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حيث تت�ضافر اجلهود وتتهي�أ ال��ظ��روف لبلورتها وذلك
على ام��ت��داد احل�����ض��ارة الب�شرية .فظهور ن�سق معماري
ما� ،شرقيا كان �أم غربيا ،وا�ستتبابه فوق �أر�ض احل�ضارة،
وامتداده يف زمانها� ،إمنا هو ظهور عظيم وث��ورة روحية
ثقافية كربى.
ع�لاوة على كل ما �سبقَ ،يعترب م�ؤلف الكتاب �أن فهم
املعمار ال يقت�صر على ال��ت��ذوق اجل��م��ايل وح���ده� ،إذ ثمة
مزالق خطرة �أمام كل باحث يف الهند�سة املعمارية ،التي
ي�صفها ك��اف��ت��ارادزي ب��ال��ف��ن الأك�ث�ر ت���أث�يرا ب�ين الفنون
قاطبة .فالوقوع �ضحية لتالعب الوعي ُيع ّد �أم��را واردا
ملن يتعاطى مع املعمار ويدخل غمار �أفكاره ...و�أحجاره.
�إن امل��ع��م��اري ال���ذي و���ض��ع هيكل ال��ب��ن��اء واب��ت��ك��ر هند�سته
�إمن���ا و���ض��ع واب��ت��ك��ر ذل��ك م��ن وح��ي املخيلة وب���إي��ح��اء ربة
ال��ف��ن .و�إن��ن��ا ،نحن ال��ذي��ن ن�ستفيد م��ن ال��ع��م��ارة ونك ّيف
حياتنا مبوجبها �إمن��ا نفعل ذل��ك بالكيفية التي ر�سمها
لنا املعماري ،وبال�شكل والإيقاع اللذين �أرادهما لنا .لي�س
هذا وح�سب ،فاملعماري ي�سيطر على �أفكارنا وم�شاعرنا.
ول�بره��ن��ة ه��ذه اال�ستنتاجات ي���أت��ي �سريغي ك��اف��ت��ارادزي
ب���أم��ث��ل��ة ع���ن امل���ب���اين ال��دي��ن��ي��ة ال���ت���ي ت��غ��م��رن��ا مب�����ش��اع��ر
خا�صة حينما نقع يف جم��ال��ه��ا ،كما �أن م��ب��اين الأنظمة
ال�شمولية متنح انطباعات تختلف عن مباين الأنظمة
الدميوقراطية.
بوجهة نظر فل�سفية ،يقوم امل�ؤلف بتفكيك جمموعة من
التحف املعمارية (وال �سيما املعابد) ويعيد بناءها بهيئة
ك��ونٍ م�صغر حممي م��ن ال��ق��وى العليا .وحتظى القباب
بجانب وف�ير م��ن اهتمامه ،فالقبة التي تتو�سط املبنى
من الداخل وتغطي عنه ال�سماء �إمنا مهمتها �أن تكون يف
موقع ال�سماء� .إنها م�س�ألة �إلغاء و ّ
متثل يف الوقت نف�سه،
م�س�ألة حجب وظهور .يكتب امل�ؤلف عن القبة�« :إن القبة
هي ال�شكل الأمت كماال والأكرث عقالنية (احلجم الأكرب
يف �أق��ل م�ساحة) وه��ي الأك�ثر دميوقراطية (ك��ل جزءية
فيها تبتعد عن املركز مب�سافة مت�ساوية) .لذلك ال غنى
عن القبة يف الأبنية التي متثل الكمال االجتماعي ويف
مقدمتها دور ال��ع��ب��ادة ،ويف ال�برمل��ان��ات وجم��ال�����س ال��دول
ح��ي��ث ت�����ص��اغ ال���ق���وان�ي�ن ،ويف دور ال��ق�����ض��اء ح��ي��ث ت�سكن
العدالة».
يحتل النمط املعماري امل�سمى بالنمط ال�ستاليني مكانا
ملحوظا يف ال��ك��ت��اب ،وه��و �أ���س��ل��وب م��ع��م��اري ي��ع��ود �أ�صله
�إىل العمارة اليونانية القدمية ،وق��د �شاع يف ف�ترة حكم
الزعيم ال�سوفيتي جوزيف �ستالني ،حيث توزعت �شواهده
يف العديد من املباين ال�سيادية للدولة ال�سوفيتية .ولي�س

م��ن قبيل امل�����ص��ادف��ة �أن يتم ا���س��ت��ع��ارة �أ���س��ال��ي��ب معمارية
م��ن ال��زم��ن ال��ي��ون��اين ،ف��ه��ي ا���س��ت��ع��ارة ت��ن��ط��وي ع��ل��ى ق��وة
الدولة وعظمة رجالها و�سعة علومها ور�سوخ حكمتها.
يقول امل�ؤلف يف ه��ذا ال�سياق« :ال �شك يف �أن ال�ستالينية
�صفحة تراجيدية من تاريخنا ،ولكن بف�ضلها ا�ستطعنا
�أن نتعرف على �أدق تفا�صيل الفن اليوناين والروماين
القدميني من دون حاجة �إىل ال�سفر خارج البالد .جند
مناذجها الرائعة لي�س يف العا�صمة وحدها ،و�إمنا كذلك
يف املدن والقرى الريفية».
ب��الإي�����ض��اح��ات وال���ر����س���وم���ات� ،أدرج ال��ب��اح��ث يف كتابه
جمموعة من امل�شاريع املعمارية التي مل ت َر ال�ضوء ب�شكل
نهائي� ،إذ مت �إلغا�ؤها وهي يف الأطوار الأوىل من بنائها.
وب�����ر�أي امل����ؤل���ف ف��ق��د م��ث��ل��ت ت�صاميمها ج����ر�أة ت��اري��خ��ي��ة
وث��ورة عظمى يف فن الهند�سة املعمارية .يف طليعة تلك
امل�����ش��اري��ع الطموحة م��ا ك��ان مزمعا ال��ق��ي��ام ب��ه يف برلني
ال��ن��ازي��ة ،حيث ك��ان م��ن املخطط �أن ُي�شرع يف بناء ق�صر
ال�شعب ،وهو جممع �سكني هائل ُيج�سد فكرة اليوتوبيا
االج��ت��م��اع��ي��ة (�أو امل��دي��ن��ة ال��ف��ا���ض��ل��ة) بقبة يبلغ قطرها
مئتني وخم�سني مرتا ويت�سع ملئة وخم�سني �ألف مواطن.
ويف مو�سكو ال�شيوعية مت تفكيك كني�سة امل�سيح املخ ّل�ص
و�سط العا�صمة لإقامة ق�صر ال�سوفييت يف مكانها .ومن
البيانات الواردة يف الكتاب تت�ضح �ضخامة امل�شروع حيث
ي�صل طوله �إىل �أربعمائة مرت ،يرتبع فوقه متثال �ضخم
للزعيم البل�شفي فالدميري لينني بطول �سبعني مرتا،
ميد ي��ده �إىل الأم��ام م�شريا لل�شعب على الطريق الذي
يجب �أن ي�سري عليه.

�إىل جانب ما ي�ستنبطه كتاب «ت�شريح الهند�سة املعمارية»
م���ن و���ش��ائ��ج ب�ي�ن ال��ف��ن امل���ع���م���اري والأف����ك����ار ال��ف��ل�����س��ف��ي��ة،
ي�سرد لنا كذلك عالقته الطبيعية بالأحداث التاريخية
ك��احل��روب وامل��ح��ارق واالغ��ت��ي��االت .م��ن ذل��ك م��ا ورد عن
ال��ط��اب��ع الإب���داع���ي ل��ف��ن��ان ع�صر النه�ضة ميكيالجنيلو
الذي �شارك يف الدفاع عن دوقية فلورن�سا و�شهد هزميتها
ع��ام  ،1532الأم��ر ال��ذي �أ�ضفى م�سحة بليغة م��ن الك�آبة
على �أعماله العظيمة.
م��ن خ�لال ك��ت��اب��ه ه���ذا ،وب��ل��غ��ة �سهلة ال ي��ع��ت��وره��ا الفتور
الإن�������ش���ائ���ي ،مت��ك��ن ال���ن���اق���د وامل���������ؤرخ ال���رو����س���ي ���س�يرغ��ي
ك���اف���ت���ارادزي م���ن ا���س��ت��ع��را���ض ال��ف��ن امل���ع���م���اري :ت��اري��خ��ه
وبنيته اجل��م��ال��ي��ة وطبيعته ال��وظ��ي��ف��ي��ة .وق���د ان��ط��ل��ق يف
ت�أليفه من قاعدة مفادها � ّأن املنهج ّية العلمية ال�صرف
يف التعاطي مع الفن املعماري �ستقل�ص من عدد القراء
مرتني ب�أقل تقدير .وبالرغم من �أ ّن��ه مل يفلح يف جت ّنب
امل�صطلحات الهند�سية باملطلق� ،إال �أ ّنه جنح يف رفد كتابه
بلغة يتذ ّوقها القراء اجل��دد والطارئون على ه��ذا النوع
من الفنون .يقول وا�صفا طريقته يف ت�أليف الكتاب« :ال
املعمار فنا ب�صريا وح�سب ،ويجب �أن تتجاوز عالقتنا به
حدود العني لت�صل �إىل اليد .علينا مل�سه .يجب �أن ن�شعر
ب����دفء احل��ج��ر اجل��ي�ري املُ��� ّ��س��خ��ن ب�شم�س الأدري���ات���ي���ك.
لن نفهم املعمار �إن مل ن�شعر ب�برودة الغرانيت يف �سانت
بطر�سبورغ وبخ�شونة اجل�ص ال�صديف .ولن نفهمه �إن مل
جنعله كائنا قريبا منا ،ميلأ راحة �أيدينا ويتحرك فيها.
فلن�ستمع �إىل الرنني القادم من �أحجار ال�سالمل الكبرية
الفاخرة �أو يف املداخل ال�سرية ال�ضيقة و�سنجده خمتلفا
بع�ضه ع��ن بع�ض .فلن�صغ �إل��ي��ه ونحن نهبط ال��درج �إىل
احل��ان��وت يف الأ���س��ف��ل �أو ونحن ن�صعد �إىل �أب���راج املعارك
امللتهبة� ،سنجد اللغة خمتلفة».
-----------------------------الكتاب :ت�شريح الهند�سة املعمارية (الكتب ال�سبعة عن
املنطق وال�شكل واملعنى).
امل�ؤلف� :سريغي كافتارادزي.
النا�شر :املدر�سة العليا لالقت�صاد ،مو�سكو . 2016
اللغة :الرو�سية.
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ت�شريح الهند�سة املعمارية (الكتب ال�سبعة عن املنطق وال�شكل واملعنى) ..
ل�سريغي كافتارادزي
فيكتوريا زاريتوف�سكايا *
«روح املكان»  -هاتان الكلمتان املجتمعتان ب�شكل �سحري هما مفتاح العبور �إىل عامل الهند�سة املعمارية .العامل املليء باخلطوط والزوايا ،بال�ضوء والظل ،الذي تكتنفه
الأ�سرار وجتدل خيوطه املعقدة وامل�شتبكة بالتاريخ والأ�سطورة� .أما ك�شف �أ�سرار املعمار فيت�أتى باملالحظة ال بامل�صارحة.ي�ست�شفها الناظر عفويا مبح�ض القلب واخلاطر.
فهب �أنك� ،أيها ال�سائح يف املدينة ،قد �أخذتك الدروب �إىل جادة املعمار ،قادتك حتت �أقوا�سه و�أدخلتك �أروقته واجتازت بك حذو جنبات �أفانينه� ،إال �أنك ،ومع ذلك ،لن
حتظى من جولتك ب�شيء �إن مل ت�صغ �إىل املكان وتتملك روحه حوا�سك .لن ترى �شيئا �إن مل ت�صغ �إىل الأ�صوات املنبعثة من حفيف الأ�شجار و�ضو�ضاء املطر ،الأ�صوات
القادمة من �شجو الطيور ومن رنني لهجة ال�سكان املحليني .ف�إن �أ�صبت من كل ذلك ،حينها فقط �ستبزغ فيك روح املكان ،ومن ذرات �ضوئه� ،سرتت�سم �أمامك عالماته و�سماته
الكثرية ،وهكذا� ،شيئا ف�شيئا ،حتى ينك�شف لك املعمار بكامل رونقه وفنه ،و�ستمدك زواياه املفاجئة باملزيد واملزيد من االنطباعات اجلديدة التي �سرتافقك حلني خروجك
من املدينة.

م����ؤل���ف ك���ت���اب «ت�����ش��ري��ح ال��ه��ن��د���س��ة امل���ع���م���اري���ة» ���س�يرغ��ي
ك���اف���ت���ارادزي ن��اق��د ف��ن��ي رو����س���ي وم������ؤرخ م��ع��م��اري ،عمل
ل�سنوات طويلة يف الأك��ادمي��ي��ة الرو�سية للمعمار وعلوم
ال��ب��ن��اء وو���ض��ع منهجه اخل��ا���ص لتعليم ق���راءة الهند�سة
املعمارية وكيفية فهمها ك���أح��د �أه���م ف���روع ال��ف��ن .وعلى
املنهج ذاته يبني كافتارادزي �أفكاره يف هذا الكتاب ويبني
عن مقدرة يف �إيقاد اللذة يف نف�س القارئ جتاه اجلميل
وال�سحري.
ل�سنا هنا  -بطبيعة احل���ال � -إزاء ك��ت��اب ف��ري��د �أو بحث
�س ّباق يتناول الفن املعماري :ي�ستنبط فر�ضياته ويناق�ش
�أف���ك���اره وي��ج��ادل يف ن��ظ��ري��ات��ه ،ف��امل��ع��م��ار ب��اب��ه وا���س��ع وق��د
دلفه الكثريون عرب الأزمنة ودبجوا فيه �أعماال بديعة،
ب���دءا م��ن ال���روم���اين ال���ب���ارز م��ارك��و ف��ي�تروف��ي��و���س ال��ذي
كتب عن املعمار وا�ستيعاب الإن�سان له ،م��رورا مب�ؤلفات
ع�����ص��ر ال��ن��ه��ظ��ة الأوروب���ي���ة ح��ي��ث ك��وك��ب��ة ال��ع��ل��م��اء ال��ذي��ن
�أبدعوا يف هذا املجال ،يتقدمهم ليوناردو دا فين�شي ومن
بعده �أندريا باالديو ،جورجو ف��ازاري ،وانتهاء بالبحوث
النظرية اخل�صبة يف القرن الع�شرين ومن �أعالمه برونو
ت�سفي� ،إروين بانوف�سكي وغريهم من العلماء والفنانني.
ومع ذل��ك ،وخالفا ملعظم الكتابات النظرية والبحوث
العلمية ال��ت��ي �أج��ري��ت على ال��ف��ن امل��ع��م��اري ،حيث بالكاد
جند بينها كتابا لغري املخت�صني به �أو اخل�براء ب���أدوات��ه
�أو املنخرطني يف درا���س��ت��ه؛ وه����ؤالء �أ�شخا�ص ال تعيقهم
لغة البحث العلمية وال تنغلق على �أفهامهم م�صطلحات
ومقاربات الهند�سة املعمارية ،بخالف ذلك يقدم �سريغي
ك���اف���ت���ارادزي ل��ق��ارئ��ه ���ش��رح��ا م�سهال وحم��اي��ث��ا ل��ل��إدراك



ال��ع��ام .وم��ن خ�لال لغة ه��ادئ��ة ي��ق��وده �إىل ف�ضاء املعمار
امل�س ّور و ُي�سمعه اللحن الكامن يف �أحجاره.
ح���م���ل امل�����ؤل����ف ع���ل���ى ع���ات���ق���ه اجل���م���ع ب�ي�ن م��ت��ن��اق�����ض�ين:
الأغ����را�����ض ال��ت��ق��ن��ي��ة يف ال��ه��ن��د���س��ة امل��ع��م��اري��ة م���ن جهة
والنواحي الفنية للعمارة من جهة �أخرى .فالعمارة التي
عرفها الإن�سان واعرتف بها متتلك جوهرين متالزمني،
و�إن ك��ان��ا متنافرين بطبيعتهما :اجل��وه��ر امل���ادي ال��ذي
ي�ؤمن اجلانب الوظيفي للبناء واجلوهر اجلمايل الذي
ي��ف�����ض��ي �إىل ال�����ش��ك��ل ال��ف��ن��ي .وح�ي�ن اخ��ت��ار امل����ؤل���ف كلمة
«ت�شريح» لعنونة كتابه فقد عنى بذلك :ت�شريح الكتلة
ال�صلدة ملج�سم البناء� ،سواء كان البناء ينتمي �إىل العمارة
الأوروبية �أو الإ�سالمية �أو يخ�ص �أبنية ال�شنتو اليابانية،
م���ن �أج����ل ا���س��ت��خ��راج امل��ع��ن��ى اجل���م���ايل م���ن ب�ي�ن �أح���ج���اره
املرتا�صة .املعنى الذي يحمل الوزن وال�شكل معا.
و�إذا ك��ان��ت لغة امل��ع��م��ار �شيقة ف��ذل��ك لأن��ه��ا تنطوي على
مهمة �شاقة ،وه��ي ت�شبه الأع��م��دة احلجرية التي تربط
بني الأقوا�س لت�صنع منظرا فنيا �أخاذا ،ولكن ،ويف نف�س
الوقت ،لتحمل �أطنان احلجر التي ت�شكل البناء .يقول
ك��ف��ت��ارادزي ع��ن ك��ت��اب��ه« :ل��ق��د �أخ���ذت على عاتقي يف هذا
العمل ،وبقدر ما تبقى يل من مقدرات ،فتح عامل املعمار
لكل من بو�سعه التلذذ باجلمال ال��ذي يكتنفه ولكن مل
يقي�ض له ذلك� .أريد �أن �أ�سمع القارئ لغة املعمار اجلميلة
التي مل ي�سمعها من قبل».
ع���م���د امل�����ؤل����ف �إىل ت�����س��م��ي��ة ف�������ص���ول ك���ت���اب���ه ب��ال��ط��ري��ق��ة
الكال�سيكية يف العنونة ،فق�سمه �إىل كتب ،كل منها يحمل
ع��ن��وان��ه اخل���ا����ص ،وج����اءت ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال���ت���ايل :ال��ك��ت��اب

الأول ويحكي عن بداية الهند�سة يف التعبري عن نف�سها:
القو�س ،وال�سقف ،والقبة .الكتاب الثاين عن كيفية بناء
الأ�سقف املتينة من الأحجار ال�صغرية :الوزن ،وامل�ساحة
وغريهما من مفاهيم ال�شكل .الكتاب الثالث عن امل�شاعر
التي يوقظها املعمار :حبكة املعمار .الكتاب ال��راب��ع عن
امل��ع��م��ار ب��اع��ت��ب��اره م���ر�آة ل��ن��ظ��ام ال��ع��امل :امل��ع��ب��د ،وامل��دي��ن��ة،
واملدينة ال�سماوية .الكتاب اخلام�س عن العمارة الدينية:
لغات الهند�سة املعمارية الغربية .الكتاب ال�ساد�س عن
حكمة ال�شرق واملقدرة على فهمها :الع�صور والأ�ساليب.
الكتاب ال�سابع عن ت�سل�سل التيارات الفنية ومنطقها.
لعلة تعود �إىل تعقيد املعمار والغمو�ض الذي ما انفك
يرتبط ب��ه ويو�صد الأب���واب للو�صول �إىل فهمه ،يفكك
�سريغي كافتارادزي املعمار ويعيد تعريفه وب�سط مفاهيمه
بطريقة ال تخلو م��ن ن���زوع تعليمي وت��رب��وي .فاللوحة
الفنية ال حتتاج �إىل و�سيط �أو مُر�شد للتمتع بجمالها،
وبجمالها اخلارجي ب�أقل تقدير� ،أما الفن املعماري فدون
ف��ه��م��ه ال��ك��ث�ير م��ن اجل����دران وال���زواي���ا وم�����س��اح��ات الظل
وال��ف��راغ .يقول كافتارادزي يف ه��ذا ال�سياق�« :إن املعمار،
مقارنة بالفنون الأخ��رى ،يفتقر �إىل الت�سلية ،ولي�س به
ال�ب�راق���ة ،كما ال مينح ال��ث��م��ار ال��ل��ذي��ذة كالتي
العنا�صر ّ
متنحها اللوحة؛ مع ذلك يبقى املعمار فنا �سرديا بامتياز،
مكتنز بالق�ص�ص واحلكايات ،حبكته منفتحة على الأفق
الوا�سع ومرتبطة بالكون وان�سجامه».
يعر�ض كافتارادزي املعمار ب�صورة تتعالق مع التجربة
الإن�سانية وجتعله قريبا م��ن الفهم� .أم��ا ت��اري��خ املعمار
فيعر�ضه ع��ل��ى هيئة �سل�سلة م��ن الإجن�����ازات الثقافية،

