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Abstract
The topic of (Heritage) and its use has been produced widely in cultural and intellectual aspects,
in different temporal stages. It has been produced in architecture in the aspects of conservation,
preservation, and rehabilitation of the existing historical or traditional architecture. Then the concept of
(Heritage Employment) came in architectural design with the widespread of post-modern thoughts, and
the criticism of modernism. And the reactions on modern architecture (International Style)
disconnection with historical and traditional values.
Research problem is determined as the need to explore and show the concept, and the techniques
of architectural heritage employment through historical stages of architectural movements.
The research aims to provide knowledge about (Heritage Employment) concept within
architecture, besides exploring its employing styles in architectural design. As the research assumes the
existence of (Heritage Employment) thoughts and applications in the revival movements of
architecture, despite it had not been called with this term until the sixties of the twentieth century. The
research explores the historical background of heritage employment since the historical revival of
European renaissance, until the contemporary concepts of regionalism and post-modern architecture.
In the Arabic region, to present a procedural definition, which shows the different styles of employing
the architectural heritage through the historical path of architecture.
Keywords: Architectural Heritage, Heritage Employment, Revival Movements, Regionalism, PostModern Architecture.
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الخالصة
طرح موضوع (التراث) واإلستفادة منه في الجوانب الفكرية والثقافية العامة بشكل واسع ،وفي مراحل زمنية متنوعة ،كما طرح
في العمارة في جوانب الحفاظ واعادة التأهيل للعمارة التاريخية والتراثية .ثم برز مفهوم (توظيف التراث) في التصميم المعماري مع
انتشار أفكار مابعد ال حداثة ،وأهم الطروحات التي تناولت نقد الحداثة ،وذلك بعد زيادة ردود الفعل على العمارة الحديثة واسلوبها
العالمي ،النقطاعها عن التاريخ والقيم التراثية.
فبرزت مشكلة البحث بالحاجة المعرفية إليضاح مفهوم وأساليب توظيف التراث المعماري خالل المراحل التاريخية للحركات
المعمارية.
حيث يهدف البحث الى توفير المعرفة عن مفهوم (توظيف التراث) في العمارة ،وتقصي أساليب وآليات التوظيف في التصميم
المعماري .فيفترض البحث وجود فكر توظيف التراث وتطبيقاته في الحركات المعمارية اإلحيائية المختلفة ،على الرغم من عدم طرحه
بهذه التسمية حتى ستينات القرن العشرين .وللتحقق من الفرضية يقوم البحث بدراسة الخلفية التاريخية للتوظيف التراثي ابتداءا من
اال حياءات التاريخية في العمارة األوربية منذ عصر النهضة ،والفكر المعاصر في العمارة من مفاهيم اإلقليمية وتوجهات مابعد الحداثة،
فضال عن دراسة الفكر المعاصر في المحيط اإلقليمي والعربي .ثم الوصول إلى تعريف إجرائي للمفهوم يبين وجود هذا الفكر في
التصميم المعماري ،والتباين في أساليب وآليات التعامل مع الخزين التراثي واإلستفادة منه عبر المسار التاريخي للعمارة.
الكلمات الدالة- :التراث المعماري ،توظيف التراث ،الحركات اإلحيائية ،اإلقليمية ،عمارة مابعد الحداثة.

 .1المقدمة
انتشر مفهوم توظيف التراث في العمارة على المستوى العالمي بشكل كبير منذ ستينات القرن العشرين وال يزال مستم ار ،وقد
تعددت وتنوعت المعاني المقصودة بهذا المصطلح وفقا للجهات المختلفة المعنية بالموضوع ،أكاديميا ،ومهنيا ،وعلى مستوى المختصين
بالتاريخ بشكل عام ،وتاريخ العمارة ،وتاريخ الفنون ،ونقاد الفن والعمارة.
يتميككز فككي المعنككى عككن الت كراث فككي األدب ،أو الت كراث المقصككود فككي كتككب الفقككه
وبشكككل عككام ،فككلن مصككطلح الت كراث فككي العمككارة ن

وعلم االجتماع [ ،]2[ ،]1كما أسهبت الدراسات األكاديمية والمهنية والنقدية في العراق فكي طكرح مصكطلح التكراث ومعانيكه ،هكذه الد ارسكات
والطروحككات تشككير بشكككل عككام الككى وجككود مسككتويين مككن الت كراث همككات الت كراث المككادي ،والت كراث الفكككري .الت كراث المككادي فككي العمككارة يضككم
األبنيككة ،والمواقككع التراثيككة ،والفضككاءات ،والنسككيا العم ارنككي ،وأمككاكن األحككداث المهمككة ،واألعمككال الفنيككة والحرفيككة ،والنصككب ،وكككل مككا ورثككه
المجتمكع مكن أسكالفه بشككل كيكان فيزيكاوي ،حتككى لكو تكدهور هكذا الكيكان أو بقيكت أجكزاء منككه فقكط ،كمكا يشكمل التكراث المكادي إسكتكماال لمككا
سككبق التقاليككد البنائيككة والحرفيككة والفنيككة والوسككائل المسككاهمة فككي تحقيككق ذلككك الت كراث .أمككا الت كراث الفكككري فيضككم القككيم واألفكككار والمعككاني
والذكريات المرتبطة باألفراد والجماعات التي أنشأت التراث المادي وعاشت ضمن محيط وتقاليد وأماكن ذلك التراث [.]4[ ،]3
أمككا مصككطلح (توظيككف الت كراث) فهككو حككديث نسككبيا فككي اسككتخدامه ل شككارة إلككى مفهككوم يككدل علككى كيفيككة جعككل التصككميم المعمككاري
متواصال مع العمارة الموروثة ،ومتككامال مكع المحكددات والتطكورات المتغيكرة عبكر الكزمن .حيكث إنتشكر بشككل واسكع ضكمن توجهكات عمكارة
مابعككد الحداثككة بسككبب ردود الفعككل علككى عمككارة الحداثككة واسككلوبها العككالمي .لكككن البحككث سيتقصككى وجككود المفهككوم منككذ الحركككات اإلحيائي كة
التاريخية ،مع إستخالص أبرز اآلليات التصميمية التي يتضمنها في كل حركة ،للوصول الى تعريف إجرائي للمفهوم.

 .2منهجية البحث

-

عرض اآلراء والطروحات واألدبيات السابقة التي تناولت مفهوم توظيف التراث.

 -عرض وتحليل الحركات المعمارية تاريخياً ،مع أبرز األمثلة ضمن كل حركة.
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 إستخالص اآلليات التي يتضمنها المفهوم في كل مثال. -تقديم تعريف إجرائي لمفهوم توظيف التراث في التصميم المعماري.

 .3خلفية عامة للمفهوم
بعكد ابتعككاد العمككارة الحديثكة عالميككا عككن مفكاهيم التككاريخ ضككمن توجهككات التجديكد والتكامككل مككع التكنولوجيكا وروح العصككر فككي مطلككع
القككرن العش كرين ،وعبككر مككدى زمنككي طويككل ،ظهككرت آراء وطروحككات متعككددة لعككدد مككن المعمككاريين والمنظ كرين العككالميين تتضككمن إيجابيككات
التواصككل مككع التككاريخ واإلسككتفادة منككه مككع انتشككار مفككاهيم الهويككة  ،Identityوالمكككان  ،Placeكككرد فعككل علككى إهمككال الحداثككة للجوان كب
الخاصة بالمكان ،ودعوتها إلى االنقطاع عن التاريخ و التقاليد ،رغبة في تحقيق عمارة مبدعة  ،تحمل سمة اإلبتككار ،وتقكديم هكذه العمكارة
في مختلف مناطق العالم بلسكلوب عكالمي موحكد ،بجكدران بيضكاء ،وسكقوف مسكطحة ،وشكبابيك واسكعة ،وهكذه الطروحكات هكي التكي مهكدت
ظفككت التكراث[ .]5لكككن ذلككك اإلبتعككاد عككن الماضككي بككدأ ينحسككر ،وبككدأ التوجككه نحككو اإلهتمككام
لظهككور عمككارة مابعككد الحداثككة وتوجهاتهككا التككي و ن
باألبنية التاريخية بعد الحرب العالمية في أوربا ،نتيجة لتهدم العديد منها أثناء الحرب ،وازدياد الوعي بأهمية العمارة التاريخية [.]6

ومنذ الحداثة كانت قد ظهرت أفكار دعت الى التكامل مع البيئة المناخية في المناطق ذات الخصوصية المناخية المتميزة،
كالب ارزيل ،وفنلندا ،والهند .فلمتزجت مبادئ الحداثة مع السمات المميزة لهذه المناطق ،وتم تقديم نتاج معماري من قبل رواد الحداثة
أنفسهم في تيار سمي باإلقليمية .]7[ Regionalism
وكان من أبرز ما تم نقده من الحداثة هكو إبتعادهكا عكن التخطكيط التقليكدي وايجابياتكه اإلنسكانية ،كمكا فكي كتابكات Jane Jacobs
في كتاب  The death and life of great American citiesفي العام  .1961وككذلك نقكد فنتكوري للمصكممين إلبتعكادهم عكن تقاليكد
العمككارة[ ، ]8وتاريخهككا ،والتوجككه نحككو مبككادئ البسككاطة والوظيفيككة فككي عمككارة الحداثككة ،ممككا أدى الككى إنقطككاع تواصككلها مككع المتلقككي وعامككة
النككا  ،وذلككك فككي كتابككه (التعقيككد والتنككاقض  ،]9[ )1966ودعككا الككى توظيككف العناصككر التاريخيككة مككن طككرز مختلفككة وفقككا لككذوق المعمككاري
الشخصككي ومككا يهككدف الككى ايصككاله مككن معنككى ،لكونهككا تتواصككل مككع التككاريخ ويسككهل إدراكهككا مككن قبككل المتلقككي ،وطككرح التوليككف لعككدد مككن
العناصر في تصميم واحكد بكدال مكن الصكراحة والبسكاطة ،ككون ذلكك يقكدم قكراءات متعكددة ومعكاني أكثكر مكن العناصكر الصكريحة والخالصكة
[.]10
وازداد تعم ككق الطروح ككات ح ككول مفه ككوم التك كراث المعم ككاري  ،Architectural Heritageوتقالي ككد العم ككارة
 ،Traditionsوكيفيككة وص ككف العمككارة المحلي ككة ض ككمن تقاليككدها .وق ككد أشككارت بش كككل رئ ككي

Architectural

الككى طبيع ككة المعالجككات المناخي ككة ،وارتباطه ككا

بتقنيات البناء والمواد المحلية ،والتوافق الثقافي واإلجتماعي ،والخصوصية المكانية وارتباطهكا بمفهكوم (الهويكة)  ،Identityوهويكة العمكارة،
وهوية المكان ،وما يعنيه المكان من قيم فيزياوية ،فضال عن القيم الثقافية التي من ضمنها تراث المكان وعمارته [.]11
وأش ك ككارت د ارس ك ككات عالمي ك ككة ع ك ك نكدة إل ك ككى إس ك ككلوب توظي ك ككف التك ك كراث ،وم ك ككنهم منظ ك ككرو م ك ككا بع ك ككد الحداث ك ككة ض ك ككمن مفه ك ككوم التاريخاني ك ككة

 ،Historicismوذلك بأخذ عناصر محددة تاريخيا ولها قيمتهكا ضكمن ذلكك الكزمن ،والتعامكل مكع مفهكوم العالقكات األساسكية ،فكي الفضكاء
المعماري والحضري ،خاصة بعد إعتبار العمارة كنظام مستقل .]12[ Autonomous Discipline
ميز منظرو العمارة بين تكوجهين أطلكق عليهمكا الواقعيكة الجديكدة  ،Neo-Realismالتكي إرتبطكت بطروحكات فنتكوري لتركيزهكا
وقد ن
روسكي  Aldo Rossiفكي كتكاب
على التاريخ ،والعناصر المعمارية .والعقالنية الجديكدة  ،Neo- Rationalismالتكي ضكمت أفككار آلكدو ن

(عمككارة المدينككة  ،)1966ودعوتككه الككى تقصككي مفهككوم الككنمط  ،]13[ Typeبوصككفه (جككوهر العمككارة) للمكونككات الحض كرية والمعماريككة عبككر
التاريخ لمكان وثقافة معينة .واتفق العقالنيون الجدد مع الواقعيين في نقدهم لعمارة الحداثة وفي دعكوتهم الكى التواصكل التكاريخي والتواصكل
مع المتلقي ،واعتبار العمارة نظاما مستقال ومرجعا ذاتيا ،كما في أعمال روبرت وليون ك اريكر بلعتمكاد مفهكوم الكنمط ،بوصكفه مكن المبكادئ
الداخليككة للنظككام [ ،]14واألنمككاط العليككا  Archetypesبوصككفها مككن وسككائل اإلسككتم اررية مككع التككاريخ ألنهككا ت كرتبط بخ كزين األشكككال المثاليككة
الموجكودة فككي الككذاكرة الجمعيككة ،كككاألكوا  ،والسكقائف ،والككورو ،واإلسككطبالت ،وغيرهككا .التككي تقكوم بلسككترجاع المعنككى وتحقيككق التواصككل مككع
روسي بالمعنى الجمعي أكثر من الفردي [.]15
المتلقي ،فقد إهتم ن
وتوجهككت الد ارسككات فككي العكراق والككدول اإلسككالمية نحككو التكراث اإلسككالمي وتوظيفككه فككي العمككارة المعاصكرة ،ضككمن مجككاالت الفكككر،
والعالقككات ،وأيضككا ضككمن مجككاالت المفككردات وال كدالالت  Semioticsوالقككيم والمعككاني المرتبطككة بككه وبمفككاهيم الهويككة .كمككا فككي طروحككات
بونتكا  Joan Pablo Bontaفكي  1979،Architecture and Its Interpretationsعالميكا .وفكي طروحكات حسكن فتحكي الكذي

48

Journal of University of Babylon for Engineering Sciences, Vol. (26), No. (8): 2018.

رفض مبادئ الحداثة منذ نهاية الثالثينيات ودعى الكى إنقكاذ السكمات التراثيكة فكي العمكارة اإلسكالمية وتوظيكف مكواد البنكاء المحليكة وأسكاليب
اإلنشاء التقليدية ،ألن التكنولوجيا الغربية برأيه قد أفقدت المجتمع والعمارة هويتها [.]16
يمككن أن نسكتخلص ممكا سكبق إن مفهكوم (توظيكف التكراث) المكذكور بمصكطلح واحكد يشكير الكى أكثكر مكن فككرة أو مفهكوم تفصككيلي
ف ككي فه ككم التك كراث وكيفي ككة توظيف ككه م ككن حي ككث إرتباط ككه ب ككالنمط الفيزي ككاوي ،وارتباط ككه باألبع ككاد التاريخي ككة اإلس ككالمية ،والثقافي ككة ،واإلجتماعي ككة،
وارتباطه باألبعاد المكانية ،واإلقليمية ،والبيئية ،ومفاهيم الهوية والخصوصية .ويمكن تقسكيمها بصكورة عامكة الكى مفكاهيم مرتبطكة بالمسكتوى
الفيزياوي (المادي) ،وأخرى مرتبطة بالجوانب الفكرية من التراث.

 .4األدبيات السابقة Literature Review
تناولت بعض األدبيات السابقة العالمية والمحلية اإلستفادة من التراث المعمكاري ،وفقكا للليكات التكي يكتم إسكتخدامها فكي التصكميم،
وكيفية النظر الى التراث بكونه ماديا أو فكريا وكما يأتيت

 1.4دراسةةة Heritage Façadism: An economical and architectural :)Bimo Hernowo
2015 /Approach
ينككاقو البح ككث آلي ككة الواجهاتي ككة ( )Façadismوتطبيقه ككا ف ككي اعم ككال الحفككاظ واع ككادة التأهي ككل خ ككالل س ككبعينات وثمانيني ككات الق ككرن
الماضي .وينتقد البحث هذه اآللية لكونها تغليف لحيكاة جديكدة (الحاضكر) بغكالف قكديم (الماضكي) ،فضكال عكن عكدم ومالءمتهكا مكن ناحيكة
الوظيفة والهيكل االنشائي [.]17
 2.4دراسة مروة منذر سمين) :الترجمة اإلحيائية في العمارة العربية المعاصرة /رسالة ماجستير /الجامعة التكنولوجية2013 /

تناولت الدراسة مفهوم الترجمة والربط بين الترجمةة اددبيةة والمعماريةة .وعةدت آليةات الترجمةة الفهةم والتف ية
واعادة التعبير) آليات إحيائية علة المسةتوا الف ةري والية لي اليةا ري وبطريقةة بعيةدة عةن التقليةد وادستنسةا
المباشر [.]18
 3.4دراسةة / The Vernacular as a source of inspiration in Finnish architecture :)Aino Niskanen
2010
تنككاول البحككث أهميككة الم كواد البنائيككة التقليديككة فككي التعبيككر عككن االسككتلهام مككن الت كراث ،وطككرح تجربككة آلفككار آلتككو ،ورد الفعككل علككى
االسلوب العالمي والتعبير عن االقليمية في فنلندا [.]19
 4.4دراسة (عطاء حسن) :التضمين في العمارة المعاصرة /رسالة ماجستير /الجامعة التكنولوجية2008 /
تناولت الدراسة مفهوم التضمين بوصفه كلسلوب للتواصل بين الماضي والحاضر .ورككزت علكى أهميتكه لكونكه إحيكاء ألنمكاط مكن
التكراث ،كمككا إنككه يمثككل دمككا للداللككة التراثيككة بالسككياق المعمككاري فككي إتسككاق مميككز ،وهككذا يتمثككل فككي عمككارة مككا بعككد الحداثككة لتحقيككق التواصككل
الزماني والمكاني بعد انقطاع عمارة الحداثة .كما اكدت على اهمية الربط بين الشكل والمعنى لتحقيق التضمين [.]20
 5.4دراسة (مهاا عباد الحمياد البساتاني) :محاكااة التقالياد فاي عماارة مابعاد الحداياة (النظرياة والتطبيا))  /أطروحاة دكتاورا //الجامعاة
التكنولوجية1996 /
وضحت الدراسة توجهات عمكارة مابعكد الحداثكة وموقفهكا مكن التقاليكد كنتكاج مكادي وفككري وأسكاليب اإلسكتفادة منهكا بلليكة المحاككاة.
روسي ،والواقعية الجديدة التي تشمل أعمال روبرت فنتوري [.]21
والتي تضم العقالنية الجديدة وأعمال آلدو ن
يسككتخلص مككن األدبيككات السككابقة إن مفهككوم توظيككف التكراث بككرز بشكككل واضككح فككي عمككارة مابعككد الحداثككة ،فككي اآلليككات التككي تجمككع
بين الماضي والحاضر في العمارة ،على المستوى الفكري والمادي كالمحاكاة ،والتضمين ،والترجمة .مع وجود آليكات أخكرى تهكتم بالجانكب
المككادي فقككط كتوظيككف الم كواد البنائيككة والمعالجككات المناخيككة ،أو فككي التوظيككف المباشككر للعناصككر التراثيككة كمككا فككي آليككة الواجهاتي كة .لكككن
المفهوم أبعد زمنيا في طرحه واستخدامه في العمارة لذا سيتوجه البحث الى تقصي الحركات المعمارية تاريخيا لدراسة المفهوم.
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 .5الخلفية التاريخية لتوظيف التراث واحيائه في العمارة
أشكار ربكط عككدد مكن المنظكرين الكى إن توظيككف التكراث والنظككر إليكه فكي العمككارة ألول مكرة فككي التكاريخ قككد بكدأ مككن عصكر النهضككة،
واسكتمر وصكوال إلككى االنتقائيككة أو التوليفيككة  Eclecticismفككي القككرن الثككامن عشكر التككي تجمككع بككين طككرز ،ومفككردات ،وعناصككر مككن حقكب
زمنية متنوعة.
رغم إن هناك بعض الدراسات[ ]22قد أشارت الى إن أول أمثلة توظيف التراث وفق فككر رمكزي ظهكرت فكي بنكاء معبكد االركثيكون
 Erectheion Templeفككي حككدود  420ق.م بعككد إعككادة تأهيلككه (الشكككل  ،]23[ )1،2فوفقككا لفتروفيككو

ان انشككاء المعبككد بوجككود تماثيككل

م ككن المرم ككر للنس ككاء الكريت ككدات  Carytidesالت ككي حل ككت مح ككل االعم ككدة يش ككير ال ككى حادث ككة اس ككر النس ككاء المتزوج ككات م ككن دول ككة الك اري ككة
( )Caryaeالتي قامت باالتحاد مع الفر في حرب مع اليونكان ،وبعكد انتصكار اليونكان قكاموا بكاحتالل المدينكة وقتكل الرجكال واالشكارة الكى
ذلك ببناء المعبد ووضع تماثيل النساء -بالثياب الطويلة -كشكل من العبودية ،ليحملن العار الكذي لحكق بكبالدهن فكوق رنوسكهن ،ولتخليكد
العقوبة على شعب الكراية [.]24

شكل ( :)1الجزء الذي تم اعادة بناء /من معبد اإلركييون

شكل ( :)2معبد اإلركييون

https://www.khanacademy.org/humanities/ancient-artcivilizations/greek-art/classical/v/erechtheion

https://www.archaeology.org/issues/193-1511/features/3769athens-acropolis-erechteion-restoration

 1.5توظيف التراث والعودة الى الماضي الكالسيكي
 1.1.5نظرة تاريخية لحركة إحياء التراث في العمارة
أ .إحياءات عصر النهضة
تمت اإلشارة سابقا الى ظهور فكر اإلحياء والعودة إلى الماضي في عمارة عصر النهضة  Renaissanceفي اوربا ،والتي
اشتق اسمها من كلمة  Rebirthباللغة االيطالية بمعنى اعادة الوالدة ،في القرن الخام

عشر [ ،]25حيث كان للتقدم العلمي دور مهم

في تعزيز الفكر المنطقي (العقالني) ،واعادة احياء العمارة العقالنية االغريقية بطريقة مبدعة .واول من اتجه الى توظيف عمارة

الماضي هو المعماري برونلسكي  Filippo Brunelleschiفي مدينة فلورنسا وبناءه للكنيسة المشهورة في العام  1420الشكل ()4 ،3
[ ،]26حيث وظف انساق العمارة االغريقية والرومانية ،وتناسباتها ،التي كانت تعد عمارة وثنية ،في العصور الوسطى [ .]27كما
ساهمت كتابات ألبيرتي  ،Albertiالذي در أفكار فتروفيو

ثم قدم رنيته عنها في كتابه (الكتب العشرة في العمارة) ،الذي يعود الى

العام  27قبل الميالد ،حيث أكد على ضرورة التعلم من تاريخ العمارة [.]28

ويشير رفعة الجادرجي الى ان ظهور برونلسكي كمعماري (متخصص) ،له رنية خاصة ،كان له دور مهم في تغير مفهوم

التاريخ والفن في عصر النهضة [ .]29حيث قدم االبنية التاريخية كدرو

فنية ومعمارية يمكن تعلم القيم الجمالية منها .وظهر ذلك في

كتابات المعماريين من عصر النهضة مثل  ،Filareteالذي أعجب بأسلوب برونلسكي في المزج بين الطرز القديمة والتقنيات اإلنشائية

الحديثة [.]30

في الوقت نفسه برزت أعمال المعماري باالديو Andrea Palladioالكالسيكية المميزة التي اعتمدت على اساسيات فتروفيو
مع التركيز على التناسب و التناظر وتوظيف المداخل الكبيرة بلسلوب سمي تيمنا بلسمه  ،Palladianismحيث بدأ في ايطاليا ثم
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انتشر في اوربا وصوال الى امريكا واستمر لما يزيد على قرنين من الزمن .من أبرز األمثلة على أعماله الفيال في العام 1556
 (Rotunda) villa Capraالشكل ( ،]31[ )5،6التي اعتمد في تصميمها على قواعد تصميم المعابد األغريقية بعد أن ق أر عن ذلك
في كتابات فتروفيو

[.]32

شكل ( :)4التفاصيل الداخلية لكاتدرائية سانتا ماريا

شكل ( :)3كاتدرائية سانتا ماريا في فلورنسا ،برونلسكي
https://twitter.com/fnonc/status/509351047035236352

شكل ( :)5مخطط villa Capra

https://en.wikipedia.org/wiki/Florence_Cathedral

شكل ( :)6منظور خارجي للفيال

https://en.wikipedia.org/wiki/Villa_Capra_%22La_Rotonda%22

https://en.wikipedia.org/wiki/Villa_Capra_%22La_Rotonda%22

في عصر الباروك -القرن السابع عشر -في أوربا إستمر توظيف األشكال الكالسيكية ولكن مع إضافة خاصة لرنية
المعماريين مثل مايكل أنجلو ،وبيرنيني  ،Berniniوبوروميني Borrominiالتي توجهت نحو التعقيد وربط العناصر المختلفة في
مكان واحد ،ومن أبرز األمثلة على ذلك فضاء التجمع أمام كنيسة  st.peterفي روما التي صممها برنيني في العام  1637الشكل(،7
 . )8كما تم توظيف اشكال جديدة المفردات الكالسيكية نفسها كما في قبة كنيسة  st.Lorenzoالتي صممها غواريني  Guariniحيث

تضم أقبية متشابكة ومتقاطعة مكونة أشكال نوافذ جديدة خماسية وبيضوية ،ودائرية الشكل (.]34[،]33[ )9،10
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شكل ( :)7كنيسة St.Peterيظهر فيها الفضاء التجمع واألروقة الخارجية والقبة

شكل (:)8منظور داخلي للكنيسة يظهر

المرتفعة بنسب تختلف عن النسب األصلية

القبة

https://www.britannica.com/topic/Saint -Peters-Basilica

http://www.alamy.com/stock-photo-interior-ofthe-papal-basilica-of-st-peter-vatican-chancelwith-berninis-89101737.html

شكل ( :)9كنيسة st. Lorenzo

شكل ( :)10التفاصيل الداخلية لقبة

https://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_San_Lorenzo,_Turin

https://www.flickr.com/photos/32215181@N08
/3179164872/?addedcomment=1

الكنيسة

ب .إحياءات القرن اليامن عشر والقرن التاسع عشر
في القرن الثامن عشر ظهر توجه عاد إلى كالسيكية النهضة ،واهتم باستلهام أدق التفاصيل في األبنية التاريخية للعمارة
سمي بالكالسيكية الجديدة  ،New-Classicismوذلك بعد أ ن بدأ المعماريون باالشتراك مع االثاريين بالتنقيب
األغريقية والرومانية ،ن
عن مدينة بومباي  pompeiiالرومانية التي تعود إلى العام  1748والتي دفنت تحت المخلفات البركانية لبركان فيزوف ،Vesuvius
وتوثيق مافيها من تفاصيل وصوال الى الزخارف واألثاث .فضال عن قيام كل من المعماريين البريطانيين جيم

ستيوارت ونيكوال

ريفيت بنشر تفاصيل متكاملة عن المدن اليونانية والرومانية في ثالثة منلفات منذ العام  1762وحتى  .1816من أبرز األمثلة على
هذا التوجه تصميم مكتبة جامعة فرجينيا من قبل توما

الشكل (.]35[ )11،12

جيفرسون في العام  ،1817واستلهام الشكل الدائري لمعبد البانثيون الروماني
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شكل ( :)11مكتبة جامعة فرجينيا

شكل ( :)12منظور داخلي لمكتبة جامعة فرجينيا

https://i.pinimg.com/originals/56/2a/f0/562af0f654bca8f1c595897047f
3f061.jpg

https://i.pinimg.com/originals/24/69/b1/2469b12bdcfbe721af27c6e6c8f
08198.jpg

وفقا لكولكهاون ،في القرن الثامن عشر كان الحنين إلى الماضي هو هدف العودة الى التاريخ ،مما أدى إلى استهداف طرز
معينة لتوظيفها ،والتي تعود لمجتمعات واماكن محددة والمزج بينها وفقا لقوتها الرمزية ،مما أدى إلى ظهور العمارة اإلنتقائية
(اإلقتطافية)  ، Eclecticوهذا يختلف عن عمارة عصر النهضة التي كانت توظف العمارة اليونانية والرومانية بمبادئها واشكالها مع
األ خذ بنظر االعتبار روح العصر ،فقد رأى إن النهضويين كانت لديهم ثقة اكبر في العالم المعاصر ،بينما هدف توظيف التراث في
القرن القامن عشر هو اإلصالح االجتماعي[ .]36كما أشار عدد من الباحثين الى أسباب أخرى أدت الى توظيف عناصر من العمارة
التاريخية (الرومانية ،الغوطية،الرومانسك) ،كتنامى الشعور الوطني في اوربا في القرن الثامن عشر ،مما أدى الى إحيائها عن طريق

االستنسا ومن دون تطوير بوصفها رمو از للخصوصية واالزدهار[ ،]37فضال عن تدري

العمارة اكاديميا بطرق وصفية وتصويرية

ركزت على الطرز والواجهات أكثر من القيم التراثية ،وذلك في الكتاب الذي ألفه  Jacques-Francois Blondedفي العام1715

[.]38

وفكي ثالثينيكات القكرن التاسكع عشكر ،أي فكي المرحلكة الفكتوريكة تحديكدا ،بكرزت حرككة احيكاء للعمكارة الغوطيكة Gothic Revival
الخاصككة بالعصككور الوسككطى علككى يككد المعمككاري االنكليككزي -Puginمصككمم البرلمككان االنكليككزي -والمعمككاري الفرنسككي ،Violet-le-duc
سككميت باإلحيائيككة الغوطيككة  ،Gothic Revivalحيككث تمككت اسككتعارة االق كوا

المدببككة وتوظيككف مككادة الحجككر ،علككى الككرغم مككن اخككتالف

الهكدف لكككل منهمككا .فبالنسككبة لبكوغن ،تمثككل العمككارة الغوطيككة الحضكارة المسككيحية(الكاثوليكية) واحياءهككا يككندي الكى تحسككين الواقككع االخالقككي
واالجتماعي ،كما في تصميم كنيسة  st.Gilesفي العام 1846الشكل( ،)13وتصميم مبنى البرلمكان اإلنكليكزي الشككل ( .)14امكا بالنسكبة
لفايوليه فلن اإلحياء بالنسبة له عقالني ،لغرض االستفادة من طريقة االنشاء الغوطية بمكواد حديثكة (الحديكد) ،حيكث تكم تصكميم العديكد مكن
األبنية العامة بطريقة الدعامات واالقبية الغوطية ولم يقتصر اإلحياء على أبنية الكنائ

شكل ( :)13كنيسة  St.Gilesتصميم بوغن
https://en.wikipedia.org/wiki/St_Giles%27_Catholic_Ch
urch,_Cheadle

الشكل (.]39[ )15،16

شكل ( :)14مبنى البرلمان اإلنكليزي من تصميم بوغن
https://en.wikipedia.org/wiki/St_Giles%27_Catholic_Church,_Cheadle
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شكل ( :)15تصميم قاعة موسيقية في العام

شكل ( :)16تصميم مشروع فند) للمعماري violet le duc

 1864للمعماري violet le duc
/ https://archhistdaily.wordpress.com/tag/viollet-le-duc

http://enacademic.com/dic.nsf/enwiki/5635#cite_note-2

وعليه يمكن القول إن أول آلية في توظيف التراث المعماري كانت بتوظيف الرموز كما في معبد اإلركثيون ،ثم تطورت الى
توظيف العالقات والنسب في عمارة عصر النهضة ،وصوال الى توظيف الطراز تاريخي المرتبط بأحداث وقيم معينة في التاريخ ،رغبة
في إحياء الطرز المعمارية التاريخية للتعبير عن القيم واألحداث التي حملها ذلك الطراز ،كما يمكن أن رنية دور كل من المعماري
المفكر والممار  ،وكذلك دور المنظر والناقد في تعزيز هذه الرنية.

 2.1.5المفاهيم المعاصرة
أ.عمارة الحداية والمفاهيم اإلقليمية Modern Architecture and Regionalism
تمت اإلشارة سكابقا عنكد طكرح مفهكوم توظيكف التكراث إلكى إنقطكاع الحداثكة عكن التكاريخ والتجديكد الكدائم فكي الشككل والمفهكوم ،ولككن
أثككر البيئككة اإلقليميككة بككدأ بككالظهور بسككبب وعككي المعمككاريين إلككى اخككتالف المنككا والجغرافيككة لمكككان ومحككيط العمككارة ،فظهككر مفهككوم العمككارة
اإلقليمية  ،Regionalismالتي أطلق عليها رفعة الجادرجي اسكم (العمكارة المقطرنكة) ،إلختالفهكا حسكب القطكر ،كمكا فكي اليابكان والب ارزيكل
وفنلندا والمكسيك [ .]40وكذلك في طروحات محمد مكية عن اإلهتمام بالقيم المكانية منذ دراسته للكدكتوراه فكي العكام  1946فكي ككامبردج
[ ،]41عندما در حوض البحكر المتوسكط وتبكين أن للجغرافيكة تكأثير فكي الفككر الخكاص بنكا كعكرب ،ألن الجماليكة فكي العمكارة جكاءت مكن
التنككوع بككين المنككاطق الجغرافيككة (الواحككات والصككحاري) ،ومككن ذلككك الطككرح اسككتنتا ان الهويككة تنبككع مككن عالقككة اإلنسككان بالمكككان والزم كان،
وعالقتها بالعمكارة [ .]42كمكا أشكار فنتكوري الكى مفهكوم اإلقليميكة بوصكفه يكدل علكى عالقكة العمكارة بمحيطهكا الطبيعكي ،والثقكافي ،واإلهتمكام

بالعمارة المحلية وخصوصية المكان ،مع االستفادة من التطور العلمي والتقني (روح العصر) [.]43

ومن أمثلة العمارة االقليمية ،المركز الحكومي في شانديغار للمعماري لو كوربوزيه في العام  ،1951الذي عالا الواجهات
باستخدام الكاسرات الشمسية التي تراعي الخصوصية المكانية الشكل ( . )17واستخدام مادة الخرسانة من قبل كنزو تانغا في انشاء
تفاصيل تقليدية تنفذ بالخشب في قاعة مدينة كوارشيكي اليابانية في العام  ،1960وتوظيف شكل السقوف المنحنية اليابانية كمفردة

رمزية في قاعة االلعاب االولمبية الشكل ( .]44[ )20وقيام آلفار آلتو بتوظيف مادة الخشب وتقاليد صناعته من الحركة الرومانسية في

فنلندا ومزجها مع االسلوب العالمي(العقالني) في دار ميري الصيفية الشكل ( ،]45[ )18وكما في تصميم المكتبة الجامعية في
المكسيك التي تم تصميمها في العام  1948من قبل المعماريين Gustavo Saavedraو ،Juan Martinezبمساعدة الفنان Juan
 O'Gormanللرسم على الواجهات تعبي ار عن الثقافة المكسيكية الشكل (.]46[ )19
يتبين مما سبق إن رنية توظيف التراث قد جاءت في التوجه اإلقليمي بمنظور المكان وبيئته وخاصة البيئة الطبيعية (مواد
البناء والمعالجات المناخية) ،وتطور الى توظيف العناصر المتكاملة مع البيئة الطبيعية والثقافية في بعض المناطق ذات الخصوصية
الثقافية.
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شكل ( :)17المركز الحكومي في شانديغار ،لو كوربوزيه  ،1951يظهر فيه التواف) لبيئي
/ https://justinlovewithberni.com/chandigarh-the-city-designed-by-le-corbusier-in-india

شكل  :)18دار ميري  ،آلفار آلتو

شكل  :)19المكتبة الجامعية في المكسيك

/ https://www.mimoa.eu/projects/Finland/Helsinki/The%20Aalto%20House

 https://www.bestmastersprograms.org/wpcontent/uploads/2012/10/unam-central-university-citylibrary.jpg

شكل  :)20قاعة األلعاب األولمبية ،كنزو تانغا
https://designkultur.wordpress.com/2013/03/13/tokyo-1964-from-the-official-olympic-book-kenzo-tange/kenzo-tange-tokyo-1964-olympics/ offical-report-3

ب .توظيف التراث في عمارة ما بعد الحداية Post-Modern Architecture
بعد زيادة ردود األفعال على عقالنية اإلسلوب العالمي وانقطاعه عن التاريخ ،وانتشار آراء المنظرين ودعواتهم الى توظيف
العمارة التراثية والتاريخية كما ذكر سابقا ،نشأ في ايطاليا توجه العقالنية الجديدة  Neo-Rationalismاو ( )Tendenzaعلى يد آلدو
روسي ،الذي إهتم بمفهوم النمط  Typeوالقيم وكيفية إستلهامها من العمارة التاريخية [ ،]47حيث وظف ما يعده أجزاء من خزين
ذكريات المجتمع في مشاريعه في أعماله مثل مقبرة مودينا في العام  1980الشكل ( ،)21،22والمشروع السكني غاالرتيز في ميالن
في العام  ، 1973حيث وظف صورة الدور السكنية في ميالن من القرن التاسع عشر ،مع إعتماد المماثلة  Analogyبين أجزاء

المشروع وأجزاء المدينة بوصفها أجزاء من خزين ذكريات المجتمع الشكل (.]48[ )23،24
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شكل ( :)22مقبرة مودينا ،آلدو روسي1980 ،

شكل ( :)21مقبرة مودينا ،آلدو روسي1980 ،

https://www.pinterest.com/pin/496662665142239302/?lp=true

https://www.pinterest.com/pin/496662665142239302/?lp=true

شكل ( :)23حي غاالرتيز السكني ،آلدو روسي1973 ،

شكل ( :)24حي غاالرتيز السكني ،آلدو روسي1973 ،

https://www.pinterest.com/pin/470555861046001581/?lp=true

https://aplust.net/permalink.php?atajo=carlo_aymonino_aldo_rossi_gallaratese
_ _monte_amiata_complex_miln_italia

كما تمت اإلشارة سابقا في مفهوم توظيف التراث الى فنتوري بوصفه من أبرز المعماريين لتوجه الواقعية الجديدة ،لتوظيفه
الطرز التاريخية المتنوعة وتجميعها بلسلوب العقالني يقترب من إنتقائية القرن الثامن عشر وبتقنية حديثة ،كما في منزل
والدته  Mother Houseفي  Chestnut Hill, Philadelphiaفي العام  ،1963حيث وظف واجهة بسقف جملوني من طراز القرن
الثامن عشر ،مع تصميم النوافذ بشكل غير متناظر ،فجمع بين النوافذ المربعة والنوافذ الشريطية المستلهمة من إسلوب لو كوربوزيه ،كما
أدخل مفهوم التهكم والمزحة  Humorعن طريق وضع سقيفة فوق المدخل مع قو

يتداخل معها بشكل متقطع ،فضال عن توظيف

المحور المنحرف من عمارة القرن السابع عشر الفرنسية ،لغرض تعقيد المخطط وفضاءاته الداخلية الشكل ( .]49[)25،26كما ركز
تشارلز مور على اإلنتقائية المفرطة بتوظيف مزيا من األساليب لتحقيق اإلحسا

بالمكان واحياء ذكريات الماضي ،ومفهوم التصميم

المشترك التعاوني  Participatory Designليشترك المستفيد في التصميم ،كما في تصميم مجمع ساحة إيطاليا في لويزيانا في العام
 1980الشكل ( .]50[ )27وظهرت في أعمال روبرت ستيرن الزخرفة والتزيين المضاف واإلستعارات المباشرة لألشكال التاريخية كما

في توظيف العمود األغريقي  Doricفي برج شيكاغو تربيون الشكل (.]51[ )28

شكل ( :)26واجهة منزل ،فنتوري1963 ،

شكل ( :)25مخطط منزل ،فنتوري1963 ،

/ https://archidialog.com/tag/robert-venturi

/ https://www.pinterest.co.uk/pin/416934877980194196
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شكل ( :)28مقترح شيكاغو تربيون لروبرت ستيرن

شكل ( :)27ساحة ايطاليا لريتشارد مور
https://www.flickr.com/photos/joevare/5731561311

http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/100042

وعلى مستوى التصميم الحضري ،ظهر مفهوم السياقية  Contextualismالذي برز فيه االخوين كراير(روبرت وليون) ،والذي
يحث على احترام خصائص السياق واالبنية المجاورة ،مع اعادة توظيف العناصر التقليدية في المدن كما في مشروع  Echternachفي
مدينة لوكسيمبرغ في العام  ، 1970حيث قام ليون كراير بتوظيف عناصر من العمارة الباروكيه ومزجها مع عناصر حديثة ،ضمن
مورفولوجية القرن الثامن عشر ،لتوفير االنسجام بين العناصر القديمة والجديدة ،مع الحفاظ على النصب والشواهد التي تحيي ذاكرة
المكان الشكل (.]52[ )29

شكل ( :)29تخطيطات األخوين كراير ومقترحاتهم في التطوير الحضري
/https://www.pinterest.com/pin/495396027740854576

يستخلص مما سبق إن مفهوم توظيف التراث في عمارة مابعد الحداثة تحدد وفقا للتوجهات الرئيسة فيه ،فهو إستلهام النمط
التاريخي في العقالنية الجديدة ،واستعارة العناصر بلسلوب مباشر وتوليفي (إنتقائي) في الواقعية الجديدة ،واإلنسجام مع السياق
الحضري في السياقية.

 2.5الفكر المعاصر في توظيف التراث على المستوى اإلقليمي والعربي
تعد تجربة وأفكار حسن فتحي في توظيف التراث من أوائل األفكار التي تعاملت مع الموضوع ضمن المحيط العربي واإلقليمي
(وحتى اإلسالمي) ،إذ قام بالتركيز على العمارة المحلية وخاصة الريفية المصرية ،وحاول تقديم إستم اررية معاصرة بها تصميم وتنفيذ
يعتمد على الوسائل والمواد التقليدية ويبنى بلسلوب جماعي حسب طريقة العون الذاتي  .]53[ self-helpفقد رأى حسن فتحي إن
أفضل طريقة إلزالة التناقض بين األصالة التراثية والعلم الحديث هي بدراسة المفردات التقليدية وعالقتها بالعوامل المناخية بطريقة
علمية ،حيث قام بالعديد من الدراسات واألبحاث –كما في كتاب الطاقات الطبيعية والعمارة التقليدية -لعالقة اإلنسان والبيئة الطبيعية
والعمارة ،ودراسة عالقة العمارة باإلشعاع الشمسي ،وحركة الرياح ،والرطوبة ،ثم ربطها بالمفردات التقليدية  ،مثل أثر الفناء الوسطي
والملقف (البادكير) والفضاءات المحيطة به على حركة الهواء ،وأثر اإلشعاع الشمسي في معالجة الواجهات كحجوم الفتحات واضافة
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المشربيات .فضال عما سبق قدم حسن فتحي الجانب الرمزي لبعض المفردات لغرض التشجيع على استخدامها ،مثل القبة التي رآها

ترمز الى عالقة السماء باألرض في العمارة اإلسالمية [.]54

إمتد النتاج المعماري لحسن فتحي منذ ثالثينات القرن العشرين حتى الثمانينات ،حيث بدء في العام  1937بتصميم الدور
السكنية من الطين الشكل ( ،)31وقام بعدها بتصميم قرية القرنة الجديدة في العام  1945التي حاول فيها تطبيق أفكاره الشكل ()30
[ .]55أثرت أعمال حسن فتحي في عدد من المعماريين المعاصرين مثل عبد الواحد الوكيل الذي قدم أعماال إمتازت باإلستخدام
المبسط للمفردات التراثية مع تقنية معاصرة الشكل (.]56[ )32
ن
يتضح إن أعمال حسن فتحي ركزت على توظيف المفردات التراثية وأساليب البناء التقليدية في محاولة لتحليلها علميا حسب
وجهة نظر المصمم ،مع التركيز على الجوانب الرمزية في بعض األحيان.

شكل ( :)31فيال حامد السعيد ،حسن فتحي ]58[1942

شكل ( :)30قرية القرنة الجديدة ،حسن فتحي ]57[1945

شكل ( :)32مسجد الرويس ،عبد الواحد الوكيل ،السعودية
https://twitter.com/badrbadrah/status/723460679923978240
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 .6النتائج
 ظهور توظيف التراث في العمارة قبل عصر النهضة كتوظيف للرموز.
 توظيف النسب والعالقات من العمارة الكالسيكية (اإلغريقية ،والرومانية) ،مع تقنيات البناء المتطورة في عصر النهضة.
 استمرار إسلوب توظيف العالقات والنسب في عمارة باالديو ،وفي عمارة الباروك مع تعقيد بعض العناصر والمفردات.
 إحياء الطرز الكالسيكية على المستوى الشكلي في اإلحيائية الكالسيكية.
 إنتقاء طرز معينة والجمع بينها في عمارة القرن الثامن عشر.
 إحياء عناصر الطراز الغوطي في تجربة بوغن ،وتوظيف التقنيات اإلنشائية من نف

الطراز في تجربة فايوليه لو دوك.

 اإلهتمام بمقومات المكان البيئية (مواد البناء والمعالجات المناخية) ،والثقافية في العمارة اإلقليمية.
 توظيف األنماط والعالقات في توجه العقالنية الجديدة ،وتوظيف الطرز والعناصر في الواقعية الجديدة ،واإلنسجام مع السياق
الحضري في السياقية.
 توظيف المفردات والمعالجات المناخية والرموز في تجربة حسن فتحي.

 .7مناقشة النتائج
 بعككد اسككتعراض خلفيككة مفهككوم توظيككف التكراث فككي العمككارة ،يمكككن اإلشككارة الككى ان المفهككوم المقصككود فككي البحككث هككو لككي

إحيككاء الطككرز

التاريخيكة ،بكل هكو مفهكوم أعمكق يتضكمن العكودة الكى التكاريخ واإلسككتفادة مكن العمكارة التاريخيكة ألسكباب مختلفكة تخكص ككل مرحلكة وكككل
منطقة وكما موضح في الجدول (.)1
 ففككي عمككارة عصككر النهضككة ،تككم إحيككاء أنسككاق العمككارة اإلغريقيككة والرومانيككة بلسككلوب عقالنككي يتجككاوز اإلحيككاء الشكككلي للطككرز ،ويرك كز
علكى التناسكبات والعالقكات والحلكول اإلنشكائية ،نتيجككة تغيكر مفهكوم الجمكال فكي المجتمكع والتركيككز علكى الجوانكب اإلنسكانية بوصكفها قككيم
مطلقة ،ساهم في ذلكك ظهكور دور المعمكاري المتخصكص المتمثكل ببرونلسككي ،وانتشكار أفككار فتروفيكو

عكن طريكق كتابكات ألبيرتكي،

أسكتمرت هككذه األفككار فككي توظيككف التك ارث حتككى نتكاج بككاالديو الككذي تكأثر بككه المعمكاريون والمنظككرون بتأكيككدهم علكى المبككادئ والعناصككر
الكالسيكية ،ثم إزدادت أشكال العمارة الكالسيكية تعقيدا في عمارة الباروك نتيجة لتغير مفهوم الفضاء.
 أما في الكالسيكية الجديدة ،تمت العودة الى األشكال الكالسيكية لعصر النهضة ،مكع التركيكز علكى التفاصكيل المعماريكة نتيجكة توثيكق
تفاصيل األبنية التاريخية من قبل المعماريين واآلثاريين ونشرها في منلفات مطبوعة.
 وفكي العمكارة اإلنتقائيكة ككان دافكع الحنكين الكى الماضكي هكو السكبب وراء إحيكاء الطكرز التاريخيكة المختلفكة حسكب وجهكات النظكر ،سكاهم
في ذلك تنامي الشعور الوطني في أوربا والرغبة في اإلصالح اإلجتماعي ،فضال عن تدري

العمارة أكاديميا.

 كمككا بككرز فككي اإلحيائيككة الغوطيككة دور عككدد مككن المعمككاريين فككي هككدف توحيككد الطككرز بعككد التعدديككة اإلنتقائيككة ،وتككم إحيككاء عمككارة القككرون
الوسطى ألنها كانت األمثكل فكي نظكرهم ،لكونهكا تجمكع بكين الحنكين الكى الماضكي فكي اإلصكالح اإلجتمكاعي كمكا فكي أعمكال بكوغن فكي
إنكلترا ،وبين اإلحياء العقالني في تطوير الهيكل اإلنشائي لألبنية كما في أعمال فيوليه لو دوك في فرنسا.
 بعككد إنقطككاع عمككارة الحداثككة عككن كافككة الطككرز التاريخيككة والككدعوة الككى اسككلوب عككالمي موحككد يعتمككد قككيم مطلقككة الزمانيككة ،بككرزت العم كارة
اإلقليمية في المناطق ذات الخصوصية البيئية والثقافية مع إعتماد مبادئ الحداثة في التصكميم ،كمكا فكي أعمكال ألفكار آلتكو فكي فنلنكدا،
وأوسكككار نيمككاير فككي الب ارزيككل ،ولوكربوزيككه فككي الهنككد .ثككم إزدادت ردود األفعككال ضككد عقالنيككة عمككارة الحداثككة وانقطاعهككا عككن التككاريخ،
وبككرزت كتابككات المنظكرين والمعمككاريين فككي بيككان أهميككة العككودة الككى التككاريخ والتواصككل معككه فككي تككوجهين رئيسككين همككا العقالنيككة الجديككدة
روسكي ،واألخكوين
والواقعية الجديدة ،حيث تم توظيف القيم والعالقات في العمارة التاريخيكة فكي العقالنيكة الجديكدة كمكا فكي أعمكال آلكدو ن
كراير  ،فيما اقتربت الواقعية الجديدة من اإلنتقائية في توظيف الطرز والعناصر وتجميعها في نف المبنى كما في أعمال فنتوري.
 على المستوى العربي واإلقليمي ،برزت أفكار ومحاوالت حسن فتحي في اإلهتمام بشريحة الفقراء وادخالهم في عمليات التصميم
والبناء ،وتقوية العالقة بين ال معماري والحرفي وصاحب العمل ،والتطبيقات العملية في توظيف المواد البنائية المحلية وأساليب
اإلنشاء التقليدية ،كما في قرية القرنة الجديدة.
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جدول ( :) 1يوضح خالصة العوامل واألهداف واألساليب واآلليات ضمن مفهوم توظيف التراث عبر المراحل الزمنية للبحث (إعداد
الباحيتين)

المرحلة التاريخية

العوامل المؤيرة

العمااااااااارة قباااااااال عصاااااااار

مك ك ك ككنثرات مرتبطك ك ك ككة بأحك ك ك ككداث

النهضة

عمارة عصر النهضة
عمارة باالديو

هدف العودة الى التراث
توثيق األحداث

أساليب وآليات توظيف التراث
توظيف الرموز المباشرة

معينة
ظهك ك ك ككور المعمك ك ك ككاري المتفك ك ك ككرد

الرجك ك ك ككوع الك ك ك ككى عصك ك ك ككور

إحياء عقالني لعالقات ونسكب العمكارة الكالسكيكية

برونلسكي ،باالديو.

أكثر تطو ار

مع تقنيات متطورة.

انتشار أفكار فتروفيو

عن

طريق كتابات ألبيرتي.
عمارة الباروك

تطور مفهوم الفضاء

الكالسيكية الجديدة

أعمال التوثيق والنشر للعمارة

العمارة اإلنتقائية

تعقيد المفردات الكالسيكية.
الحنين الى الماضي

الكالسيكية وتفاصيلها
ت ك ك ك ككدري

توظي ك ككف الط ك ككرز والعناص ك ككر والتفاص ك ككيل الش ك كككلية
الكالسيكية.

العمك ك ك ك ككارة أكاديميك ك ك ك ككا

الحنين الى الماضي

إنتقككاء طككرز شكككلية مختلفككة والجمككع بينهككا بلسككلوب

والتركيك ك ك ك ك ككز علك ك ك ك ك ككى الطك ك ك ك ك ككرز

اإلصالح اإلجتماعي

توليفي.

الشكلية.
اإلحيائيااااااااة

الغوطية

بوغن

تعدديككة الطككرز بسككبب العمككارة

الحنين الى الماضي

إحي ككاء الطك كراز الش كككلي (االقك كوا

اإلنتقائية

تحسككين الواقككع األخالقككي

الحجر) لعمارة العصور الوسطى (الغوطية)

واإلجتماعي

إحي ك ككاء عقالن ك ككي ألس ك ككاليب اإلنش ك ككاء ف ك ككي العم ك ككارة

فايوليه لو

الغوطية وبمادة الحديد (الحديثة).

دوك
العمارة اإلقليمية

المدبب ككة ،وم ككادة

ردود األفع ككال عل ككى اإلس ككلوب

التأكي ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككد علك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككى

توظي ككف المعالج ككات المكاني ككة البيئي ككة (المعالج ككات

العالمي في العمارة.

الخصوص ك ك ك ككية المكاني ك ك ك ككة

المناخية ،ومواد البناء المحلية) ،والثقافية.

طروحك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككات فنتك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككوري،

(البيئية والثقافية)

والجادرجي ،ومكية.
عمااااااااااارة

العقالنيااااااااااااة

مابعاااااااااااد

الجديدة

الحداية

(روسي)
ّ

الواقعياااااااااااااااة
الجدياااااااااااااااادة

(فنتوري)

الساااااااااااااياقية
(كراير)
العمارة العربية واإلقليمية
عمارة حسن فتحي

طروح ك ككات نق ك ككد الحداث ك ككة ف ك ككي

العودة الى التاريخ

توظيك ككف العالقك ككات واألنمك ككاط والقك ككيم مك ككن العمك ككارة

التص ك ك ككميم الحض ك ك ككري (ج ك ك ككين

التواصل مع المتلقي

التاريخية بلليات المماثلة.

جاكوب )

مخاطب ككة ذاكك كرة المجتم ككع

طروحككات نقككد اإلنقطككاع عككن

وذاكرة المكان

التكرايخ والتواصككل مككع المتلقككي

التأكي ك ك ك ككد عل ك ك ك ككى الهوي ك ك ك ككة

(روبك ك ك ك ككرت فنتك ك ك ك ككوري ،وآلك ك ك ك ككدو

والخصوصية

روسي)
ن

الم ك ك ك ك ككزج ب ك ك ك ك ككين التك ك ك ك ك كراث

توظيف الطرز والعناصر الشكلية بلسكلوب تكوليفي
وانتقائي ،بلليات اإلستعارة والتوليف والتهكم.
اإلنس ك ككجام م ك ككع الس ك ككياق الحض ك ككري عل ك ككى مس ك ككتوى

والمعاصرة

األنماط والمواد البنائية.

نقككد عمككارة الحداثككة واإلسككلوب

اإلهتمككام بش كريحة الفق كراء

توظيككف الم كواد البنائيككة المحليككة ،وأسككاليب اإلنشككاء

العالمي

وادخ ك ككالهم ف ك ككي التص ك ككميم

التقليديككة ،والمفككردات التراثيككة والمعالجككات البيئيككة،

والبن ك ك ك ك ك ك ك ك ككاء (إص ك ك ك ك ك ك ك ك ككالح

بعد تطويرها.

إجتماعي).

توظيف المفردات الرمزية.

تقوي ك ك ك ك ككة العالق ك ك ك ك ككة ب ك ك ك ك ككين
المعمك ك ك ك ك ك ككاري والحرفك ك ك ك ك ك ككي
وصاحب العمل.

60

Journal of University of Babylon for Engineering Sciences, Vol. (26), No. (8): 2018.

 .8اإلستنتاجات
 إن للعوامل اإلجتماعية والثقافية المحيطة بالعمارة أثر كبير على المصممين وعلى أساليب التصميم المعماري لكل عصر.


إن للطروحات النقدية واألكاديمية دور مهم في توجيه العمارة والمعماريين ،وفي تحديد التوجهات التصميمية.



إن إسلوب وآلية توظيف التراث يعتمد على الهدف والرنية الشخصية للمعماري لذلك التراث بما يتناسب مع العوامل المنثرة ،حيث
تقسم وفقا للبحث الى أربعة أساليب رئيسةت

. 1إسلوب توظيف عقالني ،هدفه اإلصالح والتطوير ،يتوجه فيه المصمم الى الفكر ،واألنماط ،والنسب ،والعالقات ،والنظم اإلنشائية،
وباإلعتماد على آليات اإلستلهام والمماثلة.
.2إسلوب توظيف عاطفي ،هدفه الحنين الى الماضي ،واستم اررية التقاليد  ،يتوجه فيه المصمم الى الطرز ،والعناصر ،وباإلعتماد على
آليات اإلستعارة ،والتوليف ،واإلنتقائية.
. 3إسلوب التعبير عن الخصوصية المكانية البيئية ،والذي يتوجه فيه المصمم الى توظيف مواد البناء المحلية ،وأساليب اإلنشاء التقليدية،
والمعالجات المناخية اإلقليمية.
. 4إسلوب التعبير عن الخصوصية المكانية الثقافية ،ويتوجه فيه المصمم الى اإلستلهام من الرموز الثقافية (اإلسالمية ،الفنية،
المجتمعية) التي تعود الى ذلك المكان.
 يمكن تحديد تعريف إجرائي لمفهوم (توظيف التراث) فكي البحكث بأنكهت فعكل تصكميمي يكتم فيكه اإلسكتلهام مكن جوانكب العمكارة الموروثكة،
لتحقيككق عمككارة يككتم فيهككا التواصككل الفيزيككاوي أو الفكككري أو كليهمككا مككع الت كراث ،بمككا يحيككي مقومككات الهويككة الموروثككة ضككمن العمككارة،
بلسككلوب عقالنككي يوظككف العالقككات واألنمككاط،أو عككاطفي يوظككف الطككرز والعناصككر ،وذلككك باإلعتمككاد علككى رنيككة المصككمم الشخصككية،
ومنثرات التصميم المعماري والمحيط.
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