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الُهـويّة واإلنســان والعمــارة

مفهــوم الهويـــــة ..

حرصــت شــعوب العالــم منــذُ بدايــة البشــرية حتــى اليــوم إلــى المحافظــة علــى تميزهــا وتفردهــا اجتماعيــاً وقوميــاً وثقافيــاً  لذلــك 
اهتمــت بــأن يكــون لهــا هويــة تســاعد فــي اإلعــاء مــن شــأن األفــراد فــي المجتمعــات ، وســاهم وجــود الهويــة فــي زيــادةِ الوعــي 
بالــذات الثقافيــة واالجتماعيــة ، ممــا ســاهم فــي تميــز الشــعوب عــن بعضهــم بعضــاً ، فالهويــة جــزء ال يتجــزأ مــن نشــأة األفــراد 
منــذُ والدتهــم حتــى رحيلهــم عــن الحيــاة.  ســاهم وجــود فكــرة الهويــة فــي التعبيــِر عــن مجموعــٍة مــن الســمات الخاّصــة بشــخصيّات 
ــة والذاتيــة، كمــا إنهــا تعتبــر الصــورة التــي تعكــس ثقافتــه ، ولغتــه ، وعقيدتــه ،  ــة تضيــف للفــرد الخصوصيّ األفــراد؛ ألّن الهويّ
ــم ، أو مــع  ــراد ســواء داخــل مجتمعاته ــة األف ــن كاف ــاء جســور مــن التواصــل بي ــي بن ــه ، وتاريخــه ، وأيضــاً تســاهم ف وحضارت
المجتمعــات المختلفــة عنهــم اختافــاً جزئيــاً معتمــداً علــى اختــاف اللغــة أو الثّقافــة أو الفكــر ، أو اختافــاً كليــاً فــي كافــة المجــاالت 
دون اســتثناء . تعــرف الهويــة فــي اللغــة بأنهــا مصطلــح مشــتق مــن الضميــر هــو ؛ ومعناهــا صفــات اإلنســان وحقيقتــه ، وأيضــاً 
تُســتخدم لإلشــارة إلــى المعالــم والخصائــص التــي تتميــز بهــا الشــخصية الفرديــة ، أمــا اصطاحــاً فتعــرف الهويــةُ بأنهــا مجموعــة 
ــزات  ــذه الممي ــون ه ــد تك ــم ، وق ــرد عــن غيره ــة التف ــون صف ــم يحقق ــي جعله ــراد ، وتســاهم ف ــا األف ــي يمتلكه ــزات الت ــن الممي م
مشــتركة بيــن جماعــة مــن النــاس ســواء ضمــن المجتمــع أو الدولــة . ومــن التعريفــات األُخــرى لمصطلــحِ الهويــة أنهــا كل شــيء 
ــُم التعامــل مــع أولئــك  مشــترك بيــن أفــراد مجموعــة محــددة، أو شــريحة اجتماعيــة تســاهم فــي بنــاء محيــط عــاٍم لدولــة مــا، ويت
األفــراد وفقــاً للهويــة الخاصــة بهــم ، وعناصــر الهويــة شــيء متحــرك ديناميكــي يمكــن أن يبــرز أحدهــا أو بعضهــا فــي مرحلــة 

معينــة وبعضهــا اآلخــر فــي مرحلــة أخــرى.

والهويــة فــي الفلســفة هــي حقيقــة الشــيء المطلقــة ، والتــي تشــتمل علــى صفاتــه الجوهريــة التــي تميــزه عــن غيــره . كمــا أنهــا 
خاصيــة مطابقــة الشــيء لنفســه أو مثيلــه ، ومــن هنــا فــإن الهويــة الثقافيــة لمجتمــعٍ مــا تعتبــر القــدر الثابــت والجوهــري والمشــترك 
مــن الميــزات والســمات العامــة التــي تميـّـز كل حضــارةٍ أو مجتمــعٍ عــن اآلخــر.  ومــن المســتحيل أن نجــد شــعباً مــن غيــر هويــة ، 
وهــذا األمــر يدحــض الزعــم الــذي يقــول عــن الهويــة بأنهــا عبــارة عــن صــورةٍ مغلوطــة للــذات ؛ أثبتــت الدراســات السوســيولوجية 
أن لــكل مجتمــع أو أمــه عــدداً مــن الخصائــص والســمات االجتماعيــة والمعيشــية والنفســية والتاريخيــة المتماثلــة ، وهــذه الســمات 
تعبــر عــن كيــاٍن ينصهــر فيــه أفــراد منســجمون ومتشــابهون بتأثيــر مــن هــذه الميــزات والخصائــص التــي تجمــع مــا بينهــم . مــن 
منطلــق هــذا الشــعور القومــي فــإن كل فــرد يســتمد إحساســه باالنتمــاء والهويــة ، ويشــعر بأنــه ليــس مجــرد فكــرة نكــرة ، وإنمــا هــو 
مشــترك مــع مجموعــة كبيــرة مــن األفــراد فــي عــدد مــن المعطيــات واألهــداف والمكونــات ، إضافــة النتمائــه إلــى ثقافــة مركبــة 
مــن جملــة مــن الرمــوز والمعاييــر والصــور، وفــي حالــة انعــدام هــذا الشــعور باالنتمــاء مــن قبــل الفــرد نتيجــة عــدد مــن العوامــل 
ســواء كانــت داخليــة أو خارجيــة ، فإنــه ينشــأ فــي أعماقــه مــا يطلــق عليــه اســم أزمــة الهويــة والتــي ينتــج عنهــا أزمــة وعــي تــؤدي 

إلــى ضيــاع تلــك الهويــة بشــكٍل نهائــي معلنــة نهايــة وجــوده .

وقــد أجمــع المتخصصــون علــى فكــرة عــدم وجــود شــعب دون هويــة لكنهــم اختلفــوا فــي الشــكل المحــدد لتلــك الهويــة ، ومــن هــذا 
المنطلــق انتقــد بعضهــم مــا يطلــق عليــه الشــكل الميتافيزيقــي المحــدد لهويــة الشــعوب واألمــم ، ويعمــل علــى تقديــم شــخصيتها ضمن 
إطــار نمــاذج مثاليــة دون النظــر إليهــا كمجموعــات حيــة تتميــز بالعديــد مــن االحتمــاالت الكاشــفة عــن ذاتهــا بعــد عمليــة تحققهــا ، 
وقــام هــؤالء بطــرح مقاربــة سوســيولوجية تظهــر الهويــة علــى أنهــا تتغــذى بالتاريــخ لتشــكل بعدهــا اســتجابة مرنــة متحولــة مــع 
تحــول األوضــاع التاريخيــة واالجتماعيــة ، ومــن هنــا يــرون بــأن الهويــة نســبية متغيــرة مــع حركــة التاريــخ واالنعطافــات التــي 
يتعــرض لهــا.  جدليــة ثبــوت الهويــة أو تغيرهــا طرحــت مســألة ثبــات الهويــة أو تغيرهــا علــى محــك النقــاش والمســاءلة، وقــد أثبتــت 
الجــداالت العلميــة أن هويــة أيــة أمــة أو مجتمــع ليســت أمــراً ثابتــاً ـ وفــق رؤيــة المفكــر محمــد عابــد الجابــري ـ بــل هــي مرتبطــة 
بكافــة المؤثـّـرات الخارجيــة ، إضافــة للتــداول العلمــي للثقافــات واألفــكار ، والرتباطهــا بالصــراع علــى الســلطة ، وهــذه الصراعــات 
تؤثــر عليهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر لعبــة التوازنــات والمؤثـّـرات الخارجيـّـة المحيطــة . توجــد مجموعــة مــن العوامــل التــي 

تؤثــر علــى بنــاء هويــة األفــراد ؛ ومــن أهمهــا :
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المجتمــع .. هــو أول العوامــل المؤثــرة علــى بنــاِء الهويــة؛ إذ يســاهم المجتمــع فــي بنــاء هويــة األفــراد وتشــكيلها بنــاء علــى 	 
ــة أو الحــي أو المجتمــع  ــال الســابقة لهــم ســواء فــي العائل ــة المحيطــة بهــم ، ويتأثــر األفــراد بســلوكيات األجي طبيعــِة البيئ

عمومــاً، وتســاهم فــي بنــاء الهويــة الفرديــة الخاصــة بهــم ومســاعدتهم علــى فهمهــا .

االنتمــاء .. هــو االرتبــاُط بالمــكان الــذي يعتمــد علــى دوِر الهويــة فــي تعزيــز مفهومــه ؛ إذ ينتمــي الفــرد للدولــة التــي يعيــش 	 
فيهــا، ويعتبــر مواطنــاً مــن مواطنيهــا ، ولــه حقــوق وعليــه واجــب تنظمهــا أحــكام الدســتور، وعليــه فــإن الهويــة عبــارة عــن 

وســيلة للتعزيــز مــن هــذا االنتمــاء عنــد األفــراد والجماعــات .

بغــض النظــر عمــا إذا كانــت الهويــة جوهــراً قائمــاً بذاتــه أو تعاقبــاً لحــاالت شــعورية متباينــة ، فــإن الهويــة ليســت كيانــا ميتافيزيقيــا 
مكتمــل التكويــن منــذ البــدء ، إنهــا ســيرورة ســيكولوجية تجــد ســندها المــادي فــي الذاكــرة ، وعمليــة تطوريــة تنشــأ تدريجيــا بفضــل 
تفاعــل الفــرد مــع الغيــر ، فــإن فعــل التذكــر هــو الــذي يمنــح الفــرد شــعوراً بهويتــه وبثباتهــا . ويتجلــى هــذا واضحــاً فــي شــعور 
الفــرد داخليــاً وعبــر حياتــه باســتمرار وحــدة شــخصيته ضمــن الظــروف المتعــددة التــي تمــر بهــا ، كمــا يظهــر بوضــوح فــي وحــدة 
الخبــرة التــي يمــر بهــا فــي الحاضــر واســتمرار اتصالهــا مــع الخبــرة الماضيــة التــي مــر بهــا . وإذا كانــت الذاكــرة هــي مــا يعطــي 
لشــعور الشــخص باألنــا وبهويتــه ، فــإن امتــداد هــذه الهويــة فــي الزمــان ، مرهــون باتســاع أو تقلــص مــدى الذكريــات التــي يســتطيع 
الفكــر أن يطالهــا اآلن ، لهــذا الســبب عندمــا نتســاءل عــن ماهيــة الوعــي المصاحــب لجميــع عمليــات تفكيرنــا نجيــب ببســاطة إن 
الوعــي ذاكــرة ، يوجــد بوجودهــا ويتلــف بتلفهــا . ومــن الجديــر بالذكــر أن الوعــي بالــذات علــى هــذا النحــو ليــس مقــدرة غريزيــة أو 
إشــراقاً فجائيــاً ، بــل هــو مسلســل تدريجــي بطــيء يمــر أوالً عبــر إدراك وحــدة الجســم الــذي ينفصــل بــه الكائــن عمــا عــداه وعبــر 
العاقــة مــع الغيــر.  إن الفــرد وبشــكل مجــرد ســابق علــى كل تعييــن أي وقبــل أن يتحــدد بطــول قامتــه أو لــون عينيــه او مزاجــه أو 
ثروتــه هــو ذات مفكــرة عاقلــة واعيــة ، قوامهــا األنــا الــذي يمثــل جوهرهــا البســيط الثابــت ، وذلــك بغــض النظــر عــن االختــاف 

القائــم بيــن الفاســفة حــول طبيعــة هــذا األنــا وعاقتــه بالجســد واالنطباعــات الحســية والذاكــرة .

أنــواع الهويـــــة ..

توجــد العديــد مــن التّعريفــات الخاصــة بالهويــة ، وكل تعريــف منهــا يهــدف إلــى توصيــل مجموعــة مــن األفــكار والمعلومــات التــي 
تعكــس طبيعتهــا ، كمــا أن للهويــة مجموعــة مــن األنــواع ؛ كالهويــة الوطنيــة، والثقافيــة ، وكُل نــوعٍ مــن هــذه األنــواع يســاهم فــي 
نقــِل صــورة معينــة عــن الخصائــص، والمكونــات الخاصــة بهــا ، وأيضــاً تتميــز بطاقــة الهويــة الرســمية التــي تصدرهــا الجهــات 
الحكوميــة فــي الــدول بمجموعــة مــن المحتويــات الخاصــة بهــا ، والتــي تُســاهم فــي التعريــف بصاحبهــا ، كمــا أن أغلــب األفــراد 
قــد يتعرضــون إلحــدى الحــاالت الخاصــة بالهويــة ، وعليهــم معرفــة الطــرق الســليمة للتعامــل معهــا وفهــِم مضمونهــا . وتوجــد 
مجموعــة مــن العوامــل التــي تؤثــر علــى بنــاء الهويــة عمومــاً عنــد األفــراد. تُقســُم الهويـّـة إلــى مجموعــٍة مــن األنــواع ، ويســاهم كل 

نــوعٍ منهــا فــي اإلشــارة إلــى مصطلــحٍ، أو فكــرة معينــة حــول شــيء مــا ، ومــن أهــم أنــواع الهويــة :

الهويــة الشــــخصية .. هــي الهويــة التــي تســتخدم لإلشــارة إلــى وطــن الفــرد ، والتــي يتــم التعريــف عنهــا مــن خــال البطاقــة 	 
الشــخصية التــي تحتــوي علــى مجموعــة مــن المعلومــات والبيانــات التــي يتميــز فيهــا الفــرد الــذي ينتمــي إلــى دولــة مــا ؛ 
والهويــة الشــخصية تعــرف شــخصا بشــكله واســمه وصفاتــه وجنســيته وعمــره وتاريــخ ميــاده .. فهــي اإلحالــة باســتمرار 
إلــى أنفســنا بضميــر »أنـــا« بوصفــه وحــدة وهويــة تظــل مطابقــة لذاتهــا علــى الــدوام ، غيــر أن هــذه الوحــدة تبــدو بديهيــة. 
ــل  ــا يجع ــوك« أن م ــرى »جــون ل ــاتنا ي ــة إلحساس ــة المصاحب ــك الوعــي أو المعرف ــة الشــخصية ســوى ذل وليســت الهوي
الشــخص »هــو نفســه« عبــر أمكنــة وأزمنــة مختلفــة ، هــو ذلــك الوعــي أو المعرفــة التــي تصاحــب مختلــف أفعالــه وحاالتــه 
ــة  ــرات الشــعورية الماضي ــط الخب ــي ترب ــا الذاكــرة الت ــذوق وســمع وإحســاس وإرادة، تضــاف إليه الشــعورية مــن شــم وت
بالخبــرة الحاليــة، ممــا يعطــي لهــذا الوعــي اســتمرارية فــي الزمــان ، إذن الشــخص هــو ذلــك الكائــن الــذي يحــس ويتذكــر  

ــزات مشــتركة أساســية لمجموعــة مــن البشــر، تميزهــم عــن 	  ــى مي ــدل عل ــة( .. ت ــة / القومي ــة )الوطني ــة الجمعيــــ الهوي
ــي  ــون ف ــا يختلف ــم كمجموعــة ، وربم ــي كونته ــزات األساســية الت ــراد المجموعــة يتشــابهون بالمي مجموعــات أخــرى . أف
عناصــر أخــرى لكنهــا ال تؤثــر علــى كونهــم مجموعــة .. فمــا يجمــع شــعب مــا هــو وجودهــم فــي وطــن واحــد ولهــم تاريــخ 
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طويــل مشــترك ، وفــي العصــر الحديــث لهــم أيضــا دولــة واحــدة ومواطنــة واحــدة ، كل هــذا يجعــل منهــم شــعبا متمايــزا 
رغــم أنهــم قــد يختلفــون فيمــا بينهــم فــي األديــان أو اللغــات أو أمــور أخــرى. العناصــر التــي يمكنهــا بلــورة هويــة جمعيــة 
كثيــرة ، أهمهــا اشــتراك الشــعب أو المجموعــة فــي: األرض واللغــة والتاريــخ والحضــارة والثقافــة ، ... وغيرهــا.  وجديــر 
باإلشــارة أن عــدد مــن الهويــات القوميــة أو الوطنيــة تطــور بشــكل طبيعــي عبــر التاريــخ وعــدد منهــا نشــأ بســبب أحــداث أو 
صراعــات أو تغيــرات تاريخيــة ســرعت فــي تبلــور المجموعــة ، وهنــاك تيــارات عصريــة تنــادي بالعولمــة وبنظــرة حداثيــة 

تدعــو إلــى إلغــاء الهويــة الوطنيــة أو الهويــة القوميــة.

ــى المســتوى  ــة فــي جدلهــا المســتوى المواطنــي عل ــم اســتدعاء الهوي ــر المســتويات التــي يت والهويــة ومســألة المواطنــة مــن أكث
الحقوقــي والوطنــي عنــد الحديــث عــن المواطنــة كمفهــوم مركــزي فــي الدولــة الحديثــة يمثــل مــع الســيادة الوطنيــة أهــم مقومــات 
الدولــة القوميــة الحديثــة . والمواطنــة فــي هــذا التصــور منتــج طبيعــي للحــق فــي الجنســية ، ولكنهــا فــي ســياقنا المصــري والعربــي 
تأخــذ شــكا جماعيــاً متعلقــا بالطوائــف الدينيــة والعرقيــة ، ويكــون الحديــث فيــه حــول تأكيــد هــؤالء هويتهــم الطائفيــة أو بحــث هويــة 
الدولــة - أي توجهاتهــا وسياســاتها - التــي تمثــل خطــًرا عليهــا وتنتهــك الحقــوق الثقافيــة واالجتماعيــة وربمــا االقتصاديــة لهــا . وهنــا 
يكــون االنفتــاح السياســي شــرًطا للمواطنــة إذا أردنــا أن تكــون الدولــة حديثــة ، فالحضــور الطبيعــي للهويــة يكــون بحضــور الفعــل 
وليــس بحضــور التاريــخ ، أمــا إذا كبــت الفعــل وقيــده ، حضــر التاريــخ وقبلياتــه اإلثنيــة والدينيــة مــا قبــل الحديثــة حكمــاً وموجهــاً، 
ــا ينشــط التصــورات الجامــدة  ــراد مم ــة والحضــور الفاعــل للجماعــات واألف ــة اإلبداعي ــل االســتبداد يجمــد الطاق ــاك مث ــس هن ولي
للهويــة والتوجهــات المتطرفــة فــي مســألة المرجعيــة . ففــي هــذا المنــاخ ال تعانــي الجماعــات الدينيــة فقــط الحضــور المتضخــم فــي 
الهويــة ، ولكــن كذلــك االتجاهــات الفكريــة والسياســية واألفــراد الذيــن ال ينتمــون لدائــرة الحاكميــن وفــق منطــق الســلطة وفلســفة 
األمــر . فالهويــة فــي أبعادهــا الثابتــة ليســت مشــكاً ألن عوامــل االندمــاج واالشــتراك صــارت كذلــك ثابتــا بفعــل التراكــم التاريخــي، 

ولكــن المشــكل هــو الفاعليــة والحريــة المجتمعيــة والسياســية التــي تتيــح للجميــع التعبيــر عــن هويتــه .

ــات 	  ــة ذات الهوي ــات االجتماعي ــن المجموع ــد م ــراد للعدي ــاء األف ــر إدراك انتم ــن؟ .. يثي ــن نح ــة .. م ــة االجتماعي الهوي
ــف  ــد تعري ــة عن ــات الجماعي ــذه الهوي ــراد ه ــج األف ــف يدم ــو كي ــا ؛ أال وه ــؤاالً مهًم ــابهة س ــددة المتش ــة المتع االجتماعي
ــن مجموعــات  ــى تكوي ــادة عــدد أعضــاء المجموعــة إل ــؤدي زي ــداً ، هــل ت ــر تحدي ــم الخاصــة . والســؤال األكث مجموعته
خاصــة أكثــر شــموالً أو أقــل شــموالً ، وذلــك مقارنــة بهويــات مجموعــة واحــدة؟ .. إن مفهــوم الهويــة االجتماعيــة عبــارة 
ــة المتعــددة . وتعكــس  ــات الجماعي ــة بيــن الهوي ــى التمثيــل الشــخصي للفــرد للعاقــات الداخلي عــن نظــام نظــري يشــير إل
الهويــة االجتماعيــة درجــة التداخــل المــدرك وجودهــا بيــن المجموعــات التــي يكــون فــرد واحــد عضــواً فيهــا فــي وقــت 
واحــد ؛ هــذا باإلضافــة أن االنتســاب إلــى العديــد مــن المجموعــات المختلفــة )العديــد مــن الهويــات االجتماعيــة( ربمــا يــؤدي 

ــة . ــة فوقي ــات اجتماعي ــة ؛ وهــو مــا يمكــن أن يعــزز تطــور هوي ــة االجتماعي ــدة الهوي ــى تفاقــم عق إل

الهويــة السياســـية .. عبــارة عــن مجموعــة مــن الحجــج السياســية التــي تركــز علــى المصلحــة الذاتيــة ووجهــات النظــر 	 
ــات  ــكيل سياس ــا تش ــن طريقه ــن ع ــي يمك ــائل الت ــاً ، والوس ــددة ذاتي ــة المح ــة االجتماعي ــات المصلحي الخاصــة بالمجموع
الشــعوب بواســطة مظاهــر هويتهــم التــي يتــم تحديدهــا عــن طريــق العــرق أو الطبقــة أو الديــن أو اإلثنيــة أو األيديولوجيــة أو 
الثقافــة أو التفضيــل المعلوماتــي أو التاريــخ أو الظــروف المهنــة أو أي شــيء آخــر مرتبــط علــى نحــو غيــر مضبــوط ولكــن 

بســيط بالنســبة إلدراك المنظمــات االجتماعيــة . 

الهويــة الثقافيــــــــة .. هــي الهويــة التــي ترتبــط بمفهــوِم الثقافــة التــي يتميــز فيهــا مجتمــع مــا ، وتعتمــد بشــكل مباشــر علــى 	 
اللغــة ؛ إذ تتميــز الهويــة الثقافيــة بنقلهــا لطبيعــة اللغــة بصفتهــا مــن العوامــل الرئيســية فــي بنــاِء ثقافــة األفــراد فــي المجتمــع. 
ــر هــذا  ــة تأث ــة لمجموعــة مــا أو شــخص مــا نظــراً إلمكاني ــة مــا ، أو هوي ــارة عــن ثقاف ــة هــي عب ــة الثقافي وإجمــاالً الهوي
الشــخص بهويــة المجموعــة الثقافيــة ، أو ثقافتــه التــي ينتمــي إليهــا ؛ فهــي الشــعور باالنتمــاء إلــى مجموعــة ، وهــو جــزء 
مــن مفهــوم الشــخص الذاتــي ونظريــة الفهــم الذاتــي ويرتبــط بالجنســية واإلثنيــة والديــن والطبقــة االجتماعيــة والموقــع أو أي 
نــوع مــن الفئــات االجتماعيــة التــي لهــا ثقافتهــا الخاصــة . كثيــر مــن دراســات الثقافــة الحديثــة و النظريــات االجتماعيــة قــد 
تطرقــت لموضــوع الهويــة الثقافيــة ، فــي العقــود األخيــرة ، ظهــر تعريــف جديــد غيــر الفهــم الســائد للفــرد علــى أنــه كتلــة 
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ثقافيــة واحــدة متماســكة إلــى أنــه مجموعــة مــن الهويــات المختلفــة . هــذه الهويــات الثقافيــة المختلفــة يمكــن أن تكــون نتيجــة 
ــة والتاريــخ والجنســية واللغــة والديــن والجماليــات وحتــى األكل . وتقســيم  لعــدة ظــروف منهــا : المــكان والجنــس واإلثني
الثقافــات يمكــن أن يكــون ممتــازاً فــي بعــض بقــاع األرض ، خصوصــاً فــي األماكــن حيــث أن الســكان متنوعــون إثنيــا و 

وحدتهــم االجتماعيــة مبنيــة بشــكل رئيســي علــى القيــم والمعتقــدات االجتماعيــة المشــتركة .

ــي  ــرد ، وتتضمــن ف ــة هــي ذات الف ــث إن الهوي ــة ؛ حي ــح سياســة الهوي ــل أو يتقاطــع مــع مصطل ــة يماث ــة الثقافي ــح الهوي ومصطل
معناهــا عــدداً مــن القيــم والمعاييــر ، وتشــكل ثقافــة اإلنســان ومــدى معرفتــه فــي عــدد مــن المجــاالت المختلفــة ، إضافــة إلــى إلمامــه 
ووعيــه بالقضايــا المحيطــة بــه فــي المجتمــع حيــث إنهــا تمثـّـل التــراث الفكــري لــه ؛ وهــي تُعــرف علــى أنهــا مجموعــة مــن المامــح 
واألشــكال الثقافيــة األساســية الثابتــة ، إضافــة لهــذا فهــي تعنــي التناســق بيــن العقــل والهويــة عــن طريــق نبــذ التعصــب والتطــرف 
العرقــي والطائفــي فــي شــتى صــوره وأشــكاله وتعــرف أيضــاً علــى أنهــا مركــب متجانــس مــن التصــورات والذكريــات والرمــوز 
والقيــم واإلبداعــات والتعبيــرات والتطلعــات لشــخٍص مــا أو مجموعــة مــا ، وهــذه المجموعــة تشــكل أمــة بهويتهــا وحضارتهــا التــي 
ــة التاريخيــة لمجموعــة مــا أو أمــة مــا ، إضافــة  ــم .. وتعبــر الهويــة الثقافيــة عــن الخصوصي تختلــف مــن مــكاٍن آلخــر فــي العال
إلــى نظــرة هــذه المجموعــة أو األمــة إلــى الكــون والمــوت والحيــاة ، إضافــة إلــى نظرتهــا لإلنســان ومهامــه وحــدوده وقدراتــه ، 
والمســموح لــه والممنــوع عنــه . إذن فــإن الهويــة الثقافيــة عبــارة عــن عــدد مــن التراكمــات الثقافيــة والمعرفيــة ، ســواء كانــت تلــك 
المعــارف تأتــي انطاقــاً مــن تقاليــد وعــادات فــي العائلــة والمجتمــع المحيــط بــه ، عاشــها الفــرد منــذ لحظــة ميــاده فكانــت األســاس 
فــي تكوينــه طيلــة أيــام حياتــه ، وأصبحــت جــزءاً مــن طبيعتــه ، أو انطاقــاً مــن الديــن ، وقــد عبــرت العديــد مــن الحــركات الفنيــة 

والثقافيــة عــن مفهــوم سياســات الهويــة تلــك ..

مــن الماحــظ أيضــا أن الميــدان الثقافــي للفــرد ، أو المــكان الــذي يعيــش فيــه ، يؤثــر علــى الثقافــة التــى يســعى الفــرد لالتــزام بهــا. 
ــال الثقافــة التــي يرغــب فــي  ــة يلعبــون دورا فــي كيفيــة شــعور الفــرد حي المحيــط و البيئــة والنــاس المتواجــدون فــي هــذه األمكن
تبنيهــا. كثيــر مــن المهاجريــن يجــدون حاجــة لتغييــر ثقافتهــم الجــل التكيــف مــع الثقافــة التــي يتبناهــا معظــم المواطنيــن فــي البــاد . 
يمكــن أن يتناقــض هــذا مــع إيمــان المهاجــر الحالــي بثقافتــه ويمكــن أن يــؤدي إلــى ظهــور مشــكلة لديــه فيمــا هــو يحــاول االختيــار 
بيــن الثقافتيــن.  ومــن نتائــج ذلــك نســتنتج أنــه يســتحيل وقــوع الهويــة الثقافيــة تحــت مقولــة العولمــة ، وذلــك لتعــدد الثقافــات حــول 
العالــم ، حيــث إنّهــا ال توجــد هنــاك ثقافــةٌ عالميــةٌ واحــدة ، ويســتحيل أن تتواجــد فــي يــوٍم مــن األيــام ، لكــن المتواجــد عــدد مــن 
الثقافــات المتعــددة والمتنوعــة علــى مســتوى األفــراد والجماعــات واألمــم ، وتعمــل كل ثقافــة مــن هــذه الثقافــات بصــورة عفويــة 
وتلقائيــة ، أو عــن طريــق تدخــٍل مــن أصحــاب هــذه الثقافــة بهــدف الحفــاظ علــى مقوماتهــا وكيانهــا الخــاص ، ومنهــا مــا يميــل إلــى 
االنكمــاش واالنغــاق ، ونــوع آخــر مــن الثقافــات يهــدف إلــى التوســع واالنتشــار.  إذن فــإن الهويــة الثقافيــة تغّطــي ثاثــة مســتويات 
فرديــة وجماعيــة ووطنيـّـة أو قوميــة ؛ بحيــث يتــّم تحديــد العاقــة بيــن هــذه المســتويات بنــوع اآلخــر المواجــه لهــا ، والعاقــة بيــن 
ــة عبــارة عــن  أطــراف الهويــة الثقافيــة وهــم األفــراد والجماعــات والمجتمــع أو األمــة تأخــذ شــكل المــد والجــزر . الهويــة الثقافيّ
كيــاٍن يمكــن أن يتطــور ، وال يمكــن تحديدهــا كمعطــى نهائــي ؛ حيــث إنهــا يمكــن أن تســير فــي اتجــاه االنكمــاش والتقلــص أو باتجــاه 
ــاة التــي مــروا بهــا ونجاحاتهــم وانتصاراتهــم  ــة بغناهــا الناتــج عــن تجــارب أصحابهــا وكــم المعان ــاز هــذه الهوي االنتشــار ، وتمت

وتطلعاتهــم إضافــةً إلــى احتكاكهــا اإليجابــي أو الســلبي بالهويــات الثقافيــِة األخــرى التــي تتداخــل معهــا بشــكٍل أو آخــر .

الهويــة فــي الجــدل الثقافــي والسياســي .. يتــم تنــاول الهويــة علــى المســتوى الثقافــي كمحــدد لمــا يمكــن أن يســمى الخصوصيــة 
الثقافيــة أو الشــخصية القوميــة ، وبمثــل هــذا المفهــوم يأتــي الخــوف ممــا يســمى التنميــط الثقافــي للعولمــة ، وهنــا يحضــر التاريــخ 
والثقافــة كعنصــر مهــم فــي تشــكل الهويــة ، يتجلــى فــي نشــاطية الجماعــات الثقافيــة فــي التكتــل حــول نفســها واتجــاه معظمهــم لتخليــد 
وحفــظ الذاكــرة الخاصــة بــه . ويتــم التــرادف فــي هــذا الســياق بيــن مفهــوم الهويــة وبيــن مفهــوم الخصوصيــة الثقافيــة والحضاريــة 
ــد  ــة ، ويع ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــوق الثقافي ــي للحق ــي الثان ــد الدول ــره العه ــم أق ــف الحضــاري والقيمــي ، وهــو أمــر مه أو الموق
مخزونــه حامــا مهمــاً مــن حوامــل الفاعليــة المجتمعيــة والسياســية ، بــل اإلبداعيــة ، لكــن شــريطة عــدم اعتبــار هــذه الخصوصيــة 
خصوصيــة مغلقــة خــارج التطــور الحــادث . الثقافــات والحضــارات ليســت أســوارا بيــن جــزر متنافــرة ومتحاربــة  ولكنهــا تشــكل 
فــي التاريــخ مــا يحمــل مــن االتصــال والحــوار أضعــاف مــا يحمــل مــن الصــراع والحــراب . فالهويــة كتشــكل ثابــت يصيــر فــي 
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التاريــخ النســبي يخضــع لعوامــل التحــدي واالســتجابة حســب الســياقات المختلفــة التــي تتجلــى فيهــا الهويــة خطابــاً وسياســات ؛ فــكل 
عناصــر الهويــة تســتدعى فــي أثنــاء الحــرب وفــي أجــواء المقاومــة مــن عنصــر دينــي وثقافــي وحضــاري وإثنــي ولغــوي ، كمــا 
تســتدعى حســب مســتوى االســتقطاب الحــادث بيــن الــذات التــي تمثلهــا حينئــذ وبيــن اآلخــر المســتنفر لهــا ؛ ففــي الجــدل الوطنــي 
ــة . كمــا هــو  ــة أو تاريخي يأتــي جدلهــا محمــوال علــى حقــوق األقليــة واألغلبيــة وفــي الجــدل العالمــي يأتــي فــي صــورة حضاري
الشــأن فــي العصــر االســتعماري والحديــث عــن الشــرق التحــرري والغــرب اإلمبريالــي ، وفــي ظــل العولمــة كان تجليــه متنوعــاً 
حســب موقــع الملتزميــن خطــاب الهويــة ومرجعياتهــم ..عولمــة أم ضــد العولمــة ، شــرقيين كانــوا أو غربييــن؛ فالهويــة فــي عصــر 

العولمــة تأكــد انتقالهــا مــن كونهــا دوائــر انتمــاء مصمتــة إلــى كونهــا رؤيــة للعالــم .

ــا هــو جعــل الشــيء عالمــّي االنتشــار مــن ناحيــة المــدى والتطبيــق ؛ حتــى يكــون  ــة .. المقصــود هن الهويــة الثقافيــة والعولمــــ
مفهومــاً ومناســباً ومتنــاوالً للجميــع ، وتكــون العولمــة فــي المرتبــة األولــى اقتصاديــة ثــم سياســيةً ، وتتبعهــا بعــد ذلــك فــي النواحــي 
ــن  ــن القواني ــٍة م ــن وضــع مجموع ــةً تتضم ــةً تحكمي ــون عملي ــة أخــرى لتك ــن ناحي ــة م ــّد العولم ــا تمت ــة ، كم ــِة والثقافي االجتماعي
والحواجــز التــي تربــط الــدول مــع بعضهــا البعــض . تســعى العولمــة حاليّــاً إلــى تصديــر مجموعــٍة مــن القيــم الغربيــة ؛ مــن أجــل 
ــه  ــم بأجمع ــي العال ــة ف ــٍت للثقاف ــى نمــوذجٍ ثاب ــة عل ــي النهاي ــّم الحصــول ف ــى يت ــع أمــم وشــعوب األرض ، حت ــى جمي ــا عل فرضه
ــا يمكــن  ــى التجــارب األخــرى التــي عرفتهــا المجتمعــات ، ومــن هن ــة ، مــن خــال االنتصــار عل ــة الغربي ــى الثقاف باالعتمــاد عل
ــاً بتعميمــه علــى بقيــة المجتمعــات ، وذلــك مــن  تعريــف العولمــة الثقافيــة علــى أنهــا محاولــة مجتمــعٍ يمتلــك نموذجــاً ثقافــي معين
خــال التأثيــر علــى مجموعــة مــن األنمــاط الســلوكية ألفــراد هــذه المجتمعــات والمفاهيــم الحضاريــة ، إضافــة إلــى القيــم الثقافيــة، 
باالســتعانة بوســائل ثقافيــة واقتصاديــة وتقنيــة مختلفــة منهــا العمــارة . ويوجــد بيــن مفهومــي الهويــة الثقافيــة والعولمــة مجموعــة 
مــن العاقــات الجدليــة ، والمميــزة ، والفريــدة مــن نوعهــا فــي طبيعــة العاقــة التــي تربــط بيــن األشــياء والمفاهيــم ، ولكنهمــا بشــكٍل 
عــام مفهومــان متجاذبــان ، ومتقاطبــان ، ومتكامــان فــي نفــس الوقــت ، ومــن هنــا يمكــن اعتبــار الهويــة هــي الطريــدة ، وتأخــذ 
ــة مــن العولمــة،  التــي تُجهــز عليهــا وتتغــذى بهــا   ــة مطــاَردةٌ ومحاَصــرةٌ وماحق ــار أّن الهوي ــى اعتب ــاد ؛ عل العولمــة دور الصيّ
لذلــك تعانــد الهويــة هنــا كّل أســباب الفنــاء والذوبــان ، مطالبــةً باألمــن واألمــان واالســتقرار، والتشــبث بالوجــود والديمومــة .. فــي 
النهايــة يمكــن القــول بــأن العولمــة تعنــي ذوبــان الخصوصيــة ، مــن خــال انتقالهــا مــن الجــزء الخــاص إلــى العــام ، ومــن الجهــة 
الجزئيــة إلــى الكليــة ، ومــن المحــدود إلــى الشــامل ، وعلــى العكــس مــن ذلــك تأخــذ الهويــة اتجاهــاً كليــاً ومتقاطبــاً مــع مفهومــي 

العموميــة والشــمولية .

الهويــة المعماريــــة .. إن عمــارة المجتمــع هــي الصــورة التــي تعكــس بــل تمثــل التقــدم ، أن جــزءا مركزيــاً مــن المشــاكل 	 
ــة ،  ــا الثقافي ــة انفصــال عــن جذوره ــرت بعملي ــة م ــي أن معظــم النخــب الحاكم ــل ف ــوم تتمث ــا الي ــه مجتمعاتن ــي تواجه الت
لقــد قــاد هــذا الشــرخ وانفصــام الرؤيــة الثقافيــة ، حيــث يقتــرن التــراث التاريخــي والثقافــي والدينــي والروحــي بالرجعيــة 
والفقــر ، بينمــا تــم اســتعارة هــذه الصــورة التــي تمثــل التقــدم مــن مــكان آخــر ومــن الغــرب تحديــداً . المشــكلة التــي تنشــأ 
مــن اســتعارة هــذه الصــورة التــي تمثــل هــذا التقــدم هــي مشــكلة قاســية ، وتخلــق تحديــا كبيــرا للمعمارييــن إذا مــا أخذنــا 
بعيــن االعتبــار الروابــط الهامــة بيــن العمــارة والمجتمــع . إن الهويــة الثقافيــة المتغيــرة فــي المجتمــع كمــا يرســمها الفاســفة 
والفنانيــن والمعمارييــن تتحمــل المســؤولية فــي المســاعدة فــي توصيــف تلــك الصــورة التــي تمثــل التقــدم والتــي تُرســم مــن 
المجتمــع )أو نخبتــه علــى األقــل( . إن التعبيــر الملمــوس عــن ذلــك المجتمــع فــي معظــم البلــدان العربيــة اليــوم كثيــراً مــا 
يقتــرن بمشــهد األفــق فــي منهاتــن وال يتــرك الكثيــر مــن المجــال لمقاربــة حيــث تكــون أكثــر احترامــاً لاســتمرارية الثقافيــة 
وأكثــر انســجاماً مــع بيئــة المجتمــع . إن الواجــب الملقــى علــى عاتــق المعمارييــن ليــس ســهاً حيــث يجــب إقنــاع اآلخــر 
بالبدائــل ومحاولــة إيجــاد هويــة معماريــة محليــة ذات عاقــة ثقافيــة مناخيــة بيئيــة لهــذا المجتمــع . وهــذا يبــدأ تدريجيــاً مــن 

المجتمــع ، وخاصــة مــن الطبقــة المتوســطة الدنيــا ، ويتــم ذلــك عبــر ..

إدراك الماضــي.. إن قــراءة الماضــي مــن خــال معالمــه الشــاخصة لـــه مــن األهميــة بمــكان لمعرفــة مامــح عمرانيــة 	 
هامــة ألي مجتمــع ، والحفــاظ علــى هــذه المبانــي ســواًء كانــت تاريخيــة ذات بعــد اثــري أو غيــره فالمعمــاري المحافــظ 
علــى التــراث يواجهــه تحديــاً كبيــراً فــي كيفيــة توظيــف هــذا المبنــى أو ذك لمائمــة العصــر وهــذا مــا يدعــم التشــبث 
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بالماضــي وترســيخ أقدامــه وذلــك الندفاعــه للمســتقبل  فقــراءه الماضــي ال تتــم فقــط بالحفــاظ علــى المبنــى ، وإنمــا 
بمفهــوم الفــراغ العمرانــي  والفراغــات والعاقــات المتبادلــة ، فترميــم هــذا المبنــى أو ذك أو إعــادة توظيفــه ليــس مــن 
الضــروري أي يكــون حــاً إذا مــا أخــذ التعامــل مــع الماضــي كمبــان مفــردة دون قــراءة النســيج العمرانــي المحيــط 
ــا يكمــن التحــدي الملقــى علــى المعمارييــن لفــك رمــوز الماضــي ، يعنــي هــذا مميــزات الهويــة  بذلــك المبنــى . وهن
المحليــة ذات األهميــة الكبيــرة المتــاك درجــة رفيعــة مــن المعرفــة والمقــدرة علــى قــراءة المضمــون الرمــزي لهــذا 
التــراث لتوظيفــه بأســلوب جديــد إلنتــاج مبانــي لهــا عاقــة بالحاضــر والمســتقبل وتحــاول تأصيــل هــذه الرمــوز بلغــة 

عصريــة تائــم المجتمــع .

فهــم الحاضــر .. إن التغيــرات المتســارعة التــي تؤثــر علــى المجتمــع الحالــي المؤثــرة بشــكل أساســي علــى بيئتــه وتفكيــر 	 
المجتمــع الحالــي مــع العلــم ان المجتمــع فــي كثيــر مــن األحيــان يفكــر وينفــي هــذه المؤثــرات وذلــك مــن خــال إطــاق 
صفــه الكمــال علــى الماضــي الــذي ال يتواجــد فيزيائيــة إلــى فــي األذهــان كمقابــل للحاضــر الغيــر مقبــول . إن عمليــة 
التحــول فــي المجتمــع ســوءا كانــت تقنيــة أم اقتصاديــة أم ثقافيــة أم سياســية أم أيدلوجيــة هــي مكونــات معروفــة لدينــا 
مــن خــال ربطهــا معــا ألنهــا تؤثــر فينــا شــئنا أم أبينــا . إن التفاعــل بيــن الجديــد والقديــم ســواًء  فــي التخطيــط العمرانــي 
أو التصميــم المعمــاري هــو تفاعــل غيــر مــدروس بشــكل كافــي وبالتالــي فــان الشــرخ فــي النســيج العمرانــي هــو نتيجــة 
حتميــة وواضحــة حولنــا . هــذا التفاعــل مبنــى علــى هشاشــة واضحــة ؛ شــوارع كبيــرة أبنيــة عاليــة صناعــة وإنتــاج ، 
مواصــات ، ســيارات ، وثــروة اســتعراضية ، يضــاف إلــى هــذا كلــه إن التأثيــر المنتظــم لحركــة الحداثــة فــي التفكيــر 
ــم مــا يدعــي بالعولمــة  ــة ومــن ث ــة نحــو العالمي ــة نزعــة البيئ ــى تقوي ــد ســاعد عل المعمــاري خــال القــرن العشــرين ق
ــا  ــان التكنولوجي ــي طوف ــرق ف ــة . إن الف ــة الثاني ــرب العالمي ــذ الح ــو االتصــاالت والمواصــات من ــن نم ــة م المدعوم
الغربيــة والمســتوردات الثقافيــة المختلفــة مــا هــو إال جــزء مــن المعانــاة التــي يعانيهــا المعمــاري مــن اجــل إيجــاد بيئــة 
ثقافيــة تقــدم لــه تصــوراً مقبــوالً عــن الهويــة بمــا يتناســب مــع ظــروف المحليــة اإلقليميــة الوطنيــة . والنســخ الوضيــع 
عــن الماضــي ليــس هــو الحــل والهــروب إلــى الماضــي يجــب أن يــدرك التغيــرات المعاصــرة مــن تكنولوجيــا وغيرهــا 
مــن المعاييــر ويجــب أن يــدرك المقيــاس التكنولوجــي الــذي يربــط بيــن البيئــة العمرانيــة المبنيــة والبيئــة المــراد بناؤهــا 

فطريــق التميــز والنجــاح يتطلــب الخلــق واإلبــداع .

الحلــم للمســتقبل .. المســتقبل بعيــد المــدى وعلــى المعمارييــن إتقــان وامتــاك مجموعــة كبيــرة مــن المهــارات وطريقــة 	 
تطبيقهــا ، وهــي اكبــر بكثيــر ممــا يحضرهــم التعليــم المعمــاري حاليــاً حيــث القــدرة علــى فــك رمــوز العمــارة القديمــة 
ــة  ــى المقارن ــن لماضيهــم وحاضرهــم ومســتقبلهم مســلحين بمعرفتهــم القائمــة عل بمــا يمكنهــم فهــم كيــف نظــر األقدمي
ويجــب معرفــة الحاضــر وإمكانياتــه وتياراتــه وهــذا بحــد ذاتــه مربــك ومحيــر فبينمــا يــدوم بقــاء المبنــى ســرعان مــا 
ــر  ــط التفكي ــس فق ــن لي ــى المعماريي ــب عل ــا يج ــن هن ــدودة وم ــنوات مح ــال س ــا خ ــة وربم ــته المعماري ــزول مدرس ت
ــل  ــبق وتفعي ــا س ــن كل م ــع بي ــر . ويجــب الجم ــط األكب ــع والمحي ــع المجتم ــا م ــن بعاقته ــط ولك ــة فق ــم الفردي بمبانيه
منتجاتهــم إلــى طــوال مــدة وجودهــا »الديمومــة واالســتمرارية« بجــدارة كمــا فعلــت المبانــي العظيمــة فــي الماضــي فــي 

مرحلــة االمتيــاز والبراعــة وحســب القــول المثالــي »انــه ليــس لعصــر وإنمــا لــكل العصــور«.

تعبر الهوية المعمارية تعبيًرا حيًا وصادقًا عن ثقافة المجتمعات

هي الترجمة الصادقة للمجتمع في أبعاده المادية والروحية

وهي تذكير دائم وحلقة وصل بين المراحل الكبرى للتطور في ثقافة الشخصية الوطنية

ــا للعمــارة التراثيــة بــل إن التــراث مــا هــو إال عامــا مؤثــرا فيهــا ، فالهويــة المعماريــة تترجــم الهويــة الثقافيــة  هــي ليســت مرادفً
للمجتمــع فــي ســياق تفاعلهــا اإلنســاني والحضــاري عبــر األزمنــة المختلفــة ، فمــا تتضمنــه الهويــة المعماريــة مــا هــو إال تعبيــر 
عــن الوعــي بالهويــة الثقافيــة وفهــم المجتمــع وانتمائــه لهويتــه الوطنيــة ، أمــا العمــارة ضبابيــة المامــح فــا تعكــس إال تشوًشــا فــي 
صياغــة مامــح الهويــة الثقافيــة الوطنيــة .  الهويــة كمــا أشــرنا تُعــرف بأنهــا ســمات خاصــة يمكــن مــن خالهــا تمييــز شــخص 
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عــن آخــر أو جماعــة عــن أخــرى أو ثقافــة عــن أخــرى .. وهــي الخصوصيــة الثقافيــة التــي تنمــي اإلحســاس بالــذات وتفعــل األنــا 
ــون .  ــن أك ــؤال م ــى س ــة عل ــي باختصــار اإلجاب ــانية .. فه ــي الحضــارة اإلنس ــا ف ــد موقعه ــة وتؤك ــخصية الحضاري ــدد الش وتح
والهويــة مركــب مــن العناصــر المرجعيــة الماديــة واالجتماعيــة والذاتيــة التــي تســمح بتعريــف خــاص للشــخصية الوطنيــة وطالمــا 
ــاً يُعطــى  أنهــا مركــب مــن عناصــر فهــي ضــرورة متغيــرة فــي الوقــت ذاتــه الــذي تتميــز فيــه بثبــات معيــن ، وهــي ليســت كتاب
دفعــة واحــدة وإلــى األبــد إنمــا هــي حقيقــة تولــد وتنمــو وتتكــون وتتغايــر وتشــيخ وتعانــي مــن األزمــات الوجوديــة؛ أمــا الهويــة 
المعماريــة فهــي التفــرد والتميــز المعمــاري لمجتمــع مــا ، ويأتــي هــذا التفــرد مــن العوامــل المحيطــة بهــذا المجتمــع مــن عوامــل 
ــة  ــث عــن الهوي ــح الحدي ــة دون أن يصب ــة المعماري ــا التطــرق للهوي ــة ، وال يمكنن ــة وثقافي ــة واجتماعي ــة وبيئي ــية واقتصادي سياس
الثقافيــة الوطنيــة شــيئاً محوريــاً ، ألن تشــكيل الهويــة الثقافيــة يؤثــر بشــكل الفــت علــى الهويــة المعماريــة التــي بدورهــا تعبــر بشــكل 
ــة والنفســية  ــده بأبعــاده االجتماعي ــة لطبيعــة المجتمــع وتقالي ــاً وترجمــة حقيقي ــر انعكاســاً أصي ــة المجتمعــات وتعتب حــي عــن ثقاف
واالقتصاديــة والسياســية والتاريخيــة ، فالعمــارة هــي ســجل لعقائــد المجتمعــات والشــعوب و هــي المــرآة التــي تنعكــس عليهــا ثقافــات 
الشــعوب ونهضتهــا وتطورهــا ، ومعنــى ذلــك أن العمــارة هــي صــورة للمجتمــع  .وجديــر باإلشــارة هنــا إلــى الخلــط بيــن الهويــة 
المعماريــة والتــراث ، أن التــراث ماهــو إال تقليــد لــم يعــد مســتخدما ســواء كان حرفــة أو لغــة أو نمــط مــن أنمــاط الحيــاة ، والســؤال 
المطــروح فيمــا يخــص الهويــة الحاليــة مــا الــذي سنســتحضره مــن المــوروث والــذي ســوف نحافــظ عليــه مــن التقليــد وهــل التقليــد 
يتعــارض أم يتماشــى مــع احتياجاتنــا العصريــة ؟ يمكــن أن نســتعيد مــن المــوروث مامــح فــي صــورة مفــردات نغــذي بهــا الطــرز 
الحديثــة المتائمــة مــع احتياجاتنــا العصريــة فأضيــف لــكل مــا هــو عصــري بعــداً حضاريــاً فيمــا يعــرف ببصمــة الهويــة ، يقــول 
بوراســا »إن هويــات الجماعــات الثقافيــة يمكــن تحقيقهــا رمزيـًـا فــا توجــد ثقافــة دون نظــام للرمــوز لتمثيــل هــذه الثقافــة، والثقافــة ال 
تســعى إلــى تأكيــد فقــط فــي األشــكال الرمزيــة لكنهــا تســعى للحفــاظ علــى نفســها عبــر هــذه األشــكال .. ففطــرة اإلنســان مبنيــة علــى 
بنــاء عاقــات قويــة مــع مــا يحيــط بــه مــن أشــكال فكلمــا كان الشــكل معبــراً عــن الشــخص أي مرتبطــاً بمعتقداتــه وقيمــه وأعرافــه 

كلمــا أصبــح جــزءاً مــن الذاكــرة الجماعيــة المحليــة وأصبــح قــادراً علــى االســتمرار عبــر الزمــن .

الحالة المصرية ..

أثــر التــراث المصــري القديــم ومــا تبعــه مــن حلقــات فــي الثقافــة اإلســامية وانعكــس هــذا التأثيــر فــي الشــخصية المعماريــة فــي 
المرحلــة اإلســامية ، ســواء كانــت مصــر دولــة مســتقلة تمامــاً فــي فتــرات انفصالهــا عــن الخافــة العباســية أو فــي فتــرات وجــود 
دول قويــة بعــد الحــروب كالدولــة المملوكيــة واأليوبيــة أو حتــى فــي فتــرات وجــود الخافــة فــي مصــر كالدولــة الفاطميــة ، كانــت 
ــد  ــذا فبيــت القصي ــدول اإلســامية األخــرى ، ل ــة خالصــة اختلفــت تمامــا عــن حضــارات ال ــك الحضــارة هــي حضــارة مصري تل
ــن  ــد لكــن كا الحضارتي ــر المعتق ــد تغي هــو أن شــكل العمــارة وشــكل العمــران ، صــورة الحضــارة تغيــرت فــي مصــر فقــط عن
ــدة  ــة فــإن الغــوص فــي بحــور العقي ــة القديمــة كانــت كهنوتي ــة المصري ــد بنيــت بســواعد مصريــة وبفكــر مصــري ، وألن الدول ق
وتســخير وســائل التعبيــر فــي خدمــة العقيــدة كان مــن مهــارات الشــعب المصــري علــى اختــاف مســتوياته الفكريــة ، فمــا وجــده 
ــات  ــي ظــل المعطي ــة ف ــم الموروث ــى ثقافته ــا عل ــة مناســبة يحافظــون به ــون صيغ ــم يخلق ــات جعله ــون ســابقاً مــن اختاف المصري
الجديــدة ، فالمصريــون اســتطاعوا تغييــر التفصيلــة باســتخدام نفــس القمــاش لكنهــم لــم يســتبدلوه بقمــاش آخــر.  ومــع دخــول مصــر 
تحــت مظلــة الدولــة العثمانيــة فــي بدايــات القــرن الســادس عشــر ، لــم تقــل أهميــة المعتقــد أو هيمنتــه فــي تشــكيل الهويــة الثقافيــة 
المصريــة ، لكــن كانــت الســلطة العليــا )البــاب العالــي( تنظــر إلــى مصــر كمصــدر للثــروات والمهــارات متجاهلــة تمامــاً مــوروث 
مصــر الثقافــي ، فمــرت البــاد بعــدة قــرون مــن الخفــوت كحضــارة مؤثــرة فــي المنطقــة والعالــم حتــي بــدأت مرحلــة جديــدة مــن 
التغييــر مــع بدايــة القــرن التاســع عشــر تزامنـًـا مــع تولــى محمــد علــى حكــم مصــر وتعــد تلــك المرحلــة مــن أهــم المراحــل االنتقاليــة 
فــي تاريــخ الشــخصية المصريــة ، فقــد بــدأ بتغييــر المؤسســة المهيمنــة مــن المؤسســة الدينيــة إلــى المؤسســة العســكرية وكان هــذا 
أول تحــول وبعــد أقــل مــن نصــف قــرن اســتطاعت أســرة محمــد علــى تغييــر الــدور التاريخــي لمصــر منــذ فجــر التاريــخ فدائمــاً 
وأبــداً كانــت مصــر مصــدراً للضــوء فــي جميــع المجــاالت حتــى تحولــت مــع فكــرة التحديــث إلــى لعــب دور المتلقــي المظلــم وهــذا 
التغييــر هــو الــذي أوجــد مــا يعــرف بقاهــرة نهايــة القــرن التاســع عشــر والتــي تعتبــر ترجمــة للتغييــر الــذي أصــاب الشــخصية 
المصريــة ألن هــذه المــرة تــم اســتيراد ثقافــة بجنباتهــا مــن ســلوك ولغــة ووســائل تعبيــر ربمــا لــم تمتــد وتتوســع لكنهــا ُوجــدت وال 

يمكــن تجاهــل تأثيرهــا فــي المســار الزمنــي للشــخصية المصريــة ويعتبــر هــذا هــو التحــول الثانــي .
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ــن  ــم يرحــل معهــا حي ــة الفرنســية ول ــدأ مــع الحمل ــذي ب ــي الوعــي الحديــث متأخــراً عــن ســؤال النهضــة ال ــة ف ــى ســؤال الهوي أت
ــا  ــة والســبب )لمــاذا تخلفن ــغ بصيغــة البحــث عــن العل ــع ســؤالها وتوترهــا الوجــودي ، وإن صي ــى الجمي ــد ســيطر عل ــت؛ فق رحل
ــه ، أي كان ســؤال  ــا عــن ركب ــذي تخلفن ــخ ال ــي مســار التاري ــا ف ــة وتحققه ــرا عــن ســؤال الكينون ــه كان تعبي ــا؟(، فإن ــدم غيرن وتق
ــى ســطح الجــدل  ــروزه عل ــة وب ــم يكــن وضــوح ســؤال الهوي ــة . ول ــا حــول الهوي النهضــة - بشــكل مــن األشــكال - ســؤاال كامن
والوعــي العربــي، إال مــع حمــأة جــدل النهضــة والتخلــف ذاتــه ، ومــع تفجــر الحديــث عــن المرجعيــة التشــريعية والقيميــة منــذ حكــم 
الخديــوي إســماعيل ، وتواتــر الحديــث عــن الرابطــة والجامعــة السياســية منــذ أخريــات القــرن التاســع عشــر والعقــود األولــى مــن 
القــرن العشــرين ، هــل هــي رابطــة وطنيــة أم شــرقية أم إســامية أم عربيــة … إلــخ ، وقــد أتــى ســؤال الهويــة بمدلوالتــه المختلفــة 

محمــوالً علــى ثاثــة أمــور بشــكل رئيســي ..

طــرح الحداثــة الغربيــة كنمــوذج يجــب تمثلــه والتزامــه ، خاصــة بعــد أن صــار تفــوق الحضــارة الغربيــة واالســتعمار واقعــاً 	 
ال يمكــن إنــكاره ، مــا نشــط مفهــوم الهويــة واســتعماله كتعبيــر عــن الخصوصيــة . كمــا نشــط كتعبيــر عــن االنتمــاء وتجــل 
للحديــث عــن المواطنــة مــع قانــون الملــة ســواء فــي ترويــج االســتعمار لألقليــة ودعــوى حمايتهــا وهــو مــا وجــد تجاوبــاً مــن 

بعــض األقليــات أو نشــاط اإلرســاليات التبشــيرية ..

مــا جــد مــن أســئلة وجــدل حــول دوائــر االنتمــاء الثقافيــة والجغرافيــة المختلفــة ، التــي ضاقــت مــن الدائــرة اإلســامية إلــى 	 
الدائــرة المصريــة والوطنيــة فــي أوائــل القــرن العشــرين إلــى المتوســطية فــي عشــرينيات وثاثينيــات القــرن إلــى الشــرقية 
ــر -  ــذه الدوائ ــن ه ــة وســؤالها حضــورا هــو عــدم حســم أي م ــا زاد الهوي ــده ، وم ــخ وبع ــذا التاري ــس ه ــي نف ــة ف والعربي

والتيــارات التــي تحملهــا - اإلجابــة لصالحهــا ؛ فقــد اســتمر الجميــع بجــوار الجميــع وال يزالــون ..

صعــود مــا يســمى بعصــر القوميــة دوليــا وعربيــا ، وتصــورات األمــة - الدولــة كطريــق للوحــدة خاصــة التصــور اللغــوي 	 
ــن كان  ــي بشــكل آخــر . ولك ــوع العرق ــر التن ــي بالخصــوص وإن فج ــوع الدين ــألة التن ــذي كان حــا لمس ــا ال ــي له والثقاف
للصعــود القومــي الــذي اســتمر عقــوداً ، ونجــح فــي الوصــول لســدة الحكــم فــي عــدد مــن البــاد العربيــة منــذ الخمســينيات، 

ومــا حملتــه معهــا مــن خطــاب قومــي يعــادي االســتعمار وسياســاته ..

إن المصــري لــم يكــن يومــاً مشوشــاً فيمــا يخــص مامــح هويتــه الثقافيــة قديمــاً ، وكان خيــر مــن عبــر عنهــا فــي الفنــون المختلفــة وال 
ســيما العمــارة التــي رصــدت كيــف يُعنــى المصــري بالمحافظــة علــى هويتــه الثقافيــة عــن طريــق تطويعهــا لتتناســب مــع المعطيــات 
المتجــددة دومــاً ضمــن مراحــل التطــور المختلفــة والعصــور المتباينــة التــي مــرت عليــه ، فهــو لــم يطمســها ولــم يســتبدلها وكانــت 
هــي األصــل الــذي صاغــه بمــا يائــم مــا يتأثــر بــه مــن حديــث ومــا يطــرأ علــى ثقافتــه مــن وارد يتبنــاه ليفــرز لنــا منتجــاً مصريــاً 
ــا هــو مفتعــل بفعــل  ــاً ، وحساســيته تجــاه كل م ــه وإن كان بديع ــه أو يمثل ــر عن ــا ال يعب ــظ كل م ــوب يناســب عصــره ، ولف ــي ث ف
ظــروف سياســية ألنظمــة حكــم مختلفــة توالــت عليــه فلــم يعلــق بذاكرتــه إال كل مــا شــعر أنــه يشــبه مامحــه فكانــت هويتــه الثقافيــة 
معروفــة وواضحــة صاغهــا بأشــكال مختلفــة تعبيــراً عــن تفاعلهــا اإلنســاني والحضــاري فــي كل زمــان حتــى األمــس القريــب . 
أمــا مــا نــراه اآلن هــو حالــة مــن الفوضــى المعماريــة ودليــل واضــح علــى فقــدان مامــح ومحــددات الشــخصية الثقافيــة الوطنيــة ، 
فأصبحــت المدينــة خلفيــة لصــورة غيــر محــددة المامــح أو الشــخصية وبالتالــي بــا هويــة ، وأصبحــت العمــارة صمــاء فاقــدة لــكل 
وســائل تفاعلهــا مــع المســتخدم ، يجــب أن نبــدأ فــي تحديــد المامــح الثقافيــة للشــخصية المصريــة مــن هــي اآلن ومــا الــذي يعبــر 
عنهــا، مــا هــي نســبة المــوروث داخلهــا ومــا هــو قــدر المدخــل مــن الثقافــات الغربيــة ، مــا هــي رســالة الدولــة التــي يجــب أن تنعكــس 
فــي مبانيهــا الحكوميــة ، يجــب أن نحــدد اإلجابــات علــى كل تلــك األســئلة قبــل البــدء فــي أيــة مشــروعات عمرانيــة جديــدة حتــي 
ال نصيــب الشــخصية المصريــة بمزيــد مــن التشــوه وفقــدان المامــح الــذي حتمــا ســينعكس علــى الحيــاة االجتماعيــة مــن ســلوك 
فوضــوي ويؤثــر علــى الحالــة الشــعورية فيفــرز فنــا عبثيــا مشــوها فاقــدا للرؤيــة والهــدف والرســالة ، إن الفوضــى العمرانيــة كمــا 
تبــدو عشــوائية االتجــاه والطابــع إال أنهــا خلفيــة محايــدة ألي توجــه واضــح تتبنــى فيــه الدولــة نموذجــا يعبــر عــن شــخصيتها ويؤمــن 
بتلــك الشــخصية المبدعــون فيعبــروا عنهــا إبداعيــاً فتعبــر الموســيقى عمــا يعبــر عنــه الفــن التشــكيلي وتعكــس العمــارة مخلــوط الفــن 
كتعبيــر شــعوري والتصميــم كتعبيــر فكــري تلــك الشــخصية ، فلــم يفــت األوان بعــد لقيــام الدولــة بتحديــد رســالتها ولــم ينضــب العقــل 

المصــري بعــد عــن ضــخ منتجــه اإلبداعــي والعصــري .


