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 أثر البعد البيئي على ختطيط املدن والعمارة اإلسالمية
 د. أحمد آدم خليل أحمد

 رئيس قسم الجغرافيا - أستاذ مساعد
 جامعة أم درمان اإلسالمية - كلية اآلداب

 ملخص البحث
جتسد عناصر  جاء احرتام البيئة ضمن املمارسة األخالقية لتخطيط املدن والعمارة اإلسالمية، كوهنا مصدر مواد البناء اليت

التخطيط والبناء العمراين، وهي اليت تساهم يف خلق منطقة عمرانية ذات ختطيط يتالءم واحتياجات اإلنسان النفسية، الدينية 
 واالجتماعية واالقتصادية.

ت والبيئة العربية واإلسالمية على العموم تتميز باجلفاف واخنفاض معدالن هطول األمطار، واالرتفاع الشديد يف درجا
احلرارة، وزيادة معدالت السطوع الشمسي هنارًا وإخنفاض درجات احلرارة لياًل، وبثبات نسيب يف أنواع واجتاهات الرياح اليومية 
واملومسية، لذا فقد متكن املخططون للمدن العربية واإلسالمية من مواجهة الظروف املناخية القاسية، وهتيئة بيئة صاحلة للسكن، 

ام بعض مواد البناء ذات املميزات اخلاصة كاللنب )الطني(، احلجر، اجلبس واخلشب، فضاًل عن استحداث وذلك من خالل استخد
 والبيئة.حلول معمارية كالفناء الداخلي واملشربيات والتختبوش، وذلك لتحقيق توافق بني التخطيط العمراين 

 املقدمة:
، القيم والضوابط لتسري احلياة على خمتلف أصعدهتا املتعددة، حيث لقد وضع القرآن الكرمي والسنة النبوية املشرفة املبينة له

َواذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمن بَ ْعِد اشتملت اآليات القرآنية العطرة على العديد من مظاهر البيئة والعمران والعمارة، يقول اهلل تعاىل )
، كما (1)(ُهوِِلَا ُقُصوًرا َوتَ ْنِحُتوَن اجْلَِباَل بُ ُيوتًا  فَاذُْكُروا آاَلَء اللَِّه َواَل تَ ْعثَ ْوا يف اأْلَْرِض ُمْفِسِدينَ َعاٍد َوبَ وََّأُكْم يف اأْلَْرِض تَ تَِّخُذوَن ِمن سُ 

دعانا املوىل سبحانه وتعاىل للسري يف األرض والتوغل يف دراسة متعمقة للتعرف على تاريخ احلضارات البائدة ملعرفة القوانني اليت 
أَوَلَْ َيِسريُوا يف اأْلَْرِض فَ يَ ْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم  َكانُوا مت يف أنشطتهم وعمارهتم لألرض، يقول اهلل تعاىل )حتك

ُهْم قُ وًَّة َوأَثَاُروا اأْلَْرَض َوَعَمُروَها َأْكثَ َر ِمَّا َعَمُروَها َوَجاَءتْ ُهْم ُرسُ  ُلُهْم بِاْلبَ ي َِّناِت  َفَما َكاَن اللَُّه لَِيْظِلَمُهْم َولََِٰكْن َكانُوا أَنْ ُفَسُهْم َأَشدَّ ِمن ْ
 .(2)(نَيْظِلُمو 

تستمد املدن تراثها احلضاري من خالل البيئة احلضارية اليت تنمو فيها، وقد متيزت العمارة اإلسالمية رغم إختالف 
ال مبانيها ومادة بنائها باملثالية من وجهة نظر التخطيط العمراين املعاصر، وذلك ملا مواقعها، مناخاهتا ووظائفها، ثقافة أهلها، أشك

متثله حققته من توافق وتطابق بني االحتياجات املادية واملعنوية اليت تعرب عن املؤثرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية والدينية، وملا 
شبكة الشوارع مع حتقيق التالئمة مع الظروف كنية، املسجد، اخلدمات العامة، من تعبري قطري صادق عن اجملتمع واحتياجاته الس

البيئية، ومبا يتماشى مع دعوة اإلسالم لعمارة الكون دون إفراط أو تفريط فضاًل عن البعد عن اإلفساد والطغيان يقول اهلل تعاىل: 
 (3)(ي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم بَ ْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعونَ َظَهَر اْلَفَساُد يف اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر مبَا َكَسَبْت أَْيدِ )
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 مفهوم البيئة
 فعل الثالثي )بوأ(، فنقول تبوأ املكان أي نزل وأقام به. والبيئة هي املنزل.ليف املعىن اللغوي، فإن كلمة بيئة مشتقة من ا

ة واليت تؤثر على حياة الكائنات احلية ومنوها، وعالقة الكائنات احلية والبيئة كمفهوم عام تعين "اإلطار أو الظروف احمليط
 (4).األيكولوجيةأخرى"، وهو ما يعرف بالعالقات    وعالقاهتا باملكان الذي تعيش فيه من جهة مع بعضها البعض من جهة

مبا فيها  احلية يف حياة الكائنات كذلك هناك تعريف آخر للبيئة بأهنا "جمموعة الظروف واملؤثرات اخلارجية اليت ِلا تأثري
 (5)اإلنسان"

فهًما  (Environment)فقد أعطى لكلمة "البيئة"  1792أما مؤمتر األمم املتحدة للبيئة البشرية يف ستوكهوَل عام 
واسًعا، حبيث أصبحت تدل على أكثر من جمرد عناصر طبيعية )ماء، وهواء، وتربة، ومعادن، ومصادر للطاقة، ونباتات، 

يوانات(، وإمنا جعلها مبثابة رصيد من املوارد املادية واالجتماعية املتاحة يف وقت ما ويف مكان ما إلشباع حاجات اإلنسان وح
 (6)وتطلعاته.

 :(7)من وجهة نظر التخطيط العمراني والعمارة فيتم تقسيم البيئة إلى قسمين
 أواًل: البيئة الطبيعية:

وجودات على السط  اجلغرايف الطبيعي من حبار، غابات، مظاهر السط  وهي من صنع اهلل عز وجل وتشمل كل امل
والتضاريس، األهنار واألودية، الصحاري، والكائنات احلية، فضاًل عن الغالف اجلوي خبصائصه وعناصره املناخية وبنجومه وأبراجه 

 الفلكية.
 ثانًيا: البيئة الحضرية )المبنية(:

لبشرية من صنع اإلنسان كاملباين وما حتتويه من بيئات خمتلفة، الطرق والساحات، وهي كل ما تتكون منه املستوطنات ا
 احلدائق... إىل آخره من االستخدامات املختلفة لألراضي.

يف جمال العمران وتصميم املباين ومنط احلياة ظهرت جمموعة من املصطلحات البيئية اليت تبني العالقة بني املباين والبيئات 
 امة عليها وميكننا إمجاِلا فيما يلي:املختلفة املق

 البيئة الطبيعية:
املوقع، ويشتمل بدوره على نوعني موقع  وتشمل على العامل اجلغرايف، العامل اجليولوجي، العامل املناخي، ويقصد بالعامل اجلغرايف،

حيدد مبوقع الظاهرة )املدروسة( من فلكي )رياضي( ويتم حتديده خبطوط الطول ودوائر العرض، والنوع الثاين املوقع اإلقليمي و 
الظواهر اجلغرافية الكربى )دول، مدن، حبار، غابات، جبال.... إخل(، ويرتبط املوقع مبظاهر السط  والتضاريس مقارنة مبستوى 

أعمارها، سط  البحر، وما يتعلق به من مالئمة البناء وتصميم املساكن وارتفاعها، وكذلك التكوين اجليولوجي للصخور ونوعيتها، 
( ومن املعادن، ابِيُب ُسودٌ خمخَْتِلٌف أَْلَوانُ َها َوَغرَ  َوِمَن اجْلَِباِل ُجَدٌد بِيٌض َوُُحْرٌ قا تعاىل: ) (8)وتوزيعها، وما حتتويه من موارد معدنية

ا بِاْلبَ ي َِّناِت َوأَنزَْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميزَاَن َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلنَ الذهب الفضة واحلديد وهو أمهها أثرًا يف حياة اإلنسان يقول اهلل تعاىل: )
أو  ،(7)(نُصرُُه َوُرُسَلُه بِاْلَغْيِب ِإنَّ اللََّه َقِويٌّ َعزِيزٌ لِيَ ُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط َوأَنزَْلَنا احلَِْديَد ِفيِه بَْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َولِيَ ْعَلَم اللَُّه َمن يَ 

موارد طاقة )برتول، فحم حجري، الغاز الطبيعي....اخل(، أو موارد مائية )املياه اجلوفية(، أو مواد للبناء وجتميل املباين )الصخور 
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َنا َداُوَد ِمنَّا َفضْ : )الرتبة لالستغالل الزراعي يقول اهلل تعاىلاجلريية، البازلت، اجلرانيت.. اخل( فضاًل عن حتديد  ال يَا ِجَباُل َوَلَقْد آتَ ي ْ
َر َوأَلَنَّا َلُه احلَِْديَد * َأِن اْعَمْل َساِبَغاٍت َوَقدِّْر يف السَّْرِد َواْعَمُلوا َصاحِلًا َوِلُسَلْيَماَن الرِّيَ  ُغُدوخَها *  ِإينِّ مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصريٌ  أَوِِّب َمَعُه َوالطَّي ْ

ُهْم َعْن أَْمرِنَا نُِذْقهُ َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر َوَأَسْلَنا َلُه   ِمْن َعَذاِب َعنْيَ اْلِقْطِر َوِمَن اجلِْنِّ َمْن يَ ْعَمُل بَ نْيَ يََدْيِه بِِإْذِن َربِِّه َوَمْن يَزِْغ ِمن ْ
 (40)(السَِّعريِ 

 البيئة املناخية:
الرياح، األمطار والسطوع ويقصد هبا ظروف الطقس واملناخ وما حتتويه من عناصر عديدة كدرجة احلرارة، الضغط اجلوي، 
، ويعرف (Climatology)الشمسي وتأثريها على الكائنات احلية مبا فيها اإلنسان، ويعرف لدى جهات االختصاص بعلم املناخ 

بأنه: "معدل حالة الطقس يف منطقة ما لعدد من السنوات املتتالية"، وتسجل بياناهتا بواسطة أجهزة خاصة قياس يف األماكن 
بعيًدا عن العمران، حسابًيا وباألرقام يف جداول خاصة لتسهيل تصنيفها، وعرضها وحتليلها وتصدرها هيئة األرصاد اجلوية،  املفتوحة و 

كذلك هناك مراكز رصد توجد داخل اجملمعات السكنية ريفية أو حضرية أو داخل موقع مبين يعرف باملناخ املصغر )احمللي( 
(Climate Micro) داخلي داخل، أما املناخ ال(Climate Indoor)  فيعين املناخ اخلاص بالفراغات الداخلية للمباين والذي

، وال شك يف أن دور املناخ بعناصره املختلفة جمتمعة (11)يؤثر فيه تصميم املبىن، مادة البناء، أساليب التهوية والفراغات داخل البناية
ن على العمل واحلركة، كما تؤثر يف خمتلف األنشطة البشرية وتصميم املباين هي اليت تكون البيئة املناخية اليت تؤثر على قدرة اإلنسا

 وختطيط املدن.
 البيئة احلضرية:

احلضر هو نقيض الريف، وقد قسم املختصون املستوطنات البشرية حسب درجة بساطتها أو تعقيدها إىل )واحد 
ر، اجلورِب( إىل صفة املستوطنات الزراعية بأنواعها وتلك القائمة وامرتبة بداية مبستوطنات البدو الرحل )اخليام، الد (12)وعشرين(

 .(13)على الصناعة، املدن املليونية، املدينة األم، اجملمع املدين، إىل امليجا بوليس
شاع استخدام مصطلحني متشاهبان يف النطق وخمتلفان يف املعىن، بصورة واسعة الرتباطهما بالعمارة والعمران مها التحضر 

(rbanism) واحلضرية ،(rabanization) ،)ويقصد باألول جتمع عدد كبري من السكان يف منطقة حمددة تعرف باسم )مدينة ،
 (14)أما املصطل  الثاين فيقصد به أساليب احلياة والتقدم العمراين واملعماري، ومتنع السكان خبدمات املياه، النقل.. اخل.

أمهها العامل الديين، العامل االجتماعي، العامل الثقايف، العامل السياسي  أن البيئة احلضرية تشتمل على عدة عوامل
واالقتصادي، ويعترب العامل الديين األكثر تأثريًا على الطابع املعماري والتخطيطي للمباين، وذلك لدوامه النسيب مقارنة بالعوامل 

 (15)تمع.احلضارية األخرى اخلاضعة يف تغرياهتا على التقلبات اليت تصيب اجمل
 البيئة االجتماعية

هي اليت حتكم العادات والتقاليد والسلوك والقيم ملرتبطة باإلنسان وعالقة ذلك مع اجملتمع ككل واليت ميثل فن البناء 
والعمارة والتخطيط جزء هاًما فيها، فأن دراسة كل ذلك يعكس إفرازات طابع أو طراز معماري ختطيطي معني مييز تلك اجملتمعات 

 سواها من اجملتمعات األخرى.دون 
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 البيئة الثقافية
وليس مصطل  البيئة الثقافية ببعيد عن هذه املعاين ملا حيتويه من املعرفة والعقائد والفن والقانون واألخالق والعرف 

 (16)والعادات املكتسبة ِما ينعكس بدوره على الفن البناء والعمارة والتخطيط العمراين.
 العامل السياسي:

بالعامل السياسي مسؤولية احلكم والعالقات الداخلية واخلارجية بني احلكومة والشعب واألرض فما ال شك فيه أن  يقصد
العالقات القائمة على احلرية والعدالة واملساواة تنعكس على النشاط الفكري واإلبداعي وبالتايل على الفنون والتخطيط العمراين 

امل االقتصادية أي بالتمويل املادي لعمليات التشييد والبناء، مواد البناء، العمالة، الطراز والعمارة، واليت ترتبط بدورها بالعو 
 املعماري.

 مفهوم العمارة اإلسالمية
تتنوع التعاريف املتعلقة بالعمارة اإلسالمية كل حسب ختصصه ونوعية دراسته، وقد شاع استخدام مصطل  )العمارة 

هرية، ويتكون من شقني: الشق األول )العمارة( ويقصد هبا الفن والعلم الذي يتمكن اإلسالمية(، وهو مصطل  و داللة جو 
اإلنسان من خالله أن يصنع مكانًا حيميه من العناصر املناخية والطبيعية القاسية وتسخريها لتأمني وتسهيل معيشته، أما )العمران( 

لبناء، وجتهيزها وفالحتها إلنتاج الغذاء وبإستخراج موارد الثروة فاملقصود به أعمار األرض وهتيئتها ملصلحة اإلنسان بالتشييد وا
املعدنية الكامنة يف باطنها. أما الشق الثاين الصفة اليت تلتصق هبما )اإلسالم أو اإلسالمية( فهما مشتقان من )اإلسالم( والذي 

 (19)يعرف باإلستسالم هلل تعاىل واالنقياد له بالطاعة ودرء حدوده.
 نة قبل اإلسالمختطيط املدي

تناول القرآن الكرمي يف العديد من آياته احملكمة بعض الفنون وعمارة احلضارات اليت اندثرت يف القرن الثامن قبل امليالد 
 (18))عاد، مثود، مأرب(

شهدت املنطقة العربية يف حقبة تعود ألكثر من سبع ألف سنة قبل امليالد حضارات الفراعنة، واليت نشأت على ضفاف 
ر النيل على شكل دائري ميز مدهنا وجود املعابد يف وسطها مع جماوره لقصور الفراعنة،  م من حوله تصطف بيوت خمططة على هن

شوارع رئيسية حماطة باحلدائق لكبار رجال الدولة الذين يسكنون املباين الرمسية  م أحيا املدينة األخرى وأحياء املدينة، كما عرفت 
خصص )الوظائف( مثل الوظيفة )امللكية( مثل )منف(، )العمارنة( والوظيفة اإلدارية والتجارية )أمخيم(، والوظيفة املدينة الفرعونية الت

 .(17)ومدن العمالية )كأهون، تل العمارنة، خنت كاوس(احلربية )هابو، حصن، مسنه(، والوظيفة اجلنائزية )سقارة(، 
حييط هبما دائرة لداللة على السور وتقاطع الطرق  متعامدانليفية خبطني رمز الفراعنة ملدهنم القدمية يف الكتابات اِلريوغ

 .(22)التجارية فيها
)بالد ما بني النهرين/ دجلة والفرات/ العراق القدمي( فقد دلت الدراسات على وجود حضارة  الرافدينأما يف بالد 

املساحة، حيث امتدت من منحدرات هضبة أرمنيا )منابع )العمران( يرجع تارخيها إىل أربعة ألف سنة قبل امليالد، وكانت عظيمة 
 (21)( كيلو مرتًا.722هنري دجلة والفرات( إىل اخلليج العرِب )مدينة أور( ملسافة )
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قسم العمران يف بالد الرافدين إىل ثالث مناطق، مدن اجلنوب وتضم )جليش، أور، الوركاء(، ومسني باملدن السومرية، ويف 
اآلشورية، بينما يف الوسط تركزت مدن )بابل، كيش، آكاد(، ومسيت  املدن آشور، خسروباد(، وأطلق عليهاانتشرت مدن )الشمال 

 باملدن اآلكادية.
 تميز تخطيط المدينة العراقية القديمة تكوينها من ثالثة أجزاء:

 اجلزء األوسط )املدينة الداخلية(:
تتسع عند بوابات  أهناغرية وضيقة، وذات هنايات مغلقة بيد وتضم مقر احلاكم واملعابد وعدد من األحياء ذات شوارع ص

 املدينة
 الضاحية )املدينة اخلارجية(:

 تتمثل يف احلقول واحلدائق، حظائر املاشية وبعض مساكن العمال واملراكز الدفاعية حول سور املدينة.
 الثغر:

 (22)وميثل املركز النشاط التجاري الربي للمدينة.
 مدينة الحضر:
( كيلو مرتًا جنوب غرب )املوصل(، وقد  115من أشهر املدن اليت أنشأها العرب قبل اإلسالم، وتقع على بعد ) تعترب

( كيلو مرتات، 3كشفت الدراسات عن وجود آثار للسور اخلارجي للمدينة، مستدير الشكل ومبين من اللنب )الطني( وبقطر )
. وأرجع تاريخ تشييدها إىل القالع( برًجا دفاعًيا فضاًل عن عدد من 36)( كيلو مرتًا، ومدعم ب 2جبانب سور آخر داخلي بقطر )

 (23)الفرتة بني القرنيني األول والثاين قبل امليالد.
 تخطيط المدينة العربية اإلسالمية:

)القاضي(، بينما يف اللغة اآلرامية والعربية تعين  إن كلمة )مدينة( ترجع إىل )دين(، وهي آرامية عربية ذات أصل سامي، و)الديان(
عرفت )مدينة( لدى اآلكاديني واآلشوريني بالدين أي )القانون(، كذلك حيتمل املعىن للمدينة االستقرار واإلقامة فكلمة )مدن( تعين 

ورد  ، وتتوافق مجيع تلك املعاين والتفاسري مع ما (24))أقام(، و)دان( أي احلاكم الذي يقيم يف املدينة لتصريف شئون احلكم واإلدارة
يف أي ذكر احلكيم والسنة النبوية املطهرة، ألن مجيع املواضع اليت أطلق عليها مدينة كان عليها حكاًما وملوًكا، وفيها على وجه 

 التحقيق الصبغة القضائية واإلدارية والسياسية والدينية.
عقيدة التوحيد يف نفوس املسلمني  مع بداية ظهور اإلسالم كان الرتكيز منصب على تأصيل عبادة املوىل عز وجل، وترسيخ 

ل الذين غلب عليهم البساطة وخشونة العيش والرغبة يف ُحل لون نشر الدعوة اإلسالمية، فاقتصر أمر التخطيط والعمارة على ئاألوا
ية األوىل يف باملدينة املنورة )يثرب( من اللنب، وسقف جبذوع النخيل،  م ما لبثت أن جاءت املساجد اإلسالم rبناء مسجد الرسول 

 الكوفة والبصرة على ذات النمط.
، فشيد عتبة بن غزوان مدينة البصرة سنة (25)بعد متكني اإلسالم وبداية الفتوحات اإلسالمية شيد املسلمني عدًدا من املدن 

ة الفسطاط م(، وشيد عمرو بن العاص مدين638ه  )19م(، وشيد أبو اِلياج األسدي مدينة الكوفة يف العراق سنة 635ه  )14
م(، وشيد احلجاج بن يوسف 638ه  )19م(، وشيد عقبة بن نافع مدينة القريوان يف تونس سنة 641ه  )21يف مصر سنة 
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م(، وشيد صاحل بن علي 962ه  )145م(، وشيد أبو جعفر املنصور مدينة بغداد سنة 922ه  )83الثقفي مدينة واسط سنة 
ه  323م(، وشيد الفاطميون يف تونس مدينة املهدية سنة 852ه  )133العباسي مدينة العسكر )مشال الفسطاط( سنة 

 م(.715)
بجانب كل ذلك فقد وجد المسلمون بعض األنماط العمرانية في البالد التي فتحوها، حيث تميزت بطابعها  

 الخاص في البناء والعمارة والتخطيط الذي يمكن مالحظته في اآلتي:
رنج(، والذي إنتشر يف املدن اإلغريقية بفضل جهود املهندس اإلغريقي )هيبوداموس( وجود التخطيط الشبكي )رقاع الشط 

ق:م(، وتقوم فكرته على ختطيط الشوارع بتقاطعها بزوايا قائمة ِما يتي  الفرصة لتحسني الظروف املناخية داخل املدينة  522)
 .(26)بتهوية اجليدة ووصول أشعة الشمس لداخل املساكن يف الشتاء

، حيث صنع منه قوالب طينية (29)ت العمارة الرومانية باحلجر املنحوت بفواصل معدنية لتثبيتها،  م إستخدام املالطأقيم 
 .(28)لبناء اجلدران
احلجارة لبناء اجلدران، والطوب احملروق للعقود والقباب يف الطراز املعماري الساساين، وتظهر دقة  استخدامجتسد  

 .(27)كسري األول يف املدائن  التخطيط والعمارة يف إيوان
كل ذلك ال يعني بأن المسلمين كانوا بعيدين عن هذا المجال، فقد استطاعوا إبداع أنماط وفنون في المدن   

المفتوحة وصبغتها بالطابع اإلسالمي المتميز، والذي ظلت آثاره باقية حتى تاريخ اليوم، فاستلهموا عدًدا من المعايير 
 لنهج المعماري اإلسالمي تجلى في اآلتي:الجديدة مستوحاة من ا

 بناء املسجد ودار اإلمارة يف مركز املدينة. -

 إتباع التخطيط الدائري للمدينة وإحاطتها بسور خارجي وخنادق حلمايتها من أطماع الشعوب واحلكام اجملاورين. -

ية على امتداد الطرق ظهور التخصص الوظيفي يف داخل املدينة )استخدامات األرض(، فقد خصصت منطقة سكن  
الفقرية على جانيب أذقة طويلة ملتوية، وهي أقل سعة من السابقة.   األحياءالرئيسية متتاز بسعة املساحة وتعدد الغرف، تليها منطقة 

 كما حددت مناطق لألسواق التخصصية )احلدادين، العطارين، اخلياطني، الوراقني، احلطابني،... اخل(.
 .....اخل(.واالسرتاحاتة )بيت الدواء احلمامات، اخلانات تعددت املرافق اخلدمي -
 مراعاة اجلوانب الصحية بوضع مدافن األموات خارج أسوار املدينة. -

 (32)على طبيعة املواقع واملناخ السائد، وحسب الكثافة احلركية داخل املدينة. ارتباط ختطيط الشوارع وحتديد مساحاهتا بناءاً  -

 (31)دينة العربية واإلسالمية.إدخال نظام اإلنارة يف امل -

ابتكار نظام احلسبة واحملتسب، وهو نظام خيتص بالشئون احلضرية ومتابعة اجلوانب التخطيطية يف املدينة كمراقبة البناء وارتفاعه  -
 واحملافظة على الطرقات ونظافتها واتساعها وخلوها من األنشطة التجارية.
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 مارة اإلسالمية:أثر البعد البيئي على ختطيط املدن والع
لعب البعد البيئي دورًا كبريًا يف ختطيط املدن العربية واإلسالمية، ويف إدخال بعض املعاجلات عليها خللق بيئة تناسب سكن 

 املوقع، النسيج الداخلي، ختطيط الشوارع ومراعاة اجلوانب الصحية. اختياراإلنسان، وجتلى ذلك األثر يف 
 اختيار موقع المدينة:

 :(32)األزرق شروطًا عامة الختيار مواقع املدن فيقول صاغ ابن
 "إن ما جتب مراعاته يف أوضاع املدن أصالن دفع املضار وجلب املنافع"

 فاملضار )املخاطر( الواجب دفعها ميكن تلخيصها يف اآليت:
 مخاطر أرضية:

 قيام سياج األسوار اخلارجية للمدينة دفًعا وحتصًنا من األعداء. -

 األهنار. استدارةمنيع كاِلضاب الوعرة، أو مواقع اختيار مكان  -

 مخاطر سماوية:
 طيب اِلواء تفاديًا لألمراض. -

 تصريف مياه األمطار. -

 تفادي أشعة الشمس والرياح. -

 أما جلب املنافع فيشمل كل العمران والعمارة الناجتة عن األنشطة البشرية.
تيار مواقع املدن، فهذا أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه من املسلمني الشروط البيئية الخ األولفقد فهم الرعيل 

يأذن لقائده عمرو بن العاص يف إنشاء مراكز ومعسكرات لسكن اجلند، شريطة أن يكون املوقع على أطراف البادية وقريًبا من املاء 
 دولة( وبني اجلند، فيقول:واملرعى وأن ال يوجد عائق طبيعي )جبال، أهنار، .... اخل( يفصل بينه )عاصمة ال

 (33)حىت أردت أن أركب إليكم راحليت حىت أقدم عليكم". ،"ال جتعلوا بيين وبينكم ماء
، وقد تجسدت عبقرية أمير المؤمنين عمر بن اإلسكندريةفاختار القائد عمرو بن العاص موقع مدينة الفسطاط بداًل عن 

 واقع البيئي ماألته التالية:في تحديد هذه الشروط عن فهم ودراية بال tالخطاب 
( ألمهيتها االقتصادية كمركز حبري ذو إطاللة مباشرة على عاصمة اإلمرباطورية الرومانية اإلسكندريةفقدان البالد املفتوحة )

 )القسطنطينية(.
( مصدر هتديد وخطر حمدق على جيوش املسلمني، سيما وأن العرب يف ذلك الوقت َل اإلسكندريةسوف يظل ثغر ) -

 يكونوا على خربة بركوب البحر وصناعة األساطيل البحرية.

 املوقع الطبيعي للفسطاط، حيث حتيطها التالل من جهيت الشمال والشرق، وحيدها هنر النيل من جهة الغرب. -

لفسطاط يف قلب مصر، حيث يكثر سكان البالد األصليني )املصريني( الناقمني على يقع املوقع اجلديد املختار ملدينة ا -
 الروم احملتلني، واملرحبني يف الوقت نفسه باملسلمني الذين خلصوهم من االستعمار الروماين.

 سهولة االتصال مع مركز اخلالفة يف املدينة املنورة للتشاور، تبليغ البشرى أو طلب املدد والعون. -
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أمهية املسلمون باالعتبارات الصحية والعناصر املناخية األخرى يف اختيار مواقع املدن، حيث تذكر الروايات أن احلجاج كذلك 
موقًعا  اختيارم( طلب من أصحاب العلم والدراية يف جمال الصحة والزراعة والري والتجارة 922ه  )83بن يوسف الثقفي ويف سنة 

حدد خصائص املوقع املطلوب بأن يكون مرتفع، على هنر جار وعزب، ذو مناخ جيد وطعامها مناسًبا إلنشاء مدينة )جديدة(، و 
 وتبًقا لذلك مت إنشاء مدينة وسط بالواية. (34)سائًغا

 نسيج املدينة:
ء إن األحياء يف املدينة العربية واإلسالمية َل يكن يفصلها عن بعضها البعض حواجز أو فواصل، حىت ميكن ختيل املدينة كبنا

واحد تتالصق فيه املساكن )البيوت(، حيث فرضت الظروف املناخية احلارة وتأثريها على خلق منطقة ضغط جوي منخفض تتحرك 
يف اجتاهه الرياح بسرعة تثري الغبار واألتربة )رياح اِلبوب يف السودان، رياح اخلماسني يف مصر(، فحتم ذلك وجوب إجياد منط من 

 املتجاورة )التالصق(، مع تركز شديد يف السكن يعرف يف مفاهيم التخطيط العمراين بنسيج املدينة.التخطيط العمراين والعمارة 
شكل نسيج املدينة تباين يف الفضاء اخلارجي الواسع الذي ميارس فيه السكان األنشطة املختلفة، والفراغات احملدودة داخل 

بني اخلصوصية البصرية والسمعية لساكين املنزل أو البناية وهي جوانب خيص املدينة متمثلة يف األحواش واألفنية، اليت ختلق التوازن 
 (35)(َيْصنَ ُعونَ ُقل لِّْلُمْؤِمِننَي يَ ُغضخوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوحَيَْفظُوا فُ ُروَجُهْم َذِلَك أَزَْكى َِلُْم ِإنَّ اللََّه َخِبرٌي مبَا عليها اإلسالم، يقول اهلل تعاىل: )

ِر بَ ْعِضُكْم لِبَ ْعٍض َأْن حَتَْبَط يَا أَي خَها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَ ْرفَ ُعوا َأْصَواَتُكْم فَ ْوَق َصْوِت النَّيبِّ َواَل جَتَْهُروا َلُه بِاْلَقْوِل َكَجهْ عاىل: )ويقول اهلل ت
َرُسوِل اللَِّه أُولَِئَك الَِّذيَن اْمَتَحَن اللَُّه قُ ُلوبَ ُهْم لِلت َّْقَوى َِلُْم َمْغِفرٌَة َوَأْجٌر  أَْعَماُلُكْم َوأَنْ ُتْم اَل َتْشُعُروَن ِإنَّ الَِّذيَن يَ ُغضخوَن َأْصَواتَ ُهْم ِعْندَ 

 .. (36)(ِإنَّ الَِّذيَن يُ َناُدوَنَك ِمْن َورَاِء احلُُْجرَاِت َأْكثَ ُرُهْم ال يَ ْعِقُلونَ *  َعِظيمٌ 
(، %29( مقارنة باملدينة اإلغريقية )%11دينة اإلسالمية متثل )فقد دلت الدراسات املتخصصة أن نسبة الفراغات يف امل

 ..(39)(%31والرومانية )
 ختطيط الشوارع العامة:

كانت أغلب الشوارع يف املدينة العربية واإلسالمية ضيقة ومتعرجة وهو ختطيط فرضته الظروف البيئية، فبلغ عرض الشوارع 
 -2( امتار، أما الشوارع داخل احلارات فيرتاوح عرضها بني )4جد اجلامع وبوابات املدينة )الرئيسية اليت تربط بني مركز اإلمارة واملس

( مرت لألزقة فضاًل عن وجود دروب وزنقات بعضها مغلق، وقد وكل بتلك الشوارع خفراء )حرس( ليغلقوها 2 -1.5( أمتار، و )3
 ..(38)ليالً ويفتحوهنا صباًحا، عرفوا بأصحاب األرباع أو الدرابني

إن لتخطيط الشوارع ضيقة ومتعرجة فوائد تتمثل يف تقليل أثر الرياح احلارة واحململة بالرمال والغبار صيًفا، وتفادي برودهتا شتاًء،  
كما أن كثرة االحنناءات يلعب دورًا آخر يف عملية التبادل اِلوائي )احلراري( بني الشوارع الضيقة واألحواش واألفنية داخل املساكن، 

كون معرضة ألشعة الشمس املباشرة فيسخن اِلواء ويرتفع ألعلى، فيكون ذلك ضغطًا منخفض، فيتحرك على أثر ذلك حيث ت
 اِلواء البارد من األزقة الظليلة )ضغط مرتفع( إىل داخل املساكن فيعدل احلرارة فيها.
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 ختطيط الشوارع التجارية:
م مع الظروف البيئية السائدة، وذلك بغرض ءاط التجاري منطًا فريًدا، يتالاتبع التخطيط اإلسالمي للشوارع اليت ميارس فيها النش

ُحاية املارة )الزبائن(، والتجار والبضائع والسلع )احلرير، األطعمة ... اخل( من حرارة الشمس، الغبار، الرياح واملطر، بتسقيفها 
ط(، وهي عبارة عن ِمر مسقوف بني دارين أو فعرفت هذه الظاهرة ب  )السقائف(،  م ظهرت )الساباطات( ومفردها )سابا

 ..(37)، وقد أثبتت التجارب احلديثة أن تظليل الشوارع يساهم يف خفض درجة حرارة اِلواء حبوايل أربع درجات مئوية(38)جدارين.
 مراعاة اجلوانب الصحية واخلدمية:

بالبيئة والصحة العامة متثلت يف كيفية تغذية املدن باملاء  أهتم التخطيط العمراين يف املدن العربية واإلسالمية جبوانب ذات ارتباط
 الصاحل للشرب واالستخدامات األخرى، والنظافة العامة للمدينة.

مت ختطيط ِمرات وجماري عرب الشوارع والطرقات مبنية من الطوب وتغطيها أقبية لتسهيل وصول املاء إىل األجزاء املختلفة، كما 
ت جدران مغطى باملالط حلفظ املاء ومنعه من التسرب للجدران أو باطن األرض، ونستشهد هنا مبا أن املنازل حوت صهاريج ذا

قام به الصحاِب اجلليل أبو موسى األشعري رضي اهلل عنه تذويد مدينة البصرة باملاء الصاحل للشرب، وذلك حبفر هنر )األبله( يف 
 ..(42)م(659 -646ه / 36 -25عهد عبد اهلل بن عامر )

ا يف جمال النظافة العامة، فقد أسهم يف حتقيقها تعاليم اإلسالم الداعية إىل النظافة والطهارة، فإن اهلل مجيل حيب اجلمال، أم
وقطًعا ال يكون اجلمال إال من خالل النظافة، لذا كانت الشوارع يف املدن العربية واإلسالمية تكنس وترش باملاء عموًما ويف الصيف 

 ..(41)وتثبيت الرتاب لكي ال تزروه الرياح ،درجات احلرارةخاصة لتقليل وطأة 
عرفت املدن املدينة العربية واإلسالمية طرق مبتكرة للتخلص من النفايات، وذلك بتدويرها أي االستفادة منها مرة أخرى يف 

زينها يف مستودعات خاصة ملحقة إشعال مواقد الذبل واحلطب لتسخني املياه يف احلمامات العامة، وكان يتم مجعها من املدينة وخت
 ..(42)باحلمامات

 املعاجلات املناخية يف املباني:
متكن املخططون للمدن العربية واإلسالمية من مواجهة الظروف املناخية القسية، ومن هتيئة بيئة صاحلة للسكن، وذلك من 

 خالل استخدام بعض املواد واحللول املعمارية ويظهر ذلك يف اآليت:

 اء:مواد البن
الظروف المناخية من خالل  مع استفاد العرب والمسلمون من المواد المتاحة والمتوفرة في البيئة، والمتالئمة

 الخصائص اآلتية:
 القدرة على تقليل احلرارة يف الصيف. -

 القدرة على اختزان احلرارة شتاًء. -

 مقاومة املياه بعدم تسرهبا لداخل املبىن. -

 .قدرهتا على عكس الضوء وتشتيته -
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 الطوب اللبن:
وفره يف الطبيعة، تيعترب الطوب اللنب من أكثر املواد الطبيعية وأفضلها استخداًما وانتشارًا يف العمارة العربية واإلسالمية، وذلك ل

طني ولقدرته على العزل احلراري للمباين، وهناك أكثر من عشرين طريقة معروفة يف جمال لبناء بالطني، فبصورة عامة يتم اختيار ال
)الرتاب اخلايل من احلصى( بعناية وخيلط باملاء واأللياف النباتية )القش أو التنب(، ليكون خليطًا خمتمرًا ومتماسًكا،  م يشكل يف 
قوالب وجيفف يف الشمس، أو يستخدم بطريقة مباشرة بكبسه )دك الطني( يف هياكل خشبية متوازية، وبعد اكتمال البناء يستخدم 

 ..(43)ن القار لوقاية املباين الطينية وُحاية أسفل جدراهنا من املياه اجلارية والرطوبةالطالء املصنوع م
 الطوب اآلجر )األحمر أو المحروق(:

استخدم لتوفري عزل حراري للفراغات الداخلية للمباين، وقد شاع استخدامه يف إيران، بالد املغرب العرِب، ومصر حيث ساعد 
 مي الالزم لصناعة الطوب  م حرقه بعد جتفيفه يف الشمس ووضعه يف كمائن هرمية الشكل.القرب من النيل على توفر الط

 الحجر:
يعترب من أهم مواد البناء اليت استخدمت يف العمارة على مر العصور ويف خمتلف احلضارات، وقد استخدم يف العمارة العربية 

ستخدم يف بناء األسوار اخلارجية، البوابات واألبراج الدفاعية، كما واإلسالمية بكثرة نسبة لتوفره يف العديد من أرجائها، فكان ي
 استخدم يف املباين لقدرته على العزل احلراري.

 األخشاب:
ميتاز اخلشب بقدرته على العزل احلراري، وامتصاص احلرارة والرطوبة عرب مساميته، وقد استخدم بكثافة يف بناء األسقف 

، وكمادة مساعدة يف احلوائط تفاديًا حلدوث تصدعات تؤثر على بقية اجلدران وبالتايل على املبىن، املستوية السط  والقبابية الشكل
باإلضافة إىل استخدامه كعتب لفتحات النوافذ واألبواب، فضاًل عن استخدامه يف النواحي الفنية والتشكيلية والزخرفية، وذلك 

 لسهولة خرطه أو احلفر عليه وتشكيله.

 الجبس والجير:
جلبس واجلري عبارة عن مواد رخوية هشة قابلة المتصاص رطوبة اِلواء من طالء احلوائط يف املناطق ذات درجة احلرارة والرطوبة ا

العالية، ويعمالن على عزل اجلدران وُحايتهما من املطر وتقويتها بعد تعرضهما حلرارة الشمس، لذا فقد شاع استخدامهما يف 
 ..(44)كما أن لوهنما األبيض يعكس أشعة الشمس  العمارة العربية واإلسالمية،

 الصحن المكشوف:
الصحن ومجعه صحون  وأمايعرف بالفناء ومجعه أفنية، وفىن، وهو عبارة عن باحة، ساحة، حوش، وهو ما اتسع أمام الدار، 
وف )الفناء( ضمن منظومة فيأيت مبعىن الفناء ويقصد به وسط الدار، فهو مساحة مكشوفة ومستورة أدخل املسلمون الصحن املكش

 : (45)ختطيط املدن العربية واإلسالمية ملا وجدوه فيه من فوائد عديدة تتمثل يف ما يلي
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 توفري اإلضاءة لغرف املسكن املطلة عليه. -

 توفري قدر من التهوية اجليدة لوحدات املبىن الداخلية، وذلك بإطالق الطاقة الشمسية املختزنة يف اجلدران وأرضية املبىن -
 ( درجات مئوية.9-4درجة احلرارة مبعدل ) الفينطوال النهار، حيث تقلل 

 مكان لقضاء النساء ألشغاِلن املنزلية )خصوصية البصرية(. -

 ميثل مرتًعا للعب األطفال وُحايتهم من أخطار الطريق. -

اء اجلاف وختفيض درجة ارتبط بالصحن املكشوف أو الفناء الداخلي عناصر ذات عالقات تكاملية، تعمل على ترطيب اِلو 
 احلرارة مثل النافورة )شازروان(، أو برك ماء، وقد يذود الفناء باألشجار الظليلة واملثمرة.

 التختبوش واملقعد واإليوان:
 التختبوش:

اخلي، من العناصر والفراغات املعمارية األساسية اليت وجدت يف معظم املساكن باملدن العربية واإلسالمية، وارتبط بالفناء الد
وهو عبارة عن حجرة مفتوحة على صحن املسكن، وترتفع أرضيته عن الفناء، ويستخدم الستقبال الضيوف يف فصل الصيف، 

 ..(46)ويساعد على تدفق اِلواء بعملية التبادل احلراري مع الفناء

 المقعد:
من اجلهات األربع، وتكون واجهته  عبارة عن برندة أو صالة، يوجد أعلى التختبوش، أو قد يكون يف أعلى املبىن ومفتوح

حممولة على أعمدة وتطل على الفناء أو احلديقة الداخلية متجه حنو الشمال، فيكونا )التختبوش واملقعد( أقل الواجهات يف 
 ..(49)املسكن تعرًضا للشمس خالل ساعات النهار

 اإليوان:
ما يشرف اإليوان على خارج املسكن أو  واب، وغالباً عبارة عن صفة أو جملس واسع مظلل أو قبو مفتوح املدخل وبدون أب

يطل على فناء أو حديقة يف حرم املسكن، وقد تضم املساكن العربية واإلسالمية إيوانان أحدمها صيفي يواجه الشمال، واآلخر 
 ..(48)شتوي يواجه اجلنوب وتتقدمه سقفية حممولة على أعمدة

 النوافذ والفتحات:
اءة واملراقبة أو الرماية، ترتاوح نسبتها يف بعض املباين العربية ضخترتق اجلدار، الغرض منها التهوية واإل النوافذ عبارة عن فتحات

(، وقد  استخدمت يف النوافذ شبابيك باجلبس أو حمفورة على اخلشب والرخام وزخارف %25( إىل )%12واإلسالمية بني )
 (47)لون لتقليل األشعة املباشرة على الغرف.بأشكال هندسية ونباتية وكتابية، باإلضافة للزجاج امل
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 مالقف الهواء:
، عبارة عن فتحات باألسقف، متثل مداخل للهواء إىل داخل الغرف ليخرج عرب النوافذ والفتحات )األبواب( إىل الفناء الداخلي

( درجة، 45مظلة املالقف مائلة مبقدار )وتعترب من العناصر املميزة للمباين العربية واإلسالمية، خاصة يف املناطق احلارة، وتصنع 
 وتتميز املالقف عن النوافذ باآليت:

 عن سط  األرض. االرتفاعجلب هواء نقي )نسبًيا( من األتربة، وذلك بسبب  -

 ر اِلواء يزداد كلما ارتفعنا عن سط  األرض.ااحلصول على اِلواء بسرعة لتهوية الغرف، ألن تي -

 المشربيات:
الصدارة يف الفنون احلرفية التقليدية الرتباطها بالعمارة والعمران منذ بداية احلضارة اإلسالمية، وهي حنتل املشربيات مكان 

معاجلة معمارية تسم  بدخول الرياح امللطفة، وهي مصنوعة من قطع خشبية خمروطية ومتداخلة وجممعة ضمن إطار مستطيل أو 
باشرة، كما حتقق قدرًا من اخلصوصية، حيث جتلس خلفها النساء يرقنب مضلع املسقط، وتنظم دخول األشعة واإلضاءة الشمسية امل

 ..(52)الشوارع أو يستأنس مع جاراهتن دون أن يراهن املارة

 اخلالصة:
لقد جن  العرب واملسلمون يف التصدي للمشكالت املناخية اليت توافرت طبيعًيا عتد اختيار مواقع املدن، واختاروا أساليب 

ارد و وتصميم املباين وأمناط العمارة متناغمة مع تلك املعطيات املناخية، كما متكنوا من خالل االعتماد على امل للتخطيط العمراين
 والطاقات الطبيعية املتجددة واملتوافرة يف البيئة، كطاقة الشمس والرياح من حتقيق مجلة من األهداف.

 والعمارة اإلسالمية" لجملة من النتائج تتمثل في اآلتي:وقد توصلت هذه الدراسة "أثر البعد البيئي على تخطيط المدن 
تأثر اختيار مواقع املدن العربية واإلسالمية مبظاهر السط  والتضاريس من حيث املنعة وارتفاع األرض، وتوفر املاء واملراعي  -

وسهولة االتصال مع عاصمة  الطبيعية، واإلشراف على البيت، لتحقيق احلماية من األعداء والفيضانات، وطلًبا لطيب اِلواء،
 اخلالفة.

استخدام النسيج العمراين املتضام )التالصق( أتاح الفرصة للتحكم يف عناصر املناخ، وُحاية املباين من أشعة الشمس والرياح  -
 ة صيًفا.تربالباردة شتاًء، والرياح احلارة واحململة بالغبار واأل

ملتعرجة أو املغلقة األطراف، جبانب األفنية املكشوفة، لالستفادة من طاقة اِلواء أدى ختطيط الشوارع الضيقة، كثرية اإلحناءات وا -
 بزيادة التبادل احلراري بني املباين )ضغط منخفض( والشوارع )ضغط عايل(.

احلماية من أشعة الشمس املباشرة يف األسواق عن طريق توفري الظالل بأساليب ختطيطية ومعمارية متعددة كالساباطات  -
 ائف.والسق

انتهاج نظام التخصصي يف توزيع استخدامات األرض، بتوفري أسواق متخصصة وموزعة حسب احلرف والصناعات، وبعيدة عن  -
 املنطقة السكنية لتفادي الضوضاء.
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راري، تشتيت تنظيم درجة احلرارة لياًل وهنارًا يف املدن العربية والعمارة اإلسالمية باستخدام مواد بناء متتاز بقدرهتا على العزل احل -
 أشعة الشمس أو امتصاصها )الطني، احلجر، اجلري، اجلبس وخلشب(.

 حتقيق التهوية الطبيعية باستخدام عناصر معمارية متطورة كاملالقف، التختبوش، املقعد واإليوان. -

 املشربيات، الصحن املكشوف، النوافذ. باستخدامحتقيق اإلضاءة الطبيعية وضبط كمية األشعة الشمسية  -

الغبار واألتربة بواسطة الرياح برش املياه على الشوارع  انبعاثيل نسبة الرطوبة اجلوية بزيادهتا يف املناطق اجلافة، وتقليل تعد -
 والطرقات.

، وابتكار خزانات بأقبيةتوصيل خدمات املياه ألجزاء املدينة العربية واإلسالمية من خالل ختطيط جماري مبنية بالطوب وتغطيتها  -
 طلية باملالط حلفظ املياه للشرب ومنعها من التسرب للجدران أو باطن األرض.باملباين م

 حتقيق قدر من اخلصوصية البصرية والسمعية لسكان املنزل )النساء واألطفال(، عن طريق ختطيط الصحن املكشوف، املشربيات. -

 ، وبناء النوافري داخل الفناء الداخلي للمسكن.تعديل املناخ داخل املسكن بتخطيط احلدائق املزدانة باألشجار الظليلة واملثمرة -

عرفت املدينة العربية واإلسالمية النظافة، والتخلص من النقابات بإعادة استخدامها حبرقها مع احلطب يف مواقد احلمامات العامة  -
 لتسخني املياه.
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 (.25سورة احلديد، اآلية رقم ) -8
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 .22م، ص1772
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