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عودة الروح .. نغم جديد على أوتار قديمة
إعادة تأهيل واستخدام بيت ستوبلير من موروث عمارة حسن فتحي

مركز تدريب على تقنيات التوثيق الرقمي عالي الدقة

الرؤيـــة 

إن االستمرارية الحضارية ضرورة وحتمية لوجودنا وممارساتنا المهنية المعمارية والعمرانية. 
وهي مسئولية، نحملها من سلف لنورثها ألجيال قادمة

فهي رسالتنا، نخاطب من خاللها المجتمع ونتحاور معه؛ 
هي نتيجة التفاعل مكانيًا بين اإلنسان وبيئته، 

وزمانيًا بين الحديث والقديم واألقدم. 
بين الحادث والمنتظر.

وهذا المزيج هو المحرك لنا نتواصل معه لنرسم من خالله رؤيتنا، وفيها
العمارة والعمــران هما السبب والمصدر. 
أما المبنى والمدينة هما النتيجة والمنتـج.

اآلليـات

ونحدد آلياتنا في هذا الصدد في قناتين أو محورين.
• التنظيـــــر.. مــن خــالل البحــث معتمديــن المنهــج االســتقرائي والتحليلــي لواقــع أو مشــكلة لكيــان مجتمعــي وعمرانــي 	

بعينــه أو لمجموعــة أو حالــة إنســانية بعينهــا.  
• التطـــــبيق .. مــن خــالل اإلبداعيــات التصميميــة العمرانيــة والمعماريــة علــى األرض وبالكيفيــة التنفيذيــة الممكنــة 	

والمتاحــة لتلبيــة متطلبــات وحلــول اإلشــكاليات المطروحــة علــى المســتويات المختلفــة..

المجاالت
وتتحدد مجاالت ممارساتنا المهنية في .. 

• التــراث : اســتقراء الزمــان وإعــادة صياغــة المــوروث التاريخــي للســلف وحضارتهــم مــن خــالل تطويــر المناطــق 	
والمواقــع التراثيــة والتاريخيــة 

• العمران : تنمية وتطوير التجمعات العمرانية التاريخية في إطار التنمية الشاملة للمجتمعات القائمة 	
• العمارة : عمارة مبنى منفرد أو مجموعة مباني جديدة لتلبية احتياجات إنسانية حادثة أو مستحدثة	

رؤية نحو تنمية المواقع التراثية

وعموما يمكن القول أن رؤيتنا لها هدفين رئيسيين: 

• ــه 	 ــع وعالقت ــك المواق ــادي لتل ــر م ــراث الغي ــك بالكشــف عــن الت ــة .. وذل ــان االســتمرارية الثقافي ضم
ــه للحاضــر.  ــع الممكــن تقديم ــا وتوق ــي زمانه ــا ف ــي قدمته ــة الت ــم الثقافي ــا وعــن القي ــا وعمرانه بعمارته

• ضمــان االســتمرارية الماديــة .. وذلــك بتبنــي وســائل اســتعادة الوجــود المــادي ، واتخــاذ اإلجــراءات 	
الالزمــة لضمــان وقــف العوامــل التــي تهــدد ســالمته واســتمراريته، واتخــاذ التدابيــر الوقائيــة لمنعهــا 

مستقبليًا. 

وتتحقق رؤيتنا نحو تنمية المواقع التراثية في نطاقات متعددة ، أهمها هي ..   
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• تنمية مـــدن قديمــــة تاريخيـــة 	
ــة  ــة والثقافي ــة العمراني ــة فــي السلســلة الحضاري ــة مــن حلقــات متتالي ــة فــي المدين ــة التاريخي تتشــكل التجمعــات العمراني
للمجتمــع، ويتحــدد المدخــل إلــى تنميتهــا فــي حتميــة إيجــاد خطــاب ذاتــي معاصــر ، نتوجــه بــه إلــى مجتمعنــا وإلــى العالــم 

بحضارتــه اآلنيــة. 
وتتعــدى رؤيتنــا المفهــوم الضيــق للتنميــة إلــى تحمــل للمســئولية التــي غابــت؛ ويتحتــم أن تعــود اليــوم فــي لحظــة تاريخيــة 

ومفتــرق طــرق يعبــر مــن خاللــه المجتمــع نحــو عــودة الــروح ، ليكــون أو ال يكــون .. 

• تنمية مناطـــق تراثيـــــة وتاريخيـــة 	
إن جوهــر مســئوليتنا فــي هــذا المجــال هــو اســتقراء أنســاق عمــارة المــكان الموجــود بــه موروثــات حضاريــة تاريخيــة 

تمثــل جــزءًا مــن هويتنــا وانتمائنــا،
ــي تعطــي للموجــود  ــة الت ــات الكامن ــك الطاق ــه، واكتشــاف تل ــي ذات ــوروث ف ــدي للم ــًا نق ــي وأحيان ــا اســتقراء تحليل  إنه

ــه؛ وجــوده وقيمت
 ثــم صياغــة عمــارة ذات المــكان أو مجالــه العمرانــي اليــوم، لنعــزف مــن خاللهــا ألحاننــا اآلنيــة فــي تناغــم مــع مــا كان، 

ولنفتــح البــاب لمــا ممكــن أن يكــون .. 
ومن هذه الرؤية ننطلق لتنمية المناطق التراثية والتاريخية،

 لتحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات واإلدارة والحفاظ على الموروث المادي والغير مادي الكامن في المكان؛ 
وبين تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، 

هذا التوازن هو القادر على إعادة الروح للمكان وتشكيل صورة جديدة قديمة، 
لها دورها الفعال في اإلدارة والحفاظ على المناطق التراثية 

ودورها التنموي الممتد ليشمل مجالها العمراني واإلطار المجتمعي المتفاعل معها ... 

• تنمية وإعادة تأهيل مباني تراثية وتاريخية	
وهنــا نتجــه إلــى أن نعيــد المــكان إلــى ذاتــه وهــي روح الشــخصية وحضارتهــا . و تعتمــد رؤيــة إعــادة التأهيــل  علــى 

فهــم واع وإدراك كامــل لمكنونــات المــكان ، 
 وتتأكــد الرؤيــة مــن خــالل تفاعــل العناصــر المســتحدثة مــع عمــارة المــكان وانســجامها مــع قيمــه ، وأال تطغــى عليــه بــل 
تكــون مقدمــة لتلــك الســيمفونية التاريخيــة دون محــاكاة ظاهــرة . لتتشــكل روح جديــدة قديمــة للمــكان تتيــح لنــا أن نــرى 

ونســمع لحضــارة كانــت 

ونعرض فيما يلي ألحد تجاربنا في التفاعل مع الموروث المعماري المصري

الموروث المعماري لعمارة الطين في مصر
أول ثورة حرفية عمرانية عرفتها اإلنسانية وسجلتها

عــرف المصــري عمــارة الطيــن منــذ بــزوغ فجــر حضارتــه واســتمرت معــه حتــى األمــس القريــب ، وأعلــن قديمــًا بهــا انــدالع ثورة 
اإلنســان المعماريــة األولــى ، خــرج معهــا مــن إطــار المســتهلك إلــى دور المبــدع .. 

وكانت أول ثورة حرفية عمرانية عرفتها اإلنسانية وسجلتها ، 

عمارة قديمة جديدة متجددة
تشكلت مالمحها عبر األزمان

اختلط خاللها تراب األرض الطيبة بمالمح الفالح صاحب األرض ..
عمارة الطين ..

ــاق  ــوة الدافعــة نحــو آف ــارة الشــعب  الق ــي عم ــن مــن هــذا المــوروث الحضــاري ف ــة المحدثي ــارة المصري ــد أكتســب رواد العم لق
إبداعيــة يحتــرم فيهــا اإلنســان مكانــه وزمانــه.. فأبــدع هــؤالء عمارتهــم المعاصــرة دون أن تفقــد أصالتهــا  
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ــد الريــف المصــري  ــًا فــي ذاتــه ، وإنمــا الخطــوة األولــى التجريبيــة علــى الطريــق إلــى تجدي ــاء عمــارة الطيــن هدف ــم يكــن إحي ل
ــع  ــة المجتم ــيلة لخدم ــه كان الوس ــدف ولكن ــس اله ــي لي ــا النهائ ــات ومنتجه ــواد والتصميم ــه والم ــاء وتقنيات ــع ككل ، فالبن والمجتم

ــه.  ــاء بحيات واالرتق
وفــي رؤيتنــا حتميــة أال يكــون هنــاك تــراث زائــف أو حداثــة زائفــة ، وان التغييــر هــو شــرط الحيــاة ولكنــه ليــس مبــرر لتجاهــل 
المــوروث ، ومــا يحملــه مــن قيــم ثابتــة ، هــو الميــزان المنشــود بيــن الثابــت والمتغيــر ، وهــي مســئولية المعمــاري صاحــب الحلــم 

وواجبــه نحــو مجتمعــه.
لقــد كان المســتهدف هــو االرتقــاء بالمجتمــع ، وهــو مــا نحلــم باســترجاعه مــع حلمنــا عــودة الــروح ، و نجــاح العمــارة والمعمــاري 
صاحــب الحلــم فــي خدمــة المجتمــع يتوقــف علــى الموازنــة بيــن اإلمكانيــات والســكان وقدراتهــم الفنيــة علــى اإلنتــاج  ومســتوى 

المعيشــة المطلــوب أن يكونــوا عليــه .

هنــا تأتي حتمية فهم تلك العالقات الجدلية بين اإلنسان بذاتيته 
وتراثه بجماعيته

حتى يمكن التفاعل مع الموروث وخلق الجديد لنورثه

إعادة تأهيل استراحــة ستوبلير مركز تدريب تقنيات التوثيق الرقمي 

يطــرح إعــادة تأهيــل اســتراحة ســتوبلير نفســه كنمــوذج ، لكيفيــة التعامــل مــع الرســائل الثقافيــة المتداخلــة التــي يحملهــا إلينــا الموقــع. 
كل منهــا يحتــل مكانتــه فــي تجربــة رائــدة فــي زمــان ميالدهــا ويحمــل :

رســالة ســابقة رائــدة فــي زمانهــا ، ســواء فــي عمارتــه الفريــدة  أو وظيفتــه الســابقة وهــي : المســاعدة فــي الكشــف عــن المعرفــة 
الكامنــة فــي طيبــة  ونقلهــا إلــى العالــم مــن خــالل نشــاطات الحركــة االستشــراقية . 

رســالة معاصــرة هــي نقــل المعرفــة والتقنيــة الحديثــة مــن العالــم إلــى طيبــة  ، وتســليم رايــة مــن رايــات الحفــاظ علــى التــراث إلــى 
ايــدي صانعيه.اصحــاب الحــق فيــه – المصرييــن.  

رسالة قديمة حديثة عن عمارة مصرية أصيلة متفردة متجذرة في تاريخها و متجددة في عطاءها 

الرؤية العامة إلعادة تأهيل واستخدام استراحة ستوبلير ..
صمــم حســن فتحــي االســتراحة ألحــد المستشــرقين  العامليــن فــي مجــال الحفــاظ علــى جبانــة طيبــة فــي منتصــف القــرن العشــرين ، 
فكانــت االســتراحة واحــدة مــن محطــات نقــل خبــرة هــؤالء المستشــرقين إلــى الكــوادر المصريــة حينئــذ ، واليــوم فــي إعــادة تأهيــل 

ذات المبنــى والحفــاظ علــى قيمتــه المعماريــة التراثيــة ، تكتمــل ذات التجربــة  فــي ترميــم عمــارة المبنــى و الحفــاظ عليــه ، 
و في تمثل تجربة المحتوى ، و إعادة توظيف المبنى مركزًا للتدريب على  تقنيات التوثيق الرقمي

وبين الحفاظ على تراث المبنى المعماري ذاته وقيمته وبين إعادة توظيف ذات المبنى
نكون قد حققنا عودة كاملة ألحياء التجربة واستدامة الفكرة للمبنى ومحتواه االنتفاعي

التحديـــات 
واجه المشروع عددا من التحديات

• تدهور الوضع المادي لمبنى االستراحة	
• وعدم تسجيل االستراحة في قوائم المباني التراثية أو األثرية والتي يحميها القانون 	
• وعدم وضوح الموقف القانوني لملكية االستراحة 	
• باإلضافة إلى قلة المعلومات الدقيقة حول االستراحة وتطور حالتها	
• و نقص الوعي العام بأهمية االستراحة وما تمثله من قيم 	
• وكذلك نقص الوعي بالطبيعة الخاصة لعمارة الطين وقلة الكفاءات والكوادر الفنية القادرة على التعامل معها 	
• ولمــا كان المشــروع يهــدف إلــى تقديــم نمــوذج لمــا يمكــن أن يســاهم بــه التــراث نحــو تنميــة المجتمــع المحلــي بمــا طرحــه 	
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المشــروع مــن فــرص لتدريــب علــى حــرف وتقنيــات الترميــم والبنــاء أو التدريــب علــى تقنيــات التوثيــق ثالثــي األبعــاد 
الحديثــة ، ممــا فتــح أفــاق جديــدة للعمــل أمــام أفــراد المجتمــع المحلــي .

• تحتــم أن يتــم التنفيــذ علــى ايــدي عمالــة وحرفييــن مــن المجتمــع المحلــي، وان تتضمــن تدريــب للناشــئين علــى المهــارات 	
والحــرف فــي عمليــة التأهيــل المــادي

• ــة، 	 ــرات األكاديمي ــادل الخب ــه تب ــم خالل ــي يت ــل جماع ــي لعم ــاج الفعل ــة النت ــل المختلف ــادة التأهي ــل إع ــل مراح و أن تمث
والمتخصصــة والحرفيــة .

• وبالطبع  إن تحترم عملية التأهيل الطبيعة الفريدة لعمارة االستراحة والتأكيد على هويتها الثقافية .	
• وان تنتهــج التدخــالت الماديــة نهــج بنــاء االســتراحة األول، وذلــك علــى صعيــد الفلســفة ، والتقنيــة ومــواد البنــاء ، مــع 	

مراعــاة مســتجدات الحاضــر.
• ــذي يمكــن اســتحداثه 	 ــد ال و أن تحقــق الموائمــة بيــن التقنيــات التقليديــة والخامــات الطبيعيــة الســابق اســتخدامها، والجدي

للحصــول علــى نتائــج أعلــى كفــاءة وانســب لالســتخدامات الجديــدة وأكثــر اســتدامه .

النتــائج
• ــة علــى إحــدى موروثــات حســن فتحــي، وحقــق 	 ــدة الكامل نجــح إعــادة تأهيــل االســتراحة فــي الحفــاظ للمــرة األولــى والوحي

التــوازن بيــن القيــم الثقافيــة والقيــم الماديــة 
• وحقق المشروع جدوي اقتصادية وتنفيذ األعمال بأقل تكلفة وأقصى كفاءة ومردود مجتمعي تنموي 	
• كما أن تجديد النشاط األصلي لالستراحة بصورة عصرية حقق التوافق الوظيفي لعمارة المبنى التراثية	
• ــي 	 ــي« ، لســد الفجــوة الت ــاري والحرف ــك والمعم ــوث »المال ــا ثال ــة ومنه ــاء التراثي ــة البن ــاء منظوم واســتطاع المشــروع إحي

ــرف  ــارة المعمــاري المحت ــارة الشــعب عــن عم تفصــل عم
• ــة المعمــاري 	 ــق مــع منهجي ــي تواف ــة ، ف ــة والفعال ــى المشــاركة العملي ــوم عل ــدور المجتمعــي لعمــارة مســتدامة تق ــل ال و تفعي

حســن فتحــي .

عودة الروح ليس فقط للبناء ولكن لفلسفة البناء وعمارة المكان 
ليس تجميد التراث وحمايته فقط ولكن لتجديد وأحياء هذا التراث واستدامته

لقد أثبتت عمارة الطين حضورها المتفاعل عبر تاريخ العمارة المصري القديم وامتدت حتى مشارف العصر الحديث

إن رواد العمارة المصرية المحدثين في هذا القرن
استطاعوا أن يكتسبوا من هذا الموروث الحضاري الكامن في عمارة الطين

فهم البعض القانون ..

وقلد البعض التشكيل..
من القانون خرج البعض بتشكيل متجدد

ومن التشكيل سقط آخرون بتقليد متجمد..
إنها قضية حضارة ومجتمع الفرد فيه مسئول والكل فيها محاسب

وتبقى عمارة الشعب ..

إن تقــدم األمــم والمجتمعــات يتوقــف علــى احترامهــا لتراثهــا وهويتهــا دون الجمــود عنــد الماضــي علــى حســاب الحاضــر، أو إســقاط 
وهــدم الموروث لحســاب المســتقبل ..

ولكن تبقى القضية في تحقيق التوازن المحسوب في ميزان الحاضر بين احترام الموروث والتطلع إلى المستقبل ..
ــق  ــت نفســه تحقي ــي الوق ــان وف ــال واألزم ــع األجي ــع تتاب ــرام المــوروث م ــي ظــل احت ــداع ف ــة اإلب ــاري جدلي ــام المعم لتطــرح أم
المطالــب المجتمعيــة األصيلــة أو المســتحدثة مــع متغيــرات العصــر؛ ومــن جهــة أخــرى تســتمر الجدليــة بيــن هــذا المــوروث نفســه 

وبيــن التقنيــة المعاصــرة لــه بعناصرهــا الفكريــة والماديــة والذاتيــة الخاصــة ..


