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عام بشكل العمارة ھویة خصائص أو معطیات

الفضائى• و فضائى أساسیین لشقین نقسمھا أن یمكن
بھما• عالقة لھا ما و األبعاد و الحجم على مبنى بعید حد إلى الفضائى
منتظمھ• غیر أو بذلك أشبھ أو نقیاً و أساسیاً االبعاد ثالثى الشكل مثل
التناسب• و النسب مثل للغایة مھمة جوانب فیشمل الشق ھذا یتمدد
أھمیة• تقل ال آخرى بجوانب یتعلق الالفضائى اآلخر الشق
الجمالیة• المسائل إطار فى جلھا
مالمسھا• طبیعة و نقوشھا نوعیة و العمارة لون تحدیداً
التشطیبات• و البناء مواد عن ناتجة خواص ھى و
الزخرفیة• و الفنیة باألعمال صلة ذات أیضاً لكنھا
ھویتھا• النھایة فى تمنحھا مجتمعة الالفضائیة و الفضائیة العمارة خواص
الممیزة• بصمتھا تمنحھا و



ثقافیة أو حضاریة حالة تبلورھا و تشكلھا العمارة ھویة

شیطانى• نبت عادة تكون ال الممیزة خصائصھا و بشقیھا العمارة ھویة
المدى• محدود ثقافى أو كبیر حضارى إطار فى تتشكل بالضرورة و دائماً ھى
ناسھ• خصائص كل و السیسى توجھھ و قیمھ و لمعتقداتھ تجسید ھى
الموارد• متواضع صغیر بلد أو إمبراطوریة أو كبیرة دولة أحضان فى تنشاء قد
عنھا• معبر خیر تكون أن یفترض الحاالت تلك كل فى
حالتھا• فى بسیطة تبدو أصغر ثقافیة كیانات كنف فى تولد قد و
المحلیة• بالثقافات عادة إلیھا یشار ھناك ھنا المتناثرة القبائل تلك ذلك مثال
العمارة• ھویة مقدار من تقلل ال بنائھم مواد و الناس بساطة الحاالت ھذه فى
اإلحترام• من مزیداً عمارتھم یكسب و یكسبھم تعبیرھا صدق فإن بالعكس



المعماري الھویة من مفتعلة حاالت

الناس• علیھا یتواضع معانى و قیم لمنظومة تجسید بالضرورة المعمارى الطراز
مھنیة• مجموعة حتى أو قبیلة أو بكاملھ شعب ھنا الناس یكون قد
األھمیة• غایة فى أمر اإلتفاق و التواضع مسألة
رضائھم• بدون ما علیا جھات من علیھم مفروضة المعانى و القیم تكون قد
الحاكم• رؤیة مع متسق ما طراز علیھم یفرض قد السیاق و اإلطار ھذا فى
المخ• غسیل عملیة غالباً منھ یقصد األفعال ھذه لمثل اللجوء
عكسیة• النتیجة تكون قد و مجدیة غیر تكون األحیان أغلب فى لكنھا
•ً زائفا علیھم المفروض الطراز یكون الحاالت تلك كل فى و حال كل على ھى
وخیمة• النتائج تكون ما غالباً و
•



األزمان و العصور عبر متجدد شأن المعماریة الھویة ظاھرة

جدیدة• لیست المعماریة الھویة ظاھرة
محوریة• كقضیة مآزومة حاالت فى آخر إلى حین من السطح على تبرز لكنھا
العالم• أرجاء كل فى التاریخیة الحقب عبر مالحظتھا یمكن
القبیلة• و الشعب ھویة من أساسیاً ركناً تشكل أنھا من نابعة أھمیتھا
الجامعات• أساتذة و العمال مثل مھنیة مجموعة مجرد المعنیة الجھة تكون قد و
األزیاء• و المالبس مثل صیع و أشكال عدة فى الھویة مظاھر تتنزل
السیاق• ھذا فى خاصة أھمیة العمارة تكتسب
العام• اإلطار ھى ألنھا
أرجائھا• و جنباتھا فى تحدث الناس سكنات و حركات كل ألن



مسارات عدة عبر المعماریة الھویة تتجسد السودان حالة فى

مسارات• عدة عبر الخالد النھر كما السودانیة العمارة ھویة تنساب و تتدفق
العظیم• النھر بروافد أشبھ تنساب
السنین• من آالف لعدة یرجع تاریخى ھو ما فیھا
قرون• عدة قبل سائداً كان نوعاً قدیم اآلخر بعضھا و
الماثلة• تحدیاتھ بكل ھذا زماننا تعایش زالت ال و عایشت عصریة منھا أنواع و
النھج• تقلیدى اآلخر بعضھا و السمات حضرى ھو ما منھا
المتابعة• و باإلھتمام جدیرة بدیعة لوحة ترسم النھایة فى كلھا



العصور عبر بتداعیاتھا الحضریة العمارة منھا واحد

السودانیة• العمارة روافد أھم من واحداً ستظل و كانت المدن و العواصم عمارة
البالد• شأن أدارت حكم نظم و حضارات عن بعید حد إلى معبرة دائماً كانت
السنین• من آالف لبعضة بدایاتھ تعود طویل تاریخ خالل من
صنیعتنا• من اآلخر بعضھا و المحتل و للمستعمر فضلھ یعود جلھا
آخرى• حضارات و شعوب بین و بیننا تماس نقطة بمثابة صارت أنھا أھمیتھا
ما• حكم لنظام واجھة أبینا أم شئنا الحضر عمارة كانت الحاالت تلك كل فى
أفكاره• و مبادئھ و فلسفتھ عن معبر خیر كانت
فریداً• تنوعاً النھایة فى أفرز التاریخ عبر الحاكمة األنظمة تبائن و إختالف
المعمارى• تراثنا مجمل النھایة فى شكلت
المعماریین• الخصوص وجھ على و الرابحون نحن كنا أننا المفترض من



القدم فى ضاربة عصور إبداع من حضریة عمارة منھا

وطنیة• إسھمات مع المحتل بعضھا حقق الممیزة الحضریة اإلنجازات
متعددة• معتقدات و دیانات إطار فى تمت
السماوئیة• الرساالت تنزل قبل القدم فى ضارب بعضھا
لبالدنا• اإلسالم و المسیحیة بدخول إرتبط قدیم اآلخر بعضھا و
السنین• آالف قبل كوش حضارة نفذتھا البدایة ضربة
النیل• نھر ضفتى من الشمالى الجزء فى موطنھا فى رائعة حضریة أمثلة قدمت
مروى• و نبتة و كرمة المتتابعة ممالكھا عبر إسھاماتھا تداعت
تھارقا• المقدرات متعدد الفنان العبقرى الفرعون ذلك أعمال أھمھا
السودانیة• المعماریة للھویة األعمال تلك من العدید خالل من أسسوا
الخالدة• مروى مملكة أعمال بعض ذلك على تشھد











الحقة عصور من تاریخیة حضریة أعمال أیضاً ھنالك

قرون• بضعة قبل حدث ما الحدیث بالتاریخ یعرف بما ھنا معنیون ھنا نحن
وطنى• حكم فترات تخللتھا إستعماریة حقب حققتھا حضریة إنجازات شھد
الفونج• مثل اإلسالمیة الممالك إنجازات على أحسن بشكل للتعرف بحوجة نحن
سواكن• میناء حالة علیھا تشھد و التمیز بالغة كانت المحدودة اآلتراك مساھمة
تفاصیلھا• بكل العمارة و العام التخطیط المستویات كافة على مدھش تمیز
معمقة• لدراسة حوجة فى أیضاً ھى المھدوى العھد عاصمة أمدرمان عمارة
مجیداً• تراثاً خلفت و عقود لخمسة تمددت المصرى اإلنقلیزى الثنائى الحكم فترة
نفسھ• إلى حبیبة بناء بمواد إستعصم كل العھد ذلك قطبى فیھا تنافس
الرملى• الحجر و السدابة الطوب عمارة بین ساخنة مباراة فشھدنا
المعمقة• الدراسة تستحق معماریة روائع النھایة المحصلة
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الحدیث الزمان فى الحضریة العمارة إنجازات

مھمة• تحول نقطة شكل الماضى القرن خمسینات منتصف فى اإلستقالل إنتزاع
السودان• فى الحضرى المعمارى المشھد فى مشھودة تحوالت مع تزامن
الغربى• العالم سادت عالمیة لحركات أصداء بعید حد إلى و الواقع فى كانت
الموقف• تسید و البدء فى الحداثة نھج إجتاح
البریطانیین• أساتذتھم حیران المعماریین أبكار أكف على محموالً جاء
لسودنتھ• محاوالت بعض مع الزمان من عقود لبضع بھ فمضوا
الماضى• القرن نھایة مع مھمة متغیرات فى تسببت عدیدة أرھاصات
اإلحتماالت• لكافة األبواب فتحت و الحداثة عمارة موقف لتضعضع أدت
الحداثة• بعد ما حركة مدارس خانة فى تصب إختراقات فشھدنا
بالتأمل• جدیرة الحدیثة السودان تاریخ من المرحلة تلك خالل العمارة مسیرة



ممیزة خصوصیة ذات بالمحلیة المعروفة القبائل عمارة

السودانیة• العمارة مكونات أھم من و األھمیة بالغ رافد ھى
مجتمعى• الثقافو و العرقى التنوع و التعدد تعكس أنھا یمیزھا ما أھم
إلحترامھا• یدعوا یجب مرموزات و معانى من تستبطنھ ما و بخبایاھا اإللمام
قبیلتھ• ثقافة بصدق یعكس منھا نوع كل أن فیھا ما أروع
الرصینة• الحقة العمارة علیھ تكون أن یجب لما بلیغ درس حالة كل فى لنا فیقدم
مجانیة• دروساً لنا تقدم بذلك فھى
ضعیف• لھا تقییمنا ذلك كل من بالرغم
بھا• نستخف دائماً تجعلنا تشییدھا مواد و نظم بساطة
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التمیز بالغ معمارى إرث النھائیة المحصلة

بحق• رائعة بانوراما یشكل متنوع معمارى تراث من لدینا توفر ما مجمل
التأمل• الدراسة تستحق بذاتھا قائمة مرجعیة تشكل منھ جزئیة كل
ممتعة• عملیة ذاتھ حد فى مالمحھا على التعرف و تصفحھا
معمارى• لكل قیمة زخیرة النھائیة فى تشكل
الخیارات• تعدد على أعینھ تفتح
بعینھا• حاالت مع للتعامل مھمة مفاتیح تقدم أن الممكن من منھا واحدة كل
•ً ألحقا الموضوع ھذا فى أفیض و سأشرح



التراث دراسة من المآمولة الفوائد

قبل• من إلیھا أشرت المآمولة الفوائد



التراث مع التعامل فى القصور

قنوات• عدة عبر عادة التراث مع التعامل یتم
المتعددة• األولى بمراحلھ التعلیم مناھج أھمھا من
الوطنیة• التربیة عملیة من أساسى جزء یعتبر أنھ مع اإلطار ھذا فى لھا وجود ال
الجامعات• فى العمارة تدریس مناھج عبر الفعال و المھم التعامل
بوطنھم• الطالب تعریف و اإلحساس درجة لرفع بالعمق یتسم أن یجب الذى و
المجال• ھذا فى نقدمھ بما تماماً راضى غیر أنا
أوسع• شرائح یستھدف تثقیفیاً تؤعویاً یكون أن یمكن التراث مع التعامل
اإلعالمیة• الوسائط من عدد عبر الرصین المعمارى النقد مجھودات خالل من
اإلسھامات• بعض أقدم أن طاقتى جھد حاولت قد و أثر كبیر لھ نجد ال لألسف



التراث توظیف كیفیة و مبررات

وطنیة• تربیة و وطنى واجب المعمارى التراث دراسة أن أعتقد
الجمیع• یھم أمر ھو و
الحدیث• و القدیم بالدنا لتاریخ یؤرخ مفتوح كتاب فالعمارة
البلد• أحوال و العمارة سمات بین نربط أن زمان كل فى و المدھش من
المعمارى• إحساس تطور و تنمى التمارین و العملیة ھذه مثل
•ً حرفیا بنقلھا المعمارى یقوم أن المعمارى التراث دراسة من المقصود لیس
اإلبداعى• الجانب إلى یفتقد عمل ھذا
الدروس• و العبر منھا نتعلم أن المھم
بتصرف• نتقتبسھا أن یمكن و
مصراعیھ• على لإلبداع مفتوحاً الباب یكون ھنا و



العصیة الحاالت

سھالً• قبل من للمعمارى بالنسبة األمر كان المعماریة للمارسة بالنسبة
خدمتھم• تبتغى مشابھ لشریحة تصمم المعماریین ومن متعلمة مجموعة
األمر• تعقد و اآلن الحال تبدل
مختلفة• طبقات من الخدمة یبتغون و المال یملكون من العدید صار
عدیدة• شرائح مخاطبة منھ مطلوب صار إذ إختلفت مھامھ و المعمارى دور
جدیداً• فھماً تسلتزم المتغیرات ھذه
الجدیدة• الشرائح ھذه قلوب و مشاعر إلى الطریق نتحسس أن المھم من
عمارتھم• سمات فیھا بما التقلیدیة ثقافاتھم واقع خالل من مخاطبتھم منھا واحد
إستنساخھا• یصعب عمارتھم أنماط من بعضاً أنھ إذ معقد، و صعب طریق لكنھ
مشاكلنا• یخاطب لكنھ الغرب فى بعید بعضھا معینات عن نبحث أن ھنا مھم من



جدیدة آفاقاً یفتح الحداثة بعد ما توجھھ

الرفض• من بموجات محلیاً و عالمیاً الحداثة توجھ ووجھ
نوعھ• كان أى للتراث التام تجاھلھ و حساسیتھ أسبابھ من واحد
المعماریین• بعض و الناس من أطیاف من فعل رد ذلك عن نتج
التوفیق• من متفاوتھ درجات و السبل بشتى األمر مع تعاملوا
األمل• باب فتحت الغرب فى تحدیداً عالمیة تحوالت
الحداثة• بعد ما توجھ مدارس من بعضاً أكف و أجنحة على محموالً الحل جاء
الراجعة• المحلیة اآلخر و الراجعة بالكالسیكیة إلیھا یشار إحداھما
ُكثر• ھم و ممیز غربى معمارى من أكثر رایتھما حمل
مور• شارلس و فینیتورى روبرت المثال سبیل على منھما نذكر
المستمرة• بالمتابعتة المعمارى و العمارة طالب تلزم المھمة التطورات ھذه مثل



ممیز طراز غیاب عن السؤال یطرح الھویة موضوع مناقشة

تلقائى• بشكل یتكون المعمتارى الطراز
السلطان• من بفرمان یفرض أو یفتعل أن یمكن ال
نحن•
السیادیة• شبھ أو السیادیة المبانى أنواع مثل معینة حاالت فى نحققھ أن یمكن
ما• نوعاً متجانسة مجموعة مع تتعامل التى اإلسكانیة المشروعات أنواع فى أو
إقتصادیة• حتى أو الثقافومجتمعیة الخصائص من واحدة عبر یكون التجانس
تركیبتھم• فى متبائین أعلھا مدینة فى تحقیقھ یصعب
طراز• على التوافق حینئذ یمكن التبائن ھذا إزالة أو تخفیف فى الزمان نجح إذا



محلیة حاالت مع للتعامل غربیة حلول إستلھام فى غضاضة ال

العالم• باقى متابعة عن تصرفنا ال أن یجب التقلیدیین آھلونا مع تعاملنا إشكالیات
البعض• ببعضھا صلة ذات كلھا المسائل
جدیدة• بأفكار أوحى الوضع ھذا
الحلول• منھ نتستلھم حضریة عمارة تراث لھا لیس السودانیة مجموعاتنا بعض
بعیدة• آخرى أماكن فى للحلول مداخل عن أبحث أن رأیت
تشبھنا• ال إنھا یبدو صناعیة متقدمة غربیة مجتمھات لدن فى نشأت
محلیة• لمجموعات الحضریة عمارتھا زرع یمكن أنھ إرى معینة سمات واقع من
دیكو• اآلرت باإلسم عرف لتوجھ بالتحدید ھنا أشیر
الزنجیة• الخلفیة ذات مجموعاتنا لبعض تماماً مالئم سیكون أنھ أرى



طبیعیة لكنھا مزعجة العواصم عمارة تنافر و تنوع ظاھرة

متنافر• بشكل الطرازات فیھا تصطرع الخرطوم تحدیداً عواصمنا عمارة
عدیدة• إفرازات عن ناتج لكنھ الماضى فى كذلك األمر یكن لم
العاصمة• أھل ثقافات تنوع نتاج كبیر حد إلى ھو الحال و
ما• حد إلى بھ نقتنع أن یجب علیھ
الطرازات• تنوع لیس و المنتج ركاكة فى المشكلة أن أعتقد
األشتباك• ھذا لحل فوقیة قرارات تنزیل إلى سبیل ال
الحضریین• الناس ثقافة تتوحد عندما مستقبالً المشكلة تحل قد
مشترك• فكر عن معبرة واحدة عمارة ستنشاء حینھا


