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علي عفيفي علي غازي*

العمارة والفنون:
ً
ً
إبداعية للفنان
مثيرة
طاقة المكان
نظمت املؤسسة العامة للحي الثقايف
«كتارا» يف دولة قطر ،يف األول والثاين من
نيسان/أبريل « 2014ملتقى كتارا للفنون» حتت
عنوان «العامرة والفنون :طاقة املكان كمثري إبداعي
للفنان» ،بمشاركة نخبة من الباحثني واألكاديميني
من عدد من الدول العربية واألجنبية.

افتتح الدكتور خالد السليطى ،املدير العام
موضحا أنه سيناقش
لـمؤسسة «كتارا» ،امللتقى
ً
عد ًدا من املحاور ،حيث سيقدم املشاركون أورا ًقا
مشريا إىل أن الرؤية
بحثية تعرض عناوين خمتلفة،
ً
الفنية احلسية ذات األبعاد الثقافية تشارك بشكل
مبارش يف االنفتاح عىل الغري وفهم النقاط املشرتكة
التي حتقق االسرتاتيجيا الساعية جلعل كتارا ملتقى
للثقافات ووعا ًء يصب فيه املثقفون منتوجاهتم
الفكرية ،ومور ًدا ينهل منه الباحثون .ويأيت ذلك
ضمن مساعي املؤسسة العامة للحي الثقايف
«كتارا» يف خدمة الثقافة بفروعها وتوجهاهتا كافة،
وحرصا منها عىل التعريف باألنشطة املختلفة التي
ً
من شأهنا أن تساهم يف إثراء الساحة الفنية القطرية.
وأشار السليطي إىل سعي املؤسسة لتكون ملتقى
كبريا
ثقاف ًيا وإبداع ًيا ،وهذا ما جيعلها تويل اهتام ًما ً
هلذه امللتقيات والندوات البحثية ،التي تتناول
موضوعات تصب يف تطوير النظرة الفنية وتعميق
* دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر.

الفهم بموضوعاهتا ،مؤكدً ا أن احلي الثقايف هو
حي اإلهلام وملتقى اإلبداع والفن.

رحب السليطي باحلضور ،وأعرب عن سعادته
ّ
هبذا امللتقى الذي يناقش جمموعة من الدراسات
واألبحاث والرؤى العلمية الرصينة لثنائية املكان
والتأثر ،والتي تشكل إضافة علمية متميزة يف
فنون العامرة وخصائصها ،وجتسد أصالة تراثنا
الثقايف ،وتُربز مفهوم حضارتنا بجوانبها الفنية
واملعامرية كافة ،مؤكدً ا أن تنظيم هذا امللتقى ينبع
من اهتامم «كتارا» بالفنون العربية واإلسالمية التي
تعب عن تارخينا املرشق .وأوضح أن اسرتاتيجية
ّ
«كتارا» هتدف إىل االستثامر الثقايف والتعليمي
بكل ما حتمله من جوانب مجالية أصيلة وقيم فنية
مبتكرة ،مبينًا أن امللتقى يسعى لفتح نوافذ مهمة يف
مثمنًا اجلهود
ميادين اإلبداع اإلنساين واحلضاريِّ ،
املبذولة التي من شأهنا أن تثري الفكر اإلنساين
املبدع واخلالّق.

ملتقى الثقافات
حتدثت الدكتورة نادية املضاحكة ،مديرة إدارة
البحوث والدراسات باملؤسسة العامة للحي
الثقايف ،يف كلمة مماثلة عن أمهية امللتقى يف احتفائه
بالعامرة والفنون التي حظيت باهتامم احلضارة
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اإلسالمية .وأشارت إىل أن امللتقى هيدف إىل إبراز
العامرة التي هي نتاج التفكري اإلبداعي للعقل
جمسامت فراغية
البرشي كام ظهرت يف صورة َّ
حتمل من خالهلا هوية الشعوب الثقافية .كام أهنا
املجسم الذي يعيش فيه
أم الفنون واحل ّيز الثقايف يف
َّ
املجتمع ،وهي البيئة التي ينمو فيها اإلنسان بقيمه
وتقاليده ،وهلا أسس ونسب تساعد عىل تأدية
الوظيفة وحتقيق الغرض منها ،وهي من أركان
احلضارة الثقافية الكربى ،وتدفع الفنان املعامري
إىل اخليال واإلبداع.
أضافت املضاحكة أن مؤسسة احلي الثقايف «كتارا»
تنفذ الرؤية الوطنية لدولة قطر  2030ضمن
اسرتاتيجيا خاصة بالتقارب الثقايف والرتاثي،
وتقدمت من كل من ساهم بالبحوث بالشكر
والتقدير ،ملا يف تلك البحوث من سعي إىل تعميق
اإلحساس باجلامل ،وتأصيل الرتاث املعامري
ليثري خيال الفنان ويدفعه نحو مزيد من اإلبداع.
مهم
وأعربت عن أملها يف أن يشكل امللتقى رافدً ا ًّ
من أجل إثراء احلياة الثقافية والفنية حمل ًيا وعرب ًيا.

الفن الغربي
أدار املهندس حممد اخلليفي اجللسة العلمية األوىل
حمورا يتحدث عن
ألعامل امللتقى التي تناولت
ً
«حضور املكان يف فنون الرشق والغرب» .يف هذا
املحور ،ناقش الدكتور مصطفى الرزاز ،أستاذ
التصميم بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان  -مرص،
ومستشار الفنون بمكتبة اإلسكندرية« ،التعبري
ً
متناول عالقة الفنان
عن املكان يف الفن الغريب»،
باملكان ىف حقبة مديدة من تاريخ الفن الغريب من
خالل ملخص تارخيي لتلك العالقة وتطورها منذ
مرورا بحضارات كريت
العرص احلجري القديم،
ً
واليونان والرومانيسك والقوطي ،حيث تطور
التعبري عن املكان من االصطالحي إىل الرمزي إىل
املنظوري .ثم عرض الرزاز فنون احلداثة ،وموقف
ومنهج رواد خمتارين منها يف التعبري عن طاقة
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املكان ،واستلهام أماكن مغايرة لتلك التي نشأوا
فيها وألفوها ،والتحوالت األسلوبية التي وصلت
إىل نزعة اختزالية مفرطة .ووقف بعد ذلك عند
ً
مناقشا الفن املعارص من خالل
املحطة األخرية،
جتليات فنون ما بعد احلداثة ،مقد ًما أمثلة متميزة
وخصوصا
دالة عىل محيمية فن ما بعد احلداثة،
ً
الفن البيئي .وأصبحت األمكنة هي امللهم ،وهي
العمل الفني من دون إهيام أو تصورات ذهنية
مرتمجة بخامات التصوير والنحت ،وأصبح موقع
املشاهد من هذه األعامل الفنية كالعودة إىل جذوره
األوىل ،يعيش فيها ويشارك يف أدائها أحيانًا.

العمارة اإلسالمية
قدّ م الدكتور حممد بن محودة ،األستاذ بكلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بتونس؛ ورقة بحثية بعنوان
«املدينة ومزلق اختزال احلضارة إىل التمدين»،
حتدث فيها عن التوتر الثقايف واحلضاري،
موضحا أن وضع الشتات الذي نعيشه ناتج من
ً
عدم متييزنا بني العامرة والعمران ،وبالتايل نشأ ما
سمى «حرب احلضارات»؛ ألن الفضاء مل يرق إىل
ُي ّ
وبي محودة أن الفكر
مستوى العالقات امليدانيةّ .
املعارص فكر تركيبي ،وأن جمال اخلربة احلسية آخذ
يف الرتاجع ملصلحة العامرة ،وأشار إىل أنه ال بد
من الرتكيب والتفكر من خالل إنجاز لوحة قيم
حتاول أن تسرتد خياراتنا املعامرية القديمة من دون
استنساخها .وأوضح أن الرتاث قابل لالستلهام
ال لالستنساخ ،وأبرز أن احلادث الكبري الذي هز
اإلنسان منذ ظهوره هو املدينة احلداثية ،أي املدينة
التي قطعت روابطها مع الثقافة واستهلت السياق
تم حتويل العامرة
احلضاري ،وأن عىل هذا األساس ّ
إىل فن العامرة .ودعا إىل لفت النظر إىل النشاز بني
احلضارة والعمران ،وإىل أن الشعوب التي دخلت
اإلسالم حافظت من خالل العامرة اإلسالمية
عىل قدرهتا عىل حتويل رسالة اإلسالم إىل نازع
داخيل وباطني ،وال سيام أن العامرة مل تكن هتدف
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إىل شطب فكرة اإلقليم؛ فالدولة من أجل حتقيق
األهداف التي أنشئت من أجلها ال يمكن هلا أن
متتنع عن الترصف كفاعل ثقايف ،أو فاعل متدين
للمجتمعات ،لكن هذا التمدين حيمل تداعيات
سلبية شتى ،وتبدو التعامالت البرشية يف الكثري من
القطاعات حمكومة بحسابات املنفعة واالستغالل
الفردي ً
بدل من املصلحة العامة والتبادل ،خال ًفا
للمجتمع املحيل الذي يتمثل فيه التعايش املجرد
بني أناس مستقلني بعضهم عن بعض ،ويتميز
بعدم الثقة واملعارضة واملنافسة واالستقاللية،
مميزا بني االستعادة واالستالم من دون استنساخ.
ً
وأحال محودة يف هذا الصدد إىل فنانني فكروا يف
املتمحور املحيل حول اجلامع ،مثل حممد شبعة
الذي وقف عند جدلية الفني والثقايف ،الفتًا يف
اآلن ذاته إىل االنتباه كي ال يصبح املكسب سطوة،
مفر ًقا بني املجتمع وما يراعيه من أسبقية قيم
التضامن عىل القيم العملية .وقد أشار إىل أنه منذ
أواخر القرن التاسع عرش بدأ االنتباه إىل القطيعة
احلاصلة بني العامرة والعمران ،وانخرطت الثقافة
اإلسالمية يف عالقة تراشح مع العامرة باعتبار أن
املراهنة التارخيية للعامرة اإلسالمية عىل التعبري
الكيل بمفردات املحيل تتالءم كل ًيا مع رفض الفن
املعارص اختزال احلضارة إىل التمدين .وأبرز محودة
أن أهم استنتاج يمكن استخالصه هو أن العامرة
اإلسالمية معنية بالعمران أكثر ممّا هي معنية
باإلهبار الفني.

مرايا الجسد
عرض الدكتور فريد الزاهي ،األستاذ باملعهد
اجلامعي للبحث العلمي بالرباط  -املغرب ،بحث ًا
بعنوان «اجلسد فضاء الفضاءات :اإلبداع الفني
العريب يف مرايا اجلسد» ،أوضح فيه سبب اعتبار
اجلسد فضاء الفضاءات ،إذ قال إن الفرضية
تنطلق من أن اجلسد الذي حيملنا ونحمله ليس
أيضا أصل إدراكنا،
وعا ًء فحسب ،بل هو ً

وأصل األصول وأشبه باملرآة التي تنعكس فيها
ممارساتنا وتواصلنا اليومي .وأكد الزاهي أن
اجلسد هو املجال األكرب واألصل يف تصوير املكان
وتطويره .وتساءل ملاذا اليزال اجلسد موضو ًعا
هامش ًيا يف الوطن العريب ،وأرجع السبب ال إىل
قلة الدراسات بشأن هذا املوضوع وإنام إىل الفقر
املعريف ،مب ّينًا أن الدراسات والبحوث أخذت
طاب ًعا أدب ًيا أو صحاف ًيا وصفي ًا .وأشار إىل أن
اجلسد ليس للتداول الصحايف أو األديب وإنام هو
مصدر اإلبداع ،وال يمكن أن نتعامل معه بشكل
موضوعي ألنه أصل العمل الفني .وقد انطلق
الزاهي من مقولة اسبينوزا القائلة« :نحن ال نعرف
ما يستطيعه اجلسد وال ما يمكننا أن نستنبطه ،فقط،
من تأمل طبيعته».

انطال ًقا من بعض التجارب العربية املعارصة،
تطرق الزاهي إىل بعض املحاور التي اعتربها
مفاصل متكّن من تكريس اجلسد من حيث هو
فضاء متعدد ومنتج للفضائي وواقع بني سؤال
الوجود وسؤال املعنى ،وبني اجلسد االسترشاقي
واجلسد الرشقي ،واجلسد الرمزي واجلسد
املكتمل ،وآفاق احلروفية والذات ومعضلة اهلوية
منتجا للفضاء السياقي .هذه
البرصية ،واجلسد
ً
السريورة هتدف نظر ًيا إىل التدليل عىل أن موقع
اجلسد يف الفن العريب املعارص موقع مركزي،
ال من حيث كونه فضاء من ضمن الفضاءات
املمكنة ،وإنام من حيث كونه الفضاء بامتياز ،أي
ذلك الفضاء املتحول املشحون بتعددية الدالالت
الربية التي متكّن العمل الفني من اإلمساك بتعدد
أبعاد الواقع ،ومنح طابع جديد يعيد تأويل الزمن
والفضاء م ًعا.

اإلبداع المعماري
خالل اجللسة الثانية التي أدارهتا الدكتورة فاطمة
حممد السويدي ،وجرى فيها تناول حمور «العامرة
مصدر ملهم لإلبداع» ،قدمت الدكتورة دليلة
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الكرداين ،أستاذة العامرة والتصميم العمراين
بكلية اهلندسة جامعة القاهرة  -مرص ،ورقة بحثية
بعنوان «الواحات البحرية مصدر تعليمي لإلبداع
املعامري» .يف البداية ،تعرضت الباحثة لتعريف
خمترص لطبيعة الواحات البحرية ،ومكوناهتا
األسـاسـية اجلـغرافـية والتـارخييـة والسـكانـية
والعمرانية احلالية ،ثم قامت بتحديد مكونات
اإلبداع الـمعمـاري من وجهة نظر البحث ،مع
افرتاض أن الرتاث ،سواء أكان الرتاث الثقايف أم
الرتاث الطبيعي ،هو مصدر مهم لإلهلام والتجريب،
وبالتايل اإلبداع الفني عمو ًما ،واملعامري خاصة .ثم
تناولت جتربة شخصية هلا يف إجراء ورش عمل
متكررة للتصميم املعامري والعمراين يف منطقة
الواحات البحرية ،الواقعة عىل بعد  400كم
جنوب مدينة اجليزة ،وكيف أن اخلروج عن البيئة
املعتادة للطالب يعمل عىل شحذ امللكات اإلبداعية
الفردية واجلامعية ،كام أن تكرار التجربة بأهداف
خمتلفة ومستويات متفاوتة من جمموعات الطالب
يؤدي إىل تراكم املعلومات وصقلها وبلورهتا،
هبدف تنمية املجتمعات املحلية والنائية وربطها
بمخططات التنمية الشاملة للقطر ككل ،يف ضوء
اخلربات املكتسبة واملعوقات املتوقعة.

الفضاء المعماري
تناول الدكتور عيل عبد الظاهر ثويني ،مهندس
معامري من استكهومل  -السويد« ،مرسح املكان
موضحا أن
يف الفضاء العمراين واملعامري»،
ً
املكان هو األرض التي حفر عليها اإلنسان
وجوده ،وهو اجلغرافيا والبيئة وكل ما حييطنا
ويتعايش معنا ،وهو احل ّيز املحتوي عىل صيغ من
األشكال ُتيل أعرا ًفا وتوجهات فكرية ومشاعر
حسية ،وهو املؤثر يف النفوس ،وهو الذي
يستطيع توصيل كل تلك األحاسيس و ُيميل عىل
الالوعي اإلنساين نظامه وسريورته ،واالنتامء
إىل املكان يأيت لفعل الذات املتوارثة ،والوطن
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بذلك مكون ثالثي الرتكيب ،أضالعه اإلنسان
واملكان والزمان .وقد صاغ اإلنسان زمانه يف
املكان ،وشكل مكانه يف الزمان ،وبالتايل فإن
الزمان واملكان يتدخالن يف تربيته ومزاجه،
وحتى سحنته ،ويرسامن خصوصيته الثقافية.
واملكان املثايل هو ما حيقق لإلنسان ما حيتاج إليه
من محاية وسهولة حركة وسامت مجالية ،وهذا
ما سعى إليه العمران والعامرة م ًعا ،من أجل
فهم طبيعة تفاعل اإلنسان مع املكان وسلوكه
فيه ،وكيفية إدراكه لألشياء املحيطة به ،بام
يضفي ُبعدً ا عىل وظيفة املكان اخلاص باإلنسان.
وأمست عالقة املكان باإلنسان جدلية وتكتنفها
هواجس تتسم باحلميمية ،حتى أمسى اإلنسان
أمرا عبث ًيا خيلو
بال مكان واملكان بال إنسان ً
من اللبابة .والعامرة والعمران يرسامن مالمح
حقب اإلنسان ،فاقرتان املكان بالزمان يشكِّل
ال ُبعد الرابع املكمل ألبعاد املكان الثالثة ،ومها
املؤسسان ملفاهيم فكرية جمردة ،والعامرة جزء
من العمران املنتمي إىل املكان ،وهو املرسح
الطبيعي للبيئة ،فعالقة املعامر بالبيئة التي ولد
ونشأ فيها تؤثر يف اجتاهه املعامري ،ويف تفضيله
وطرازا ولونًا دون آخر؛ فاملعامر
اجتاها ومنحى
ً
ً
الذي ال ينطلق من رشوط املكان والبيئة
واحلضارية التي ينتمي إليها ييسء إىل املكان أو
يعبث به ،أو يزعزع أساساته الثقافية واملعرفية،
وينزع عنه هويته.

الحقيقة والخيال
حتدث األستاذ حممد مهام فكري ،خبري أول
بالرتاث يف مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية
املجتمع ،عن «مدينة الزبارة :احلقيقة واخليال»،
مستعرضا مالمح مدينة الزبارة املندثرة التي أدت
ً
مهم يف تاريخ قطر واخلليج العريب ،األمر
دورا ً
ً
أهلها ألن تدرجها اليونسكو يف حزيران/
الذي ّ
يونيو  2013موق ًعا تراث ًيا عامل ًيا ضمن الرتاث
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اإلنساين العاملي .وألقى فكري الضوء عىل
موقعها ونشأهتا ونموها ،وأهم األحداث التي
مرت هبا ،مقد ًما رس ًدا تارخي ًيا لتارخيها السيايس
واالقتصادي واالجتامعي والثقايف ،من خالل
املصادر املحلية واألحنبية التي أوردت خربها،
ووقف مل ًيا عند جتربة الفنان أمحد يوسف
ووقفاته الفنية مع هذه املدينة التارخيية األثرية،
ً
متناول جتربته يف استحضار املشهد التارخيي
متلمسا مفردات تراث
للمدينة والتعبري عنه،
ً
ومستعرضا تلك اللوحة التي حتولت إىل
بيئته
ً
لوحة بانورامية ضخمة تتصدر إحدى صاالت
العرض يف متحف السالح بالدوحة ،فنجح
بذلك يف أن يقدم لنا مدينة عربية ساحلية
شبه نموذجية ،مستفيدً ا من مشاهداته اليومية
واحلياتية ،وتنوع مشاهداته يف البلدان التي
زارها ،يف لوحة بانورامية ضخمة ،جرست اهلوة
بني احلقيقة واخليال .وهبذا يكون قد نجح يف
الربط بني ال ُبعد التارخيي وال ُبعد األثري وال ُبعد
الفني من خالل منهج حتلييل.

عمارة المآذن
أيضا ،تناولت
شهد اليوم الثاين للندوة جلستني ً
إحدامها ،وهي اجللسة الثالثة التي أدارها وكيل
وزارة الثقافة القطرية حممد سعيد البلويش،
حمور «التصور املكاين بني ثقافة الصورة وثقافة
العالمة» .يف هذه اجللسة ،رصد الدكتور إبراهيم
إسامعيل ،اخلبري الثقايف يف وزارة الثقافة والفنون
والرتاث ،مراحل التطور التارخيي للمآذن ،ووقف
عىل أسس التصميم التي اعتمدها املعامري املسلم
يف تشييد املآذن ،ثم القيم اجلاملية للمآذن وارتباطها
باملكان ،مستخد ًما منهج املقارنة بني تصميامت
املآذن والقيم اجلاملية فيها ،ليصل يف النهاية إىل
نتائج ذات أمهية تتم ّثل يف خلو مساجد اإلسالم
األوىل من املآذن عىل الرغم من احلاجة إليها ،حيث
كان املؤ ّذنون يرتقون البيوت املرتفعة املجاورة

للمساجد من أجل رفع األذان .وقد استوحى
أفكارا من
املعامري املسلم يف شأن تصميم املآذن
ً
الديانات واحلضارات السابقة عىل اإلسالم ،لكنه
أضاف إليها من إبداعاته ما ينسجم مع جوهر
دينه .كام روعي يف تصميم املآذن أن تشكل مع بقية
معبة
أجزاء املسجد ،كاألسقف والقباب ،مشاهد ّ
دائم بالسامء والسمو
عن روح املسلم املتعلقة ً
مشريا إىل حتقق غزارة يف القيم اجلاملية
الروحي،
ً
للمآذن ناجتة من تنوع وتعدد العنارص الزخرفية
واملواد اخلام التي تتشكل منها ومن أفكار
وإبداعات املعامري املسلم .كام أن القيم اجلاملية
يف تشييد املآذن مل تنفصل عن اهلدف الروحي بل
عززت من ارتباط اإلنسان باملسجد وحبه له،
كام خلص إىل وجود بعض االختالفات يف القيم
اجلاملية بني إقليم وآخر تب ًعا ملذهب اإلقليم.

العمارة التقليدية
قدم األستاذ حسن عيل األنصاري ،الباحث يف
الرتاث بدولة قطر ،ورقة بحثية مميزة عن «العامرة
موضحا
التقليدية يف قطر بني املايض واحلارض»،
ً
أن العامرة التقليدية القطرية هي جزء من العامرة
اإلسالمية ،ومنها استمدت مجالياهتا وتصاميمها،
ومزجت بني أكثر من طابع معامري ،متأثرة
باحلضارات والثقافات القريبة والبعيدة التي هلا
اتصال وتواصل مع أهل قطر .ونجد أثر ذلك
يف نمط العامرة التقليدية يف دولة قطر؛ إذ أخذت
بالطابع التقليدي املحيل الذي يلبي حاجات
اإلنسان القطري ،وأدت البيئة وعنارصها األولية
دورا ملحو ًظا يف حتديد شكل العامرة التقليدية
ً
وقسم األنصاري
ووظائفها بام يتالءم واحلاجةّ .
العامرة التقليدية إىل عدد من األشكال املعامرية
مثل :املساكن وتشمل البيوت والقصور ،والقالع
موضحا أن لكل
واألبراج ،واألسواق واملساجد.
ً
مبنى من هذه املباين طبيعته واستخداماته التي من
أجلها تم بناؤها ،إذ إن العامرة التقليدية فاعلة،
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ولكن أغلبها اندثر بحكم هجر أصحاب هذه
البيوت هلا أو انتهاء الدور الذي كانت تقوم به
ساب ًقا ،وعدم متكن مواد البناء من الصمود ،ولكن
مستمرا وتم ترميمه وأعيد استخدامه،
بعضها بقي
ً
مثل متحف قطر الوطني وقلعة الكوت وبرج
برزان ،وهي بقايا العامرة التقليدية القطرية قبل
الطفرة االقتصادية.

إعادة المكان
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اإلسالمي واكب النشاط الدؤوب لعقد مؤمتر
العامل اإلسالمي يف مدينة لندن لتلك العنارص
وحارضا
املهمة يف حضارة اإلسالم :ماض ًيا
ً
ً
ومستقبل .وشاركت جمموعة من الباحثني يف
مراجعة الدراسات السابقة التي اتسمت بالتقليدية
املمزوجة بقدر من التعصب أحيانًا ،واالعتامد عىل
املعايري الغربية للثقافة والفن ،فجاءت بعض
نتائجهم معزولة بدرجة كبرية عن املحتوى
الثقايف والبيئي من ناحية ،وعن املدخالت احليوية
للحضارة اإلسالمية واملتعلقة باجلوانب الروحية
التي تستند إىل املصحف الرشيف واحلديث
والرشيعة واالجتهاد من ناحية أخرى ،وكذلك
إىل املسامهات الثقافية والعلمية والفنية للمسلمني
من خمتلف اجلنسيات والثقافات .وتناولت
الدراسة دور املكان يف الفن اإلسالمي ،ومعايري
غربية ركزت عىل ال ُبعد املادي والشكيل من خالل
حتليل املساحات واألشكال والعنارص والعالقات
التكوينية بمعزل عن العوامل املحركة هلذه الثقافة
وتلك الفنون ،االجتامعي والروحي منها ،ومن
ثم نُسب إىل تلك الفنون عجزها عن فهم قوانني
املنظور األكاديمي والنسب والترشحيية وقواعد
الظل والنور ،ومن ثم ذهب البعض إىل أن الفن
اإلسالمي فن بدائي زخريف وجتمييل ويفتقر إىل
الطاقة التعبريية والعمق الفلسفي.

انفرد األستاذ حممد عيل عبد اهلل ،خبري الرتميم يف
املكتب اهلنديس اخلاص بدولة قطر ،بموضوع مميز
عن «سوق واقف وإعادة خلق املكان والذاكرة»،
مستعرضا بناء منطقة سوق واقف يف قلب الدوحة
ً
منذ قرنني من الزمان ،حيث توسعت السوق يف
وسط املدينة ،وترك القاطنون بيوهتم لتتحول إىل
حمالت ودكاكني بسبب تزايد السكان وازدياد
الطلب عىل التجارة اخلارجية .وحافظت السوق
عىل شكلها وخمططها منذ تأسيسها ،ومل تتغري
طرقاهتا وأماكن الساحات فيها ،وتوارث التجار
تلك املساحات والتجارات القائمة فيها ،وحافظوا
عىل جتارهتا واختصاصاهتم املهنية ،وتتبعوا التطور
الذي طرأ عىل املكان من دون املساس بالبنية
واخريا رسد عبد اهلل كيفية
األصلية للسوق.
ً
إعادة األصالة إىل املكان من خالل الرتميم وإعادة
التأهيل.

المقرنصات اإلسالمية

يف اجللسة الرابعة واألخرية التي أدارها الدكتور
عبد اهلل حممد السليطي ،جرى تناول حمور «التعبري
عن املكان وتنمية الوعي بجاملياته» ،حيث قدمت
الدكتورة رسية صدقي ،أستاذة املناهج وطرق
تدريس الرتبية الفنية بكلية الرتبية الفنية بجامعة
حلوان  -مرص« ،املنظور املنظومي ملفهوم املكان
يف الثقافة والفن اإلسالمي» ،فأوضحت أن
النصف األول من سبعينيات القرن العرشين شهد
ً
جيل جديدً ا من دراسات احلضارة والثقافة والفن

تناولت الدكتورة نادية عبد الرمحن املضاحكة
موضـوع «االتـجاهات الفـكريـة والـجمـالية
للمقرنصات يف العامرة اإلسالمية» ،لتعطي بذلك
ً
جمال جديدً ا للبحث وتنمية الرغبة املستمرة يف
التجديد والتجربة واملامرسة واالبتكار ،حيث إن
هذه املنطلقات تعطي أبعا ًدا جديدة للبحث يف
جمال العامرة اإلسالمية عامة واملقرنصات خاصة،
انطال ًقا من أن العامرة هي إحدى نتائج التفكري
اإلبداعي للعقل البرشي ،وقد ظهرت يف صورة
جمسامت فراغية حتمل من خالهلا هوية الشعوب

الفن اإلسالمي
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الثقافية ملا حتويه من أنواع الفنون املختلفة ،التي
تعب عن عادات املجتمع وتقاليده ،وتعترب العامرة
ّ
أم الفنون واحل ّيز الثقايف املجسم الذي يعيش فيه
املجتمع ،وهي البيئة التي ينمو فيها اإلنسان
بقيمه وتقاليده ،وهلا أسس ونسب تساعد عىل
تأدية الوظيفة والغرض منها .وتقوم العامرة بدور
بني الوظيفة واجلامل ،حيث حتدد الوظيفة نوعية
الشكل ،وذلك من خالل التناظر الوظيفي بني
الشكل والوظيفة عىل املستوى الوجداين ،وال
يمكن إثارة الوجدان من دون اللمسة اجلاملية،
فالعمل املعامري هو بمنزلة وحدة واحدة البد
أن تتكامل فيها العوامل الثالثة التالية :الوظيفة
والتعبري واجلامل .وبالتايل ،تعرض البحث
ملنطلقات القيم اجلاملية والعامرة اإلسالمية
واملقرنصات ،ألن هذه املنطلقات تعطي أبعا ًدا
جديدة للبحث يف جمال العامرة اإلسالمية عامة،
واملقرنصات خاصة.

األسبلة المصرية
اختُتمت الندوة بورقة بحثية للدكتور أيمن نبيه
سعد اهلل ،أستاذ املناهج وطرق تدريس الرتبية
الفنية بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان  -مرص،
موضوعها «العامرة اإلسالمية الرتاثية واألسبلة
املرصية» .أشار سعد اهلل إىل أن العامرة ُأ ّم الفنون،
وهي من أهم أركان احلضارة الثقافية الكربى،
وفن غري تعبريي أو غري تصويري ،بمعنى أننا ال
نستطيع أن نميز يف العامرة بني املوضوع والتعبري
عنه؛ فاجلامل املعامري صفة وجدانية ناجتة من
التأثري بالشكل يف الشعور بالرضا النابع من توافق
الشكل والقوى العاملة عىل تكوينه .وعندما يقوم
املعامري بتشكيل أي مبنى ،فإنه يضع نفسه ضمن
هذه القوى ،فإذا احرتم القوانني األزلية كان
للشكل نفس القيمة اجلاملية يف األشكال الطبيعية،
وقد وصل إىل قمة احلكمة ،ويكون لعمله أعىل
صفات اجلامل ،ال من الناحية الوجدانية فحسب،
أيضا.
بل من الناحيتني األخالقية والروحانية ً
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وأبرز دليل عىل ارتباط وظيفة العامرة باملضمون
هو العامرة اإلسالمية التي تتميز بالوحدة ،وكل
التفصيالت اخلاصة باألشكال تشكيل ًيا وتقن ًيا،
فالعامرة اإلسالمية هلا طابعها املميز وشخصيتها
الفريدة التي ال يمكن للعني أن ختطئها ،سواء أكان
ذلك يف التصميم العام للمبنى وعنارصه املعامرية
أم يف زخارفه املميزة .من هنا وجد الباحث األسبلة
منشآت معامرية كان هلا دور مهم يف املجتمع
املرصي ،سواء من الناحية الدينية أو السياسية أو
االجتامعية أو االقتصادية .ونشأت عامرة السبيل
اخليون من الناس يف توفري املياه
منذ أن فكر ّ
الالزمة الصاحلة للرشب بصفة دائمة لعابري
السبيل من املواطنني يف األحياء والطرقات .ومن
خالل منطلقات العامرة اإلسالمية يف األسبلة
املرصية ،وجد الباحث مداخل ونامذج جديدة
ألعامل معامرية بالغة الروعة واإلتقان لتنمية الرغبة
املستمرة يف البحث والتجريب واملامرسة والوظيفة
واملضمون ،للوصول إىل أعامل هلا دالالت وظيفية
وشكلية ورمزية.

نختم بالقول إن «كتارا» أصدرت كتا ًبا عن موضوع
ضمنته البحوث التي ناقشها ليسلط الضوء
امللتقى ّ
عىل فضاءات اإلبداع واخليال ،وما يتجىل فيهام من
تشكيالت فنية ومكونات برصية ،ال تزال تتوالد
وتتكاثر وتتسع لتشمل جوانب خمتلفة من جماالت
الفنون واملعرفة والعلوم اإلنسانية؛ ففن العامرة ُي َعدّ
من أبرز الفنون التي تزدهر يف أي حضارة إنسانية،
ذلك أن ما من حضارة ظهرت عىل وجه األرض
إال ومتيزت بطابعها ونمطها املعامري الذي ختتص
به عن احلضارات األخرى ،والعامرة اإلسالمية
تفردت بطرازها الفني واهلنديس واجلاميل ،وجت ّلت
إبداعات املعامري املسلم وقدراته الفنية املذهلة يف
عامرة وتشييد املساجد واملستشفيات واملكتبات
والقالع ،حمقق ًا بذلك هنضة وحضارة ال تزال تزهو
بخصائصها الفريدة واملميزة حتى اآلن.
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