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العمارة .. العمران .. التراث 
تجديد الفكر العربي

جدلية الماضي والمستقبل

العمــارة والعمــران مــا قدمــه ويقدمــه اإلنســان ماديــا أو فكريــا ليبقــى ، ويورثــه لخلفــه ، كمــا ســبق أن ورثــه هــو عــن ســلفه 
، دونمــا جمــود ، ولكــن فــي حــراك وتجديــد وتطــور دومــاً . 

العمــارة والعمــران همــا التاريــخ والسياســة ، همــا الجغرافيــا والبيئــة واالســتيطان ، كمــا أنهمــا البنــاء والتشــييد والتقنيــات ، 
علــوم ومعــارف ترتبــط بماضــي اإلنســان وحاضــره . تجســيد وتجريــد لصــراع المجتمــع المتفاعــل والفاعــل ، واســتمرار 
لــدورة المجتمــع الحضاريــة ؛ واالســتمرارية مشــروطة بمــا تحملــه العمــارة والعمــران مــن قيــم ، رســالة تتعــدي الزمــان 

، وتحتــرم المــكان واإلنســان .. وعندهــا يكــون الباقــي هــو مــا نعنيــه بالتــراث . 

تعتمد كل من العمارة والعمران والتراث منفردة وكلها مجتمعة على أبعاد أساسية 
اإلنسان محور الوجود .. وقيام العالقات الحياتية  وإطاره المجتمع الفاعل ●
المــكان محور العمــل .. وضمان بقاء الوجود والحياة  وإطاره السنن المقننة لهذا الوجود ●
الزمـــان محــور التغييـــر .. واالســتمرارية فــي الحيــاة  وإطــاره العالقــة الجدليــة بيــن الســابق والالحــق ، الماضــي  ●

والمســتقبل 

وإذا كانــت العمــارة والعمــران همــا فــي الــرأي المتواتــر عمليــات إبداعيــة لإلنســان بشــكل فــردي أو جمعــي ؛ فإنــه مــن 
الحتمــي نتوافــق علــى معنــى المصطلــح .. إن كلمــة إبــداع فــي لغــة العــرب هــو الشــيء الــذي يكــون أوالً ؛ أي اإلبــداع 

إيجــاد الشــيء مــن عــدم ، وهــو مــا خــص هللا بــه نفســه دون غيــره ، واإلبــداع ســابق الخلــق

والخلق .. كما نفهمه من مرجعية ثقافتنا العربية 
هو القدرة على اإلتيان بأمر جديد عن موجود سابق ولكن في هيئة وصورة مخالفة عن سلفها 

في كل مجاالت الفكر والعلوم والفنون 
يجمع معاني األصالة والمعاصرة والتجديد والحداثة في ذات الوقت

فالخلــق أحــد العمليــات التــي تــؤدي إلــى التطــور وتتصــف بالحداثــة والجديــة ، وتُمكــن اإلنســان مــن اإلضافــة والتجديــد 
، وتمنحــه ميــزة يــورث مــن بعــده موروثــاً ، ليقــوم الخلــف بديمومــة العطــاء فتكــون االســتمرارية . ومــا نعنيــه بالعمــارة 

والعمــران والتــراث ، هــو الخلــق للداللــة علــى العمليــة فــي ذاتهــا وفهمهــا لنتمكــن مــن فعلهــا . 

ونحدد مستويات الخلق : 

الخلــق الفــردي ومنــه العمـــــارة .. يعتمــد علــى الخصائــص الفطريــة لإلنســان وموهبتــه وملكاتــه وقدراتــه الفكريــة  ●
الفاعلــة ، وكذلــك علــى خصائــص ومعــارف مكتســبة يمكــن تنميتهــا بالتعلــم .

الخلــق الجماعــي ومنــه العمـــران .. يقــوم علــى التعــاون بيــن جماعــة تربطهــا وحــدة وجــود وعقــل جمعــي لتطبيــق  ●
األفــكار ، وللتجديــد والتغييــر نحــو األفضــل .

وتبقــى العمــارة والعمــران نتــاج تفاعــالت مــع حيــاة اإلنســان والمجتمــع ، لتلبــي مطلــب فــي لحظــة معينــة ، متجســدة فــي 
الوجــود الالمــادي لفكــر اإلنســان فــي زمانــه ومكانــه ، والمــادي الحــادث فــي صــورة مبنــي منفــرد أو مدينــة . وعلينــا 
أن نعــي كمعمارييــن معاصريــن تلــك التفاعــالت حتــى يمكننــا أن نحافــظ علــى مــا ورثنــاه ، ونضيــف لــه ، اســتمرارية 
للوجــود وضمــان للبقــاء تفاعــالً وتجاوبــاً ؛ فنحــن بصــدد منهجيــة نحــو تجديــد الفكــر ، وعندهــا الجدليــة بيــن الثوابــت 

الجغرافيــة للمــكان والمتغيــرات التاريخيــة عبــر الزمــان وقــدرة اإلنســان علــى الفعــل والتجديــد . 
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مــن هــذه المنهجيــة الجدليــة كانــت حتميــة االســتمرارية الحضاريــة فــي مفهومنــا للعمــارة والعمــران ، وبالتالــي التــراث ، 
وبالرغــم مــن أن العمــارة والعمــران موقــوت ببدايــة ونهايــة ، قــد يغيبــان ماديــا ، ولكنهمــا فــي ذاكــرة اإلنســان والمجتمــع 

باقيــة ظــل للغائــب الموجــود ، وهمــا رســالة ترتســم اســتمراريتها فــي التــراث . 

ــد  ــود عن ــق .. ودون الجم ــر المدق ــل والفك ــا ، دون االنحــراف عــن العق ــا لموروثاته ــى احترامه ــم عل ــدم األم ــف تق يتوق
ــدم المــوروث لحســاب المســتقبل ..  ــى حســاب الحاضــر ، أو أســقاط وه الماضــي عل

ــى  ــع إل ــرام المــوروث مــن الماضــي والتطل ــزان الحاضــر بيــن احت ــوازن المحســوب فــي مي ــة تحقيــق الت وتبقــى القضي
المســتقبل .

وهنا نتوافق حـــول مفاهيم العمارة والعمران  
وما ينتج عنهما من موروث فيما نسميه التراث

مفهــوم العمـــارة .. هــي موجــود مــادي محســوس ومضمــون فكــري معقــول متالزمــان ، يفنــى المحســوس ولكــن  ●
ــدر مادياتهــا  ــدون روح ، ولكنهــا بق ــاء وحســب إال أمســت جســد ميــت ب ــة ، فالعمــارة ليســت مجــرد بن الفكــرة باقي
المحسوســة فهــي بأبعادهــا الفكريــة المجــردة ، بنيــة متناغمــة بيــن المحســوس المــادي والمعقــول الفكــري ، وتلــك هــي 

مســئولية اإلنســان التــي حملهــا فــي خالفــة عمــارة األرض .
والمعمــاري الواعــي بتلــك الخالفــة يــدرك أن عمارتــه للمــكان تبــدأ بفهمــه عمــارة ذاتــه اإلنســانية الظاهــرة والباطنــة 
ــا  ــي تناوله ــل ف ــة المــدركات بصحــة العق ــر بحقيق ــة ، ونق ــه مادي ــة وآليت ــه عقلي ــا فلســفي ومنهجيت .. والمدخــل عندن

والبصيــرة فــي تبيانهــا ..

مفهــوم العمـــران .. هــو نتــاج جمعــي نتيجــة لتوافــق الــكل ، وبقــدر تعبيراتــه الماديــة المدركــة بالحــواس هــو تفاعــل  ●
ــة أو مــا  ــة أو الفراغــات العمراني ــل البنائي وجدانــي وســنن وعالقــات مدركــة بالعقــل ، العمــران ال يعنــي فقــط الكت
تركبــه مــن نســيج مــادي كمدينــة أو قريــة ، ولكنــه االجتمــاع اإلنســاني وتعبيــره المــادي للوجــود ، هــذا االجتمــاع 

الضــروري للنــوع اإلنســاني ، وهــذا معنــى العمــران . 
تعــرض كثيــرون مــن علمــاء الشــرق أمثــال ابــن ســينا والفارابــي ، وابــن خلــدون .... وغيرهــم لتــدارس العمــران ، 
وهــم شــبه مجمعيــن أن العمــران ال يكــون تامــاً إال إذا قامــت فيــه الدولــة المقننــة لقيــام العمــران . فالعمــران مســئولية 

دولــة وممارســة مجتمــع وليــس نتــاج فــرد مهمــا كان ســلطانه . 

ــه ،  ● ــه ورغبات ــره ومعارف ــن فك ــان م ــه اإلنس ــا قدم ــة م ــابقة ، محصل ــارات س ــاج حض ــو نت ــراث .. ه ــوم الت مفه
ويشــمل جميــع جوانــب النواحــي الماديــة والالماديــة للمجتمــع ، إنــه المنقــول مــن المعلومــات واألفــكار والماديــات 

ــل . ــى جي ــل إل ــن جي ــا م والمحسوســات وتوارثه
أثــارت إشــكالية التــراث جــدل فــي الفكــر العربــي المعاصــر ، فكانــت مواقــف وكتابــات المفكريــن التنويرييــن أمثــال 
محمــد عابــد الجابــري ، وزكــي نجيــب محمــود ، وســالمه موســى ، وعلــي الــوردي .... وآخــرون . وليســت القضيــة 
عندهــم  مجــرد تجديــد التــراث أو المحافظــة عليــه بالمفهــوم الضيــق ، لكــن محورهــا التنويــري هــو التــراث فــي ذاتــه 

مــن أجــل االســتمرارية الثقافيــة ، وتأصيــل الحاضــر ودفعــه نحــو التقــدم فــي المســتقبل . 

فالتراث هو نظرية الواقع .. والتجديد هو إعادة فهم التراث بمنهجية عقالنية

حتى يمكن رؤية الواقع المعاصر ومكوناته

والمقصود تجديد الفكر من خالل قراءة نقدية للموروثات لنخرج بالثوابت

ومن ثم تجديد ما هو مناسب لزماننا مع مواكبة المتغيرات الحادثة اليوم ومعطياته

والخروج برؤيتنا المعاصرة اليوم وهنا تتحقق الحداثة كما نفهمها ونقصدها 
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ــة ، وهــو مســار  ــراث وتكامــل وجودهــم ، يكــون بتفاعــل اإلنســان والمجتمــع والدول إن تناغــم العمــارة والعمــران والت
نحــو تجديــد الفكــر ، مدخلنــا فــي ممارســة دورنــا المهنــي والفكــري ، منهجيتــه عقالنيــة ، وأدواتــه المــدارك الماديــة . 

بالحــواس نســتقبل الموجــودات المخلوقــة الحادثــة ؛ وبالمحســوس المــادي نســتدل علــى المعقــول الفكــري.
نعبر عن هذا االستدالل العقلي لوجود الموجودات 

بالمنظومات .. وهي سنن مقننة للموجود
تحمل برمزياتها معاني الموجودات الظاهرة والباطنة

ومسئوليتنا الكشف عن تلك المنظومات
وفهم حكمة السنن المنظمة لعملية الخلق 
في العمارة والعمران .. ومن ثم التراث

ويــرى أهــل المعــارف وفــي مقدمتهــم ابــن عربــي أن الحكمــة هــي اإلرث الباطنــي للحقيقــة اإليمانيــة أو أنهــا العلــم الــذي 
نأخــذه مــن مشــكاة األنــوار اإللهيــة ؛ ومــن خصائــص الحكمــة أنهــا تنــزل علــى العقــول ال علــى الحــواس ، والعقــل هــو 

محــل الكشــف واإللهــام ، وأداة المعرفــة الباطنيــة التــي تتجلــى علــى صفحاتهــا المعانــي الخفيــة .
للحكمة محوران متالزمان وفي تكامل  

علمي تنظيري   و  عملي تطبيقي

حكمــة المنظومــات .. نســيج مــن مجمــوع خيــوط معــارف وعلــوم موجــودة ، مجــال معرفــي ورؤيــة جديــدة ، وفــي هــذا 
الجديــد منهجيــة نقدمهــا اليــوم .

ــة  ــن النظري ــذ م ــى الباطــن ، تأخ ــاوزه إل ــر وتتج ــش الظاه ــة تعي ــر والباطــن ، تجرب ــن الظاه ــوار بي ــات .. ح المنظوم
ــا . ــا ومهني ــاراً فكري ــة مس المعرفي

المنظومـات .. فكرة دالة على الحكمة ، التي هي علم بحقائق األشياء ، والعمل بمقتضاها . 

المنظومـــات .. ندركهــا بالعقــل ونعبــر عنهــا علــى ســبيل المجــاز بتعبيــرات إنســانية لالســتدالل علــى القانــون ، وليســت 
الدالــة هــي كل المدلــول إال بقــدر مــا نعقلــه منهــا 

المنظومات .. هي الثابت في خضم عملية مستمرة من المتغيرات
وفهم النظرية المعرفية في عملية خلق العمارة والعمران 

تعتمد على إدراك الثابت وكينونته في التراث

إجمـــاالً
تمثل تلك األفكار في شموليتها وتكاملها رؤية مشروع لتجديد الخطاب العربي المعاصر

في كافة مناحي النشاط اإلنساني 
ومرجعيتنا في تغيير الحاضر الحادث ورسم المستقبل المنتظر

والمنهجية العقلية بوصلتنا على المسار 
نحو  تجديد الفكر في العمارة والعمران للحفاظ على التراث


