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احمليطة  بالبيئة  واحلضري  املعماري  النمط  يتأثر   
والثقافية  واالجتماعية  املناخية  الظروف  حيث  من 
التي مبوجبها  العوامل  أهم  املناخ من  واالقتصادية، ويعد 
يتكيف الشكل واالرتفاع وترابط الكتل والتكوين الفراغي، 
الناجت  إن  إذ  تأخرها،  أو  احلضارات  تقدم  عن  النظر  بغض 
البيئية سواء  املتطلبات  ً مرآة تعكس  دائما املعماري كان 

بعمارتها البسيطة املتواضعة أو تلك املعقدة.
التوجه  في  مفاجئ  اختالف  املاضي  القرن  في  لوحظ 
العمراني واملعماري، إذ حدثت قفزات متتالية في املفاهيم 
تاريخ  في  مسبوق  غير   ً تغيرا لتحدث  التنفيذ،  وآليات 
متعددة  فلسفية  أفكار  الغرب  في  ونشطت  العمارة. 
العمارة،  وأثرها على  املعقدة  الكونية  املتغيرات  قراءة  في 
املعمارية  «احلركة  العشرين  القرن  بداية  في  فظهرت 
احلديثة» ذات التصورات الوظيفية وامليكانيكية والفصل 
بني املاضي واحلاضر متمثلةً بطروحات كل من: بيرنز، ووالتر 

جروبوس، ولوكوربوزيير، وغيرهم من رواد هذا الفكر. 
ومعمارية عديدة  فنية  الغربي حركات  العالم  وقد شهد 
تلت فترة األربعينات من القرن املاضي، يذكر منها حركة 
بطرق  املاضي  إحلاق  في  نشطت  احلداثة»، التي  بعد  «ما 
ً عن التاريخ، ويالحظ ذلك في  معاصرة وعدم قطعه كليا
بورتوغيزي،  وباولو  جينكس،  تشارلز  من:  كل  طروحات 

وحسن فتحي وغيرهم.
ساهمت  التي  التفكيكية»  «احلركة   ً أيضا وظهرت   

واحلديثة،  القدمية  التقليدية  النماذج  من  التحرر  في 
ممثلة  البنائية  للوحدات  املتكامل  التكوين  إلى  والسعي 
بطروحات: فرانك جيري، وبيتر أيزمان وزهى حديد وغيرهم. 
املستوى  على  كبير  أثر  الفكرية  احلركات  لهذه  وكان 
 ً ً هامشيا املعماري والتخطيطي العاملي، ولكنها لعبت دورا
ً في معاجلة حاجات اجملتمع املتضررة على أثر التطور  نسبيا
وما  الصناعية  الثورة  ظل  في  والتكنولوجي  الصناعي 

تبعها من تغيرات بيئية سلبية تسبب بها اإلنسان.
تركز  توجهات  ذات  حديثة  ً مصطالحات  مؤخرا برزت   وقد 
النماذج  بعض  فظهرت  اخلضراء،  العمارة  مفهوم  على 
الطبيعي  التكيف  مجال  في  الرائدة  العاملية  املعمارية 
أهم  ضمن  البيئي  الترشيد  عوامل  تضع  أصبحت  والتي 

األسس التي ترتكز عليها في تصميم املشاريع. 
ويتضمن هذا التوجه املقومات الواقعية لعمارة املستقبل، 
إذ بات اإلنسان يدرك التهديد البيئي حلياته وحياة األجيال 
جذرية  معاجلات  وضع   ً إلزاميا بات  فقد  وعليه  القادمة، 
تتضمن تغيير سياسات تخطيط األراضي واستراتيجيات 
الطبيعية  للثروات  أفضل  استغالل  في  العمراني  النمو 

للحفاظ على دميومتها قدر اإلمكان.

بعض احملاوالت العربية في العمارة البيئية 
االستيراد  عارضوا  مفكرون  العشرين  القرن  في  ظهر   
واعتبروا  الغربية،  التنظيم  وأساليب  للعمارة  األعمى 

العمارة البيئية
 وتأصيل التراث المعماري العربي
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وأساليب  تقنيات  ضياع  إلى  أدى   ً جسيما  ً خطأ ذلك 
مهمة في العمارة التقليدية التي كانت متبعة من قبل 
احلرفيني احملليني، وخاصة في بناء العقود والقباب واألقواس 
وغيرها. واعتبروا أن العمارة احمللية أنسب إلى ثقافة الناس 
واألزقة  األحواش  تكوين  خالل  من  االجتماعية  وعالقاتهم 
احمللي  النسيج  مع  وربطها  العامة  الشعبية  والفراغات 
عناصر  من  تتكون  عمارة  إلى  ودعوا  املتكامل.  املتضام 
ألنها  احمللية،  العربية  البيئة  إلى  أنسب  فنية  ومعاجلات 
املتطلبات  الى  إضافة  مناخية  ً العتبارات  طبقا تأسست 

االجتماعية والثقافية سابقة الذكر.
منوذج  مستوى  على  كاف  صدى  األفكار  لهذه  يكن  ولم 
عربي يضاهي الطراز الغربي املنتشر واملتأصل في املناطق 
إيجاز  ميكن  عديدة  ألسباب  يرجع  وهذا  كافة.  العربية 

بعضها مبا يلي:
تتناسب مع تكوين  أنظمة حضرية وتشريعات ال  - اتباع 

أمناط حضرية ومعمارية تقليدية.
تركها  بسبب  التقليدية  والتقنيات  األساليب  - انقطاع 

وعدم تداولها. 
بالنماذج  مرتبطة  حديثة  بناء  وأساليب  مواد  ظهور   -

الغربية. 
بالبساطة  التقليدية بشكل عام  العربية  العمارة  عرفت 
اخلاصة  االحتياجات  مع  املباشر  وانسجامها  والعفوية 
ً على منوذج  والظروف البيئية. ولم يكن النمو احلضري مبنيا
 ً طبقا  ً تدريجيا تطور  وإمنا  مسبق،  مخطط  أو  عمراني 

إطار  في  وتوسعها  العائالت  المتداد 
احمللية،  الناس  وثقافة  الدين  مبادئ 
ضرر  وال  والرفق،  األرض،  إحياء  مثل: 
واألعراف  القوانني  وال ضرار وغيرها من 
عالقات  تضبط  كانت  التي  والنظم 

اجملتمع واجلوار والبناء.
البيئة  عن  أكبر  جميل  عبر  وقد 
القوانني  هذه  عن  نتجت  التي  العربية 
مرتبة  بأنها  احمللية  واألعراف  واملبادئ 
لم  ألنها  منظمة،  وليست  مستقرة 
مسبقة  حضرية  خملططات  تخضع 
بشؤون  املعنيون  طورها  وإمنا  اإلعداد، 
بينما  اخلاص.  ومجتمعهم  مكانهم 
أهمية  من  وبالرغم  املنظمة،  البيئة 
التنظيم ذي الهدف النبيل، فقد أثبتت 
فشلها بسبب عدم القدرة على حتمل 
نزع  بعد  واإلدارة  التنظيم  مسؤولية 

هذه الصالحيات من املنتفعني املباشرين، وقد أدى ذلك إلى 
تشتت املسؤولية وتدهور البيئة (أكبر، 1992، ص 349).

ورمبا ليس من املناسب وصف العمارة التقليدية بالعفوية 
التجارب  خالل  ومن  الوقت  مع  اكتسبت  املطلقة، ألنها 
والفراغات  احلضري  النسيج  تطوير  العملية  واخلبرات 
مع  بعضه  ينسجم  مبا  والعامة  اخلاصة  وشبه  اخلاصة 
مبا  كلها  املواد،  واختيار  واألفنية  البيوت  بناء  ومت  بعض. 
احمللية.  والظروف  واألوضاع  املكان  طبيعة  مع  يتناسب 
التاريخ  البيئية على مر  والدروس  التجارب  وبالتالي كانت 
العامل األساسي في إنتاج التجمعات البشرية، إذ لم يكن 
التخطيط،  بعملية  تتحكم  تنظيمية  مؤسسات  هناك 
باستثناء حاالت نادرة مثل تخطيط مدينة املنصور الدائرية 
قابلة  مناذج  لتكون  ترق  لم  والتي  غيرها  أو  الفسطاط  أو 

للنقل إلى أماكن أخرى. 
ويعد حسن فتحي من أبرز املعماريني العرب الذين سعوا 
إليجاد عمارة تقليدية بديلة عن األساليب البنائية الغربية 
املستوردة، ودعوا إلى التعامل مع البيئة العربية بأسلوب 
يتناسب مع طبيعتها ومكوناتها  ، وذلك من خالل تنظيم 
وتطوير العمل املعماري في استعادة العمارة التراثية التي 

باتت مهددة بالزوال.
أراد املعماري حسن فتحي وغيره، مثل عبد الواحد الوكيل 

مؤسسة العمارة في لندن، تصميم زهى حديد
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عوض  وقحطان  الشعيبتي  وعلي  إبراهيم  الباقي  وعبد 
وراسم بدران وآخرين، تنظيم العالقة بني املؤسسات التي 
ً في التخطيط احلضري مع اجملتمع احمللي، إذ إن  تعمل حاليا
دور األفراد في بناء مجتمعهم اخلاص قد تقلص إلى درجة 
نتج  التنظيمي. وقد  القرار  في  املشاركة  من  متكنهم  ال 
ً على الورق، ولكنها  عن هذه الفجوة مناطق منظمة نظريا
والتفاعل  الترابط  روح  إلى  األحيان  من  كثير  في  تفتقر 
بالعمارة  املتأصل  النهج  ويأتي  األفراد.  لدى  واالنتماء 
وأهميته  املعماري  املهندس  دور  حتديد  في  التقليدية 
احلضرية  التجمعات  تخطيط  في  والتقنية  العلمية 
مبشاركة املعنيني، ومبا يالئم البيئة املكانية واملناخية على 

حد سواء. 
من  التراثية  العمارة  تبني  على  املعماريون  هؤالء  عمل 
بلغة  التقليدية  املعمارية  املفردات  صياغة  إعادة  خالل 
تصميم  في  اختالف  هناك  كان  وإن  متجددة.  حديثة 
املفردات التراثية، إذ جلأ فتحي إلى التكوين املبسط بهدف 
بكونها  فيها  ويتواصلون  الناس  يعيشها  عمارة  خلق 
بالعالقات االجتماعية  تراثهم وعاداتهم، واهتم  ً من  جزءا
استخدام  أراد  إذ  العمراني،  التجمع  على  وانعكاساتها 
واملعمارية  العمرانية  البيئة  خصائص  من  أمكن  ما  كل 

ودمجها في قالب ينسجم بعضه مع بعض.
املفردات  دراسة  على  ركزوا  فقد  املعماريني  من  غيره   أما 
يعمل  الذي  املكان  في  واحلضرية  املعمارية  والتفاصيل 
متطلبات  مع  ينسجم  مبا  تكوينه  إعادة  بهدف  به 
لهؤالء املعماريني  املوحد  النهج  كان  احلديثة. وقد  البيئة 
التصاميم  في  واملعاصرة  التاريخ  بني  اجلمع  هو  العرب 
مضمون  من  حتتويه  مبا  اإلسالمية  العمارة  قاعدة  على 
فكري واجتماعي وشكلي، إذ يعد إنتاجهم عمارة حديثة 
ً ألشكال أو مفردات  معاصرة وليدة عصرها وليست نسخا
عمارة األجيال السابقة، وهذا يتفق مع ما سماه تشارلز 
جينكس بالتشابه الذاتي(Jencks, 1997) ، تكون فيها 
األجزاء املتشابهة متعددة ولكنها تشكل وحدة متكاملة، 
وليست  متحول  مجازي  وصف  هو  الذاتي  التشبيه  إن  إذ 

نسخة مطابقة أو متكررة. 
التراث  حلماية  األول  الدولي  املؤمتر  في  بدران  حتدث  وقد 
القروية في  البلديات والشؤون  وزارة  األردني، الذي نظمته 
ً فكره التصميمي في نقل  عام 1997 في عمان، مؤكدا
األصيلة  مكوناته   ً حامال املستقبل،  إلى  احلديث  املبنى 

وليست املنسوخة من األجيال التي سبقتها. 
في  التنوع  بدران  راسم  املهندس  تصاميم  من  ويتضح 
األشكال املعمارية حسب املناطق التي تبنى بها، ولكنها 

على  التعرف  ميكن  إذ  دها،  يوحّ بنمط  جميعها  حتتفظ 
تظهر  التي  املناخية  املعاجلات  خالل  من  املعماري  الطراز 
إلقاء الظالل  املتباينة في  والكتل  لألفنية  بشكل متكرر 
بالدراسة  يرتبط  وهذا  أحيانا.  امللتوية  الضيقة  واملمرات 
مما  املوقع،  من  القريبة  احمللية  العمارة  ملفردات  املتعمقة 
املعمارية  والتقنيات  للعناصر  ضمني  اقتباس  إلى  يؤدي 

التقليدية املكونة لها.
يساعد هذا احلرص على توافق وانسجام العمارة مع البيئة 
وإنسانية، ينفرد  مكانية  مكونات  من  حتتوي  احمليطة، مبا 
املعماري في إنتاج عمارة ذات هوية تعبر عن املكان والزمان 
بالفضاء الذي  املعماري  احلس  إلى  تعيشه، إضافة  الذي 
يحتوي مجموعة الكتل وعالقاتها مع بعضها ومكوناتها 
ضمن منظمومة متكاملة.  أما الفراغات الداخلية فهي 
ظاهرة  معمارية  وعناصر  وظيفية  مساحات  من  خليط 

لتؤكد أهميتها اإلنشائية والشكلية اجلمالية.
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