلوب علمي وموضوعي دقیقهذا إنما یدل على اهتمام قدماء المصریین بتقنیات الحفا

  )30ص ، مصدر سابق(
 اما الحضارة اإلغریقیة والرومانیة

اهتمت باصالح منشأتهم المعماریة والحفاظ علیها وكان المهندسون والفنانون هم الذین یتولون القیام باعمال الحفاظ النهم 
فضل اهللا، . (و كانت تعكس أسلوب ومنهج ُمخَتَلف، بطبیعة العمل الفنيیعتبرون اقدر من غیرهم لما لهم من درایة 

 )22-21، ص2006
 )الباحثان(: المصدر  /مقارنة بین اجراءات الحفاظ في الحضارات المختلفة  :)1(جدول 

 المعیار الحضارة ت
 استخدام التقنیات الذاتیة المرونة

 وداي الرافدین 1
فالحفاظ على ما كانت تتمتع بالمرونة، 

مضى من بناء السلف كان یعقبه أحیانًا 
 . توسیٌع أو إعالء، وعملیات تطویر

تتمثل غالبًا بالحفاظ على 
قدسیة المكان الذي ارتبط في 
 أذهان الناس بالحدث الدیني

. 

بما یخدم الحدث الدیني 
ویعزز ارتباطه بالناس 

. 

بأسلوب علمي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتزمت بالحفاظ على القیم الشكلیة حفاظًا  وادي النیل 2
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على القیم الروحیة ذات الطابع الدیني 

 المقدس
وموضوعي دقیق وهذا 
یرجع لبراعتهم في 

 علوم الكیمیاء
 االغریق والرومان 3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان كل مهندس أو فنان 
یفرض أسلوبه الفني على ما 
یقوم به من أعمال ترمیم 

 مختلفة

لم تخضع ألسس 
علمیة وفنیة تحفظ 

 . لألثر حرمته

 

إّنها التزمت بالحفاظ على القیم الشكلیة حفاظًا على القیم  لحضارة وادي النیلعملیات الحفاظ  مما سبق في یالحظ    
فكرة الحفاظ تجسیدًا التي كانت ،  حضارة وادي الرافدین منب أقل مرونة سالیبأو الروحیة ذات الطابع الدیني المقدس، 

عملیة و الحكم والقوة لمعاٍن وقیم تدعم مفهوم مواصلة مسیرة السلف في اإلنجازات العظیمة فضًال عن النهضة واالرتقاء ب
؛ كما للقیم الدینیة والروحیة حصتها في األغراض  في أذهان المجتمع مترسخةالتواصل مع َسَلٍف له من اإلنجازات القیمة 

المتوخاة من عملیات الحفاظ في وادي الرافدین، والتي تتمثل بالحفاظ على قدسیة المكان الذي ارتبط في أذهان الناس 
 .بالحدث الدیني 

 الحفاظ واالستدامة  3-3-3
لذا سیتم .. ان لالستدامة عالقة وثیقة بما توفره المباني التاریخیة ومعاییر تقییمها بیئیا واجتماعیا واقتصادیا وغیرها         

حیث  . دراسة االستدامة من الناحیة االقتصادیة للمبنى التاریخي لما لها من دور رئیسي في تحقیق باقي افرع االستدامة
  )22ص،  2006، بیثون (. حقیق االرباحكما تعني ت) صیانة وحمایة  رأس المال االقتصادي( تعني االستدامة االقتصادیة 

للمنطقة في  ىالدراسة واالدارة للمصادر الطبیعیة والتقنیة المالئمة والتي تقدم او تعط الى االستدامة االقتصادیة  تشیر
او ان تستنفذ المصادر التي تكون متوفرة محلیا بدون ان  تؤدي الى زیادةحیث ). فیزیائیة جیو (الوقت الحالي او المستقبل 

 )23ص،  2006، بیثون (. تسبب مهانه بیئیة
یكون على حساب االستعماالت االخرى ویتحكم  هتمتاز االرض بأنها مورد محدود وان اي استخدام او استعمال یتوسع فی

النها عنصر ذو اهمیة في كثیر من ) الموقع  (هما الخصوبة والموقع وما یهمنا هنا هو: في قیمتها عنصران اساسیان 
 سهولة الوصول والقرب من طرق المواصالت ومراكز التسوق ات مثلاالحیان وخصوصا عندما یتوفر في االرض صف

(mather,1984,p6)   ،یلبي الحاجات االنسانیة  و یجب ان تأخذ بنظر االعتبار المساحة البنائیة الن المبنى یجب ان
 )33ص،  2006، بیثون ( .فاالستدامة استثمار الن المبنى یكون استثمارا بیئیا واقتصادیا في المستقبل، االساسیة للفضاء 

وهذا ماینطبق على غالبیة المباني التاریخیة المتواجدة في مدینة بغداد ومن خالل ماتقدم یمكن ان نقول ان االرض تعتبر 
هنالك صراع على اشدة بین االنماط المختلفة من االستعماالت الوظیفیة على شغل المكان في المدینة . موارد من اهم ال

باألیجار او بالملكیة وهذا ما یوضحة نموذج المزایدة األیجاریة ، هذا الصراع على المكان یحصل علیه من یدفع اعلى ثمن 
، وهناك مجموعتان من المتغیرات تحكم توطن االستعماالت الوظیفیة  لیحصل على حق االنتفاع او االنتقال او االستعمال

- :لالرض داخل المناطق الحضریة او تنظیمه المكاني وهي 
 ).وهي مجموع تكلفة االنشاء والتجهیز والتشغیل(تكلفة االستخدام االجمالیة  -1
التـأثیر السـلبي ) االجتماعیـة التكلفـة( والمقصـود بــعوائـد االسـتخدام ، ویمكـن اضـافة التكلفـات والعوائـد االجتماعیـة الیهمـا  -2

ـــة وغیرهـــا امـــا العوائـــد  ـــة واألختناقـــات المروری ـــل تلـــوث البیئ ـــى التجمعـــات البشـــریة مث ـــام االســـتعمال فـــي مكـــان مـــا عل لقی
االجتماعیة فتتمثل في التأثیر االیجابي لتوطن نوع معـین مـن االسـتخدامات فـي منطقـة غیـر جاذبـة او شـق طـرق جدیـدة 

 .) 468، ص1988خطاب ، (و توفیر فرص عمل للسكان وغیرها ا

311 
 



 2015 لسنة كانون االول) 4(العدد......................................................... المعماریة  للهندسة العراقیة المجلة

 
  ) .www  (Sustainable Architecture.com :المصدر /ابعاد االستدامة :)2(شكل 

 

 الدراسات السابقة 3-4
نوار مهدي ،  ،1995الجادرجي ، 1991رفعة الجادرجي ، 1978كینیث فرامبتون   ( بعد مراجعة الطروحات السابقة      

حیدر كمونة  ، 2006سامي الكفالوي ، 2006نورم تایَلر  ،  2006ویلیم مورتاك ،  2003  بلدیة موسكیكون، 1997
 القیسي ، 2010توماس شتیلماخ  ،  2010كوسیب جینا  ،  2010فیكتوریا كاریكا  ،  2008سعد الجمیلي  ،  2006
والحاضر والمستقبل، وٕان الحفاظ تتجلى أهمیة مجال الحفاظ في العمارة في قدرته على التواصل ما بین الماضي )  2011

على الشكل ذاته ال یعطي النتیجة المطلوبة ما لم یتم الحفاظ على القیم المعنویة، إذ سیؤول به المطاف دخیًال غریبًا على 
وهذا مایفتقر له مفهوم الحفاظ الذي طرحته الدراسات والتي بینت تعارضا من حیث قرارات اإلزالة والهدم . سیاٍق جدید

المباني التاریخیة، التي تتخذها بعض الجهات المسؤولة عن اتخاذ القرار، نظرًا لمیلها لتلك الخیارات السهلة في  لبعض
في حین ان هناك . التعامل مع تلك األبنیة، استجابًة للضغوط التي تتعرَّض لها المدینة من نمو سكاني، ومصالح اقتصادیة

 .اكثر فعالیة وفائدة اقتصادیة   اتجاهات تعد ان المحافظة على هذه االبنیة
عن كون الحفاظ التزامًا یأخذ في أغلب األحیان ٌبعدًا ِقَیمَیًا وأخالقیًا بین كل جیـل وآبائـه وبینـه وأبنائـه راسـمًا بـذلك  فضالً      

غیـر . ةمعالم هویة المجتمع وخصوصیته، بل إن أهمیته تتضـاعف ِلمـا لـه مـن تـأثیر كبیـر علـى الجانـب االقتصـادي للمنطقـ
أن المفهوم الحفاظ ال یخلـو مـن جـدٍل بـین الحركـات والنزعـات المعماریـة المختلفـة خـالل شـتى المراحـل الزمنیـة التـي مـرَّ بهـا 
الفكــــر المعمــــاري، ونتیجــــة الجــــدل القــــائم تباینــــت واختلفــــت الحلــــول التــــي طرحهــــا منظــــرو العمــــارة و یتضــــح أن معظــــم تلــــك 

ي التعامل مع تركة اآلباء واألجداد من تراث عمراني عبر الزمن، مشیرًة إلى ما یجـب الطروحات تناولت األسلوب التقلیدي ف
ممــا یثیــر االســتغراب ویلفــت االنتبــاه إلــى أن هــذا ، أن یكــون علیــه هــذا األســلوب، واالكتفــاء بالتفاصــیل والمعالجــات التقلیدیــة 

لیم بـین األجیـال المتعاقبـة وتلـك التركـة والـذي مـن إلـى مـا یضـمن التفاعـل السـ) محلیـًا علـى أقـل تقـدیر(المجال لم یصل بعـد 
شأنه أن یحول دون أن تصبح تلـك التركـة عائقـًا لتطـور المدینـة، فضـًال عـن تسـخیره لإلمكانـات الكامنـة الهائلـة التـي تحملهـا 

تبــرز الحاجــة  وهكــذا. التقانــة الحدیثــة فــي جعبتهــا والتــي ُیفتــَرض بهــا أن تــؤدي إلــى تغییــر جــوهري فــي فكــر الحفــاظ التقلیــدي
والحاجــات المتنامیــة للمجتمــع، وتضــمن فــي الماســة لرؤیــة جدیــدة لمفهــوم الحفــاظ فــي العمــارة تــتالَءم مــع طبیعــة المتطلبــات 

غمـوض المعرفـة  : "لذا صـیغت المشـكلة الخاصـة للبحـث بالشـكل اآلتـيالوقت ذاته التواصل الكفوء بین الماضي والحاضر؛ 
 ".لألبنیة التاریخیة) المستدام ( المالئمة للحفاظ الوقائي العلمیة المتوفرة لالجراءات 

 هدف البحث 3-4-1
 لألبنیة التاریخیة ) المستدام (الكشف عن االجراءات المعاصرة  للحفاظ الوقائي 

 منهج البحث  3-4-2
 .بناء اطار نظري لمفهوم الحفاظ الوقائي واسالیبه ومستویاته  -1
 .الوقائي الكشف عن سیاسات واجراءات الحفاظ  -2
 .الوقوف على تلك السیاسات واالجراءات  عدة منتخبة من اجل التطبیق على مشاریع -3
 الحفاظ المستدام -المحور الثالث  -4
) عصـري بشـكل(وبالتالي، فمن المهـم الرجـوع . ممارسةكمفهوم و كشيء، یتعلق األمر باإلشارة إلى أهمیة الحفاظ  كل قبل   

خیـــر مـــن  الوقایـــة"مـــا تعكســـه األمثـــال الشـــعبیة كإلـــى ممارســـات األســـالف التـــي مكنـــت التـــراث مـــن البقـــاء إلـــى یومنـــا هـــذا، 

 البیئة

  االقتصاد المجتمع
 االستدامة االقتصادیة

 النمو

 التطویر

  

   

 االستدامة االجتماعیة

 الهویة الثقافیة

 منح السلطة 

  االنفتاحیة

  

  

 
 
 

 االستدامة البیئیة

 تكامل النظام االقتصادي

 حمل القدرة

   

 الوجود االنساني

312 
 



 2015 لسنة كانون االول) 4(العدد......................................................... المعماریة  للهندسة العراقیة المجلة
ـــة … "العـــالج ـــق الدولی ـــد مـــن المواثی ـــاق فنیســـیا لعـــام (والعدی ـــي،  1964میث ـــراث المبن ـــاق اإلیكومـــوس للت ـــدارج لعـــام ...).میث ال
وباعتبـاره  الترمیم الهائل وتعزیز فكرة االهتمام الخاص بإطار المبنـى المسـكون، ویجدر اإلشارة هنا إلى اإلختالف عن1999

 ) OPVM ،2009(. تراثا حیا واألخذ بعین االعتبار عالقته بمحیطه
یتعــرض لــه   یصـف الحفــاظ الوقـائي أعمــال البحــث والتـدخالت التــي تهــدف إلـى تخفیــف معــدل التـداعي وتقلیــل الخطــر الـذي

ویحـاول التخفیـف والسـیطرة علـى عملیـة حـدوث الضـرر والتهـرؤ مـن خـالل البحـث وتوظیـف األسـالیب  المنشأ بمرور الوقت،
) إن صـح القـول(التي تعمل على تعزیز سالمة العناصر والمباني المعماریة وتفاعلها مع المجتمع، فهو ضـد سیاسـة التـرمیم 

ینبغــي للمــدیریات ذات  .فاعــل مــع الســیاق المحــیطمــن ناحیــة اتخــاذ المنشــأ التــاریخي أو التراثــي كنصــب میــت غیــر قابــل للت
العالقــة تشــجیع وتعزیــز اســتخدام التقنیــات الحالیــة الســتثمار المــوارد التاریخیــة مــن خــالل االســتفادة مــن تقنیــات االختبــارات 

، وتكــوین تمثیــل ثالثــي وربــاعي األبعــاد  NDT(Non-destructive testing techniques(والتحلــیالت غیــر المــدمرة 
للتــراث العمرانــي، وٕانشــاء المواقــع الدائمــة علــى شــبكة اإلنترنــت لتبــادل المعلومــات لتســهیل عملیــة صــنع القــرار ورفــع مســتوى 

 ) 2012، العالف(. الوعي العام للمجتمع المشارك
والتـــي تحـــول دون أو تـــؤخر مـــن عملیـــات تـــدهور  جمیـــع العملیـــات الوقائیـــة واإلســـتباقیة الحفـــاظ غیـــر المباشـــرویتضـــمن     

الحفاظ المباشر، فیشمل التدخالت الفعالة ابتداء مـن األقـل إلـى األعلـى تـدخال وتـأثیرا علـى القیمـة و . واندثار المبنى التاریخي
 ) 2014، العالف ( التاریخیة للمنشأ

اشــرة وغیــر المباشــرة للحفــاظ مــن خــالل مســتویات یشــتمل علــى  التـدخالت المب، الحفـاظ الوقــائي  مــن حقــول الحفــاظ الحدیثــة 
وتقلیـــل الخطـــر وتقلـــیص  یهـــدف إلـــى تخفیـــف معـــدل التـــداعي ) التوثیـــق وسیاســـة الحفـــاظ او فعـــل الحفـــاظ واالدارة( ثالثـــة 

المخاطر المحتملة للعناصر العمرانیة من خالل السیطرة المفصلة والشـاملة للمجـاورات وللبیئـة المحیطـة، ومـن خـالل البحـث 
 . التي تعمل على تعزیز سالمة العناصر والمباني المعماریة وتفاعلها مع المجتمعالحدیثة  والتكنولوجیا وتوظیف األسالیب

 اظ الوقائي مستویات الحف  4-1
 ) 2014، العالف ( :الى مستویین هما ) المستدام(یقسم الدكتور هاني العالف مستویات الحفاظ الوقائي    
التـي تحـول دون أو تـؤخر مـن عملیـات تـدهور وانـدثار وعلـى ، ویتضمن جمیع العملیات الوقائیة واإلستباقیة  : الحفاظ غیر المباشر -1

المبنـى التـاریخي، وتتضـمن كـذلك الفعالیـات غیـر المباشـرة وغیـر المـؤثرة فیزیاویـا وفعلیـا علـى حالـة المنشـأ، وتتضـمن مـثال إجــراءات 
تــــأثیرات التلــــوث  التوثیــــق والتســــجیل والفحوصــــات والمســــوحات الدوریــــة للمنشــــأ وعملیــــات الســــیطرة علــــى المنــــاخ المصــــغر وتحدیــــد

واالهتــزازات الموقعیــة، وكــذلك اإلجــراءات التصــمیمیة ضــد الــزالزل، والتخطــیط لسیاســات رفــع شــأن وقیمــة المبنــى تراثیــا واقتصــادیا، 
 . وعملیات تبادل المعلومات البنائیة والوصفیة وٕادارتها بین الجهات ذات العالقة وغیرها

  .ابتداء من األقل إلى األعلى تدخال وتأثیرا على القیمة التاریخیة للمنشأیشمل التدخالت الفعالة و  : الحفاظ المباشر -2
 المستدام فاظالحاسالیب   4-2

جمیـع العملیـات الوقائیـة واإلسـتباقیة والتـي تحـول دون أو التقتصر اسالیب الحفاظ على جانب او اسلوب معین فهي تشتمل على 
فقــد تجمــع عملیــة الحفــاظ اكثــر مــن اســلوب فــي أن واحــد مــن اســالیب الحفــاظ لــذا  تــؤخر مــن عملیــات تــدهور وانــدثار المبنــى التــاریخي

ولكن یمكن تقسیم االسالیب وااللیات الى ثالث مراحل رئیسیة كل مرحلة من هذه المراحل تشمل اسالیب مختلفة . التقلیدي والمعاصر 
 :ومتداخلة مع المراحل االخرى وهي 

 التوثیق 4-2.1
للمخططات و التصامیم التفصیلیة و یحوي إلى حد كبیر معلومـات أوسـع ممـا یتطلبـه التوثیـق أن التوثیق الجدید المعد        

للمبـاني و ألغـراض التصــامیم الطبیعیـة و األساسـیة و ینبغــي أن تحـوي سـجالت التوثیــق و الجـرد المعـدة لهــذا الغـرض علــى 
خیة فنیـة معماریـة و معلومـات عـن اإلنشـاء و شروحات تاری،أسئلة تتضمن إجاباتها معلومات دیموغرافیة و اجتماعیة شاملة 

مــواد البنــاء حالــة اإلصــالح و العناصــر األخــرى التــي تبــین بشــكل واضــح حالــة منطقــة حضــریة تاریخیــة و یجــوز أن تحــوي 
 .القائمة مقترحا حول حمایة هذه الممتلكات 

 تعـد والتـي والبنیان .البناء أنواع وتصنیف الدقیقة سةالدرا الجرد، على تعتمد أن والمتابعة بالدراسة المتعلقة الشاملة العملیة على
 فـي الدوریـة المتابعـة توثیـق ویجـب منظمـا یكـون أن التـدخل عملیـات توثیـق علـىو  .األخطـار لتقیـیم األولویات لتحدید ضروریة

 .العصـریة واالسـتعماالت االحتیاجـات مـع تكییفهـا ذلككـو  التقلیدیـة، المهـارات وتوثیـق مصـنف بإعـداد هنـا األمـر یتعلـق. تقـاریر
 .) OPVM ،2009( .القائمة المباني على العصریة المهارات وتكییف التوثیق بتنظیم األمر یتعلق ,وبالمقابل
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 ومن تقنیات التوثیق الحدیثة للحفاظ الوقائي

 تسـتدعي التـيوهـي العملیـة  التاریخیـة المبـانيعلـى  للحفـاظ صـنع القـرار عملیـة : SIS (i( المكانیـة نظـم المعلومـات - أ
 .مختلفــة مـن مصـادر والقادمـة بنــاءال تاریخیـة مختلفـة مـن األخـذ بعـین االعتبـار جوانــب ویعــزو البیانـات المكانیـة و اسـتخدام

ــــة ــــة نظــــم المعلومــــات فــــي هــــذه المرحل ــــات األوجــــه مــــع للتعامــــل معقــــدة ومتعــــددة وضــــعت، وأنظمــــة )GIS( الجغرافی  البیان
 نظـم المعلومـات الجغرافیـة فـي وتقیـیم مـن أجـل فهـم .طـوال هـذه العملیـة هامـة دعـم أداة أن تعتبـر یمكـن، المكانیـة/الجغرافیة

اسـتخدامها فـي  وینبغـي أن یكـون ،والوظـائف  والمكونـات للخصـائص، والتعلیم األساسي المباني التاریخیة الحفاظ على دعم
 )Günay،2007،p1 .(التراث الثقافي الحفاظ على تعریف

 یمكـن تصـنیفهاالتـي أعـدت ) HBIS( البنـاء تاریخیـة معلومـات نظـام :  ii) HBIS( تـاریخيمبنـى ل نظـم المعلومـات  - ب
 عـن مختلـف وجمـع البیانـات للمبنـى مسـح متـري الـذي یغطـي المسـح، مرحلـة هـي المرحلـة االولـى .رئیسـیة إلى أربع مراحل

نظم المعلومـــات لـــ التـــي تـــم جمعهـــا البیانـــاتیـــتم نقـــل ، المرحلـــة فـــي هـــذا". البیانـــاتهیكلـــة " هـــي المرحلـــة الثانیـــة. الجوانـــب
حــول  خــرائط موضــوعیة یــتم تــوفیر، المرحلــة الثالثــةفــي  .البیانــات نمــوذج وتحدیــد تصــمیم قاعــدة بیانــات مــن قبــلالجغرافیــة 
 بـین االسـتعالمات یـتم إجـراء وفیهـاالتقیـیم التحلیـل و وهـي  المرحلـة الرابعـة ثم .البیانـات هیكلة على مدى مختلفة موضوعات
 خطـة نظـم المعلومـات الجغرافیـة باسـتخدام البیئـة والعملیات في البیانات الخام كل وتصور. مختلفة من البیانات موضوعات

، قضـیة جدیـدة نسـبیا هـو المباني التاریخیة الحفاظ على عملیة في) GIS(الجغرافیة  نظم المعلومات استخدام كما .الرئیسیة
هذه  وعادة حل. خاصة مشاكل وحلول لها HBIS بناء وقد خلق المعلومات الجغرافیة فينظم  عملیة استخداموبالتالي فإن 

 )Günay،2007،p2 . (البدایة التطبیق من إعادة النظر في یكون عن طریق المشاكل

 

 )Günay:،2007  ،P5 (المصدر \  HBIS & SISالیات التوثیق الحدیثة ضمن مدخالت انظمة  :)3(شكل 

 فعل الحفاظ 4-2.2
فعـل الحفــاظ هـو جمیــع عملیـات التــدخل التـي یقــوم بهـا المختصــون بعملیـة الحفــاظ وال تقتصـر علــى اسـلوب او سیاســة       

ابتـداء مـن األقـل إلـى ، حیث یذكر الدكتور هاني العالف ان آلیـات الحفـاظ تشـمل سیاسـات ودرجـات تـدخل عدیـدة ، معینة  
. نها الحمایـة والحفـظ و التـدعیم االنشـائي والتـرمیم واالسـتعادة والـخ تدخل وتأثیر في القیمة التاریخیة للمنشـأمن ضـم، األعلى

هناك اتجاهین أساسیین في الحفاظ حیث االول یهتم بتأكید أصالة المنشأ أي إعادة  و یجد الحدیثي ان ) 2014، العالف (
ا االتجـاه یتقبــل فكــرة إعــادة بنــاء امـا الثــاني بالتأكیــد علــى أهمیــة المنشـأ كرمــز تــاریخي و هــذ.صـیانة الهیكــل البنــائي األصــلي 

 .) 39ص ،1978،الحدیثي ( المنشأ و خلق نسخة ثانیة منه و یعده االتجاه األول تزییفا للحقائق التاریخیة 
 & The Unreal America Architecture)الصـحفیة والناقـدة االمریكیــة فـي كتابهـا  (Huxtable)تـذكر هاكسـتبل 

Illusion)  التـــي اصـــبحت بمثابـــة الســـلع التجاریـــة مـــن حیـــث وجـــوب تـــوافر البهرجـــة او مـــا تســـمى بــــ ، االبنیـــة والفضـــاءات

i )SPATIAL INFORMATION SYSTEM (SIS 
ii  )HISTORIC BUILDING INFORMATION SYSTEM (HBIS 
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احد ادوات العمـارة  ویعد االیهام. (Huxtable, 1997,p.187 ).في مجتمع یهوى الجدید والالمع تحت أیة كلفة) الصدمة(

 .(ibid, 1997,p.180) .منذ القدم، وتتمثل قوته في الرمز واالستعارة
واألمثلة في البیئة العمرانیة عدیدة منها، إتباع قیم اإلیهام واإلبهار ألغراض تسویقیة او لعمل صـدمة مثـل ابـو الهـول        

وطوابقـه الثالثـین البـدیل عـن األصـل فـي  (Luxor)البالستیكي المبهرج باألضواء البراقة وهرمه المضيء في فنـدق االقصـر 
القبـة الزجاجیـة و ) 54ص،2008،االمـین( ).4(الجیزة والغرض من هذا تسویق الجدیـد بوضـعه بشـكل مبهـر كمـا فـي الشـكل 

، حیـث ) 5شـكل ( عـام  100لمبنى البرلمان االلمـاني وكـأن ال عالقـة لهـا بـالمبنى القـدیم الـذي یرجـع تاریخـه إلـى أكثـر مـن 
وعصــر المعلوماتیــة فــي  19ان فوســتر مــن خــالل هــذه القبــة بــالربط بــین الطــراز األصــلي  للعمــارة فــي نهایــة القــرن قــام نورمــ

 )141ص،2009،النجار.(نهایة القرن العشرین

 
 )www.lasvegasdirect.com( :المصدر  /  Luxorتمثال ابو الھول البالستیكي لفندق  :)4(شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

 

 
 ) www.almaniah.com(المصدر  /القبة الزجاجیة لمبنى البرلمان االلماني  :)5(شكل 
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یكـون العمـل علـى تركیـز انتبـاه المتلقـي  (Shock Value) والصـدمة (Illusion Value)ان فـي كـل مـن قیمتـي اإلیهـام    

 ) .54ص،2008،االمین.(على أمور ومعاني مخطط لها مسبقا
وذلك یثبت ان هناك اتجاهًا ثالثًا یتمثل باالتجـاه التصـمیمي اذ یختلـف مفهـوم التعامـل مـع المبنـى كمشـروع اسـتثماري اكثـر   

حفــاظ وقــد اشــارت الــى ذلــك هاكســتبل لكــن اشــترطت وجــود منــه كمشــروع حفــاظ ولكنــه مــع ذلــك یحقــق النتــائج المرجــوة مــن ال
نجــاح : وقــد تــذهب النجــار الــى الطــرح نفســه حــین افترضــت ان  starchitectsمعمــاریین كبــار ذوي خبــرة والــذین اســمتهم 

 2008،النجـار.(عملیة الحفاظ یعود لشخصیة المصمم ونوع األفكار الموظفة فضال عن جـودة التقنیـات الموظفـة فـي المبنـى
 )161ص.

إیجـاد وظیفـة جدیـدة للمبنـى متقاربـة مـع الوظیفـة وقد یكون احدها اعادة االستخدام التكیفي الـذي حسـب رأي كمونـة فـي      
عملیـــة إعـــادة االســـتخدام التكیفـــي او هـــو لكـــن رأي العـــالف یختلـــف اذ یعرفـــه بانـــه ) 474، ص2006كمونـــة، . (األصـــلیة 

استخدام جدید لمبنى أو موقع قدیم بغیر الذي صمم من اجله لغـرض إطالـة عمـره مجموعة العملیات التي تقوم بتوظیف نوع 
عالمیـــا، تـــم انجـــاز العدیـــد مـــن ) 2014، العـــالف . (الـــوظیفي مـــن خـــالل تكییـــف ومالئمـــة أدائـــه لحاجـــات وظیفیـــة معاصـــرة

، العـــالف . (لتاریخیــةللمبــاني التراثیـــة وا) Adaptive Reuse(التجــارب الناجحــة فـــي توظیــف إعـــادة االســتخدام التكیفـــي 
2014 (. 
علــى المواقــع  –كمــا هــو متعــارف علیــه خطــأ  –بنــاء علــى مــا ذكــر أنفــًا، فــان مفهــوم الحفــاظ المســتدام حالیــا ال یقتصــر      

ـــة المبـــاني المشـــیدة جمیعهـــا  ـــاظ المختلفـــة لحمای ـــل عـــادة مـــا توظـــف آلیـــات الحف ـــاني التاریخیـــة المنفـــردة فقـــط، ب األثریـــة والمب
واء التاریخیة منها أو التقلیدیة أو الحدیثة، وهي ال تبدأ مباشرة بعد انتهـاء عملیـات تنفیـذ المشـروع والمباشـرة فـي س، وصیانتها

 .استخدامه فحسب، بل تبدأ من تاریخ وضع المخططات األولیة له ومن خالل توظیف جوانب الحفاظ الوقائي
  االدارة 4-2.3

المعلومـات  تحسـین نوعیـة مـن أجـل وتقییمهـا البیانـات التـي تـم جمعهـا إدارة یتطلـب مبنـى تـاریخيعلـى  الحفاظ عملیة      
لتخـزین  فعالـة هـي أدوات ونظم المعلومـات صنع القرار عملیة الحفاظ على عنصرا رئیسیا في هي البیانات. التي تم جمعها

 :صة بالعمارة والحفاظ وابرز مایمیز عملیة االدارة عن طریق برامج متخص. هذه البیاناتتقییم ورصد وتحلیل و  تنظیم و
 المفیـدة التـي إدارة البیانـات هـي أداة)HBIS,SIS, GIS(بالعمـارة والحفـاظ  البـرامج الحاسـوبیة المختصـة قبـل كـل شـئ:اوال 

 ویرجــع ذلــك إلــى وتصــنیفها بیانــات النظــام إلــى إدخــال البیانــات بــدءا مــن. فــي أشــكال مختلفــة البیانــات تصــنیفمــن  تمكــن
خـــرائط ؛ النظــام مثــل فــي فــي أشــكال مختلفـــة یمكـــن ان تصــور التـــي تــم الحصــول علیهــا المعلومــات هــذه. میــزات البیانــات

 ( .التقنیـــات التقلیدیـــةب مقارنـــة تقنیـــات العـــرض فـــي تنـــوع وهـــذا یـــوفر .أو التخطیطـــات الجـــداول، والرســـومات و موضـــوعیة
Günay،2007،p5 (. 

 الحفـظ تـوفیرمـن  یمكـناإلضـافات و  هـذه التغییـرات. المعلومـات لنظم میزة كبیرة البیانات وتحدیث لتجدیدا فرصةتعد -ثانیا 
النظـام  البیانـات فـي عن طریـق تحـدیث الرصد یمكن من توفیر. الحفظ المستدام صنع القرار عملیة یخلق وبناء المستمر لل

 هذا النوع من ان توفر یمكن تقنیة التقلیدیة في ولكن للنظام، شامل تصور یمكن أن تكونالتحدیثات و  كل التغییراتتلقائیا و 
 .بشكل فردي كل خریطة عن المعلومات المحدثة االستفادة من فقط من خالل تحدیثاتال تصویبات أوال

 البیانـات مـع یمكـن تخـزین أي .المكانیـة البیانـاتتخـزین مفیـدة ل هـي أداة والبـرامج المتخصصـة,نظـم المعلومـات  ان -ثالثا 
 تكـون ذات الصـلة البیانـات المختلفـة ویمكـن لهـذه .بعضها ذا صلة مع بعضها االخـران یكون یمكن في النظام و  أي تمدید

یمكـن  هـذه االرتباطـات التشـعبیة كل نظم المعلومات الجغرافیة و االرتباط التشعبي میزة مساعدة من مع مع بعضها البعض
یـــتم  مكانیــا فیهـــا بیئـــة متكاملــة یخلــق نظـــم المعلومــات الجغرافیـــة .الرئیســیة الخریطـــة مســـاعدة مــن مــع تكــون ذات صـــلة أن

 بـین استفسـار صنع التي تمكن نظام قاعدة البیانات استخدام یوفر النظام .السمة البیانات مع المشار إلیها البیانات توصیل
مـن  تكـون التـي یمكـن أن الموضـوعیة الخـرائط فـي هـذه االسـتعالمات ویمكـن رؤیـة تصـور .بیانات المختلفةوال الموضوعات

البــرامج   التـي تنتجهـانـواع مختلفــة مـن البیانـات هـو نتیجـة أل ذات الصـلة هـذه البیئــة. بیانـات متعـددة االسـتعالمات اسـتخدام
 .)ibid،2007،p5 ( .المختلفة
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 (…الشـروط قائمـة مـنهج، مـع) الصـیانة كتیبـات :عملیـة وسـائل ونشـر بتطـویر وذلـك وتقنـي، هندسـي لـدعم تأسـیس -رابعـا 
، OPVM() إلخ مثالیة، لورشات وأمثلة تجنبها، الواجب لعملیات وأمثلة نموذجیة حلول تقدم مصورة بطاقات التأهیل، وٕاعادة
2009 ( 

 المهندسـین التـراث، ومسـتخدمي الجمعیـات المحلیـة، الفئـات الـوزارات، ومختلـف الدولـة دور  :األدوار تحدیـد -خامسـا 
 ) ibid ،2009(إلخ  البناء، عمال و المقاولون، الخبراء، المعماریین،

والتهیئــة لفعالیــات الحفــاظ كــإجراءات الصــیانة والفحــص الــدوري لالســتعداد ألیــة مشــكلة مســتقبلیة متوقعــة الحــدوث، ولتحدیــد 
جـــدول زمنـــي إلجـــراء تـــدخالت الصـــیانة المطلوبـــة أو التـــدخالت العالجیـــة األخـــرى بهـــدف إطالـــة العمـــر الفیزیـــاوي والـــوظیفي 

رورة أن یكــون المبنــى ذا قیمــة تاریخیــة لیــتم الحفــاظ علیــه بأســلوب اإلبقــاء ، ولكــن بهــدف حمایــة للمبنــى المعنــي، فلــیس بالضــ
التـــي تســـتلزم عـــادة التوجـــه نحـــو سیاســـات الحفـــاظ ، المـــوارد اقتصـــادیا والنســـیج الحضـــري بیئیـــا وخصـــائص المجتمـــع ثقافیـــا 

 )2014، العالف . (المستدام المختلفة
 سیاسات ادارة الحفاظ الوقائي  4-3
إن عملیة منح القطاع الخاص فترة امتیاز محددة من خالل اتفاقیـة ) : دمج مباني مع تغییر وظیفي ( االستثمار  4-3-1

تتضــمن شــرط إعمــار وتأهیــل المبنــى مــن قبــل المســتخدم تحــت إشــراف الهیئــة الحكومیــة والســتخدام محــدد، مقابــل االنتفـــاع 
المبنـى للجهـة الحكومیـة بانتهائهـا تعتبـر مـن إحـدى أفضـل األسـالیب المادي من المبنى للفترة المتفق علیها، مشروطة بتسلیم 
وفـي حـال الحاجـة إلـى فضـاءات إضـافیة لغـرض مالئمـة وتوظیـف . في حقل إعادة تأهیل واستخدام المباني التاریخیة عالمیا

هیكلـه وقیمتـه  خصوصـا فـي حـال ضـرورة تجنـب إلحـاق الضـرر بعناصـره الممیـزة أو –االستخدام الجدید لمبنى تراثـي معـین 
تحقیـــق النتـــائج المطلوبـــة خصوصـــا عنـــدما ال تمتلـــك هـــذه ) أو أكثـــر(یمكـــن مـــن خـــالل ضـــم مبنـــى مالصـــق لـــه  –التاریخیــة 

كمــا یمكــن دمــج مجموعــة مبــاني تقلیدیــة متالصــقة أو جــزء مــن نســیج تراثــي لغــرض . المبــاني المتاخمــة قیمــة معماریــة عالیــة
خدام الجدیـــد، كتحویـــل مجموعـــة مبـــاني ســـكنیة لموتیـــل أو مبـــاني خدمیـــة وٕاداریـــة تـــوفیر المســـاحات المطلوبـــة لبرنـــامج االســـت

 )2014، العالف . (حكومیة
إمكانیـــة تمویــــل المبنـــى ذاتیـــا مــــن خـــالل االســــتخدام الجدیـــد، وقـــوانین اإلیجــــار المعمـــول بهــــا، : التمویـــل الــــذاتي  4-3-2

ى المســتقبل البعیــد، والموازنــة بــین الكلــف والقیمــة الثقافیــة ومتطلبــات الســوق الحالیــة والمســتقبلیة، والنتــائج المالیــة المتوقعــة علــ
 )2014، العالف . (للمبنى

استثمار المباني التاریخیة بإعادة إحیائها وٕاطالة عمرها مـن خـالل أدائهـا لوظیفـة جدیـدة كاحتیـاطي  :انقاذ االحیاء  4-3-3
وباالستعاضـة عـن إنشـاء المبـاني الهجینـة . ساند ومتوفر لسد الحاجة لنوع معین من المباني الخدمیة وبأفضـل نتـائج ممكنـة

لـى أطـالل المبـاني المتهرئـة بعـد إزالتهـا ضـمن قطاعـات المـدن المحتملة والمطلوبة لتـوفیر الخـدمات االجتماعیـة المختلفـة ع
القدیمــة، فــان عملیــة توظیــف االســتخدام التكیفــي یقــدم فرصــة قیمــة لتبنــي مثــل هــذه الوظــائف وبمیزانیــة مالیــة اقــل وبوقــت 

 ) 2014، العالف .(اقصر

 تحدید فرضیة البحث وصیاغتها   4-4
 :سة فرضیتها بالشكل اآلتيوفقا لهذا التصور وما تم بیانه بینت الدرا

یعتمــد نجــاح الحفــاظ للمنطقــة التاریخیــة والتراثیــة، علــى مــدى قدرتــه علــى تلبیــة متطلبــات المجتمــع اآلنیــة والمســتقبلیة ، وحفــظ 
توازن منظومـة الشـكل والقـَیم ضـمن المشـهد الحضـري وتعزیزهـا ومـدى قدرتـه علـى النجـاح اقتصـادیا وبیئیـا مـن خـالل اشـغال 

 .ا المبنى وظیفی
 -:وتم تجزئة هذه الفرضیة إلى فرضیات ثانویة هي

 . یعتمد نجاح الحفاظ للمباني التاریخیة والتراثیة على مدى قدرته على االستمرار اشغال المبنى وظیفیا و تمویله ذاتیا  -
 .والمستقبلیةیعتمد نجاح الحفاظ للمباني التاریخیة والتراثیة على مدى قدرته على تلبیة متطلبات المجتمع اآلنیة  -

 .أي بفعل الحفاظ  وأهدافه وأفكار المصمم) بالتصمیم(ان الحفاظ للمباني التاریخیة مرتبط بالدرجة األساس  -
 ) .المعماري(ولیس على المستوى التفصیلي فقط ) الحضري(ان نطاق الحفاظ یجب ان یكون على المستوى الشمولي  -
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 التطبیق 5 -4
 المیدانیةاختیار عینات الدراسة  4-5-1

یتم تطبیقها وفق المفردات على عینات منتخبة للتوصل إلى  –عند استخراج مؤشرات الحفاظ الوقائي لألبنیة التاریخیة       
 .االعتبارات والخطوط التي یمكن اعتمادها في أفعال الحفاظ في العراق

عینات من مشاریع الحفاظ لالبنیة التاریخیة ، في أنحـاء العـالم وألجـل تحقیـق أوسـع شـمولیة ممكنـة ) 9(وعلیه فقد تم اختیار 
      -:فقد تم بناء االنتخاب على االعتبارات اآلتیة

 .تنوع مواقع وأماكن المشاریع عالمیاً  -
 .تنوع الطرز األساسیة لألبنیة التي تم الحفاظ علیها -
 .تنوع المحددات المطلوبة بالنسبة للجهات صاحبة العالقة -
 .شمولیة  أنواع التغیرات الوظیفیة، إبقاء الوظیفة، تغییر جزئي بالوظیفة، تغییر الوظیفة كلیاً  -
 .أن تكون المشاریع قد أثارت إهتمامًا في األوساط المعماریة األكادیمیة والمهنیة  -
ســـنة كحـــد أعلـــى، لضـــمان شـــمول أكبـــر  15ضـــمن حقبـــة ال تزیـــد علـــى ) نفـــذت(أو  أن تكـــون المشـــاریع وضـــعت أفكارهـــا -

 .إمكانیة لتحقیق النظم المعاصرة
 :وبناًء على ما سبق فقد تم اختیار المشاریع اآلتیة

 .1999عام  Norman Fosterفي برلین، ألمانیا،  للمعماري ) (Reichstagمشروع بنایة البرلمان األلماني  -1
 .2000عام  Foster  Normanفي لندن، المملكة المتحدة، للمعماري   (British Museum)بریطاني مشروع المتحف ال  -2
 .I.M.Pei 1986   1985  -في باریس، فرنسا، للمعماري )  The Louver Museum(إعادة تأهیل متحف اللوفر  -3
 .1993عام  Jean Nouvelفي لیون، فرنسا، للمعماري  Lyon Opera House)(مشروع إعادة تأهیل  دار أوبرا لیون  -4
 .2004عام  Mario Botta ، ایطالیا،  للمعماري میالنو في  La Scala Opera House )( السكال مشروع  دار أوبرا  -5
 .1987عام Gea Aulenti) (باریس، فرنسا، للمعماریة   في The Orsay Museum ) (مشروع متحف االورسي  -6
فـي كنـدا، للمعماریـان  Brisbane مدینـة   فـي  Queens Land State Library)(كـوینز النـد،مكتبـة  مشـروع  -7

)Donovan Hill ( و)Peddle Thorp( 2007، عام. 
فـــي ســان فرانسیســـكو، الوالیـــات المتحــدة األمریكیـــة،  للفریـــق التصـــمیمي )  Ferry Building(مشــروع مبنـــى العبـــارة  -8

 ). Turnbullومنظمة  Page و BCVو  SMWM المتكون منظمة 
 Black Andفـي تورنتـو ، كنـدا، للمعمـاریین ) St_ Paul’s Anglican Church(مشـروع  الكنیسـة اإلنجلیكانیـة  -9

Moffat   2006عام. 
 )المشاریع المنتخبة(تحلیل العینات  4-5-2

 .وصف المشروع: أوالً 
 .والمعلومات العامة لهإیضاح للخلفیة التاریخیة للمبنى وزمن بنائه األول : ثانیاً 
 .تطرح مسوغات ودوافع الحفاظ ونوع االستثمار: ثالثاً 

 ومن ثم یتم تحلیل اللمفردات والمؤشرات 
 )وتم ارجاؤه الى الدراسات المستقبلیة وتحلیله ضمن بعض المشاریع الرتباطه بالمفردات االخرى(التوثیق  -1
 فعل الحفاظ -2
 االدارة  -3

 .ضمن هذه المفردات وتحلیل باقي المؤشرات التي تقع 
 

 Jeanفي لیون، فرنسا، للمعماري  Lyon Opera House مشروع إعادة تأهیل  دار أوبرا لیون   4-5-2-1
Nouvel  1993عام 

 Place(في مدینة لیون،باریس في فرنسا وتطل على ساحة ) Lyon Opera House(تقع دار أوبرا لیون  موقع المبنى
dela comedie ( دي فیل بالقرب من فندق)Hotel de ville( في حي ،)Terreaux.( 
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 الخلفیة التاریخیة للمبنى األصلي -

م من قبل المعماري جاك جیرمان 1756تعتبر دار أوبرا لیون من أوائل دور األوبرا التي تم بنائها في مدینة لیون عام      
)Jacques Germain Soufflot ( مطلع القرن السابع عشر وجد أنها المصمم المعماري للبانثیون في باریس، وفي

م من قبل 1831یولیو/ تموز  1صغیرة وال تلبي االحتیاجات العامة لدار األوبرا  فتم بناء دار أوبرا جدیدة أفتتحت في 
وتمیز المبنى بأسلوبه الكالسیكي الجدید واستمر ) Antoine Marie Chenavard &Jean Marie Pollet) المصممین

قررت بلدیة مدینة لیون حاجة مبنى األوبرا إلى إعادة تأهیله وٕاحیائه  1983م، وفي عام 1983ى عام المبنى بوظیفته حت
  .1993-1985بین عامي ) Jean Nouvel(من جدید فتم إعادة بناؤه من جدید من قبل المهندس المعماري 

   
عالقة األوبرا مع محیطھ  :)25-3(شكل 

 الحضري
 www.virtualtourist.com:المصدر

 ةدار األوبرا الجدید:)24-3(شكل 
المصدر

http://www.jeannovel.com/ 

 دار األوبرا القدیم:) 23-3(شكل 
المصدر

http://www.jeannovel.com/ 
 

 االستثمارمبررات عملیة الحفاظ ونوع 
یعاني مـن انحـدار وتضـاؤل فـي أهمیتـه الوظیفیـة والحضـریة بشـكل كبیـر، نتیجـة لتغیـر ) Byard(أصبح المبنى وحسب     

 . وتغیر مقیاس المدینة وعالقة المبنى مع المحیط الحضري) وظیفیا وخدمیا وهندسیا( احتیاجات دار األوبرا
إلعادتـــه كشـــاخص معمـــاري مـــؤثر فـــي المشـــهد (ومدینتـــه ) كـــدار أوبـــرا(ولجعـــل دار األوبـــرا یعمـــل مـــرة أخـــرى مـــن اجـــل فنـــه 

 .(Byard, 1998, P. 70-72) .تمت عملیة إعادة تأهیله) الحضاري
 

 التوثیق -اوال 
شاهدًا على الماضي حیث أعید كامال  )Foyer(یعتبر  تم توثیق عناصر المبنى الرئیسیة بشكل دقیق قبل ازالته

 ) . استنساخ(بشكله وزینته األصلیة 

 

حیث األرضیات والسقف ) Foyer(الطریقة الكالسیكیة التي تم التعامل بھا مع فضاء المجاز  :)26-3(شكل 
 واألعمدة وأسلوب اإلنارة كلھا توحي بطراز المبنى األصلي رغم استخدام الشكل المعاصر في الخارج 

 (Jean Nouvel, 2001, P.22) :المصدر
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 فعل الحفاظ  -ثانیا 
قام  وهي التي تعتبر األهم نتیجة ارتباط تغیرها بتغیر العدید من العناصر التكمیلیة فقد فمن ناحیة المنظومة الهندسیة    

Nouvel Jean  صـف األعمدة ذات األقواس ( الهیـكل الخارجي  –باإلبقاء فقط على اإلطار الخارجي من المبنى
arcade( في حین افرغ محتواه وأعاد ملئه بكتلة داخلیة جدیدة ، )الكتلة الجدیدة ). أي قام بإفراغ محتواها وحشوها من جدید

ومرتفعة عنها نحو ) التي تبقى منها اإلطار الخارجي فقط(لة ومخترقة الكت) من السرداب(تبـدأ مـن تحت الجدران القدیمة 
. النهایة بكتلة نصف أسطوانیة من الحدید والزجاج، وارتفاع الكتلة نصف األسطوانیة مساوي تقریًبا الرتفاع الكتلة األصلیة

للبنایة األصلیة،  وهیكل الكتلة نصف األسطوانیة وسطحه مقسم بصورة إیقاعیة تعتمد مباشرة على إیقاع صف األعمدة
 وشفافیة الزجاج متطورة عما موجود من نوافذ في البنایة القدیمة موسعة عرض فعالیتها الداخلیة كجزء من عرض دار األوبرا

 )تصمیم جدید+ محاكاة +ازالة . (أي جعل المبنى أكثر كفاءة من الناحیة الوظیفیة –
على الماضي حیث أعید كامال بشكله وزینته األصلیة، والذي یتجلى شاهدًا ) Foyer(یعتبر المجاز  أما بالنسبة للمواد

بأرضیته المتكونة من مادة الجرانیت األسود المصقول واألعمدة الفاصلة للفضاء والسقف المطرز واإلضاءة القویة المتمثلة 
 )استنساخ). (إضاءة جداریه، إضاءة سقفیة(بنوعین من أنواع اإلضاءة 

حیث أعید تصمیمها حسب : لدار األوبرا) Backstage(مة المیكانیكیة للكوالیس الخلفیة  أما بالنسبة للمنظو    
مستوى وهذا تطلب إدخال منظومات  18ن عملیة إعادة تصمیمه تضمنت إ المتطلبات العصریة لفعالیات المبنى الجدید، و 

) رافعة میكانیكیة 100(ار األوبرا ب میكانیكیة ومعدات تعمل على زیادة كفاءة المبنى ضمن تلك الحاجة، فتم تجهیز د
والذي بدوره یسیطر على مؤثرات المسرح (تشتغل وتعمل بشكل آلي ویتم التحكم بها من خالل الحاسوب اإللكتروني 

  .، وقد نصبت منظومة الرفع أسفل المنصة الرئیسیة للمسرح)الداخلیة
متر مربع وقد  400الرئیسي في الطابق الخامس بمساحة بینما تقع غرفة إعادة وتبدیل الدیكورات الخلفیة للمسرح     

تساعد على إعداد دیكورات المشهد التالي في نفس الوقت الذي یتم فیه عرض المشهد السابق، ) دوالیب(صممت وجهزت بـ 
الفضاء و التغلیف الداخلي لجدران  .باإلضافة لفضاءات أخرى تستخدم  ألغراض  التدریب و التسجیل اإلذاعي والسینمائي

تغییر شامل في العالقات الفضائیة والتكوینة ( وذلك من خالل .بمواد عازلة صوتیا لجعل هذه الفضاءات تعمل بكفاء أعلى
 ).ثبات في النوع الوظیفي وتغییر بالتصمیم ( الداخلیة للمبنى لنفس النوع الوظیفي

 

 االدارة  -ثالثا 
الحفاظ على المبنى بطریقة  -:جانبین مهمین خالل عملیة الحفاظ وهماتعامل المصمم مع المبنى من خالل مراعاة    

وبهذا انطلق المصمم جان نوفیل في  .تتوافق واحتیاجات المبنى المعاصر من جهة وٕاعادة أهمیته ضمن المشهد الحضري
لب ( ء الداخلي للمبنى فكرته التي اتسمت بالبساطة والجرأة في نفس الوقت من خالل اتخاذ قرار إزالة جمیع مكونات الفضا

وٕاعادة تصمیم العناصر التكوینیة والتكمیلیة وبنائها من جدید وٕاضافة مستویات جدیدة للمبنى ضمن الهیكل األصل ) المبنى
مستویات فوق المبنى األصلي بشكل   6الذي بقي محافظا علیه هو والواجهة التراثیة، وتعدت المستویات لتشمل إضافة 

حیث إن القبة العلویة المزججة . (Henri IV)ون عالقة بصریة ممیزة مع األبراج البارزة لقصر مقطع نصف الدائري ك
تعكس أحد أهم المفاهیم األساسیة للتصمیم، الشفافیة، والتي عملت على إغناء المبنى من الناحیة الشكلیة التعبیریة ومن 

ة طوابق إضافیة في الطابق السفلي والعلوي أدى إلى الناحیة الوظیفیة حیث أعطى وجه جدید للتصمیم الداخلي حیث إضاف
 .أي الحفاظ على الواجهة الخارجیة وتغییر المكونات الفضائیة الداخلیة .زیادة القدرة الجمالیة للمبنى

، و إعادة )المبنى القدیم(األسلوب الذي تمكن منه إعادة التأهیل الجدید من إظهار قوة وٕامكانیة األصل وبذلك نالحظ     
تأهیله بطریقة وأسلوب أعاد له الحیاة الداخلیة كفضاء وظیفي لدار األوبرا بطریقة ممیزة وفي نفس الوقت بقي محافظًا 

وبالتالي یعمل على . على مكانته واحترامه وهویته الخارجیة، مما یزید من قیمة مساره الزمني ومخزون الذكریات فیه
 .ما یشكله التصمیم الجدید من متعة للنظر وراحة للمستخدمزیادة جذب الزائرین والمشاهدین إلیه نتیجة 
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  دانري الجزء الجدید المضاف وھو على شكل نصف :)27-3(شكل 

 lyon.com-http://www.opera   :المصدر
 ھنري عالقة تسقیف المبنى مع ابراج قصر:)28-3(شكل 

 www.virtualtourist.com:المصدر
 

غ محتوى المبنى األصلي  وٕاعادة ملئه بكتلة داخلیة جدیدة أدت إلى تغییر جمیع المكونات والعناصر اإن عملیة افر       
التعریفیة الداخلیة للمبنى، حیث تعامل التصمیم مع الفضاءات الداخلیة بطریقة منفصلة تماما عن الشكل الخارجي، من 

وعلى جمیع المستویات ) وظیفیا، هندسیا وخدمیا(التعامل بصیغ التجدید المعاصر نتیجة احتیاجات المبنى الداخل تم 
حیث أعاد الطراز الداخلي للفضاء بمواد حدیثة ) Foyer(التكوینیة والتعریفیة للفضاءات الداخلیة ما عدا فضاء االستقبال 

الطراز التراثي للمبنى لما له من أهمیة تراثیة وسیاحیة وحضریة، وبذلك ، بینما من الخارج تم احترام مشابهة للمواد األصلیة
 .یعمل على تنوع اإلحساس والشعور عند المتلقي خالل دخوله للمبنى مما یزید من المتعة عند المتلقي فهو 

  
منظومة الحركة العمودیة في المبنى، ومواد اإلنھاء ) 30-3(شكل 

 .الحدیثة المستخدمة
 (Jean Nouvel, 2001, P.22)/المصدر

الفضاء الداخلي للقبة الزجاجیة المطلة على ) 31-3(شكل 
الخارج وتتكون من الزجاج والحدید المتناقض مع مادة 

 .البناء األصلیة وھي الحجر
      /lyon.com-http://www.opera/ المصدر

حیث أول خمس مستویات  تحت األرض وستة (مستوى جدید أي ضعف مساحة البناء  18یتكون المبنى من     
ویحوي المبنى عدد من الفضاءات أهمها المسرح الرئیسي ) وسبعة مستویات وسطیة  مستویات داخل القبة العلویة المزججة

) Backstage(كوالیس الخلفیة باإلضافة لبهو قاعة األوبرا، ال) Main Foyer(، البهو الرئیسي للمبنى )قاعة األوبرا(
، غرف تبدیل وٕاعداد راقصات البالیه، إدارة المسرح )وتشمل فضاءات التحكم الحدیثة بالمسرح و فضاءات تبدیل الدیكورات

ومكاتب إدارة فرقة البالیة، فضاءات تدریب الفرق الموسیقیة، غرف التسجیل الصوتي، وغرف التسجیل والبث اإلذاعي، 
مقعد،  1200من ) المسرح الرئیسي(تتكون قاعة األوبرا  .ءات الترفیه باإلضافة لغرف الصیانة والمخازنالكافتیریا وفضا

ویقع في المستوى الرابع، حیث اصطفت المقاعد السوداء المطعمة بالذهب والتي تحفظ الطابع ) متر مربع 670(بمساحة 
 .(Jean Nouvel, 2001, P.20) .الدافئ للقاعة، یستلهم تكوین القاعة من الطراز اإلیطالي
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ف من المقاعد صفو  4شخص في  200، فتستوعب قبة األوبرا أما عن المستوى األخیر وهو بشكل نصف دائرة 

  .حول المرحلة الوسطى
 )بیئیا ، اجتماعیا ،اقتصادیا ،هویة المدن ،التجدید ( تحلیل العینات لمفردات االبنیة التاریخیة   4-5-3
 التجدید على مستوى 4-5-3-1

بعــد تحلیــل المشــاریع المنتخبــة اظهــرت النتــائج قــیم مرتفعــة حیــث قــدمن المبــاني بصــمة واضــحة واطــار قــوي لمزیــد مــن      
. التطــویر ســواء علــى مســتوى المنطقــة او المشــهد وكــان لهــذا االثــر الواضــح فــي تغیــر او دعــم الهیكــل االقتصــادي للمنطقــة 

، ى المنطقــة ثـــم علــى مســتوى المشـــهد وعلــى التغییــر االقتصـــادي الهیكلــي تباعـــا فكانــت القیمــة االعلـــى للتجدیــد علــى مســـتو 
كنیسـة سـان ( والسبب في كون ان التغییر في الهیكل االقتصادي للمنطقة جاء باقل نسبة هو وجـود مبـاني ذات طـابع دینـي 

یفـة المبنـى تلعـب دورا رئیسـیا وهـذا یؤكـد مـا طرحـه البحـث فـي ان وظ )مكتبـة كـوینز سـتایت ( ومبنـى مكتبـة ) بول في كنـدا 
 .في تحدید قدرته على االستمرار 

 )الباحثان:( المصدر/ على مستوى التجدید تحلیل العینات لمفردات االبنیة التاریخیة  ):2(جدول 

 

 على مستوى التجدید
 المشروع

تغییر اقتصادي  القیمة الجمعیة
 ھیكلي

تطویر 
 المشھد

على 
مستوى 
 المنطقة

 مشروع البرلمان االلماني 1 0.5 0.5 0.66
 مشروع المتحف البریطاني 1 1 1 1

 مشروع متحف اللوفر 1 0.5 1 0.83
 مشروع اوبرا لیون 1 1 0.5 0.83
 مشروع اوبرا السكاال 0.5 1 0.5 0.66
 مشروع المتحف االوراسي 0.5 1 0.5 0.66
 مشروع مكتبة كوینز ستایت 1 1 0 0.61

فرانسسكو مبنى العبارة سان 1 1 1 1  
 الكنیسة االنجلیكیة في كندا 0.5 0.5 0 0.33
 المجموع 0.83 0.83 0.55 0.73

 :القیم المذكورة في الجدول تمثل 
 غیر متحقق 0 متحقق بشكل جزئي  0.5 متحقق 1
 

 على مستوى تحدید هویة المدن 4-5-3-2
المدینة لكـن للمبـاني التاریخیـة دور خـاص فـي تحدیـد هویـة الشك في ان احد اهم صفات الحفاظ هو الحفاظ على هویة     

المدنسواء بالحفاظ علیها واالضافة لها او بتغییرها ولذلك تم اخذ ثالثة مؤشرات هي استعماالت االرض وماحققته فـي تحدیـد 
اخص حیــث ابــرزت هویــة جدیــدة او الحفــاظ علــى الهویــة القدیمــة والهویــة الرمزیــة والجمالیــة واســتخدام المبــاني كأصــول وشــو 

النتائج ان قیم استعماالت االرض حققت قیم مرتفعة من حیث تحدید هویة المدینة والمنطقة وهـذا مایؤكـد ان المبنـى اسـتطاع 
تحقیــق متطلبــات أنیــة فــي اقــل تقــدیر واشــغاله الــوظیفي قــد یغیــر او یــدعم الوظــائف المجــاوره لــه او للمنطقــة ككــل وبــذلك هــذا 

ویــة االولــى یعتمــد نجــاح الحفــاظ للمبــاني التاریخیــة والتراثیــة علــى مــدى قدرتــه یعتمــد نجــاح الحفــاظ یــدعم فرضــیة البحــث الثان
یعتمــد نجــاح الحفــاظ للمبــاني :و الثالثــة .للمبــاني التاریخیــة علــى مــدى قدرتــه علــى تلبیــة متطلبــات المجتمــع اآلنیــة والمســتقبلیة

وجاءت قیم . المبنى وظیفیا و على االستمرار بتمویل المبنى ذاتیا  التاریخیة والتراثیة على مدى قدرته على االستمرار اشغال
ان المؤشــرات الهویــة الجمالیــة والرمزیــة والمؤشــر اســتخدام المبــاني كأصــول متســاویة لتــدعم فرضــیة البحــث الثانویــة الرابعــة 

لما له من ) .المعماري(ولیس على المستوى التفصیلي فقط ) الحضري(نطاق الحفاظ یجب ان یكون على المستوى الشمولي 
 .ارتباط فهو یمثل هویة المدینة الجمالیة والرمزیة ومرتبط بها كشاخص ومبنى اصل ومعلم 
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 )الباحثان:( المصدر/ تحدید هویة المدنعلى مستوى  تحلیل العینات لمفردات االبنیة التاریخیة  ):3(جدول 
 

 على مستوى تحدید ھویة المدن
 المشروع

 القیمة الجمعیة
استخدام 
المباني 
 كأصول

ھویة جمالیة 
 ورمزیة

استعماالت 
 االرض

 مشروع البرلمان االلماني 1 0.5 1 0.83
 مشروع المتحف البریطاني 1 0.5 1 0.83

 مشروع متحف اللوفر 1 1 1 1
 مشروع اوبرا لیون 1 1 0.5 0.83
 مشروع اوبرا السكاال 1 0.5 0.5 0.66
االوراسيمشروع المتحف  1 0 0.5 0.5  

مشروع مكتبة كوینز  1 1 0 0.61
 ستایت

مبنى العبارة سان  1 1 0.5 0.83
 فرانسسكو

 الكنیسة االنجلیكیة في كندا 1 0.5 1 0.83
  المجموع 1 0.66 0.66 0.77

 :القیم المذكورة في الجدول تمثل 
 غیر متحقق 0 متحقق بشكل جزئي  0.5 متحقق 1
 

 االقتصاد والتطویرعلى مستوى  4-5-3-3
رغم ان القیمة الجمعیة حصلت على اقل قیمة من قیم باقي المفردات اال انهـا كانـت قیمـة مرتفعـة ایضـا وتـدعم فرضـیة      

حیــث ان المشــاریع التــي لــم تكــن ناجحــة وتمثــل مشــاكل . البحــث الثالثــة وتبــین ان جمیــع المســتویات مرتبطــة بهــذه المفــردة 
فــي كثــر مــن االحیــان او تمثــل مشــكلة وظیفیــة وتــم بیــان ذلــك لكــل مبنــى ومشــروع فــي مبــررات حضــریة وعبــأ علــى مناطقهــا 

عملیة الحفاظ للمبنى هي المباني التي حققت اعلى قیم على مستوى االقتصاد والتطویر بعد عملیة الحفاظ علیها وذلك یؤكد 
علــى مــدى قدرتــه علــى االســتمرار اشــغال یعتمــد لتراثیــة نجــاح الحفــاظ للمبــاني التاریخیــة واالفرضــیة الثالثــة للبحــث فــي ان ویبــرهن 

مشــروع المتحــق البریطــاني و المتحــف االوراســي ( وحققــت هــذه المبــاني  .علــى االســتمرار بتمویــل المبنــى ذاتیــا  والمبنــى وظیفیــا 
 ) .حدید الهویة والبیئي مستى التجدید واالجتماعي وت( اعلى قیم في جمیع المستویات تقریبا   )ومبنى العبارة في سان فرانسسكو 

 

اال ان هـذه النتــائج اظهــرت مسـألة جدیــدة وهــي ان نجـاح المبنــى االقتصــادي مـرتبط بالجانــب االجتمــاعي اكثـر مــن غیــره     
فجمیع المشاریع التي جاء طلب الحفاظ علیها مـن قبـل السـكان كـان لهـا النجـاح االقتصـادي االكبـر لمـا لـه مـن ارتبـاط وثیـق 

اكده البحث في ان الشـعور باالنتمـاء لهـذه المبـاني والشـعور بالسـیطرة یعـزز مـن ارتبـاط المبنـى ببیئتـه ویزیـد مـن بهم وهذا ما 
 .فرص نجاحه 

 )الباحثان:( المصدر/ االقتصاد والتطویرعلى مستوى  تحلیل العینات لمفردات االبنیة التاریخیة  ):4(جدول 

 على مستوى االقتصاد والتطویر
 المشروع

الجمعیة القیمة  فرص عمل 
 القطاع الخاص

الشركات (  
)الصغیرة  

 االقتصاد العام

 مشروع البرلمان االلماني 0.5 0 0 0.16
 مشروع المتحف البریطاني 1 0.5 1 0.83

 مشروع متحف اللوفر 1 1 1 1
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 مشروع اوبرا لیون 1 0 1 0.66
 مشروع اوبرا السكاال 1 0 1 0.66
المتحف االوراسيمشروع  0.5 0.5 1 0.66  
مشروع مكتبة كوینز  0 0 0.5 1.6

 ستایت
مبنى العبارة سان  0.5 0 0 1.6

 فرانسسكو
 الكنیسة االنجلیكیة في كندا 0 0 0.5 1.6
  المجموع 0.61 0.22 0.66 0.5

 :القیم المذكورة في الجدول تمثل 
 غیر متحقق 0 متحقق بشكل جزئي  0.5 متحقق 1
 

 المستوى االجتماعيعلى  4-5-3-4
یمكن البدأ من حیث انتهت نتائج مستوى االقتصاد والتطویر وارتباطه بالجانب االجتماعي حیث ان قیمة مؤشر الشعور     

باالنتماء والسیطرة علـى المشـاریع هـو احـد اهـم اسـباب نجـاح المشـروع حیـث اتـت القـیم مرتفعـة وذلـك لمـا بینـه طـرح مبـررات 
مبنــى العبــارة فــي ســان ( الخلفیــة التاریخیــة للمبنــى حیــث ان بعــض المشــاریع كــان بطلــب مــن الســكان عملیــة الحفــاظ للمبنــى و 

وبعضها تأخر لسنوات لیتم تقریر كیفیة الحفاظ علیـه بسـبب اراء السـكان وینطبـق ذلـك علـى فكـرة مبنـى البرلمـان ) فرانسسكو 
فعنــد تغیــر الهویــة االجتماعیــة اصــبحت بعــض ( مهــا االلمــاني وســاهمت المشــاریع جمیعهــا فــي ثبــات الهویــة الجتماعیــة ودع

المبــاني ال تلبــي متطلبــات هــذه البیئــة فمشــاریع الحفــاظ الوقــائي كانــت بمثابــة توثیــق وارشــفة للهویــة القدیمــة وتلبیــة لمتطلبــات 
عور وكــان مؤشــر الترمیـــز الحضــري قیمــة مســاویة لقیمــة الشـــ) الهویــة الجدیــة وقــد یكــون ذلــك واضـــحا فــي جمیــع المشــاریع 

باالنتماء وذلك الن هذه المشاریع اصبحت رموزا حضریة بسبب شعور السـكان باالنتمـاء وقیمتهـا وبعـض المشـاریع اصـبحت 
 .رموزا حضریة للسكان ولغیرهم من الزوار والسیاح مثل متحف اللوفر والمتحف البریطاني 

  )الباحثان:( المصدر/ االجتماعيعلى مستوى  تحلیل العینات لمفردات االبنیة التاریخیة  ):5(جدول 

 على مستوى االجتماعي
 المشروع

ثبات الھویة  الترمیز الحضري القیمة الجمعیة
 االجتماعیة

الشعور باالنتماء 
السیطرة على (

)المشاریع  
 مشروع البرلمان االلماني 1 0.5 1 0.83
 مشروع المتحف البریطاني 1 0.5 1 0.83
اللوفرمشروع متحف  0 1 1 0.66  
 مشروع اوبرا لیون 1 0.5 1 0.83
 مشروع اوبرا السكاال 1 0.5 1 0.83
 مشروع المتحف االوراسي 1 1 0.5 0.83

مشروع مكتبة كوینز  1 0.5 0.5 0.66
 ستایت

مبنى العبارة سان  1 1 1 1
 فرانسسكو

 الكنیسة االنجلیكیة في كندا 1 1 1 1
 المجموع 0.88 0.72 0.88 0.83

 :المذكورة في الجدول تمثل  القیم
 غیر متحقق 0 متحقق بشكل جزئي  0.5 متحقق 1
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 على مستوى البیئة 4-5-3-5

) استخدام الطاقة والستخام الموارد واالداء البیئي ( یالحظ من تحلیل المباني ان القیم جاءت متقاربة لجمیع المؤشرات     
، المستویات لما له االثر في تقلیل االستهالك وبالتالي رفع المنفعة االقتصادیة وهذا مایزید نسب نجاح المشاریع على باقي 

حیث ان تقلیل استخدام الموارد یأتي بفائدة اقتصادیة عند فعل الحفاظ وعند االدارةوالذي یسهم في تقلیل كلف عملیة الحفاظ  
قیمة المبنى على مستوى التجدید والتطویر  حیث ان مؤشر االداء البیئي یساعد على اطالة عمر المبنى وبالتالي رفع

 .الحضري 
 )الباحثان:( المصدر/ البیئة على مستوى تحلیل العینات لمفردات االبنیة التاریخیة  ):6(جدول 

 على مستوى البیئة

 المشروع
 استخدام الطاقة استخدام الموارد االداء البیئي القیمة الجمعیة

االلمانيمشروع البرلمان  1 0.5 1 0.83  

 مشروع المتحف البریطاني 1 0.5 1 0.83

 مشروع متحف اللوفر 0.5 0.5 0.5 0.5
 مشروع اوبرا لیون 0.5 0.5 0.5 0.5
 مشروع اوبرا السكاال 0.5 0.5 0.5 0.5
 مشروع المتحف االوراسي 1 1 0.5 0.83

مشروع مكتبة كوینز  0.5 1 0.5 0.66
 ستایت

سان  مبنى العبارة 0.5 1 0.5 0.66
 فرانسسكو

 الكنیسة االنجلیكیة في كندا 0.5 1 0.5 0.66
  المجموع 0.66 0.72 0.61 0.66

 :القیم المذكورة في الجدول تمثل 
 غیر متحقق 0 متحقق بشكل جزئي  0.5 متحقق 1

 

 االستنتاجات النهائیة من البحث   -5
 .ویمكن لألفكار  والتقنیات أن تتنوع ضمن الرؤیة التصمیمیة ن عملیة الحفاظ لألبنیة التاریخیة هي فعالیة تصمیمیة باألساسأ -
إن تحلیل األفكار التصمیمیة ضمن متغیرات الوظیفة واالغناء الزماني والمكاني أوضح أنه عند اتخاذ قرار تغییر  -

ثم یتم اختیار أوًال ومن الحفاظ الوظیفة، فان الوظیفة الجدیدة تكون واضحة ومقصودة وببرنامج واضح، ، وال یأتي قرار 
 الوظیفة أو استبدالها ووضوح الوظیفة یتسنى توجیه الفكر التصمیمي باتجاهات تحقیقها بأسالیب متنوعة

فعل تصمیمي معماري فقط بل هو فعل معماري حضري یتعلق بالمجاورات المستدام ال یمكن اعتبار فعل الحفاظ  -
 واحیاء المنطقة 

ت النتائج انه على مستوى العناصر التكمیلیة ال یوجد شي اسمه حفاظ كامل ضمن توظیف العناصر التكمیلیة فقد أظهر  -
ففي كل العینات كانت هناك تغییرات في مواد اإلنهاء إما بإضافة مواد جدیدة أو بتغییر األلوان أو إضافة مكمالت 

كانت لكونه یمثل مرحلة عدا تلك التي اعتبرت أیقونة تاریخیة حیث تمت إعادة كل تفاصیله الدقیقة كما ( للفضاءات 
 ).في الفكر التصمیمي

أن التغییر یسهم في اغناء القیم الزمانیة والتعبیریة، ولكن هذا التغییر یفترض أن یأتي بعد االستیعاب الكامل للمبنى  -
 .معماریًا وهندسیًا وبوضح األهداف وقوة الفكرة التصمیمیة

ظیفي األكفأ الذي آلت له األبنیة التي أعید تأهیلها، یقدم موارد أن الجذب السیاحي والمعنوي وٕاضافًة إلى األداء الو  -
 .إضافیة استثماریة مادیة، إضافة إلى القیم المعنویة والرمزیة للمبنى
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إال أن طبیعــة ) الخارجیــة والداخلیــة(فــي كیفیــة التعامــل مــع مكوناتهــا نفســها األهمیــة باألبنیــة المنفــردة وان كانــت تحظــى  -

ومــن أهــم مــا یصــنف ضــمن األبنیــة المنفــردة هــي األبنیــة  .یقــدم إمكانیــات متغــایرة للتعامــل معهــا  انفرادهــا الكتلــي ســوف
 .التاریخیة والصرح التاریخیة التي غاب محیطها التاریخي وبقیت قائمة ضمن المكان مع كل التغییرات التي حصلت فیه

ان الحفاظ قـد الیكـون لمبنـى واحـد وانمـا یتعـداه الـى عـدة ابنیـة حسـب قـدم االبنیـة المحیطـة بـالمبنى التراثـي او التـاریخي  -
كــون الحفــاظ احــد  فضــًال عــنمــن خــالل اســالیب عــدة تبعــا لتطــور العلــم بهــدف انعــاش المجتمعــات فكریــا وثقافیــا وفنیــا 

 .الطرق للمردودات االقتصادیة 
المستدام حالیا ال یقتصر على المواقع األثریة والمباني التاریخیة المنفردة فقط، بل عادة ما توظف مفهوم الحفاظ  ان -

سواء التاریخیة منها أو التقلیدیة أو الحدیثة، وهي ال  ،المباني المشیدة جمیعها وصیانتهاآلیات الحفاظ المختلفة لحمایة 
تاریخ وضع المخططات  مناشرة في استخدامه فحسب، بل تبدأ تبدأ مباشرة بعد انتهاء عملیات تنفیذ المشروع والمب

 .الحدیثة تقنیاتالاستخدام  ومن خالل توظیف جوانب الحفاظ الوقائي، و األولیة له 
 التوصیات -6
 .منهجي بشكل العمراني التأهیل بمشروع الخاصة الوثائق وتوثیق الجرد لعملیة القانونیة الصبغة إعطاء -
 .الوقائي والحفاظ الصیانة برامج إصدار  -
التراثیة بشكل خاص لدى الجهات الحكومیة التاریخیة و یوصى بنشر وعي اإلستثمار بشكل عام وباستثمار األبنیة   -

 .وغیر الحكومیة
 .العامة والخاصة التاریخیةلبعض األبنیة ) المقصود فیها تطویر وٕاعادة تأهیل(یوصى بإیقاف أعمال التشویه   -
التراثیة في التاریخیة و التراثیة، یتم فیها تسجیل جمیع األبنیة التاریخیة و جل وطني لألبنیة یوصى بقیام أو تفعیل س  -
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