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القوى الكامنة في الصحراء .. نهج لترانيم معمارية

لــكل موضــع خصائصــه ، ولــكل موقــع طاقاتــه .. وقــد تكــون تلــك الخصائــص وتلــك الطاقــات قــوى كامنــة لــم تســتغل بعــد ، وقــد 
تكــون فــي مجموعهــا إمكانيــات غيــر محــددة يمكــن بهــا تحديــد إيقاعــات المــكان الطبيعيــة مــن جهــة والتعــرف مــن خاللهــا عــن 

أمكانيــات الحيــاة اإلنســانية المتطلعــة دائمــاً إلــى الحمايــة مــن أجــل البقــاء ..

وإذا نظرنــا مــن هــذا المنطلــق إلــى الصحــراوات فــي المعمــورة كلهــا ، نكتشــف تلــك الخصائــص والطاقــات البيئيــة التــي تميــز 
تلــك الصحــراء عــن غيرهــا ، كمــا تميــز الصحــراء عامــة عــن غيرهــا مــن المواضــع والمواقــع المكانيــة علــى هــذا الكوكــب ..

إنــه الجفــاف .. فــال يوجــد فــدان واحــد فــي تلــك الصحــراء ســقطت عليــه األمطــار أكثــر مــن مئــة مليمتــر فــي أي عــام خــالل القــرن 
... الماضي 

إنها الندرة ...واالستيطان معها محدد ومحدود ...

إنــه الطقــس ... فتلــك الصحــراء كغيرهــا مــن الصحــراوات متقلبــه ومتغيــره المنــاخ الحــراري بيــن الصيــف والشــتاء، بيــن النهــار 
والليــل.. متغيــرة بيــن شــدة الحــرارة وشــدة البــرودة ..

إنها القسوة والتطرف بين النقيضين ...واإلنسان معها متحٍد وباٍق  ...

ــاخ الصحــراوي ، ومــع اكتشــافنا نحــدد طــرق التفاعــل والتناغــم مــع هــذه  ــة بالمن ــوى الكامن هكــذا، نتعــرف ونكشــف طبيعــة الق
ــا .. ــى إيقاعاته ــة اســتغاللها ، والعــزف عل ــل وإدراك كيفي ــوى ، ب الق

ــك  ــي تل ــة ف ــوى الكامن ــل هــي الق ــع الصحــراوي ، ب ــاة المجتم ــة لحي ــوى المحرك ــض هــي إشــكاليات الق ــدرة والقســوة والتناق فالن
الصحــراء وهــى نقطــة االرتــكاز الحقيقيــة التــي تجــذب حولهــا اإلنســان وتفجــر قدراتــه االبداعيــة ملبيــاً بهــا ومــن خاللهــا احتياجاتــه 
ــى  ــاخ فرضــت عل ــاء وقســوة المن ــدرة الم ــى أن ن ــذا اإلنســان ، بمعن ــة له ــة االجتماعي ــا تتجســد المالئم ــة .. وهن ــة والجمعي الذاتي
المجتمــع صــورة وشــكل معيــن للحيــاة يلــزم معهــا تلبيــة الحتياجــات اجتماعيــة فرضهــا وحــى المــكان .. ينطلــق بهــا اإلنســان مبدعــاً 
ومتناغمــاً مــع ذاتــه وجماعتــه وبيئتــه محققــاً بذلــك خالفتــه التــي أختارهــا فــي عمــارة األرض .. يســتغل فيــه إمكاناتهــا وطاقاتهــا 
التــي ســخرها هللا ســبحانه لــه فــي حياتــه المحــدودة بالميــالد والمــوت .. يحقــق عندهــا غاياتــه فــي البقــاء واالســتمرارية رغــم المــوت 

نفســه ، ورغــم النــدرة والقســوة فيمــا حولــه ..

مــن الطبيعــي أن تكــون تلــك القــوى مبــررات منطقيــة لطــرد اإلنســان وهروبــه مــن الخالفــة فــي عمــارة الصحــراء ، ولكنهــا علــى 
العكــس مــن ذلــك كانــت عوامــل جــذب لهــروب اإلنســان إلــى الصحــراء بحثــا عــن نفســه ومستكشــفاً ذاتــه وذاتهــا والــذات العليــا 
ســبحانه عمــا يصفــون .. لقــد هــرب العلمــاء والكتــاب والرومانســيون والباحثــون عــن الوحــدة ، حتــى المتصوفــون العارفــون بــاهلل 

والزاهــدون إليــه ، لــم يجــدوا ســوى الصحــراء .. وعــاش فيهــا اإلنســان باحثــاً ومكتشــفاً ، ســائحا وســائراً إلــى ذاتــه ..

إنــه بحــث عــن المطلــق ، ســواء كان مطلــق مــادي أو مطلــق معنــوي حســى .. وهنــا ظهــرت تلــك المجتمعــات الصحراويــة بأشــكالها 
.. المختلفة 

الواحــة .. مجتمع صحراوي ..

القبيلــة .. مجتمع صحراوي ..

الديـــر .. مجتمع صحراوي ..

الربـاط .. مجتمع صحراوي ..

القرية والقصر والحصن والمرفأ .. مجتمعات صحراوية ..
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وإذا تعرضنــا لــكل مجتمــع وكل صــورة مــن تلــك الصــور أو غيرهــا ، نجــد الدافــع الحقيقــي وراء تكويــن المجتمــع يرجــع إلــى القوى 
الكامنــة بالصحــراء نفســها بمــا تمثلــه مــن قــوى جــذب لإلنســان الســتيطان الصحــراء وعمارتــه لهــا مكونــاً خاليــا ديناميكيــة ناميــة 

فــي جســم الصحــراء الســاكن ســواء كانــت هــذه القــوى حــول :

الماء بما يمثله من الندرة مع اعتبار أنه أصل الحياة .. وخلقنا من الماء كل شيء حي ..

ــر  ــمس والقم ــه .. والش ــخيرها لمنفعت ــة وتس ــدى الطبيع ــي تح ــان ف ــع اإلنس ــا يدف ــوة والتضــاد مم ــن القس ــه م ــا يمثل ــاخ بم أو المن
ــبان.. يحس

ــه  ــه ل ــداد طبيعــي .. فرضتــه فطــرة اإلنســان نحــو الجماعــة والتكافــل ، وقدرت ــه مــن احتيــاج خارجــي وامت أو المســالك بمــا تمثل
ــة .. ــة المــوارد والبيئ محدودي

ــه  ــم بترانيم ــزف ويترن ــه ليع ــيقاه وألحان ــان موس ــم اإلنس ــا أله ــة مم ــم طبيعي ــن تراني ــه م ــا تمثل ــراء بم ــية الصح ــت رومانس وكان
ــه .. ــه وإبداع ــن ذات ــة م المعماري

ابداعيات معمارية على نهج البقاء .. صراطاً مستقيماً ..

وهكــذا ، كان وســيبقى المحــرك األساســي للمجتمــع الصحــراوي فــي كل صــورة وعلــى مــدى تاريــخ اإلنســان مــع تغيــر الثقافــات، 
وتتابــع الحضــارات ، يكمــن هنــاك فــي الصحــراء نفســها ..

في سكون الرمال وترانيم الكثبان ..

في ندرة الماء ..

في صفاء السماء..

في حرارة الشمس .. وبرودة الشتاء..

في تضاد الليل والنهار ..

في تقابل الموت والحياة ..

في االتصال واالنفصال ..

في استقاللية المكان .. وذاتية اإلنسان ..

في تبعية المكان .. وجمعية اإلنسان ..

في تجريد الصحراء وتحدى البقاء ..

إن الطبيعــة ذاتهــا فــي تنوعاتهــا تفــرض االختــالف بيــن األصــول وتكدســه فــي التكويــن البيولوجــي لإلنســان ، كمــا تفرضــه علــى 
الســلوك الســيكولوجي لهــذا اإلنســان ... ومــا علــى الــدارس الحضــاري إال أن يتقصــى تلــك الظواهــر ليــس فــي شــكلها الخارجــي 

فقــط ، وإنمــا فــي النــوازع االنفعاليــة التــي تبــرز مــن خاللهــا إبداعياتــه الحضاريــة علــى اختالفهــا وعلــى قمتهــا .. العمــارة ..


