
 مبارك صالح .د...................................................  عدن مدینة في المعماریة الھویة وإشكالیة المعماري التراث

 69...............................................................................................  الحضاریة الیمن بوابة عدن ندوة

 
  مبارك محمد صالح. د

  عدن جامعة – الهندسة كلية / المعمارية الهندسة قسم

 
 منهـا  تعـاني  ظـاهرة  أصـبحت  المعاصـرة  العمرانيـة  المجتمعات في الهوية فقدان أن
 يتم التي الحديثة انيالمب معظم وأن عمرانية، نهضة فيها توجد التي الدول من كثير

ــشاؤها ــالءم ال إن ــة الظــروف ت ــى وتعتمــد ، والثقافيــة البيئي ــردات لغــة عل  العمــارة ومف
ــي المــستوردة ــؤدي الت ــة طمــس إلــى ت ــة الهوي ــف فــي المحلي ــواحي مختل ــة الن  المعماري
   .والعمرانية
 التـي  المعاصـرة  والهويـة  المحلية المعمارية الهوية على التعرف إلى البحث يهدف

ــزا ــع منتتـ ــو مـ ــكالية العمرانـــي النمـ ــة وإشـ ــة، الهويـ ــاول المعماريـ ــث ويتنـ ــذه البحـ  هـ
 وعالقته المعماري والتراث المحلية الهوية عن المعماري التعبير باستعراض اإلشكالية

 التاريخيـة  والمعـالم  التراثيـة  المبـاني  اسـتعراض  خـالل  مـن  وذلـك  المعاصـرة،  بالهويـة 
 المعـايير  بعـض  وضـع  إلى البحث ويخلص عاصرةالم الهوية وإشكالية الحديثة والمباني
 يمكـن  وتوصـيات  نتـائج  إلـى  والوصـول  تأهيلهـا  وإعـادة  عليهـا  للحفـاظ  التراثية للمباني

    .المستقبلية المشاريع في منها االستفادة
إشكالية والمعاصرة المحلية الهوية المعمارية، الهوية المعماري، التراث 

  .المعماري التراث معماري،ال التعبير الهوية،
1 

 القـيم  تفاعـل  نـاتج  وهـي  اإلنسانية الحضارات انجازات أعظم من واحداً تمثل العمارة إن
 العمـارة  شـكل  بالتـالي  فيكـون  ، أخـرى  جهـة  مـن  الماديـة  و جهـة  من المعنوية الفكرية

 شــكل أن أي ، ]1 [للمجتمــع والحاضــرة الــسابقة الفكريـة  القــيم عــن وصــادقاً حيــاً تعبيـراً 
 بـشكل  العمـارة  فـي  الهويـة  مفهـوم  ألن ، مـا  وأمـة  وشـعب  مجتمـع  أي هويـة  عـن  يعبر العمارة
 تعكـس  المعماريـة  والمفردات واألشكال العناصر أن مفاده نظري مبدأ على يرتكز  خاص
ــط ــاة نم ــشعب حي ــع أو ال ــذي المجتم ــا ال ــط ، ينتجه ــاة ونم ــضمن الحي ــادات يت ــد الع  والتقالي

 وغيـر  ، االجتماعيـة  والقـيم  األخالقيـة  والمبـادئ  الدينيـة  والمعتقـدات  يرالتفك وأساليب
  ].9  [والحضارة الثقافة مفهوم ضمن يقع مما ذلك

 اإلنــسان بــين للتفاعــل طبيعــي نتــاج تعتبــر عــدن مدينــة فــي التقليديــة العمــارة إن  
 وتقاليــد ثقافــة مــن نابعــة معينــة وخــصائص بــصفات بتفردهــا وتميــزت الطبيعيــة والبيئــة
 مثـال  هـي  مميـزة  محليـة  عمـارة  وترسيخ وجود في العمرانية وبيئته المجتمع ومفاهيم وقيم

 التـي  العمرانـي  والنمـو  ، الخـارجي  العـالم  علـى   الحـضاري  االنفتـاح  أن] 11 [العدنيـة  للعمارة
 واقعهـا  ومـن  والمعمـاري  الحـضري  بنائهـا  فـي  جذريـة  تغييـرات  إلـى  أدت عـدن  مدينـة  شـهدته 

 فـي  وتغييـرات  عديـدة  تحـوالت  بنـشوء  والتجديد بالحداثة يتسم جديد عواق إلى التقليدي
 المعمــاري الطـابع  وتـدهور  ، الغريبــة المعماريـة  المظـاهر  وانتــشار العمرانـي  النمـو  خـصائص 
   .عدن لمدينة المعمارية الهوية على أثر ، العمراني والنسيج التقليدي
 تـاريخ  قـراءة  خاللهـا  مـن  مكننـت  التـي  الحضارية التركات أهم المعماري التراث ويعد

ــصمت يعبــر أبــدا حــي شــاهد وهــي ، يكــذب ال ســجل فالعمــارة ، األمــم  بيئتــه خــالل مــن ب
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 العـرب  المعمـاريين  شـيخ  لرؤية وفقا الحضارة ونضج الذوق ورفعة الفن حذاقة عن ومفرداته
   .فتحي حسن

2 
 واإلشـكالية  عـدن  دينـة لم المحليـة  المعماريـة  الهوية على التعرف إلى البحث يهدف

 إعـادة  بهـدف  المعمـاري  التـراث  على والحفاظ المعاصرة الهوية مع التعاطي في تواجهها التي
 العمرانــي بنــسيجها ممثلــة المعماريــة هويتهــا فقــدان إلــى تعرضــت التــي للمدينــة االعتبــار
  .المعمارية ومفرداتها

3 
 هويـة  بـين  الـربط  علـى  اسـتند  الـذي  دانيالميـ  النـزول  على منهجيته في البحث اعتمد
 بالتحليـل  بالقيـام  وذلـك . المدينـة  هويـة  مـع  المبـاني  فيهـا  تتفاعل التي والعمارة المجتمع
 التوصـل  ثـم  ومـن  والمعاصـرة  والحداثـة  والتـراث  واألصالة والخصوصية كالهوية لمفاهيم

 مدينـة  حـضارة و وأصـالة  ينـسجم  بمـا  الحـديث  العـصر  بروح القديم صياغة تعيد نتائج إلى
  .وجذورها وقيمها عدن

4 
 جماعـة  أو آخـر  عـن  شـخص  تمييـز  خاللهـا  مـن  يمكـن  خاصة سمات بأنها تعرف الهوية

 بالـذات  اإلحـساس  تنمـي  التـي  الثقافيـة  الخـصوصية  وهـي .. أخـرى  عـن  ثقافـة  أو أخرى عن
   .العالمية الحضارة في موقعها وتؤكد الحضارية الشخصية وتحدد األنا وتفعل

1.4 
 كلمـا  االخـتالف  دائـرة  وتتـسع  غيره عن ويختلف يتميز مستوى وكل مستويات للهوية

ــدني ــسميته يمكــن األول فالمــستوى.المــستوى ت ــة ت ــدرج ثــم ، الدينيــة بالهوي ــا ين  تحته
 المــستوى تحتهــا ينــدرج ثــم ، اللغــة مظاهرهــا وأقــوى العربيــة هويتنــا أي العرقــي المــستوى
 تـم  والتضاريس المناخية الخصائص ومظاهرها الجغرافية بالهوية ويعرف افيالجغر البيئي
 وينــدرج والحــضرية والريفيــة البدويــة الهويــات ويــشمل المكــاني المــستوى تحتهــا ينــدرج
   .الفردية الهوية تحتها يندرج والتي األسرية الهوية الهويات هذه تحت
2.4 

 البيئيــة  الحاجــات  المجتمــع  يعــالج  بموجبهــا  التــي  ليــة اآل المعماريــة  الهويــة  تمثــل 
ــصورة يعكــسها والتــي واالجتماعيــة والوظيفيــة ــة ب ــاً مادي ــث ، التحــديات تلــك ملبي  حي
 المعماريـة  الهويـة  وتعتبـر  ،]1 [والبيئية الوظيفية الحلول هذه من هويتها العمارة تكتسب

 المعمـاري  الطـراز  توحيـد  كـن يم ال المنطلـق  هـذا  ومـن  ، للشعوب  الثقافية الهوية من جزء
 تكـون  والتي جغرافية منطقة لكل للشعوب الثقافية الحياة تنوع في األساس الحجر ألنه

  .االجتماعية الهوية فكرة حول ومتمركزة محسوسة المبنية البيئة
  :هما المعمارية المدينة هوية ضوئهما على تتحدد العوامل من نوعين وهناك

1 : والمنـاخ  والجغرافيـة  الطبيعيـة  كـالظروف  بـسهولة  تتبدل ال تيال وهي 
   .المنطقة في المحلية البنائية والمواد

2 14[واإلنشائي الفني والتراث واالقتصادية االجتماعية الظروف وتشمل[  

 الهويـة  خـصائص  فـإن  لذا بالمكان ترتبط العمارة لغة في عالمة المعمارية الهوية أن
 بتـشكيل  مرتبطـة  جغرافيـة  عالمـات  مـن  تحمله بما واالتساع باالمتداد ارتبطت ماريةالمع
  .فيه يعيش التي الثقافية اإلنسان وهوية المكان هوية
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ــة هــذه عــدن، ــت التــي المدين  هويتهــا حمل
 ومعـــالم وخـــصائص التـــاريخ، عبـــر عميقـــا بعـــداً

ــا حـــضارتها عكـــست أساســـية   الفكـــري وغناهـ
ــي ــكل(واالجتمـــــاعي والفنـــ  تعرضـــــت ،)1 شـــ
 فـي  التـدريجي  والتغييـر  للتـشويه  حاليـا  وتتعرض
 االجتماعيـة  للتغيـرات  نتيجـة   المعمـاري  طابعها

 وكـذلك  المدينـة،  بهـا  تمـر  التي واالقتصادية
 لخطــورة والنــاس المحليــة الــسلطة إدراك لعــدم
 إلـى  بالمدينـة  يـؤدي  الذي األمر المشكلة، هذه

  .المستقبلية وشخصيتها هويتها فقدان
 طــرز ذات معماريـة  مبــاني فيهـا  تظهــر وبـدأت 

 أثـرت  بصلة المدينة هذه لعمارة تمت ال مختلفة
 إلـــى أدت المدينـــة شـــكل علـــى مباشـــراً تـــأثيرا
  .)2شكل (للمدينة المتميزة الشخصية ضياع
 الجوهريـة  الـصفات  عـن  البحث يستدعي عدن لمدينة المعمارية الهوية عن البحث إن
 خـالل  مـن  الملمـوس  الواقع في الهوية هذه عن لتعبيرا كيفية عن التعرف تم الهوية لهذه

  .والمعاصر القديم العمراني نتاجها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
5 

 الحـضارات  بـين  وصـل  همـزة  شـكلت  التـي  العربيـة  المـدن  أقـدم  من عدن مدينة تعتبر
 ، )الـيمن  عـين  ( بــ  العـرب  لقبـ  مـن  سـميت  حيـث  ، األخـرى  والحـضارات  الـشرق  في القديمة

 االســتراتيجي الموقـع  بـسبب  وذلـك  الخـارج  علـى  المطلــة الـيمن  نافـذة  التـاريخ  عبـر  وظلـت 
 والقـالع  األسـوار  انتشار وان ، الباسم اليمن تغر أيضاً واعتبارها المدينة به تتمتع الذي الهام

 وجـود  علـى  لتـد  قـرن  15 مـن  أكثـر  إلـى  تاريخهـا  يعـود  التـي  الـصهاريج  ومنظومـة  والحصون
 عـــدن لمدينـــة الحـــضاري التـــراث مـــن األساســـية قيمتهـــا تـــستمد قديمـــة يمنيـــة عمـــارة

  .)3شكل(

 التاریخیة عدن منارة: 1شكل

 حديث لمبنى صورة : 2 شكل
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 بالحداثـة  يتـسم  جديد واقع إلى التقليدي واقعها من جذرياً تحوالً عدن مدينة شهدت
 المبـاني  مـن  نمـاذج  إدخـال ) 4 شـكل  (عـدن  لمدينـة  المعماريـة  الهويـة  علـى  أثر والتجديد

 معظــم منهــا تعــاني التــي الهويــة ألزمــة وواضــحاً صــريحاً نموذجــاً أصــبحت التــي ،  حديثــةال
 التـي  الغربيـة  العمـارة  ومفردات لغة على الحديثة مبانيها معظم تعتمد التي العربية المدن

 بالثوابـت  ارتبـاط  أي لهـا  ولـيس  المحليـة  البيئـة  مـع  تتفاعل وال المجتمع ثقافة عن تعبر ال
  :في األزمة هذه مالمح وتتلخص زائفة، هوية عنه ينتج ما وهذا التراثية

 الجـــذور علــى  تؤكــد  والتــي   ) Continuity ( الحــضارية  االســتمرارية  عناصــر  غيــاب   -1
   .للمدينة الثقافية

  .العدنية للعمارة المميزة السمات إلى تشير والتي) Distinction ( التمييز عناصر غياب  -2
   .العمارة هذه على   ) Recognition ( التعرف صعوبة  -3

 كـرد  نـشأت  فقـد  ، بعينـه  مجتمـع  علـى  قاصـرة  وليست ، عالمية ظاهرة الهوية أزمة أن
  الثقافية الخصوصيات جميع ذوبان إلى تدعو التي العولمة لظاهرة طبيعي فعل

 والطـرز  باألشـكال  ربطهـا  هـو  العمرانيـة  الهويـة  مفهـوم  تواجـه  التـي  اإلشكاليات ومن
 ومحاكـاة  وتقليـد  نقـل  يـتم  عليـه  بنـاء  الماضـية،  وخاصـة  معينـة  زمنية لحقبة المعمارية
 تأكيـد  أنهـا  على المعاصرة العمرانية البيئة في الطرز هذه من المميزة واألشكال العناصر
 العقـود   (المثـال  سـبيل  علـى  ولنقـل  ،) 5 شـكل  (معينـة  ثقافة أو لحضارة العمرانية للهوية

 إشـكالية  تـصبح  " النعـيم  يقـول  كمـا  هنـا  الهويـة  إشـكالية  فـإن  ) اإلسـالمية  العمارة في
 علـى  المعاصـرة  والتقنيات المواد استخدام  أن اعتبار هي األخرى واإلشكالية] 7 [عاطفية

  يجـب  خطر أو" معادية " المنظور بهذا وتعد ، للهوية تحديا تمثل وإنها غربية أو غريبة أنها
ــه، ــى محاربت ــارة كــأن حت ــا تكــون ال العم ــة له ــدما إال هوي ــاليبها تكــون عن ــائلها أس  ووس
  .تقليدية

  
  
  
  
  
  
  
  

 عدن صهاريجخر لوآ صيرة قلعةل منظر: 3شكل

 عدنمدينة  فيحديث لمبنى منظر : 5شكل عدنمدينة  لمبنى حديث فيمنظر : 4شكل



 مبارك صالح .د...................................................  عدن مدینة في المعماریة الھویة وإشكالیة المعماري التراث

 73...............................................................................................  الحضاریة الیمن بوابة عدن ندوة

  
  
  

 عنـه  والتعبيـر  للهويـة  الحقيقـي  المعنـي  تعريف في اإلشكالية و اللبس يظهر هنا ومن
  ].12 [والمكاني الزماني المتغير ألثر تجاهل من يصاحبه وما

 الرجـوع  دون العمـارة  مـع  يتعامـل  اتجـاه  هنـاك  بان عدن مدينة في نشهده ما خالل ومن
 والحاجـة  والتقاليـد  الهويـة  عـن  وتخلـت  ووظيفـة  شـكال  غريبـة  عمـارة  وإنتـاج  الماضي إلى

 فـي  وتقليـدياً  حـديثاً  يكـون  أن يمكـن  ال المجتمـع  أن يرى من وهناك والروحية، المادية
 أن يمكــن القويــة التقليديــة القــيم بعــض أن علــى التأكيــد يجــب ولكــن . نفــسه الوقــت
 تميـز  معـا  والحـديث  القـديم  بـين  التعـايش  ظـاهرة  أن بمـا و الحديثـة،  المجتمعات في تستمر

 فرضـية  طـرح  إلـى  يـدفعنا  هـذا  فـان  ، المتقدمـة  المجتمعـات  مـن  أكثـر  النامية المجتمعات
ــصرياً ثقافيــاً هجينــاً تــشكل  وأن خاصــة ، عــدن عمــارة فــي بالمعاصــر التقليــدي يجمــع وب
 شــكل والــذي لفكــريوا والعقائــدي واالجتمــاعي الثقــافي بتنوعهــا اشــتهرت عــدن مدينــة
 العـصور  عبـر  اليمنيـة  والفكريـة  والـسياسية  الثقافيـة  الحركـة  مسار في ايجابية عالقة

  .المختلفة
 وتطـور  تغييـر  فـي  سـاهمت  التي العمارة مرتكزات إحدى المعاصرة التكنولوجيا وتعد
 المبــاني فــي جديــدة وأشــكال أنمــاط أبــدعت حيــث ، للعمــارة والتعبيــري الــشكلي الجانــب
 سـمة  وأعطتهـا  التاريخيـة  األشـكال  مـن  الكثيـر  مظهر في وتميزت عدن لمدينة ةالحديث
ــداع ســبب وذلــك ، )6شــكل (معاصــره ــواد إب ــدة م ــشاء أســاليب وتطــور جدي ــارت ، اإلن  فأث
 الكثيـر  حـول  والثقـافي  والتعليمـي  المهني المستوى على واإلشكاليات الجدل من الكثير

 اتـسعت  كمـا  . المعاصـرة  والحداثـة  والتراث واألصالة والخصوصية كالهوية المفاهيم من
 تـالءم  ال التـي  الزجاجيـة  المـسطحات  اسـتخدام  لـشيوع  البيئية الحماية مفهوم في الفجوة
  .] 6[ )7شكل (البيئة

0.6 
 ظـواهر  مالمـح  ، ثناياهـا  تعـابير  مـن  لنـا  تحكي ، وأنقاها الروايات أصدق هي العمارة  
 أركـان  فيـه  وتنـصهر  تتفاعـل  الـذي  الوعـاء  وإنهـا  ، الحـضارات  لفعـ  وخالصـة  الحياة حقيقة

 االهتمــام دوافــع أولــى تبــرز هنــا ،ومــن والــسلوكيات والقــيم الفكــر مثــل كلهــا الحــضارات
 كـي  التـاريخ  عـصارة  منهـا  نستخلص نقية مرآة يمثل فهو ، عليه المحافظة وجدوى بالتراث
ــا نبنــي ــإن] 3[المــستقبل دعامــات عليه ــى النظــر ف ــا علــى مــارةالع إل  الثقافــة عــن تعبيــر أنه

 هـذا  خـالل  ومـن  ، المعمـاري   التعبيـر  فـي  االخـتالف  تفـسير  إلـى  تهـدف  نظـرة  هـي  والحـضارة 
 الـذي  المجتمـع  لخـصوصية  مهـم  تجسيد العمارة تصبح حيث جليا الهوية بعد يبرز التفسير
 فـان  لـذا  ، المكـاني  وإحـساسنا  إدراكنـا  تجديد في جوهري دور للعمارة كان ولما ، ينتجها
 فيـه  نعـيش  الـذي  المعمـاري  للمحـيط  إدراكنا طريقة تحديد في كبير أثر الهوية لمفهوم
  ] 9 [معه تعاملنا وأسلوب

 بـين  الربط كيفية وهي ، هامة قضية طويلة فترات ومنذ ، حالياً المعماريون ويواجه
 لمعمــاريا التعبيــر فــي والتأصــيل التجديــد قــضية أدق بمعنــى أو ، والعمــارة المجتمــع هويــة

ــاهيم وارتباطــه ــن ، والتــراث الحداثــة بمف ــر بــات ثــم وم ــد المف ــد هــو الوحي ــى التأكي  عل
  .التأصيل مع التجديد طريق عن الحضارية االستمرارية
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0.7 
 التعبيــــر الجــــادرجي رفعــــت نــــاقش وقــــد  

 تــصاغ التـي  العوامـل  وصـنف  الهويـة  عـن  المعمـاري 
 ثــالث إلـى  المعمـاري  العمـل  فــي الهويـة  خاللهـا  نمـ 

  - :مجموعات
  .وجمالية فكرية عوامل -1
 ومـواد  العقـد  أو القبة مثل معمارية عناصر -2
  .البناء
  ]2 [المبنى وفراغات عناصر بين العالقة -3

 التظـاهر  بأنـه  منـه  جـزء  المعمـاري  التـراث  يعتبـر  الـذي  الحـضاري  التـراث  فيلدن ويعرف
 الــذي الوحيــد الكــائن هــو اإلنــسان ألن ، متفــردة إنــسانية مكونــات عــن ديالمــا والتعبيــر
ــد قــوة يملــك ــسمح التــي التجري ــالتفكير لــه ت ــو العقالنــي ب ــق أســاس وه  واإلبــداع الخل
  ]13[واإلنتاج

 فــي اإلنــساني اإلبــداع جوانــب أهــم أحــد عــدن مدينــة فــي التراثيــة األبنيــة وتمثــل 
 للجهـود  نمـوذج  أو ذكـرى  تبقـى  أن تـستحق  منهـا  زةفـالمتمي  ، الهويـة  عـن  المعمـاري  التعبير

 مـن  الفيزيائيـة  األبعـاد  تلـك  المبـاني  هـذه  أهمية تتجاوز حيث ، اإلنسان قبل من المبذولة
 هــذه ظهـور  إلـى  أدت التـي  األبعــاد توضـح  أعمـق  أخـرى  أبعــاد إلـى  وزخرفـة  إنـشائية  تفاصـيل 
ــاني ــذه المب ــذه األشــكال له ــصاميم وبه ــع ، الت ــب وتتمت ــا اغل ــة التراثيــة نيالمب   والتاريخي
ــاري بطــابع ــز معم ــل ممي ــر بوضــوح ويمث ــصاميم فــي التعبي  ومراعــاة الداخليــة الفــضاءات ت

 المبـاني  وتتـصف  . األوليـة  البنائيـة  المـواد  وباسـتعمال  محـددة  بنـسب  اإلنـسانية  المقاييس
 مـن  طويلـة  سـنين  عبـر  الـصفة  هـذه  مكتـسبة  الطبيعـة  مـع  واالنـسجام  بالتناسـق  التراثية

  .)8شكل(الخارجي المحيط مع املالتع
 وسـائل  وهـي  ، والمكـان  الزمـان  اخـتالف  حسب ومتغيرة متعددة العمرانية األشكال إن
 للقـيم  الجوهريـة  الـصفات  وتجـسيد  عكـس  مـن  األشـكال  هـذه  اسـتطاعت  فكلما للتعبير
 مـع  الموائمـة  إلـى  إضـافة  ، للمجتمـع  الحيـاة  وأسـلوب  وتقاليد وعادات واالجتماعية الكلية

  في مدینة عدنالمطار  بجانبمبنى حدیث: 7شكل

 فندق حدیث في مدینة عدن: 6شكل
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 والثقافيـة  الحـضارية  للهويـة  تعبيـراً  أكثر األشكال هذه كانت كلما ، المحيطة البيئة
 تــضعف ديناميكيــة عمليــة هــي النعــيم يقــول كمــا الهويــة عــن فــالتعبير إذاً ، للمجتمــع
ــر تنمــو وقــد ، وتقــوى ــان عب ــن ، الزم ــاك يكــون أن الجــائز وم ــدرج إحــالل هن ــصل مت  ومت

ــرى بأشـــكال القديمـــة لألشـــكال ــع ةجديـــد أخـ ــول أن يمكـــن ذلـــك ومـ ــاك أن نقـ  هنـ
  .]7 [الديناميكي إطارها في ولكن للهوية استمرارية

  
   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
0.8 

ــوعة أن ــة الموسـ ــرف البريطانيـ ــراث تعـ ــصطلح التـ ــا ) Heritage ( بمـ ــساحات بأنهـ  المـ
 مهمـة  قيمة ذات اعتبارها يمكن والتي ، بالمدينة المرتبطة التاريخية والمباني والمواقع
 الـسابقة  األجيـال  حـضارات  خلقتـه  مـا  مجمل هو والتراث ، المتعاقبة األجيال إلى لتقديمها

ــى ــع إل ــصر وال المعاصــر المجتم ــى يقت ــة عل ــط واآلداب اللغ ــل ، فق ــشمل ب ــع ي  األبعــاد جمي
 والعمـارة،  والفـن  والعلـوم  ريخوالتـا  والفلـسفة  كـالفكر  والمادية منها المعنوية الحضارية،

 المـستقبل  فـي  التطـور   واتجاهـات  الحاضـر  ماهيـة  تحديـد  فـي  وأساسـي  جـوهري  دور وللتراث
 الـواعي  الفهـم  وإنمـا  ، سـابقة  أجيـال  خلفتهـا  منـشآت  أو طبالـه  متحفيـة  نظرة ليس ،والتراث

 ن،الواضــحي واالنتمـاء  الهويـة  مفهـوم  ضـمن  الحاضــر وتطـوير  الجديـد  لتأصـيل  والموضـوعي 

 تراثيةال لمبانيا نماذج من) 8شكل(



 مبارك صالح .د...................................................  عدن مدینة في المعماریة الھویة وإشكالیة المعماري التراث

 76...............................................................................................  الحضاریة الیمن بوابة عدن ندوة

 الروحانيــــة أو المعنويــــة اإلنــــسانية للخــــصوصية كمفهــــوم المعمــــاري التــــراث ويعــــرف
 الحـضاري  العمـران  امـتالك  وأحاسيـسها  نتائجهـا  ومـن  ، الوظيفـة  مع والمتفاعلة المتضامنة
 فــالتراث  ، الحــضارية  العائديــة خاصــية  مكتــسبا  متكاملــة بأبعــاد  اإلنــساني  المقيــاس
 بــين التفاعــل ثمــرة وخبــرات ومعــارف فكــر تــراكم ملفهــ المــادي اإلطــار يمثــل المعمــاري
 ولكـل  .عديـدة  قـرون  عبـر  اإلنسانية التجربة خصوصية وبين والمناخية البيئية العوامل
 تحقيقهـا  يجـب  التـي  والمفارقـة  ، فيـه  اإلنـسان  تطور درجة حسب ومعطياته متطلباته عصر
 الوقــت، فسبــن بنــاء الخاصــة الفكريــة األصــول إلــى ونعــود معاصــرين نــصبح كيــف هــي

 الحـــضارات مــن  وفعــاال  مهمــا  جــزءاً  ونكــون  حـــضارتنا مــن  القــديم  ونبعــث  نحــي  وكيــف 
  ]10[العالمية
 أساسـية  ومعـالم  وخـصائص  التـاريخ  عبر عميقاً بعداً هويتها حملت التي عدن مدينة إن

 يتـسم  جديـد  واقـع  إلـى  التقليـدي  واقعهـا  من جذريا تحوالً تشهد وغناها، حضارتها عكست
 عمليـات  بفعـل  ومتطلباتـه  المعاصـر  المحليـة  العمـارة  واقـع  منها يعاني.. لتجديدوا بالحداثة
 الواقــع متطلبــات االعتبــار بعــين تأخــذ ال التــي المدروســة وغيــر المــسئولة غيــر التــصميم
 العمـارة  فـي  الفوضـى  مـن  حالـة  إلـى  تقود عشوائياً غريبة وعناصر أشكال وتقحم ، المحلي

ــا تفقــد المعاصــرة ــصها حليــةالم العمــارة معه  المحلــي المعمــاري اإلرث ضــياع وتــسبب خصائ
 بأنهـا ] Argan  [8 يحـدد  ، العمـارة  فـي  الفوضـى  إلـى  تقـود  التـي  األسـباب  أهـم  ومن) 9شكل(

 عمـارة  وتوليـد  التـصميم  عمليـات  فـي  الـسابق  المعمـاري  المـوروث  مع الصلة قطع في تكمن
 األصـول  عـن  ومنفـصلة  ابعـضه  مع متجانسة غير بأنها تتصف وعناصر أشكال تنتج معاصرة

  .عنه ومنقطعة للسياق المعمارية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ــارة إشــكالية إن ــة العم ــراث ( التقليدي ــاري الت ــي ) المعم ــصر ف ــة ( الحــديث الع  الهوي

 حتميـة  فـي  تكمـن  التـي  األصـالة  متناقـضان،أولهما  اتجاهـان  مـن  يتجاذبهـا  ومـا  ) المعاصرة
 عمارتنـا  فـي  وتطبيقها منها االستفادة ومحاولة هاوقيم بأصولها التقليدية العمارة إلى العودة

 القـديم،  مـن  التحـرر  إلـى  يـدعو  " الحداثـة "باسـم  آخـر  اتجاه التوجه هذا ويقابل ، الحديثة
 ،كمـا  الماضـي  إلـى  العـودة  واسـتحالة  المـستقبلية  النظرة ، هنا المعمارية الواقعية وتحتم
 التمـسك  دون الجديـد،  وإبـداع  تقـديم  مـسئولية  اليـوم  معمـاريي  تحمـل  االتجاه هذا يدعو

 بــين التقليديــة العمـارة  إشــكالية قيمـة  تبــرز االتجــاهين هـذين  وبــين ، الـسلف  قدمــه بمـا 
 مـن  تحملـه  مـا  بكـل  األمـس  مالمـح  تخـسر  أو تـرفض  أن دون من ، العصر وإمكانيات معطيات
  .]4 [وانتمائه هويته يكتسب ومنها ، وتاريخه بمجتمعه اإلنسان تربط حضارية جذور

 أشكال لمباني حدیثة غریبة: 9شكل
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ــاء نإ ــلوب مفاهيمــه حيــث مــن المعاصــر البن  تخطيطيــة مفــاهيم يحمــل تطبيقــه وأس
 المفـاهيم  هـذه  ، المعاصـرة  العمرانيـة  الهويـة  تكـوين  فـي  الكبير األثر لها كان حديثة
 لتكــوين المدينــة وتجميــل ، والــسالمة واألمــن العامــة الــصحة تحقيــق هــدف علــى مبنيــة
 وعاداتـه  المجتمـع  قـيم  مـع  ومالئمتهـا  ، تأثيرهـا  مـدى  عـن  النظـر  دون جيـدة  حـضرية  بيئة

  .العمرانية هويتها جوهر هو الذي السائدة والمناخية الطبيعية والبيئة وتقاليده
 لألراضــي العامــة الهيئــة تحديــد والمعماريــة التخطيطيــة المفــاهيم هــذه ضــمن ومــن
 ال بنـاء  بنـسبة  األرض قطعـة  فـي  البنـاء  وموقـع  شـكل  األرض، قطعـة  علـى  البنـاء  كيفية

 ال والجـانبين  والخلـف  األمام من المبنى ارتداد األدوار، وارتفاع ، محددة مئوية نسبة تجاوزي
 الجيـران،  بـين  وضرر للمجتمع الجوهرية القيمة مع تعارض سبب وهذا معينة أمتار عن يزيد
 بــدفع المتــضرر ويــضطر ، االرتــدادات تطبيــق نتيجــة جــاره خــصوصية الجــار كــشف مثــل

 عـن  ينـتج  ممـا  الخـارجي،  الـسور  جـدار  علـى  عاليـة  معدنيـة  واجزحـ  بعمـل  نفسه عن الضرر
  ). 10شكل( العمرانية، والبيئة المبنى لواجهة تشويه ذلك

 للمبنــى، الخـصوصية  لـضمان  والنوافـذ  البلكونـات  ســد مـن  الكثيـرين  اضـطرار  وأيـضاً 
 بـين  االرتـدادات  فراغـات  فـي  الواقعـة  التكييـف  وحـدات  مـن  الناتجة الحرارة دخول ولمنع

ــاني ــا ، المب ــع تعــرض أن كم ــى واجهــات جمي  الخرســانة واســتخدام الــشمس ألشــعة المبن
   .)11شكل .( الكهربائية للطاقة كبير استهالك إلى يؤدي المسلحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  في مدینة عدنمبنى حدیث:10شكل

 مدینة عدن مبنى حدیث في 11شكل
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0.9 
 مــن والخــوف بالقــديم التمــسك المعمــاري، التــراث علــى والحفــاظ التمــسك يعنــي ال
 ينـسجم  بمـا  الحـديث  العـصر  بـروح  القـديم  صـياغة  إعـادة  بل ومواكبتها، الحداثة تجربة
  .وجذورها وقيمها الحضارة وأصالة
 لقيـاس  ووسـيلة  األهميـة  مـن  كبير جانب على مسألة المعماري التراث على الحفاظ إن
 وانينوقـ  المجتمـع  يوفرها التي الحماية درجة إلى نسبة وذلك معين لشعب الحضارة درجة
 يهـدف  المعمـاري  الحفـاظ  وإن بتخريبهـا  الـسماح  أو والريفيـة  الحـضرية  البيئة لقيم الدولة

  -:أهمها جوانب عدة إلى
  .ومستقبالً حاضراً لالستخدام قابال وجعله التراثي الموروث عمر إطالة  •
  .البشرية أم الطبيعية سواء الثقافية بالممتلكات تلحق التي األضرار محاربة  •
  .وفنيا وثقافيا فكريا المجتمعات إنعاش  •
 التاريخيـة  االسـتمرارية  مفهـوم  ضـمن  التراثيـة  للمبـاني  التأهيـل  إعـادة  عملية وتدخل  •

 تـأتي  والتـي  المبنـى  وأهميـة  بقيمـة  معرفـة  تتطلـب  األهميـة  من بالغة درجة على وهي
  -:خالل من

   .والتاريخية التراثية للمباني الخارجي والمظهر المعماري الطابع  -
   .الزمنية الفترات عبر األثرية للمباني والثبات االستمرار  -
  .والسياسية واالجتماعية االقتصادية األهمية  -

  :هامة واعتبارات لمعايير تخضع التأهيل إلعادة التراثية المباني ترشيح وان
   التاريخية قيمته ازدادت المبنى عمر زاد كلما : المبنى عمر  •
  .تاريخية بأحداث رتباطاال: التاريخية األهمية  •
 وغيـر  خاصاً معمارياً طرازاً التراثية المباني بعض تمثل : والجمالية المعمارية األهمية  •

   .ومميزة خاصة تصميمية ومعالجات تفاصيل ذات أنها أو مألوف
  .معين ثقافي أو اجتماعي بموروث ارتباطه: للمبنى االجتماعي البعد  •
  .الموقع أهمية  •
  .المبنى ندرة  •
  .وتكاليفه الترميم إمكانية  •
   والمعلومات الوثائق توفر  •
  االستعمال كيفية  •

 ذو يعتبـر  التراثيـة  للمبـاني  التراثيـة  الخصائص وفهم التأهيل إعادة مفهوم فإن لذلك
 التقليـد  بين ، العصر وتحديات االيجابي التوازن على الحفاظ في كبيرتين وفعالية أهمية

 بفهـم  المـشبعة  العاليـة  التـصميمية  المهـارة  خـالل  مـن  تحقيقه يمكن ما وهو ، واالبتكار
  .معاصرة أطر في توظيفه على مبدعه وقدرة التراث لخصائص وموضوعي واضح

10 
 ومرتبطـــة ، للــشعوب  الثقافيــة  الهويـــة مــن  يتجــزأ  ال جـــزء تعتبــر  المعماريــة  الهويــة   )1

   .الثقافية اإلنسان وهوية المكان هوية بتشكيل
 بالحداثـة  يتـسم  جديـد  واقع إلى التقليدي واقعها من جذرياً تحوالً عدن مدينة هدتش  )2

  .للمدينة المعمارية الهوية على اثر والتجديد
 أثريــة ومنــشآت مبــاني مــن تحتويــه فيمــا يتمثــل معمــاري بتــراث عــدن مدينــة تحــتفظ  )3

  .ارهواندث لهويته بفقدانه تنذر كثيرة مشاكل تتهدده ومميزة فريدة وتاريخية
   .المعمارية وتكويناته بمفرداته غنى عدن بمدينة تقليدي معماري تشكيل وجود  )4
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 واجهــت التــي للمــشاكل حلــول بتلقائيــة عــدن مدينــة فــي التقليديــة العمــارة قــدمت  )5
 متطلبـات  بـين  االتـزان  تحقيـق  فـي  نجحـت  ، معماريـه  حلـوال  مفـرزة  ، البيئة في اإلنسان
  . والبيئة اإلنسان

 وعـدم  والحـضارية  والتاريخيـة  المعماريـة  القيمـة  ذات القائمة التراثية مبانيال إهمال  )6
  .عليها والحفاظ صيانتها

 مفـردات  مـن  االسـتفادة  وعدم عدن، لمدينة التقليدي المعماري بالطابع االهتمام عدم  )7
  .المعاصرة العمارة في التقليدية العمارة

 واللجـوء  التراثيـة  للمبـاني  لـصيانة وا الترميم عمليات في متخصصة كوادر توفر عدم  )8
  .السطحية الترميم عمليات في البناء عمال من الحرفيين إلى

 المبــاني علــى اإلشــراف فــي مــسئولياتها تحمــل فــي الحكوميــة األجهــزة بــين التــداخل  )9
 المــدن علــى للحفــاظ العامــة الهيئــة لآلثــار، العامــة الهيئــة محليــة، ســلطة ( التراثيــة
   ).التاريخية

 
 والحـضارية  والتاريخيـة  المعماريـة  القيمـة  ذات القائمـة  التراثية المباني على الحفاظ  -1

  .عدن مدينة في
 بـشكل  القائمة التاريخية والمعالم التراثية والمنشآت المباني كافة وتوثيق تحديد  -2

  .عام
 اظالحفـ  مجـال  فـي  العالميـة  والمعـايير  المواصـفات  مـع  تتناسب إستراتيجية خطة عمل  -3

 والعالميــة المحليــة الــسجالت فــي القيمــة التراثيــة المبــاني تــسجيل بهــدف المعمــاري،
  . اإلنساني الحضاري للتراث

 والتقليديـة  األثريـة  والمعـالم  للمبـاني   والـصيانة  التـرميم  لعمليـة  خاصة أهمية إيالء  -4
   .االندثار من عليها الحفاظ اجل من التاريخية

 مفـردات  وتوظيـف  ، التقليديـة  العدنيـة  العمـارة  تحتويهـا  يالتـ  المعمارية القيم تأصيل  -5
 الحلــول تــشمل والتــي البديعــة المعماريــة الحلــول ذات التقليديــة المعماريــة العناصــر
  . المالئمة والبيئية المناخية

 لمدينـة  القديمـة  المبـاني  فـي  اسـتخدمت  التي التقليدية البناء بمواد االهتمام ضرورة  -6
  .البيئة على الكبير ثراأل لها كان والتي عدن

 وأقـسام  كليـات  فـي  المعماري التعليم مناهج ضمن وجعلها التقليدية بالعمارة االهتمام  -7
  .اليمنية بالجامعات المعمارية الهندسة

 ذات التاريخيـة  المواقـع  فـي  الحديثـة  البنـاء  مـواد  اسـتخدام  تمنـع  ملزمـة  ضـوابط  وضع  -8
  .عدن لمدينة المعمارية الهوية لىع الحفاظ بهدف التقليدي المعماري الطابع

 بـشكل  ربطها على والعمل عدن، مدينة في القديمة لألحياء التأهيل بإعادة االهتمام  -9
  .المعاصرة المدينة نسيج مع عضوي

   .والصيانة الترميم مجال في المؤهلة والخبرات العلمية الكوادر توفير -10
0.12 
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