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عن انس بن مالك رضً هللا عنه ..عن " النبً صلى هللا علٌه وسلم " قال  " :إن قـامت الساعة وبيـ أحـ م فسـيةة فــان اطـعطا أن ال يقـوم
حعى يغرطيا فـةيغرطيا فـةو بذلك اجر " . " ..صدق صلً هللا علٌه وسلم " ..رواه اإلمام احمد .
" الغـــرس "  ..أداة البناا " الحـــاـضاري "  ، ..حاال التااباه باـ " الرمز "  ..تتجساد " الهــزـوية "  ، ..وان " جانبهاا " فاااك جال "
التحــي "  ..بل و مبعث إلشكالٌات عدة !!.
والهوٌااة دالااة " المززورو "  ،باعث اة لصااتات " االصززالة " فااً معاار التاابهااا بمتطلبااات " المعاصززرة "  " .. ،الثقافززة " لغتهااا .. ،
واالسااتدالل " الحسززي " علااى معنا ااا ٌتخطااى الاادالبل " اللغويززة " لتعرٌتهااا " .. ،مكانيززا "  ..تشااٌر إلااى ثواباات التشااكٌل الموروثااة ،
والعناصر المتمٌزة  ،وغٌر المتكررة  ،الدالة على شخصٌة المكان  .. ،و" منيا " تؤرخ لبصمة اوٌاه  " .. ،الغزرس " مبعثهاا .. ،و"
االنحيا " معٌار تواصلها  .. ،بضمانه تجسدت حضارات عدة  .. ،وثق لبناً مجتمعاتهاا  ،وتتابعات أصادا ثاافتهاا  ،علاً أن التأكٌاد
على " تاريخانية " و" نسبية " الهوٌة ٌاترن بعدم اإلقارار بثبوتهاا ..األمار الااي ٌكتال لهاا المروناة والموابماة والتعااٌ  .. ،وحاق
االقتباس من ثاافات اآلخر .
وتناول مسالة " الهوية " كباعث اي دالالت ثاافٌة لتشكل " الذات " المعمارٌة ـ وتجسده خصابص البصمة التعبٌرٌة الدارجاة لعماران
الواقع المحلً المعاصر ـ ٌؤكد غٌبة دور" المورو " كثابت مرجعاً ٌاؤرخ فاً ساٌاقه لبناً تطور اا  ،وٌنباا عان خلال واضا فاً
حٌثٌات " الغرس "  ،إضافة لتكرٌسه لما ٌعرف بمبدأ " االنحيا "  ،وسوا أكان الك نتاجاا لضاعف " الزذات " فاً مواجهاة الحضاور
الطاغً للـ " اآلخر " أوأنه خبلصة للاطٌعة مع الماضً فان مردوده قد تخطاً متطلباات التوثٌاق لجااور المكاان الاً تارٌار ناوم مان
االرتجال واالزدواجٌة ـ حٌال التواصل بٌن الاــدٌم والجـدٌد الموروث والاادم ـ اثرا بدورٌهما علاً كناه النتاا  ،وارتباطاه بمصاداقٌة
التناول من جانب وبغٌة الواقع فٌه من جانب أخر .
جانب من اإلشكالٌة إان تحددت مبلمحه فً اناطام التواصل مع معطً الماضً " النتاج " و" المضزمو " ماابال ماد متساارم وغٌار
مسبوق للتعاطً مع واقع الحاضر دونما مرجعٌة أو اكتراث  ..أورث ـ المد ـ ارتجاال وفوضوٌة اختلتت ازابهما الرؤى  ..باٌن "
معارض " ضعف واستكانت سرٌرته  .. ،واتخا موقع " المشاهد "  ،وبٌن " مريد "  .. ،اتخا طروحات الركب بناً للتواصال ماع "
اآلخر " دون إدراك أو تمٌٌز .
اه الورقة البحثٌة فً سٌاق منهج استارابً تحلٌلً لدور " االنحيا " فً تحدٌاد كناه العبلقاة باٌن الصاٌاغة التعبٌرٌاة لبناً
لاا تعر
عمارة الواقع المحلً المعاصر وبٌن حٌثٌات ارتباطها بعناصر الموروث التراثً لالك الواقع  ،كأساس لـ " غرس " مبلم " الهوية "
المعمارٌة الشا د " الغابب " على مطلب سٌرورة التواصل الزمانً المكانً .

مةمات الط ـ ـ ــرح :
" العــــمارة  ..الثـــــاافة  ..الغــــرس  ..االنحـــٌاز  ..الهــــوٌة  ..التعـــــبٌر " .
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"Identity between planting and bias in the expression
Signs of local contemporary reality architecture"
The content :
For Anas bin Malik may Allah be pleased with him . The Prophet (peace be upon him), said :
"But the hour and in the hand of one of you something to plant , if he is able not to stand before
planting it ,he should do and he will be rewarded. Narrated by Imam Ahmed.
"Planting" is a" civilized" Construction tool when confluents with the "symbol", the "identity"
is characterized and if leaves it out , that is the bulk of "bias" .. But, is a source of several
intricacies.
The identity is the function of " heritage", emitting qualities of "originality" in the exhibition
of coinciding with the requirements of "contemporary" .. "Culture" is its language and
"sensory" inference on its meaning overcomes the "linguistic" signs for defining it, .. "the
place" .. referring to the inherited fundamentals of restructuring , the distinctive and nonrecurring elements, proving the character of the place .. And "time" chronicled the
characteristic of its relatives, .. "Planting" is its source and "bias" is the standard of its
continuity, with its guarantee embodied several civilizations, connected to their own
communities, and the echoes of their culture continued. But the emphasis on identity being
"historical " and " relative " is accompanied by not ratifying its firmness, Which ensures its
flexibility, harmonization and coexistence .. beside the right to quote from other cultures.
Approaching "identity" as an incentive with cultural connotations form the architectural
"self " –embodied in the features of the expressive characteristics rolling the physical structure
of the local contemporary reality - confirms the absence of the role of the " heritage" as a fixed
reference chronicles its development in its context, and bodes about a clear imbalance in the
"planting", in addition to dedicating what is known as the "bias", and whether that is the output
of the weakness of "self" in the face of the overwhelming presence of the "other" or the
conclusion of the separation from the past, the outcome of which had surpassed authentication
requirements of the roots of the place to decide a kind of improvisation and duplication -about
communication between the old and new and the inherited and he forthcoming- has an impact
on the essence of the outcome and its connection with the handling credibility, on the one
hand, and the view of the reality in it , on the other.
Part of the problem then its features specified in the interruption in communication with the
contents of the past "outcome" and "content" against accelerated and unprecedented tide for
dealing with the reality of the present; without reference or indifference, which made the tide
improvised and chaotic and consequently visions are divided between opponent who became
weak and distressed and took the place of the spectacular and supporters who took the
originated ideas as fundamentals to communicate with the "other" without recognition or
differentiation .
Therefore, this research paper presents in the context of an inductive analytical method the
role of " bias " in identifying the essence of the relationship between the expressive language
of the structure of the local contemporary reality and the aspects of its connection with the
elements of the legacy Heritage of that reality as a basis for "embedding" the features
architectural "identity"; the "absent" witness for the demand of proceeding spatial temporal
continuum.
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تميـ ـ ـ ـ ـ ـي :
عن انس بن مالك رضً هللا عنه  ،عن " النبي صةى اهلل عةيو وطة " قـال  " :إن قـامت الساعة وبي أح م فسيةة فـان اطعطا
أن ال يقوم حعى يغرطيا فـةيغرطيا فـةو بذلك اجر "  " .ص ق صةي اهلل عةيو وطة " ..رواه اإلمام احمد .
" الغـ ـرس "  ..ى ـ ـنا يؤطس لمنظومعي الفعل " الحـ ـ ـضاري " والعواصـ ـل " البناء "  ، ..إن " العقي " بـالرم  ..تجسـ ت " الي ـ ـوية
"  ، ..وان " جانبو " فذاك جل " العح ـي "  ..بل و مبعث اإلشك ـالية وغيرىـ ــا !!.

لعال رؤٌاة التٌلساوف " أنجزوس جزرا هزام " فاً كتابـــاـه " Richard E. Nisbett, (2003), "The Geography of ...
" .. thought..الرامٌة إلً أن  " :الفـارق المذىل امثر من طواه بين تراثين يحـعنن ررفـي العـال المعحضـر ىـو قـ ر المنطـ

ومصيره  .اذ ظل المنط عن الغرب محوريا  ،ول ينقطـ ابـ ا الطـيل الممعـ لرطـالعو  .. " ..تكااد ترصاد احاد ابارز مشاكبلتنا
المعاصارة والمتمثلاة فاً التاردد فٌماا باٌن رؤٌاة مورثناا ـ بعٌادا عان كناه وثاال بنٌاناه ـ بصاورة جدلٌاة تساتهدف إنكاار أ لٌتاه
لمجابهة طرح الواقع المعاصر  ،وبٌن رؤٌتنا إٌاه بعٌن اآلخر " ٌاره " و أم " ٌنتٌه "  ..وتلك الرؤٌة ـ بشاٌها ـ وان كانات
ملكا " للخاصة " فاد تخطا ا " العامة " الً رؤٌة أكثر تطرفاا تعماد إلاً تاراث " اآلخزر" كثابات مرجعاً ٌصاعب ازا ه
تارٌر " السبب " و" الهدف "  .!!..غٌر أن ما ٌمكن رصده ـ إبان الك ـ ٌتعلق بحاٌاة االنتصال الحادث بٌن " واقع " الااات
المغٌب  ،و" ماضيها " الاي طوٌت معالمه  .. ،بل و" حاضرها " الااي لام ٌعاد ملكاا لهاا  ..لااد أضاحت تارى " بال لعلهاا
الترى " ااتها فً ظل البرٌق االخاا لطرح " اآلخر" !! ..تلك ً البداٌة ..

 ..أمااا مااا بعااد ا ف اإن " الرمز " فااً تراثنااا الٌعنااً صااورة حتااى لااو تضاامنها لكنااه ٌتخطا ااا لمااا ااو أعمااق وا اام  ،و ااو "
المااوروث الااداللً لثاافااة تشااكلها  .. ،واإلباادام نااا فااً اعلااً صااوره ااو قبااول وتضاامن لبواعااث نمااا الااك المااوروث دون
االقتراب منه  .. ،فهو احتاوا لبناً تلاك البواعاث دون التعبٌار المعلان عنهاا  ،والتعبٌار عان الاك ال ٌساتلزم باالحتم أن ٌجساد
خبلل صور .. ،ولكن ربما ٌتضمنه إظهار ادئ وصامت لحالة من التأمل فاً البواعاث المشاار إلٌهاا  ..بالتاالً ال ٌتحاتم أن
ٌعكس العمل مجمبل مبدأ أو صورة  ،لكناه فااط ٌحاور وٌحاول الواقاع الماادي المحاٌط باه كٌتٌاا باأن ٌجعلاه جاز ا مان حالاة
االتزان التً أنتجه  ،والتً ٌاع مركز ا فً إدراك كنه البواعث  ،بما تتضمنه من مٌراث جسدته أحاسٌس ومضاامٌن ثاافاات
بعٌنهااا " عبااد الحلااٌم إباارا ٌم  .. ،مواجهااة مااع متااا ٌم التحٌااز فااً التاارا المعماااري  ،ص.." 333عااد اإلنسااان محور ااا ،
والمعتااااد دلٌلهاااا  .. ،وبااارغم ااااا وااك فااااد غااادا واقعهاااا حاااابرا باااٌن ااتاااه المغٌباااة والاااك النااااٌ الهاااادم والهاااادر لئللٌاااة
والمٌكانٌكٌاة  ..حاابرا باٌن غارس جاناب بغٌاة الهوٌاة  ،وانحٌااز تبادت علاً إثاره لغاات قربهاا مان االستنسااخ لام ٌبعاد ا عان
االرتجال !!.
األماار إان ٌتطلااب تناااوال تحلٌلٌااا لاادور" االنحـززـيا " فااً تحدٌااد كنااه وحاٌاااة العبلقااة بااٌن بواعااث الصااٌاغة التعبٌرٌااة للبنااً
التركٌبٌاة لعمااارة الواقاع المحلااً المعاصاار وباٌن حٌثٌااات ارتباطهاا بترضااٌات المااوروث التراثاً لااالك الواقاع  ،كأساااس لااـ "
غززرس " معاصاار وبنااا لمبلماا " هويززة " معمارٌااة غٌباات وارتبطاات باناطااام ملحااوظ لصااٌرورة التواصاال الزمااانً
المكانً .

الرمز فً تراثنا الٌعنً صورة حتى لو تضمنها لكنه ٌتخطا ا لما و أعمق وا م  ،و و " الموروث الداللً لثاافة تشكلها " الصورة األولً لمعبد
حتشبسوت بمصر  ،والثانٌة لمعبد الملكة بلاٌس بالٌمن والثالثة للمنزل الٌمنً الادٌم والرابعة لعمارة المناطق الجبلٌة بالمغرب.

في مسالة اليـ ــوية ..
الي ــوية مف ــيوم :
الهوٌة " كمفهوم "  ..أخات من " ه َُو  ..ه َُو "  ..بمعنى أنها جو ر الشً  ،وحاٌاته  ..فهوٌة اإلنسان ..أو الثاافة  ..أو
الحضارة ً جو ر ا وحاٌاتها  ،ولما كان فً كل شاً مان األشاٌا ـ إنساان ًا أو ثاافاة أو حضاارة ـ الثوابات والمتغٌارات ..
فإن وٌة الشً ً ثوابته التً تتجادد ال تتغٌار ،تتجلاى وتتصا عان ااتهاا ،دون أن تخلاً مكانهاا لناٌضاها  ،طالماا باٌات
الاات على قٌد الحٌاة  " .محمد عمارة  ،مخاطر العولمة  ، ..ص. " 6 :

وٌعاارف " الجرجززاني " الهوٌااة باولااه  " :إنمززا هززي اامززر المتعلز مز حي ز امتيززا ع ع ز ااغيززار"  ،واالمتٌاااز نااا بمعنااى
الخصوصٌة والتترد واالختبلف  ، .. ،وٌضٌف  " :بأنها الحقيقة المطلقة ؛ المشتملة علزى الحقزا ؛ اشزتمال النزواة علزى
الشجرة في الغيب "  " .الجرجانً  ،التعرٌتات  ،ص  ، .. " 313 :و ً بهاا المعنى  " :مجموع القيم والمثزل والمبزاد
التززي تشززكل ااسززاس الراسززة للشخصززية الفرديززة أو الجماعيزة  ..والعامززل الززذد يحززدد السززلول ونززوع القززرارات و اافعززال
ااصلية للفرد والجماعة ".
أٌضا ٌعر " ميكشزيللي " لكونهاا " :مركزب مز العناصزر المرجعيزة والماديزة والذاتيزة المصزطفاة التزي تسزمف بتعريز
خاص للفاعل االجتمزاعي "  " ..الهوٌاة  ،الٌكساً مٌكشاٌللً 1993 ،م "  ..وٌتسار " الحمزد " اات التعرٌاف باولاه  " :بزأ
الهوية طالما أنها مركب م عناصر ،فهي بالضرورة متغيرة  ،وفي الوقت ذاته تتمي بثبات  ،مثل الشخص الواحزد ُيولزد
ويشب ويشية وتتغير مالمحه وتصرفاته وأحيانا ً ذوقه  ،لكنه يبقى في اآلخر هو نفس الشخص وليس شخصا ً آخزر " " .
تركً الحمد  ،الثاافة العربٌة فً عصر العولمة " .
والهوٌة دوماا جماام لثبلثاة عناصار " :العقيزدة " ٌ ..جساد ا الٌااٌن وتاوفر رؤٌاة للوجاود  ،و" اللسزا " أداة التعبٌار ،وباه
ٌرمز للغة  ،و" المورو " دالة الثاافة  ،وتعبر عنه العمابر " ..محمود المنٌر  ،العولمة وعالم ببل وٌة  ،ص ." 136 :
واقتران مسألة " الهوية " بـ " العمارة " ٌطارح لماا ٌعارف بالادالبل الثاافٌاة لحركٌاة الشاكل  ،باعتباار األشاكال صاٌ تعبٌار
معمارٌة فً حالة حركة دابما كونها مرتبطة بالحراك االجتماعً فالمجتمع و الاي ٌنتجها  ،وٌبثها معانٌهاا و او الااي
ٌدفع بها إلى التغٌٌر حتى تستار أو تتبلشى وتنتهً  ، ..وتتحارك األشاكال فاً ساٌاق مساتوٌات أربعاة للهوٌاة كماٌااس لاالك
الحراك  :حٌث تبدأ بمعانً فردٌة ضعٌتة  ،ثم تصب مع مرور الوقت ضمن الااكرة الجماعٌة اات المعانً الرفٌعة التاً
ٌصعب معها تغٌٌر الشكل أو تحرٌكه  ..فتبدأ اه المستوٌات من " الهوٌة االدراكٌاة التردٌاة " و اً المساتوى األضاعف ،
ثم " الهوٌة التردٌة الاٌمٌة "  ،ومن بعد ا " الهوٌة الجماعٌة االدراكٌة "  ،وأخٌارا " الهوٌاة الجماعٌاة الاٌمٌاة " مشااري بان
عبد هللا  ..الهوٌة المتحولة والشكل ." ..

اليـ ــوية م ـ ـوروث :
الهوٌة " دالة " الموروث  " ،باع " لصتة االصالة  ، ..فً معر التاابها " بمتطلبات " المعاصرة  ،الثاافة " لغتها " ..
 ،واالستدالل " الحسى " لمعنا ا ٌتخطى الدالبل اللغوٌة لتعرٌتاتها  ، ..و ى  " :لغــويا "  ..تعنى  " :الاات  ..اات
الشا .. ،حاٌاته وخصوصٌاته "  .. ،و" فلسفيا " تعنى  " :ما ٌعرف الشا فً ااته دون اللجؤ إلى عناصر خارجٌة
لتعرٌته "  .. ،وتستعمل أٌضا للداللة على الجو ر  ،و و " ماال ٌندر وال ٌدخل فى التغٌرات الزمنٌة والعرضٌة والما ٌة
"  ..وفً علم " المنط " تشٌر إلى معنٌٌن :
 التوافق  ..أو التبلقً  ..بمعنى التساوي والتشابه المطلق بٌن كٌتٌٌن أو كمٌن . الثبوت  ..ثبوت الشا ثباتا ال ٌتغٌر بما ٌعترٌه  ،اوماٌعترى ما ٌحــٌط به .بٌاد أنهاا " مكانيززا "  ..تشاٌر إلاى الثواباات التشاكٌلٌة الموروثاة  ،والعناصاار المتمٌازة  ،وغٌار المتكااررة الدالاة علاى شخصااٌة
المكاان (عاالم التكار ،مجلاد 1999 ، 82م)  .. ،وبااكر المكاان ٌتبادى متهاوم " الغزرس " ..الباعاث اللتااا " الهويزة " بااـ "
الطززابع "  ،..الااك " األخٌاار " ٌجسااد مجمااوم الصااتات " المراجززع " البصاارٌة التااى تمٌااز مكانااا بعٌنااه  ،..و ااو "عمرانززي"
الرتباطه بإضافات اإلنسان واألفاراد والجماعاات ٌ ، ..ارتبط بالمكاان والزماان وثاافاة الجماعاة  ،وٌجماع باٌن ثناٌااه مبلما :
الشخصية  ،والخصوصية  ،والتفرد  ،والتمي  ،والتماي  ،والطر  ،والوحزدة  ،والتجزانس  ،والتكزرار  ،و ، ..وإلاً غٌار
الك .
وللطابع بعدٌن أساسٌٌن  " :مادد " و " ثقافي " ٌ .. ،دفعا به كـ " متهوم " لتجااوز الجواناب المادٌاة والبصارٌة والتشاكٌلٌة
للنطاقااات العمرانٌااة الااى األبعاااد الثاافٌااة واالجتماعٌااة واإلنسااانٌة للجماعااات الااطنااة إٌا ااا  ،لاااا فهااو بمكوناتااه وعناصااره
ومترداته التركٌبٌة ٌعد " محددا " للدالبل التكرٌة والرمزٌة لتلاك األبعااد  ،..وانعكاساا لمبلما المكاان والزماان والمتغٌارات
االجتماعٌاااة والثاافٌاااة الساااابدة  ،فهاااو" تساااجٌل مركاااب " لمعطٌاااات الواقاااع االجتمااااعً واالقتصاااادي والثااااافً وكااااا التاناااً
للجماعات البشرٌة  ..والطابع تابع لؤلحداث والرؤى والتٌارات  ..بٌد انه ال ٌشترط أن ٌمثل قٌمة تستوجب الحتااظ علٌهاا
 ،وتارٌر الطابع ٌتطلب الوعً بالمحتوى والمكان والموروث .
و وٌة العمران " نتا " فعال فكري بٌن أفراد وجماعات أي مجتمع  ،و ً تكرٌس لاناعات الك المجتمع بكنه الك النتاا
تكونت اه الاناعات من خبلل خبرات ـ متراكمة ـ طوٌلة مارساها المجتماع  ، ..مار فٌهاا بمحااوالت التجرباة والخطاأ حتاى
تبلورت لدٌه اه الاناعات على شكل مجموعة من النظم التً وظتت كعناصار اتصاال باٌن أفاراده وجماعاتاه  ، ..ااه الانظم
كانت قد اكتسبت سلطوٌتها من " التقاليد " و" ااعرا "  ، ..وإزا حتمٌة ارتباط العمارة بالتكر والثاافة تحتم وجود حوار
متبادل بٌن ملق ومتلق فً المجتمع الواحد لٌزداد التتاعل وٌتطور وٌنتظم ( مشاري بن عباد هللا  ،العمزارة والثقافزة دراسزات
نقدية . ) ..

وٌة العمران " نتا " فعال فكري بٌن أفراد وجماعات أي مجتمع  ،و ً تكرٌس لاناعات الك المجتمع بكنه الك النتا .

والتأكٌااد علااى تارٌخانٌااة ونساابٌة " الهويززة " ٌ ،اتاارن بعاادم اإلقاارار بثبوتهااا  ..األماار الاااي ٌكتاال لهااا المرونااة والموابمااة ،
والتعاٌ  ،واالقتباس من ثاافات اآلخر  ..بٌد أن تناولها فً معر قضٌة " الغرس " وما ٌارتبط بتلاك الاضاٌة مان دالالت
ثاافٌة ـ تحدد كنه الاات المعمارٌة ـ ٌاتضً طارح " الطزابع " كدالاة لخصاابص البصامة التعبٌرٌاة الدارجاة لصاٌ العماران ،
إلً جانب " الترا " الباعث المرجعى لكلٌهما  .. ،و" االصالة "  " ..المعاصرة "  ..وغٌر ا من متا ٌم  ،تؤساس للغارس
الواجب والمأمول .

الم ـ ـوروث غ ـ ــرس :
" المــــورو "  ..من " اإلر "  ، ..ماتضً " الغــــرس "  ، ..واحد بواعث تشكل " الهوية "  ،وسند مرجعى لما ٌة "
الطابع "  ،..و و للمجتمع مماثل للعادة عند الترد ٌ ،اترن ببصمة الزمن  ،وٌشكل احد روافد صٌاغته  .. ،أداه محتزة للبناا
المنظومى للحضارة ٌ ،نبغى اال ٌرادف الركاود  ،ولاٌس بالضارورة ان ٌعبارعن طاراز قادٌم  ،كماا اناه الٌلازم ان ٌرجاع الاى
ماسبق بزمن طوٌل  ،فبمجرد اتخاا احد م لارار ٌتخطى به مشكلة ما فانه ٌكون قد اتخا خطوة تجاه ارسا " ترا "  ،لٌعاد
تكرار اخرٌن لنتس الحل بداٌة " إلقرارع "  ،ومع إضاافات غٌار م الساهاماتم ٌصاب " المزورو " قاد تام ارسااؤه  ..بٌاد ان
عبلقة الموروث بالزمن التشكل متوالٌة  ،بالرغم من إضتا األخٌر على األول صبغة االصالة  ..وغالباا مااٌتم اقارار ثوابات
" المورو " مع فترات النضج لكل فعل  ".حسن فتحى "  ..وللمخزون التراثى دوره فاى تاكٌاد " الهويزة "  ، Identityو"
التفرد "  ، Differentiationو" الطابع "  ، Characterوشخصٌته المتمٌزة االمر الاى ٌجسد النتاا الثااافى والماادى الى
حضااارة  ،ومعٌارالااك ارتباطااه بااالموروث التااارٌخى كباعااث " لالصززالة "  ، Originalityومعطٌااات الواقااع كمعٌااار"
للمعاصرة "  ( . Contemporaryسٌد التونى  ،ص .. ) 28لتتبدي آنااك مبلم " الغرس " فً أبهً صور ا .
ومنظوماااة التواصااال تاتضاااً التااااا الاااثبلث  " :الماااوروث " و " االصاااالة " و" المعاصااارة "  ...فاااـ " االصزززالة "  ..أحاااد
ماتضٌات " الغرس " التاعال  ، ..تتعلاق بمادى ارتبااط مجتماع ماا بجااور انماطاه الثاافٌاة والا نٌاة منهاا والسالوكٌة  ،رغام
ورود تاااثره بنماااا حضااارٌة وثاافٌااة مغاااٌرة للنمااوا الحضااارى والثاااافى الاااى ٌنتمااى الٌااه اااا المجتمااع تارٌخٌااا  .. ،و"
األصالة" تتطلب تواصبل تارٌخٌا ببل اناطام و ً إزا الك مرادف " للهوية "  ،واحد صور التعبٌر عن " الطابع " ،..

منظومة التواصل تاتضً التاا الثبلث  " :الموروث " و " االصالة " و" المعاصرة "
الصور( Extension to Victoria and Albert Museum-England )2،1لـدانيال ليبسكاند Daniel Libeskind
والصور ( BRIDGE HOLLOWAY ROAD UNL )5،4،3لكوب هممباوCOOP HIMMELBLAU

و اى ـ أٌضااا ـا مطلااب تتأكاد فااً ساٌاقه بصاامة التاارٌق وثالااه الحضاارى  .أمااا " المعــزـاصرة "  ..فهااً الماتضاً التااالً "
للغززرس "  ،..كمتهااوم مباشاار تعنااى التاازامن بٌااد ان التاااا المتهااوم والتصاانٌف الراسااى للحضااارات ماان جانااب واعتبااار
الحضارة الغربٌة االكثر تادما مرادفا للمعاصرة من جانب اخر كان قد دفع باات المتهوم تجاه التعبٌر عان التطاور مان ناحٌاة
والحداثاة مان ناحٌاة اخارى  .. ،علااى أن المعاصارة آناااك تساتلزم اتسااق التكاار  ،..بنااه  ،ومنا جاه  ،وادواتاه بماا ٌطرحااه ،
وٌنتجه العصر ااته " سامً خشبة  .. " 516-515وتلك ابرز الارابن المجابهة الستهدافات الغرس .

في فـةسـ ــفة الغـ ـ ـرس ..
الغـ ــرس الواج ـ ـ ــب :

" الغرس " من " غرس " بتت السٌن  ..،ومنها " غراس "  .. ،و" الغراس "  :ما ٌغرس وٌزرم  .. ،واألبنا " غزراس "
اآلبا للزمن  ،وكاا الولد " غزرس " أبٌاه  ،والكال " يغزرس " وٌنتظار الثمارة  ،و" الغزراس "  :زمان الغارس  ، ..والغارس

كمعنااً ٌاتضااً ربااط األداة ببواعااث نمابهااا  ،فلنتااا الغاارس مرونااة التكٌااف وتتاارد العطااا  ،مثلمااا لااه أن ٌااركن وٌعباار عاان
الباعث  ، ..بل وٌكون امتدادا له .
وأفضل ما اكر فً شان " الغرس " قوله "صةى اهلل عةيو وطة " فاً حادٌث اناس بان مالاك  " :إن قـامـت السـاعة وبيـ أحـ م
فسيةة فـان اطعطا أن ال يقوم حعى يغرطـيا فـةيغرطـيا فـةـو بـذلك اجـر"  " .صـ ق صـةي اهلل عةيـو وطـة " ..رواه اإلماام احماد ،..

باعتباره ٌؤسس لمنظومتً التعل والتواصل فاٌاام السااعة معنااه تسااقط النجاوم  ..واشاتعال البحار نااراً  ..وتتتات الجباال ..
واألر كلها فً حال زوال  ،اااً  ..لو أدركت ساعة الاٌامة الر ٌبة أحدا  ..فما عساه سٌتعل حٌنها ? ! ! " لاوأن بٌاده فسـيةة

فـان اطعطا أن ال يقوم حعى يغرطيا فـةيغرطيا ٌ .. " ..غرس فسٌلة النخل التً ال تثمر إال بعد سانتٌن ٌ !!..غرساها والاٌاماة قاد
حطت رحالها ودقت أوتاد ا !! " ..فلستة الغرس  ،محمد المٌلتً" .
" فلٌغرسها " كلمة جا ت لتار وبرغم بساطتها منهج حٌاة منهج متاده أن طرٌق اآلخارة او طرٌاق الادنٌا بابل اخاتبلف وال
افتراق ! !  ،فلٌس ناك كما ٌتخٌل البع طرٌق لآلخرة اسمه العبادة والتنسك وطرٌق للدنٌا اسامه العمال والكاد  ،وإنماا او
طرٌق واحد ال ٌتترق فٌه العمل عن العبادة وال العبادة عان العمال فكبل ماا شاً واحاد  ،..كلماة جاا ت لتهادم ماا فاً عااول
البع من حاابط للترقاة بناوه باٌن الادنٌا واآلخارة ! ! فمان الخطاأ االعتاااد باان العمال لآلخارة ٌاتضاً االناطاام عان الادنٌا ..
والعمل للدنٌا ٌضٌع وقت اآلخرة ! !  ..كلمة أساطت كل أشكال الر بانٌة  !.وجا ت لتجمع بٌن حظً الدنٌا واآلخرة  ،ولتار
بكون العبادة ً العمل والعمل هلل و العبادة  ..والعبادة من دون عمل لٌسات بمانهج  ، ..قاال تباارك وتعاالى  " :وابعـ فيمـا
آتاك اهلل ال ار اآلخرة ،وال تنس نصيبك من ال نيا " صدق هللا العظٌم .

 ..غٌر أن ما ٌعنٌنا ناا وفاً ساٌاق الورقاة موضاوم الطارح كاون " الغارس " أداة للتواصال ومبعاث لبلساتمرارٌة  ،فحادٌث
الرسول علٌه الصبلة والسبلم وان كان ارتبط بالتسٌلة من النخٌل إال أن دالالت المعناً تتساع ألكثار مان الاك بكثٌار  ..تتساع
لتار أن الغرس و األساس فً التارٌر للمستابل  ،وفً ربطه بالواقع  ،وكاا فً تواصل حٌثٌات الك الربط زمنٌاا ومكانٌاا ..
ومتهوم الغرس بااته ٌتسع لٌنال بواعث تشكل واستمرارٌة حٌاة اإلنسان على األر  ..فلٌست التساٌلة ساوي مثاال التاات
فٌه صتات النما والحتاظ والتواصل وغٌر ا من صتات  ..تتعدد صٌ إساااطها علاً ماعادا المثاال ..بال لعلهاا ال تكااد تبعاد
عن تلك التً فً فلكها ٌتبدى متهوم الهوٌة  ..مرتكزا علً فعال الغرس الواجب .

نقــيض الغ ـرس ..

" نظ ـرية الغ ـرس " :

" نقيض الغرس "  ..اا ٌرتبط بما نشره الكاتب والمتكر األمرٌكً " ألفي توفلر" فً كتاباه الشاهٌر " صزدمة المسزتقبل "
عام  .. ،1993محلبلً الكثٌر من مظا ر اإلرباك التً ٌتعر لها اإلنسان فً خضم التادم التانً الهابل فاً الغارب  ، ..وقاد
خر بنتٌجة متاد ا  :أن " اإلنسا " فارداً وجماعاات ـ وماع تغٌارات العصار ـ ٌتعار باساتمرار ـ وخابلل فتارات قصاٌرة
جداً ـ لضغوط " صدمات " ابلة عبر التغٌارات الكبٌارة فاً الظاروف الحٌاتٌاة التاً ٌعٌشاها  ،وأن قدرتاه علاى التكٌاف معهاا
غالبا ما تكون محدودة  ،وبالرغم من تمكن الابع مان الاتبلؤم ماع تلاك األوضاام  ،إال أن الكثٌارٌن ٌواجهونهاا باردود فعال
مختلتة  ،قد تبدأ بناوم مان النتاور فاالالق وعادم التجااوب  ،ماروراً بحااالت مان االكتبااب والجناون !! ، .وربماا وصاوالً إلاى
عنف " أحمد دعدو  :إشكالٌات الثاافة فً عصر العولمة  8336 ،م " استتبعه ظهاور خٌاارات عادة للهاروب مان واقاع لام
ٌعد ٌاٌم أ مٌة تاكر لئلنسان وقٌمه الروحٌة ضمنها ظهورعااقٌرالهلوسة والمخدرات والمسكرات وغٌر ا كاأداة للاضاا
علاى أي رغباة عالٌاة لئلحسااس بهاااا الضاٌام  ،فاً الوقات الاااي ٌسام فٌاه لؤلعصااب المنهااارة باساتجدا خاٌط رفٌاع متبااق
كشاعور أخٌاار باللاااة  ،..أٌضااا اختااار كثٌاارون االنتظااام فااً زٌااارة عٌااادات الطااب النتسااً  ،أو االنخااراط فااً جماعااات دٌنٌااة
مصااطنعة  ،فظهاارت حركااات مثٌاارة تاادعو للعااودة إلااى التاادٌن وإحٌااا الاااٌم " ااخالقيززة " ماان جدٌااد  ،وخاار مبااات الشاابان
والشابات إلى الشوارم و م ٌرتدون المساوح وٌارعاون الطباول ،فاً طااوس عجٌباة لمااا ب مبتكارة تحمال أساما غرٌباة
مثل " :هارد كريشنا" " ،جو بيزر "  " ،كوكلزوكس كزال "  " ،معبزد الشزعب " " ،بعثزة الضزو اإللهزي"  ،ونحاو الاك
(عبد اللطٌف العوفً  " :تأثٌرات الغرس الثاافً ألفبلم التٌدٌو. " ..
إن االستطراد فً حٌثٌات الك المشهد بادر ما ٌؤكد ماولة  " :الغرو إذ في أ مثقفو اليوم هزم جنزراالت المعركزة المقبلزة
وقادتهزززا ومحزززددو نتا جهزززا ،لقزززد بزززات علزززيهم مززز اآل فصزززاعداً القيزززام بزززدور محزززورد فزززي معركزززة الزززدفاع عززز اامزززة
وحضارتها .."...بادر ما ٌلاً بظبلل بالغة الاتامة علً موقع " الذات " من تلك األحداث خاصة إاا ما ادراجات نظرٌاة "
الغرس الثقافي " ..لؤلفكار والمعتادات تلك تؤكد علً  " :قدرة ميديا اإلعالم علي اخزتال صزورها ـ وأيزدلوجياتها ـ فزي
خل واقع تخيلي  ،تنتفي إ ا ع قدرة الذات علي التفرقة بينه وبي واقعها الطبيعي ".أحمد دعدو  ،إشكالٌات الثاافاة فاً
عصر العولمة  8336 ،م " ضمن حٌثٌات الك الطرح  ..الك أن بواعث اإلشكالٌة ونتاجهاا صانٌعة " اآلخار " التاعال  ،بٌاد

أن تبعاتهاا قاد نالات باـالتعل مان " الزذات " التاً لام تتخاا ـ ومناا زمان ـ خٌاار المشاا د فحساب بال تعدتاه إلاً التلااً دونماا
حراك .
وكانات " نظريزة الغزرس  " Cultivation Theoryقاد ظهارت فاً سابعٌنٌات الاارن الماضاً  ،و تؤكاد علاً أن وساابط
اإلعبلم تاوم بغرس عالم و مً فً ا ن المتلاً ٌ ،اوم بدوره بتابل اه الصورة على أنها تعبٌر حاٌااً عان واقاع غٌار وام
بطبٌعة صنعه  ،بل إن وعٌه ال ٌتعدى الشعور بالتسلٌة  ،إزا تعاٌشه المغٌب ماع شاتً طروحاات الاك الواقاع  ..وفاً ساٌاق
الك تكرس تلك النظرٌة لمعانً بعٌنها  ،اكر ا الباحث البٌروفً "جوركي تابيا" على الشكل التالً :
o
o
o

فالبٌبة  ..مجتمع اســـتهبلكً ترفً خــال من التناقضات .
والاٌم األساسٌة  ..التـــردٌة واألنانٌة والمـــنافسة العنٌتة.
والنجاح  ..التتوق المـادي على اآلخرٌن  ،والتلاا بمبا ج الحٌاة.

والمجتمع حٌنبا ٌاار بحتمٌاة رضاا الخاسارٌن باادر م  ،والتسالٌم لاه بادال مان التمارد أو محاولاة التغٌٌار ..فاً ساٌاق ساٌطرة
نظرة مادٌة براجماتٌة لتلك المعانً  ،تاادم علاى أنهاا لٌسات إال للترفٌاه والتسالٌة ،فاً حاٌن ٌؤكاد الباحاث األمرٌكاً "هربزرت
شيلر" على " أ صيغ الترفيه تلل ليست سود أشكال تربوية  ..ذات طزر أيزديولوجي " ،وٌؤٌاده "ميلفزي دد فليزر" فاً
قوله  " :يمك رؤية االعتماد القود لوسا ل اإلعالم على النظام ا لترفيهي بسهولة أكثر في تعديل القيم والقواعد السلوكية
".
وفاً معاار فرضااٌات نظرٌاة " الغززرس الثقززافي " توصاف عملٌااة الغاارس بأنهااا ناوم ماان الااتعلم العرضاً الاااي ٌنااتج عاان
التعاار التراكمااً " للوسااابط المربٌااة " حٌااث ٌتعاااٌ المتلاااً دون وعااً مااع طروحااات واقااع مستنسااق ٌ ،صااب بصااتة
تدرٌجٌة أساسا للصور الا نٌة والاٌم التً ٌكتسبها عن عالمه الحاٌاً  ،وال تاتصر تلك العملٌة علً التادفق المتتاالً للبناا ات
المربٌة  ،ولكنها جز من عملٌة مستمرة ودٌنامٌكٌة للتتاعل بٌن مختلف الرسابل والسٌاقات  ..تتناامً تأثٌراتهاا ماع صاغار
السن من الجماعات واألسر غٌر المتماساكة أو باٌن األطتاال الااٌن ٌاال لادٌهم االنتماا إلاى األسارة أو الجماعاة  ،وكاالك باٌن
الجماعات الهامشٌة  ،أو األقلٌات  ،أو بٌن من تصور م تلك المٌدٌا ضحاٌا  " .عبد العزٌز حماد عباد هللا الحسان  " :وساابل
اإلعبلم واإلعبلن  ..وصف نظري للعبلقة والتأثٌر. " ..
ونظرٌة " الغزرس الثقزافي " تارتبط بااخري تعارف بنظرٌاة " ترتيزب ااوليزات " وتؤكاد علاى أن للوساابط المربٌاة
أٌضا أن تحدد للمجتمع الاضاٌا التً ٌتكر فٌها وٌناقشها ،و ً بالك توغال فاً التأكٌاد علاى وجاود التاأثٌر ـ المشاار
إلٌه ـ وتحااه بشكل مباشر أكثر من غٌر ا من النظرٌات األخرى  ..وبنا ً على اا التصور فإن من مهام الااابمٌن
على صناعة الرسالة المراد بثها للمتلااً تحاـدٌد األشاخاص المبلبماٌن لحملهاا كماا ٌنبغاً  ،وإٌصاالها لآلخارٌن مان
خبلل قناوات االتصاال الشخصاً " .. " Lowery, A. & Melvin L.. (1995). Milestones in Mass.., P. 387
استنادا إلً ما ٌعرف بـ " التأثير االختيزارد "  ..الاك الااي ٌساتند إلاً مبادأ إشابام الرغباات والحاجاات  ،وٌساتند
إلً أن التراكمات المعرفٌة فً اا الجانب جا ت لتؤكد أن ناك فبات معٌنة من الناس ال تادم علاى اختٌاار وساٌلة
معٌنة من وسابل اإلعبلم فحسب وإنما تلجأ إلى تتسٌر ما ُتادم بصورة مغاٌرة لتتساٌر الابع اآلخار " Defleur,
"  ..L. & Sandra, B. (1989), Theories of Mass..األمر الاي أكد على أن جدوى توظٌف ثبلثة عوامل
" االخعنف ــات الفرديــة بــين المعةقــي وغيــره  ،والطبقــة االجعماعيــة الع ــي ينعمــي إلييــا  ،ومــذا عنقـات ـو بــاآلخرين " ..كأسااااس
لتحدٌد خٌارات المتلاً لاا الرسالة .

في مفي ـ ـوم االنح ـ ـياز
 ..االنحـ ـ ـ ـ ــياز رؤية :
بحسب راسم بدران  " :التحي م حا وهو التملل  ،وم انحا وهو االنصرا بالملل إلي جهة ما  .والتحي معناع شغل
المكا وإضافته إلي شخص ما  ،وهو أساس التملل  ،وبهذا المعني يدل " االنحيا " علزي كزل مزا يصزر المواقز إلزي
جهة محددة  ،أو ما يوجه اآلرا وجهة دو غيرها م الوجهات  ،وعلزى ذلزل ال يخزرج االنحيزا عز انزه يكزو اختيزارا
محددا م بي مجموعة معينة م البدا ل  ،يميل المر في النهاية اسبابه الخاصة إلي ترجيف احدها علي غيرها جميعزا
"  ،علً أن التحٌز المنهجً فً مٌدان التنون ـ باعتبار ا احد روافد العلوم اإلنسانٌة ـ أمرا اا صعوبة إزا اقتراناه بتسااؤل :
ل ثمة منا ج ٌمكن إتباعها فً التنون ?  ..بمعنً  :ل ثمة منهج ٌمكن للمصور أو النحات أو المعماري أن ٌتبعه فً بحثاه
? والتارق كبٌر بٌن التن بوصته إبداعا وبٌن التن بوصته تارٌخا ٌسرد كاصة لهاا التن أو ااك  ،حتاى وان كاان السارد ٌتخاا
صورة نسق محكم كما و الحال عند بع التبلستة .
وفً موضع أخار ٌضاٌف بادران  " :علزي انزه وا كزا االنحيزا المنهجزي حقيقزة واقعزة فزال ينبغزي النظزر إلزي ذلزل اامزر
باعتبارع يمثل معطي واحد ال تنوع فيه  ،وال تعدد في تجلياته داخل مختل ميادي الحياة اإلنسانية  ،فالمناهج التي تتسم

بقدر م االنحيا في ميدا العلوم الطبيعية ولربما الرياضية أيضا قد يكو االنحيا فيها عامال ليس له ااثر ـ علي ماله
م اثر بالطبع ـ مثلما يكو لالنحيا في ميدا العلوم اإلنسانية التي ال تتوق فيه قيمة النتا ج في كثير م ااحيا علي
نوعية المنهج المستخدم في هذا الحقل اإلنساني أو ذال  .حتى لكا النتا ج في العلوم اإلنسانية عناصر يمكز التنبزؤ بهزا
حتى قبل خوضها بحثيا "  ..راسم بدران  ،العمارة والتحٌز "ص. " 931/315
ثمة نحت رومانً  ،ورسم إٌطالً  ،وعمارة إسبلمٌة  ،وموسٌاى ألمانٌة  ..الق  ، ..األمر نا ٌتعلق بانتساب التن إلً قومٌة
مااا  ،أي إلااً فكاارة روحٌااة محااددة فااً صاامٌم اااه األمااة أو تلااك  ،ولكاان اال ناااك إمكانٌااة للتحاادث عاان ماانهج فااً العمااارة
اإلسبلمٌة وأخر فً النحت الٌونانً وثالث للرسم اإلٌطالً وغٌره للموساٌاً األلمانٌاة  ..إاا كانات اإلجاباة بانعم فماا اً تلاك
المنا ج  ،وان كانت ببل  ..فاألمر ٌتطلب بحثا عن متهوم التحٌز فً معطً أخر ٌاع خار منطاة المنهج فً التان حٌاث ال
وجود للمنهج أصابل وإنماا نالاك رؤى حضاارٌة ثاافٌاة تتجلاً فاً كال عصار بطرٌااة ماا تااود إبادام المبادعٌن  ..وتاؤرخ
لمعطً ثاافً ٌخلع علً التن وٌته اإلسبلمٌة أو األلمانٌة أو اإلٌطالٌة أو غٌر الك من جانب  ،ومان أخار تاار بحاٌااة التمٌاز
الشخصً لنتا اا التنان أو ااك  ،فً سٌاق ٌؤكد انتسابه إلً الكلً الحضاري الاومً مع تأكٌده علً ااته وخصوصٌته .
ولكون العمارة احدي التنون إزا إطبلعها بالتعبٌر عن أفكار اإلنسان ورؤاه عبر الماضً والحاضر ،فلم ٌكان النتاع ٌوماا إال
جانبااا ماان وظابتهااا  ،بٌااد أن التعبٌاار كااان دومااا احااد أ اام عناصاار ا التااً كرساات العمااارة نتسااها لتحاٌاهااا وتجسااٌد ا فااً
تعبٌراتها المتعاقبة عن الروح اإلنسانً وروح المعماري وروح األمة التً ٌنتسب إلٌها وثاافتهاا بماا تحاوز علٌاه مان فلساتات
وعادات وتاالٌد وادٌان وموروث شعبً سمعً ومارو  ..بالتاالً فاان البحاث عان االنحٌااز فاً العماارة التان او بحاث عان
الكلً الممٌز لكل امة وعان الجزباً الممٌاز للتناان  ،وعان التتاعال باٌن كلٌهماا داخال عماارة بعٌنهاا وضامن أعماال معمااري
بااته .

لكون العمارة احدي التنون لم ٌكن النتع ٌوما إال جانبا من وظابتها  ،بٌد أن التعبٌر كان دوما احد أ م عناصر ا التً كرست العمارة نتسها لتحاٌاه
وتجسٌده فً تعبٌراتها المتعاقبة عن الروح اإلنسانً وروح المعماري وروح األمة التً ٌنتسب إلٌها وكاا ثاافتها .

وٌري " بدران " أ نجا المعمارد في التوفي بي الكلي والج ي يخرج به بعيدا عز نطزا التحيز إلزي تعبيزر مطزاب
يحق اعلي درجات الموضوعية  ،يتحق فيزه الج زي فزي الموضزوعي ويتعزي الموضزوعي فزي الزذاتي  ،أد أ الج زي
يكتسززب موضززوعيته م ز الكل ز ي  ،بينمززا يحق ز الكلززي خصوصززيته فززي الج ززي  ،فززي معادلززة تحززول دو تحي ز المعمززارد
والعمارة  " .راسم بدران  ،العمارة والتحٌز  ،ص. " 931/315

أشكال االنحـ ـ ــياز :
بحسب رؤٌة " بدران " فان لبلنحٌاز ـ وإزا العبلقة بٌن الكلً والجزبً ـ أن ٌتخا أشكاال ثبلثة :
األول ٌ ..حاااق المنااتج المعماااري الكلااً فاااط  ،إزا اتخااااه صااورا تكرارٌااة مجااردة ال قٌماة لهااا  ،فاااد ٌكااون النتااا

إسبلمً ببل نسب ٌستعصً سنده ٌ ،تخا صورة مستنسخة لغٌره من األعمال .

الثاني ٌ ..اتصر فٌه المنتج المعماري علً الجزبً والتردي دون الكلً  ،لٌتتااد آناااك الهوٌاة والنساب ٌ ،ستعصاً
رده إلً كلً أو إلً ثاافة بعٌنها ٌستمد منها قٌماه  ،فهاو فاً ااه لحالاة عمابل برٌاا وحشاٌا ٌصاعب اساتارا مبلما
االصالة فٌه .
الثالث  ..ثمة شكل وأخٌر لبلنحٌاز  ..الك الاي ٌستعٌر فٌه صاحبه أفكارا معمارٌة مان حضاارات مغااٌرة  ..و او
انحٌاز سابد فً عالمنا العربً واإلسابلمً ٌساتعٌر بماتضااه غالبٌاة المعماارٌٌن أطار م التكرٌاة وتانٌااتهم العلمٌاة
وحتى عناصر البنا من حضارات أخري  ..الحضارة الغربٌة .

اليوية  .الرم .االنحياز :

أما عن " الهوية " فاد سابق اإلشاارة لكونهاا دالاة الماوروث  ،والباعاث لصاتات االصاالة فاً بناباه  ، ..فاً معار التاابهاا
بطروحات المعاصرة  .. ،الثاافة لغتها  ،تتبدي فاً ساٌاق معاانً  :التوافاق  ..أو التبلقاً  ..بماا ٌتضامنه مان تسااوي وتشاابه
المطلق بٌن كٌتٌٌن أو كمٌن  ..وكاا الثبوت  ..ثبوت الشا ثباتا ال ٌتغٌر بما ٌعترٌه  ،أو ما ٌعترى ما ٌحــٌط به .
وأمااا عاان " الرمزز " فهااو أداة الطااابع ببعدٌااه  :المااادي و الثاااافً  .. ،وتمثلهمااا األبعاااد الثاافٌااة واالجتماعٌااة واإلنسااانٌة
للجماعات قاطنة المكان  ،والطابع محددا للدالبل التكرٌة والرمزٌة لتلك األبعاد  ،..وانعكاسا لمبلم المكاان والزماان وكافاة
المتغٌرات السابدة  ،و و تسجٌل مركب لمعطٌا ت الواقع االجتماعً واالقتصادي والثاافً وكاا التاناً للجماعاات البشارٌة ..
والطابع تاابع لؤلحاداث والارؤى والتٌاارات  ..بٌاد اناه ال ٌشاترط أن ٌمثال قٌماة تساتوجب الحتااظ علٌهاا  ،وتارٌار الطاابع
ٌتطلب الوعً بالمحتوى والمكان والموروث .
الرمز نا و حامل لجٌنات الشكل والتكوٌن  ،وإطار لمشروعٌة التشكٌل من الناحٌة الحضارٌة  ،وحٌاز الستحضاار الاااكرة
 ،ووعا لنب اإلبدام فً العملٌة المعمارٌة  ..ولحظة استحضار الرمز ً لحظة تساؤل حار غٌار مناااد  ،أو مر اب  ،أو
محجوب عن منبع الرموز فً ثاافة المبدم  ،أو بٌبته  ،أو متصول عن وجداناه  ..بالتاالً فاان الاادرة علاً استحضاار الرماز
أو صٌاغته التاتً بانسٌاق اعمً ورا رمز مسبق  ،غٌر مدرك أو مستبطن للمبدم  ..والمتأمال للماوروث المعمااري بعاماة
ٌري تٌارٌن للتعامل مع الرمز :
األول ٌ ..ربط الرمز وعملٌة استحضاره وصٌاغته بتراث الجماعة ومنابع المعانً فٌها ساوا فاً عااباد ا أو قٌمهاا
 ،وٌتمثل استحضار الرمز فً اه الحالاة خابلل حادث جمااعً ٌمثال انكساار لتالٌدٌاة الحٌااة واساتمرارٌتها وٌاتارن
بحس الجماعة لاا المادس .
الثـاني ٌ ..ستال فً طرحه وبلورته للرموز عن تراث الشعب اإلبداعً  ،وٌركن إلً رماوز مساباة أو نظرٌاات أو
طرز غالبا ما تكون بعٌدة عن حس الجماعة أو عاابد ا أو تاالٌد ا .
أمااا إشااكالٌة " التحيز " فااً العمااارة فتااً سااٌاق طرحااه ألحاادي مبلحظاتااه حولهااا ٌعاار عبااد الحلااٌم إباارا ٌم للرمااوز فااً
العماارة باعتبار اا  " :كلٌاات تحمال مااٌبلد المعناً  ،وتربطاه بأعماقاه الساحٌاة فااً حضاارات الشاعوب ووعٌهاا بوجود ااا ..
والعمل المعماري فً اا السٌاق ٌولاد لحظاة استكشااف أو صاٌاغة رماز ٌاوجز طبٌعاة العمال وٌحمال وٌتاه وٌرساً صالته
بمواطن المعاانً ومنابعهاا فاً الثاافاة ساوا فاً األسااطٌر أو العااباد أو الااٌم أو فاً الطبٌعاة "  .عباد الحلاٌم إبارا ٌم  " :مان
الحو المرصود إلً مٌدان الراجٌستان  ،..ص." 389/389

ٌربط الرمز وعملٌة استحضاره وصٌاغته بتراث الجماعة ومنابع المعانً فٌها سوا فً عاابد ا أو قٌمها  ،وٌتمثل استحضار الرمز فً اه الحالة
خبلل حدث جماعً ٌمثل انكسار لتالٌدٌة الحٌاة واستمرارٌتها وٌاترن بحس الجماعة لاا المادس .

التٌار " األول "  ..افرز عمارة فً مجملها إنسانٌة بكونها معبرة عن قومٌتها ومجتمعهاا  ،و" الثـاني " ٌ ..تارز عماارة فوقٌاة
سلطوٌة قسرٌة ٌ ،ستال فٌها الرمز عن حٌز المعانً للجماعة اإلنسانٌة  ،ولمجتمع المبنً أٌان كانت وظٌتته ..
وصٌاغة الرمز نا عملٌة إبداعٌة لٌست مطلوبة ل كل مبنً  ،لكنها استلهام إلطار المعانً لمبناً معاٌن قاد ٌساتاطب حولاه أو
بعده جٌبل من المبانً التً ٌنتمً حٌز المعانً فً تشكٌلها للرمز األول .

االنحياز لةذت  ..االنحياز لأخر:
إن عااالم العماال المعماااري الٌااوم فااً معظمااه محجااوب عاان حٌااز الرمااوز الاااي ٌعباار عاان الوجااود اإلنس اانً  ،وٌختصاار
اإلشكالٌات األساسٌة التً تواجهه  ،خبلل رمز ٌمكنه من أن ٌلم بكلٌاتها  ،ومن ثم ٌكون قادرا علاً أن ٌنطاق بحساه أو عالاه
أو تجربته للتعامل معها  ،فمازال حٌز الرموز المطروح علً معمااري الٌاوم وممارساٌه او اآللاة وإطار اا المعرفاً الماثال
فً مادٌة الحٌاة ومٌكانٌكٌتها  ..وبرغم إفابلس ااا الرماز مان مضامونه الااي عاد احاد إنجاازات الاارن التاساع عشار وأوابال
الارن العشرٌن فً المجال التانً إال أن آلة الترمٌز ممثلة فً مهان التصامٌم والتناون وغٌر اا ماا تازال تهاٌمن علاً ماادرات
ووجدان العالم وتتر اآللة واآللٌة رمزا لتكر ونتا اا العصر  ،مستالة أو محتجبة عن واقع الشعوب ونبع الرموز بها .

واالنتاال من رمز آلخر فً إطار حضارة معٌنة ٌمثل حدثا ثاافٌا ومعمارٌا اببل ٌتبؤ فٌه رواد المجتماع بشاتى طوابتاه إعاادة
الصااٌاغة للرمااز وبلورتااه فااً قالبااه الجدٌااد  ،واالنتاالٌااة الرمزٌااة تجسااد لااب اللحظااات التارٌخٌااة الهامااة ٌعٌااد فٌهااا المجتمااع
صٌاغة متا ٌمه  ،وتارٌر معنً وجوده  ،وتجسد العمارة ااا المضامون  ،وتعلان خابلل رموز اا مبلما ااا الوجاود معنااه
و وٌته وبواعث ارتاابه  ..عبد الحلٌم إبرا ٌم  ":من الحو المرصود إلً مٌدان  ،..ص." 389/389
بٌد أن الك التجسٌد ٌظل كاٌمة ر ن العبلقة الشابكة بٌن كناه الااات وعبلقاتهاا بثاال موارٌثهاا وسالوكها تجااه حاضار ا وكااا
رؤا ا تجاه آفاق مستابلها  .. ،و ً وان كانات تملاك الماوروث إال أن وجود اا فاً الحاضار وإدراكهاا لحاٌااة المساتابل ٌعادا
احاد أطاراف اإلشاكالٌة  ،الاك أن الحاضار المعناً ٌعاد نتاجاا خالصاا لاالك اآلخار  ،واناطاام التواصال باٌن الااات وبناً الاك
الحاضر من شاانه أن ٌحاول بٌنهاا وباٌن تباٌن مبلما المساتابل  ..ومان ناا تازداد اإلشاكالٌة تعاٌادا  ..فاالنحٌااز للااات وإزا
السبق األخاا لؤلخر قد ٌحول دون اتخاا ا ألحدي عربات الاطار  ،وأٌضا فاان االنحٌااز لآلخار ـ وفاً ااا الماأزق التاارٌخً
الغٌر مسبوق ـ او باالاطع انتصاال عان الماوروث المؤشار الوحٌاد علاً قادرة الااات علاً النازال !! ..وباٌن ااا وااك ٌاأتً
النتا فً صٌ بعضها ٌستهدف احتوا الك الطرح وبعضها السابد ٌساط فاً فكااك االرتجاال والتاردد وٌعازي لاالك األخٌار
كافة مشكبلت العمران المحلً المعاصر .

اقتران التطور الما ل ـ والغٌر مسبوق ـ الاي جسدته عمارة " اآلخر " بضعف وحٌرة " الاات " ولد مزٌدا من الخلل واالضطراب
لاا رؤا ا لحٌثٌات حضور ا .

في تقرير دالئل الععبير :

ٌأتً التناول التحلٌلً عمارة الواقاع المحلاً لٌنباا عان تارٌار ألبعااد اإلشاكالٌة موضاوم الطارح  ..الاك أن الماد التاناً الغٌار
مساابوق للحضااارة الغربٌااة المعاصاارة كااان قااد أربااك الااك الواقااع ودفااع بااه لاااا عدٌااد ماان الخٌااارات تجاااه عبلقاتااه بموروثااه
واستحضاااره لبواعااث حضااوره وكاااا تارٌااره لمبلم ا مسااتابله  ..والحاادٌث عاان المااوروث والحاض ار والمسااتابل وجااه أخاار
للحدٌث عن الهوٌة  ..وأما الخٌارات فاد تراوحت مابٌن تكرٌس لصورة ماضً بعٌد ما لبس أن ختتات ترانٌماه  ،أو تارٌار
" لآلخاار " كباادٌل أوحااد  ،أو اسااتهبلل لمعزوفااة معاناااة " الاااات "  ،أو تااردد ارتجااالً مااابٌن اااا وااك  ..ومااابٌن تلااك
الخٌارات مجتمعة تجسدت صورة الواقع المعماري  ..متضمنة  " :غرس لم ٌكتمل "  " ..لناا أن ناره فاً قاا رة الخادٌوي
و ضاحٌة مصر الجدٌدة " ،أو تارٌر لسطوة الحاجة  ..تجسد فً استطراد دون معنى  ..كماا فاً  " :إساكان مصار الجدٌادة
و شركة مدٌنة نصر " .. ،أو انه فً النهاٌة تمثل لثاافاة اآلخار وناا لمساالة الجااور  ..وناره فاً ماتطتاات مثال  " :خالاد
سعد هللا و ..السراٌا  .. " ..علً أن إدراك كنه الك وما اله ٌتطلب تناول كل من :

" ثق ـ ــافة العناول  ..دالئ ـ ــل الععبير ..محـ ـ ــعوي الوظائف ".

في ثقـ ـافة العناول :

ثاافة التناول ـ فكرا وممارسة ـ لمنظومة العمران بالواقع المحلً جسدت أزمة ضعف " الاات " فاً مجابهاة ثاال "
اآلخر " وترتب علٌها أمور فكرٌة عدة :
طاارح فكااري بمناااي عاان واقااع عمااارة الاااات  ..ساامته االحتااوا ال المبااادرة  ..والتناااول السااطحً دون
عمق .
تمثل اآلخر فً المنهاجٌة وسبل الطرح ..دونما االلتتات إلً الحٌثٌات الواجبة لالك الطرح .
رؤى مغٌبة تركن إلً " حلم " واقع اآلخر بدٌبل عما ٌجابهها من معاناة تستشعر ا اآلنا فً واقع ااتها .

المد التانً الغٌر مسبوق للحضارة الغربٌة المعاصرة كان قد أربك الواقع المحلً ودفع به لاا عدٌد من الخٌارات تجاه عبلقاته بموروثه
واستحضاره لبواعث حضوره وكاا تارٌره لمبلم مستابله  ..الصور( )1،8،3،3من اإلمارات والصورة ( )5من الكوٌت
والصورة ( )6من البحرٌن.

في دالئل الععـبير .
بنً التعبٌر لعناصر العمران تكاد تاتصر علً ثبلث سٌاقات :
 oاستنساخ شكلً لصٌ تعبٌرٌة تختص ببٌباات مغااٌرة  ..دونماا اعتباار لطروحاات بٌباة الااات وماا تتطلباه
من ضوابط تختص بتوظٌف اإلفراد التانً بما ٌتتق وتلك الطروحات .
 oارتجال تشكٌلً ٌتتار إلً الموضوعٌة والمسبب  ..وٌترتاب علٌاه اناطاام فاً بناً التواصال المكاانً مناه
والزمانً .
 oازدواجٌة لاا المرجعٌة التراثٌة  ..ترتاب علٌهاا اإلمعاان فاً توظٌاف متاردات ماوروث " اآلخزر" ضامن
البنااً التشااكٌلٌة لعمااران الاااات  ..افتااارت ـ فااً التاابهااا بعناصاار منظومااة التعبٌاار ـ إلااى المرجعٌااة مااع
ماضٌها وحٌثٌات التبلقً مع متطلبات حاضر ا .

في محعوى الوظائف :
ال ٌختاااً علاااً احاااد أن المحتاااوي الاااوظٌتً بكثٌااار مااان النطاقاااات العمرانٌاااة ال ٌخضاااع لااارؤى مساااباة أو أ اااداف
مساتابلٌة  ..وقاارا ة الااك مٌساار سااوا فاً الخلاال الاااي تتضاامنه بعا البناً الوظٌتٌااة لعدٌااد ماان عناصاار العمااران
بمعظم األرجاا الحضارٌة أو فاً التحاوالت الوظٌتٌاة التاً ٌمكان رصاد ا بابع مان تلاك األرجاا  ..فعلاً سابٌل
المثال  :تحولت مدٌنة العاشر مان رمضاان إلاً حٌاز صاناعً متناامً شاهد خلابل فاً تطاورات المدٌناة االجتماعٌاة
والسااكانٌة  ،أٌضااا ٌمكاان تبااٌن عدٌااد ماان األسااباب التااً انبااري علٌااه الخلاال الااوظٌتً لعناصاار العمااران بعدٌااد ماان
المجتمعات الجدٌدة  ،أٌضا فان النمو المضطرد للاا رة الجدٌدة دون غٌر ا مان المادن ارتابط بتناامً اإلقباال علٌهاا
" وفاااا لماتضااً الواقااع " ولااٌس لتوقعااات ودراسااات مسااباة  ،كااالك ٌمكاان رصااد عدٌااد ماان أوجااه التغٌاار لصااٌ
الوظابف بعدٌد مان أرجاا الااا رة  ..وبصاورة ٌملٌهاا الواقاع وال تاتحكم فٌهاا رؤى األجهازة المعنٌاة  ..لدرجاة اناه
ٌمكن الاول بان سٌاسات تلك األجهزة ال تعدو المتابعة المتصالة للمتغٌارات المترتباة علاً الظاوا ر الحضارٌة التاً
تتضمنها مختلف المناطق الحضرٌة .

ن ـ ـعائج الطـ ــرح :
أسهم المد التانً الغٌر مسبوق فً أرباك الواقع المعماري المحلً المعاصار ودفاع باه لااا عدٌاد مان الخٌاارات تجااه عبلقاتاه
بموروثااه واستحضاااره لبواعااث حضااوره وكاااا تارٌااره لمبلم ا مسااتابله  ..تراوحاات تلااك الخٌااارات مااابٌن تكاارٌس لصااورة
ماضاً بعٌاد ماا لابس أن ختتات ترانٌماه  ،أو تارٌار " لآلخار " كبادٌل أوحاد  ،أو اساتهبلل لمعزوفاة معانااة " الاااات "  ،أو
تااردد ارتجااالً مااابٌن اااا وااك  ..وقاارا ة مجماال الااك فااً " ثاافااة التناااول " وفااً " دالباال التعااـبٌر " وكاااا فااً " محتااوى
الوظابف " أمرا ال جدال فٌه .
ففي ثقافة التنــــاول ـ التكر والممارسة ـ جسدت أزمة ضعف " الاات " فً مجابهة ثاال " اآلخار " وترتاب علٌهاا
أمور فكرٌة عدة :
o
o
o

طاارح فكااري بمناااي عاان واقااع عمااارة الاااات  ..ساامته االحتااوا ال المبااادرة  ..والتناااول السااطحً دون
العمق .
تمثل اآلخر فً المنهاجٌة  ،وسبل الطرح ..دونما االلتتات إلً الحٌثٌات الواجبة لالك الطرح .
رؤى مغٌبة تركن إلً " حلم " واقع اآلخر بدٌبل عما ٌجابهها من معاناة تستشعر ا االنا فً واقع ااتها .

وفي دال ل التعــــبير ٌ ..مكن إدراك أن البنً التشاكٌلٌة لعناصار العماران باالواقع المحلاً تكااد تاتصار علاً ثابلث
سٌاقات :
o
o
o

استنساخ شكلً لصٌ تعبٌرٌة تختص ببٌباات مغااٌرة  ..دونماا اعتباار لطروحاات بٌباة الااات وماا تتطلباه
من ضوابط تختص بالتوظٌف المبلبم لئلفراد التانً .
ارتجال تشكٌلً ٌتتار إلً الموضوعٌة والمسبب  ..وٌترتاب علٌاه اناطاام فاً بناً التواصال المكاانً مناه
والزمانً .
ازدواجٌة لاا المرجعٌة التراثٌة  ..ترتاب علٌهاا اإلمعاان فاً توظٌاف متاردات ماوروث " اآلخزر" ضامن
البنً التشكٌلٌة لعمران الاات .

أما في محتو الوظا  ..فانه ال ٌختً علً احد أن المحتاوي الاوظٌتً لكثٌار مان النطاقاات العمرانٌاة ال ٌخضاع
لرؤى مسباة أو أ داف مستابلٌة  ..وقرا ة الك مٌسر سوا فً الخلل الاي تتضمنه بع البنً الوظٌتٌة لعدٌد من
عناصر العمران بمعظم األرجا الحضرٌة أو فً التحوالت الوظٌتٌة التً ٌمكن رصد ا ببع من تلك األرجا .

واحتوا تلك اإلشكالٌة ٌتطلب السعً نحو اكتشااف عاوالم الرماوز التاعلاة والحٌاة فاً حٌااة المجتماع  ،والتاً تجساده ثاافاتاه
المحلٌة  ،تلك الرموز الصامدة لتحدٌات الٌوم  ،والباقٌة فً جوانب حٌاة المجتمع الثاافٌة  ،أو تلك المختتٌاة بعماق فاً التاراث
والتاالٌد  ،وان ختتت أو توارت بعٌدا عن أضوا الحداثة والمادٌة  ،وتلاك ال تخاتلط فاً العمال المعمااري بالصاور و الارؤى
الخالٌة من المعنً  ،باعتبار أن استكشاف الرمز عملٌة إبداعٌة  ،ال تاف عند تصور ااتً  ،أو استلهام فاردي  ،وإنماا باالحتم
تسااتاطب الجماعااة  ،خاابلل أحااداث إبداعٌااة ٌ ،مثاال فٌهااا العماال اإلبااداعً التااردي مبااادرة ورؤٌااا ،تسااتنه الطاقااة واإلرادة
الجماعٌة  ،لتتحول بالتبعٌة إلً حركة ونشاط إبداعً  ،و الباعث والمولد الحاٌاً للرمز أو إطار المعانً به .
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