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 املدینة وخصائص التقلیدیةالعربیةاالسالمیة  املدینة خصائص بنی مقارنة دراسة اجراء البحث تضمن    

 املستدامة كأداة املدینة  سیناریو اعتماد مث ومن ،املناخیةواملعاجلة  التخطیط حیث من املعاصرة العربیة
  املدن القائمة. وتطویر املستقبلیة العربیة السرتاتیجي للمدن البیئي التخطیط عملیة يف للتوازن

Abstract:  
     This research includes a comparative study between characteristics of 
the Arab Islamic traditional city and the characteristics of the Arab 
contemporary city in terms of planning, climate treatment, and then the 
adoption of the scenario of  sustainable city as a tool for a balance in the 
strategic environmental  planning of the future Arab cities' and 
development of existing  
cities.  

  البحث: وأهدافاوال:املقدمة 
 بیئةالتكییف، ويف  أجهزةوال  الكهرابئیةالطاقة  فیهالقد عاش أجدادان يف مناخ قاسي مل تتواجد        

العراقي. أما املدن  لإلنسان احلراریةأقرب اىل حدود الراحة  خارجیةفضاءات  التلوث. ويفصحیة خالیة من 
 احلراریةالراحة  توفرييف  علیهامعتمدة  العمرانیة األبنیةوصارت  ئیةالكهرابالطاقة  فیهااملعاصرة فتوجد 

. الداخلیة الفضاءات ذهھیصبح من الصعب التواصل يف العمل يف  الكهرابئیة الطاقة وبدون. اھلشاغلی
يف  االجتماعیةوكذلك فان املدن املعاصرة قد حددت أوقات اخلروج للتبضع صیفا وأوقات العالقات 

صیفا وشتاء. من  التقلیدیة املدینة يف ارھا يف كل أوقات الناهنايف حنی  والداخلیة ارجیةاخل الفضاءات
 النسیج، إذ یتسم البیئي األداء ذاھال تقدم مثل  الشواهداملعاصرة وكما تدل  العربیةجانب آخر فان املدینة 

متفرقة، و حتتوي على ابخلشونة )تفاوت كبري ابالرتفاعات للكتل احلضري بشكل جزر  ملعظمهااحلضري 
تقرتب من خصائص  حراریةذات خصائص  إنشائیة مواد استخدام مینةھواسعة(، و حضریةفراغات 
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 اھوتبنی الغربیةوراء األفكار  واالنسیاقإن السباق حنو املعاصرة  (.اھاملعادن)كاإلسفلت والكونكریت وغري
، واحلضاریة املناخیةا من كافة النواحي خمتلفة متام بیئةيف  وزرعها تعدیلمن دون أي  التحدیث بدعوى
 والتعبري، املواد احمللیة....( الطبوغرافیة)املناخ،  البیئي احملیطالزمان واملكان كخصائص  خصوصیة وجتاهل

 النسیج تدهور إىل أدى اھ...( وغرياالجتماعیة واالقتصادیة، الرتاث، القیم والتقالیداحلضاري )العادات 
 والرتاث احمللي بشكل غري مستدام.   الطبیعة وعدم انسجام مع بصراي البیئةث وتلو  التقلیدياحلضري 

 القیم من العمارة استلهام، إن البیئةرمزا لالنسجام مع  التقلیديلقد أصبح وبصوره جلیة العمران       
احلاضرة الرمز والشاخص   لألجیال تقدم يھحنو املاضي بل  للهروب دعوة لیست يھ التقلیدیة

 دفھلذلك ی خبصوص التكییف املناخي. تقدمهااالنتماء فضال عًما  وحتدیدشارات لغرض التواصل  واإل
 العربیة املدینة وخصائص التقلیدیةالعربیةاالسالمیة  املدینة خصائص بنی مقارنة دراسة ألجراء البحث
 يف للتوازن ستدامة كأداةامل املدینة سیناریو اعتماد مث ومن ،املناخیةواملعاجلة  التخطیط حیث من املعاصرة

 .   (1)املدن القائمة وتطویر املستقبلیة العربیة للمدینة البیئي التخطیط عملیة

  :التقليدية اإلسالمية العربيةاملدینة  ختطيط :ثانيا
. القاسیةان االنسان العريب بصورة خاصة. واملسلم بصورة عامة سعى دائما لالحتماء من ظروف املناخ      

تبدو  املناخیةالغایة واملعاجلات  هبذه أتثرا االكثر يھ. اھحیات فیهافان املدینة اليت یعیش  یدوابلتأك
احلضري ومیكن ان نرى ذلك يف  املشهد تشكیل عملیةاملدینة. وواضحة يف  وتصمیم ختطیطواضحة يف 

   (1)عدة جوانب: 

ككتلة متالمحة االجزاء،   لقدمیةا العربیة للمدینةالصورة العامة  تظهر: للمدینةالعضوي  النسیج - 1
الشمس سوى اقل مساحة من  ألشعةومستمر. حبیث ال یتعرض  كثیف تشكیليف  األبنیةحیث تتكاثف 

 ان. اخرى مباين من اھمبا جیاور األبنیةاىل ان تستظل بعض  یؤديوالسطوح. كما ان ذلك  الواجهات
املواد  نوعیة مع ذهھالكثافة  زايدةوتتفق  .البنائیةالكثافة  زايدةیعين  بعضهامع  األبنیةدرجة تقارب  زايدة

 أتثريالعضوي ككل. وبسبب قلة  للتكوین احلراریةالسعة  زايدةاىل  یؤدياملستعملة يف البناء مما  الثقیلة
. خاصة يف مستوى الطابق التكوین ذاھيف درجات احلرارة ضمن  التغريفان منط  والرايحاالشعاع الشمسي 

احلراري الذي مییز املناخ يف املنطقة  التباینیقل بشكل كبري عن  واخلارجیة الداخلیة ابفضاءاهتاالرضي 
   ( .2)سطحیةحجم وابقل مساحة  أبكربتكون  العربیةواملدینة  .العربیة

فیما عدا املساجد اليت ترتفع  ابرتفاع یكاد یكون اثبتا، العربیة: تلتزم ابنیة املدینة األبنیةارتفاع  – 2
 وتباینومبستوى متقارب وتفادي االرتفاع العمودي  األبنیة أفقیةابحملافظة على  وتتمیز السماء. اىل اھماذن

 .  (2)احململة ابلغبار اهلواء وتیاراتالشمس املباشرة  ألشعة األبنیةاالرتفاعات اليت تعرض 

 ضیقةا ااهن اإلسالمیة العربیةشبكة الشوارع يف املدینة  ختطیطالشوارع واالزقة: نالحظ من  – 3
البعض. وذلك  بعضهامتعامدة مع  األحیانبشكل طويل. وامنا تكون يف اغلب  دال متتاو متعرجة.  ملتویة
 عریضة، ولو كانت الشوارع سرعتهايف الصحراء. فضال عن احلد من  ابألتربةاحململة  الرايححركة  إلعاقة
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االزقة جیعل اشعة  ضیقاملدینة كما ان سوف تدخل اىل اعماق  ابألتربةاحململة  الرايحوغري متعرجة فان 
 اهلوائیة التیاراتاىل حدوث  یؤديمما جیعل مناطق مشمسة ومظللة مما  الطریقالشمس ال تغطي كل اجزاء 

متجاورة ساعدت اىل حد كبري على التغلب على  بطریقة املعماریة التكوینات. كما ان ترتیب اوضاع فیها
لدرجة ان بعض االزقة  اجلانبیةى ذلك تقارب جدران الشوارع اد ثالساطعة. حی ومشسهاحرارة اجلو 

. أجزائهايف بعض  مسقفها تكون اهناان تتالمس. بل  فیهاتكاد سقوف املنازل  الداخلیةتلك  والسیما
 مغلقة االزقة من تتدرج يھخارج احلي السكين. ف اجتهناالسعة كلما  انحیةوتتدرج االزقة والشوارع من 

املباين  تظلیلنسبیا. وبذلك حصلنا على ضل ذايت نتج عن استغالل  العریضةارع العامة الشو  اىل ایةھالن
 .  (2)للمباين. وكذلك كل الشوارع اخلارجیة الواجهاتلعزل  طبیعیة كوسیلةاملتجاورة  

الشوارع. فقد   هلذهنسبة ظل معقولة  حتقیقوكان الرتفاع املباين على جانيب الشارع اثره يف  – 4
تلك  التظلیل. وقد زاد من نسبة 1:4او  3:1 واحیاان 1:2رتفاع املباين اىل عرض الشارع كانت نسبة ا

 املعماریةمن املباين. وتلك العناصر  العلیاالرواشن واالجنحة اليت كانت تربز اىل عرض الشارع يف الطوابق 
الستغالل فوقها ىن اليت كانت تفتح ویب كالسبابیط جانبیهااليت تعلو الشارع لرتبط بنی املباين على 

 .  (2)املساحة ومغطاة بواسطة الشناشیل صغرية يھاملساحة، اما الفتحات ف

 وقلة السطوح الوسطیة األفنیةبواسطة   اخلارج حنو واالنغالق الداخل حنو وھ التوجهویكون   - 5
املناخ  رمن عناصمیة واليت تكون حم الوسطیة األفنیة اوجهما عدا  فیها املناخیةاملعرضة إىل العناصر  العمودیة

شجرة. وكان  إضافة إىلعلى بركة مائیة  وحاویةبواسطة تدرج املقطع العمودي إذ تكون مظللة ابألروقة 
یتم  خالهلا؛ من ياملنظم احلرك وكذلك البیت يف احلراري املنظم وھ السكنیةالفناء الوسطي يف الوحدات 

 االنفتاح حنو السماء.  

 عن التطرف يف بعیدايف حفظ املبىن  املثالیةاملستخدمة ذات املواصفات اضافة اىل مواد البناء  – 6
 درجات احلرارة الیومیة.   

 اإلشعاع شدة من خیفض وھيف املناطق احلارة اجلافة ف املناخیة للضغوط فعالة استجابة وھوكل ما سبق 
ختالف الیومي والفصلي يف اجلو. وخیفض من اال النسبیة الرطوبة ارتفاع على وحیافظ. املباشر الشمسي

احلارة يف فصل الصیف والباردة يف فصل الشتاء،  الرايح أتثرييف درجات احلرارة، وخیفض من  الكبري
إىل احلد األدىن، من الكسب احلراري خالل الصیف  خلفضها، إضافة الغباریةالعواصف  أتثريوخیفض من 

 استمالكا یعين ذاھاجلافة. و –املناطق احلارة  یشجع اعتماده ظروف وهلذاوالفقدان احلراري خالل الشتاء، 
 .  (1) مناخیامقبولة  خارجیةوالتدفئة، كما یوفر فضاءات  التربیدأقل للطاقة يف أغراض 
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 ااملدینةااملعذصرة:اختطیطااثدثذ:

يف  األساسیة تصامیمها)ونقصد املدن اليت وضعت  احلدیثة العراقیةاالسف ان املدن  شدیدمع       
 البیئييف اجلانب  خصوصیتها أفقدهتا أتثرياتبسنوات( خضعت لعدة  قبلهالقرن املاضي او منتصف ا

 :  (1)التأثريات ذهھ. ومن والتخطیطيواالجتماعي 

 اااملدنايفاادعراقاتشرتةادوتسیذدتس:اداخطیطاانأجنـیةاالول:اطروحذتاادشرتذتاااداأثري

ي ال خیضع اال اىل حاجة السیارة من احلركة الشبكي  الذ التخطیطاسلوب  األخرية هذھحیث اعتمدت 
. األمریكیةاغلب املدن  ختطیططراز يف  اهنايب، او لنقل و طراز اور  اهنا، واالجتماعیة البیئیة اجلوانب ملھوی

املدینة مع  ختطیط مالءمة عدم وھاملعاصرة يف مأزق حاد و العراقیةاالعمى املدینة  التقلید ذاھلقد وضع 
 :   نتائجها من جند حیث جاف، حار مناخ وھو هبا املناخ الذي تتصف

والساحات متعددة االغراض،   العریضةالشوارع  تتخللها، حیث اصبحت النسیج تفكیك -أ
 أتثريمن  هلذاومساحات التجمعات، وال خیفى ما  أبنواعهاوساحات املدارس  السیاراتكساحات وقوف 

الشمس واليت غالباً ما تكون مبلطة او  ألشعةاملعرضة ، حیث تزداد نسبة السطوح املناخیة البیئةواضح على 
 فیها ترتفع السنة رھمكسوة مبواد مشعة للحرارة، وكأن البیت الواحد وسط بركان، خصوصًا ان اغلب اش

مرتاصًا ویعطي  النسیج، حیث كان اإلسالمیة العربیةاملدن  علیهادرجات احلرارة، على عكس ما كانت 
 اايم السنة.   رائعاً طیلة مناخیاحاًل 

للفراغات اليت  نتیجةواالتربة اصبح بنسبة كبرية  الرملیةواملدینة للعواصف  السكنیة البیئةتعرض  -ب
 نعم) العراق مدن معظم ان( املقلد العريب املخطط او الغريب) املخطط ذاھ. نعم لقد نسي النسیجتتخلل 

من مساحة الوطن العريب  %90يل حوا مساحة تشكل اليت الصحراء حتاذي( العريب الوطن مدن وحىت
وابرعًا عندما تفاعل مع  ذكیا العريب واملخطط املعمار كان كم یعرف املسألة ذهھالكلیة، ان الذي یعي 

ابلتخلف  املستشرقنیمن قبل  متهم وھف ذاھ ابداعها، ورغم القاسیة أتثرياهتامن  نفسهاومحى  بیئتها
 مسبق.    وتفكري ختطیط، امنا جاءت صدفة بال نتاجاهتا، وان ةالبیئالعملي يف معاجلة  املنهجوعدم اتباع 

سواء على مستوى  احلدیثةالكربى من اجزاء املدینة للمدن  والغالبیة السكنیة البیئةانعدام الظل يف  -ج
متتد  البیوتالشوارع اصبحت احلدائق املصممة امام  انحیة نالواحد. فمالشوارع ام على مستوى السكن 

( م، 1.5 -1والذي ال یتجاوز ) األسیجة ظل سوى انكھالدور، فلیس  أسیجة تفصلهارع مبحاذاة الشوا
 او عصراً.    ظهراالسابلة يف شوارع مدننا خصوصاً يف فصل الصیف  یعانیهاولیس خیفى عنا ما 

 من:ااااـهذومذاتاطيادثذين:ادخرلاادسیذ ةايفااملدینة:اااداأثري

 .  عریضةشوارع  -

 ساحات استدارة.   -

 اطعات.  تق -

 ارصفة مشاة.   -
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 .    (2)كراجات داخل املدینة وكراج داخل كل بیت -

كل  لیس ألهنامن األشجار  واخلالیةمن احلرارة اليت تشع من الشوارع الواسعة  أیضاكما أصبح یعاين        
كما الظالل. و  اھ. إي لیس كل الشوارع مشجرة وحتمی(3)املزروعة  الوسطیةعلى الفواصل  حاویةالشوارع 

الباردة  املناخیة معتمدًا يف كثري من الدول ذات الظروف أساسیا معیارایشكل  األبنیةإن قرار التباعد بنی 
متعددة  األبنیة السكنیةظروف، ضمان مساحة ضعف االرتفاع بنی  هكذا يف ايتھوأصبح من البدی

 الشمسي.   عبسبب اإلشعا ؛ لنسبیةاالقویة. وقلة الرطوبة  اهلواء. وحركة الرتابیةالعواصف  تالطوابق. وكان

 اا:ادعـردیةاادسكنیةواباشذ افكرةااجملاـعذتااظهر ادثذدث:اااداأثري

 االقتصادیةالنواحي  تقلیل على تساعد ةھج من يھف حدین، ذا سالحاً  الیوم تعترب الفكرة ذهھان ااا
 اھلساحات اخلضر ولكنككلفة كلیة، ا  اإلنشائیةمثل ساحات االراضي املخصصة للبناء، كلفة االنظمة 

يف  السكنیة اجملمعات ففي(.  غالباً  جنده ما وھ، ووالتصمیم التخطیط سوء عند) افسدت اخرى ةھج من
وفقدان احلرارة  األبنیة توجیها سوء من تعاين اجملمعات ذهھ ختطیطلسوء  ونتیجةمنطقة )السیدیة( يف بغداد 

 جراء من جنمت اليت املشاكل عن فضالً  ارھلناىل اشعة الشمس طوال فرتات ا األبنیةوتعرض سطوح 
 .   (2)للعوائل الساكنة الشرفیة مفهومواالعتداء على  اخلصوصیة فقدان

یرید ان  اهنا  اھاكثر من غري اجلمالیةفنجده ان املعماري قد ركز على النواحي  السكنیةاما الوحدات        
 وكانت. ومناسباً  مرحیاً  امللبس ذاھان یكون  یهمهایلبس ثواًب مزركشًا وال  وكأهنا، مجیال البیت رھیظ

 املناخیةللظروف  مالئمتهابرغم عدم  للواجهاتالواسعة  الزجاجیة املسطحات استخدام عن الناجتة املساكن
تالشى  الزجاجیة املسطحات ذهھاجملتمع وعن طریق  ألفراد االجتماعیةللمتطلبات  ملنافستهاابملنطقة إضافة 
 الفراغات ذهھ وتطویر حتدید طویلةل بنی الداخل واخلارج، بعد أن استطاع اإلنسان ولقرون احلدود والتواص

 الطبیعیة البیئة مع الفراغات ذهھعالقة  تنظیموذلك عن طریق  واإلنسانیة الطبیعیة احتیاجاهتا مع للتماشي
 .  (4)واإلنسانیة

أي  .مسكنهايف  اصطناعیةوسائل  بتوظیفقة قام اإلنسان حبل املشاكل الساب التكنولوجیاو بتقدم         
التكییف وعلى الرغم من  أجهزةقام حبل جزء یسري من املشكلة ومل حیل املشكلة املؤثرة فقام ابخرتاع 

، األجهزة هلذه العالیة الكلفة من یعاين وھ. ففائدهتارغم  منهابدأ یعاين  فأهنا األجهزة ذهھمن  استفادهتا
على العمارة  األجهزة ذهھ حتدثهاالبصري الذي  هھ، والتشویوأمثاهناالطاقة  ومشاكل إلدامتهاوالكلفة 

وتؤثر يف  احملیط، ومشاكل الضوضاء اليت تعزل صاحب املبىن على حتسنی حتدثهااليت  الصحیةواملشاكل 
 عصبیاً.   صحتها

يف املواد  توجیههماملبىن سواء يف  تصمیم مستوايت مجیعالسكن يف العراق جنده يف  مفهومان قصور      
واملماشي  املنزلیة واحلدیقةومساحة الفضاءات املرتوكة  البنائیةومساحة الفضاءات  املناخیةواملعاجلات  البنائیة
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 ذهھ...اخل. حیث یتضح من واقع حال اإلهناءوارتفاع املبىن وحجم الفتحات ومواد  والتسقیفواملمرات 
 الفناء ذاھان  صحیحجیدة،  مناخیة بیئة، مثل معنیةضع ملعایري ال خی اغلبها او االمور ذهھان كل  األبنیة

، منهااضافة )مناور( اخرى اصغر  ابإلمكاناحلضري، ولكن  النسیج جممل مع وامنا لوحده یعمل یكن مل
 واحة الفناء ذاھ)مشايل غريب( الذي یكون سائداً يف معظم اايم السنة، لكي یصبح  الرايحوابستغالل اجتاه 

 .  سكنیةداخل كل وحدة  ريةصغ خضراء

ابلنسبة  التغريات جماهبة يف الفشل مدى وھاملدن املعاصرة  ختطیطوالفشل يف  السلبیاتومن عناصر 
واالخفاق يف تكوین  .اآللیةواملوازنة بنی حقوق اإلنسان يف الفضاء ومتطلبات النقل  احلدیثةلوسائط النقل 

 العراقي.    لإلنسانمرحیة  وداخلیة خارجیة مناخیة بیئة

 اواملدینةااملعذصرة:ااداقيیدیةزنابنیاماطيـذتااملدینةاااداراا ابعذ:

التطور  استیعاب على قادرة تعد مل يھ، فختطیطیة سلبیات التقلیدیة اإلسالمیة العربیة للمدینةإن         
 . التحتیة بنیةالالتقين والتكنولوجي، وال سیما يف وسائط النقل، وحركة املركبات. وصعوبة مد خدمات 

 اخلدمة واإلطفاء واإلسعاف.  سیاراتومساحات خضراء وصعوبة مرور  ترفیهیةكذلك عدم وجود مناطق 

 قد تشكل على أساسا  العربیة للمدینةالعام  اهلیاكل. فإذا كان ختطیطیة إجیابیات التقلیدیة للمدینةولكن 
أساساً  املعاصرة یتأثر للمدینةالعام  اهلیاكلا كان لإلنسان ومل الطبیعیةاإلنساين املتولد عن احلركة  ملقیاس

اللقاء إجیاد  إىل دفھی احلدیث للتخطیط، فإن الفكر االساسي املتغرية اآللیةاملتولد عن احلركة  ابملقیاس
البحث لینتقل . للمدینةمستدام  تشكیل، وربط عناصر الزمن والفراغ واملكان يف املقیاسنیاملناسب بنی كال 

يف  اجلدید وبلورهتامتطلبات اجملتمع  وحتدیدبعد ذلك،  اجلدیدةاملناطق  ختطیطيف  احلضاریةالقیم  إظهارعن 
حتكم العالقات احلسیة   إجیاد، مع احلدیث التخطیطاملناسب يف  التوزیع اھحجوم ومسطحات میكن توزیع

.ان فكرة املدینة (5املدینة ناملختلفة مالفراغي يف املناطق  التكوین لتشكیل واملسطحات احلجوم ذهھبنی 
 .  العربیة للمدینةواملعاصرة  التقلیدیةاملستدامة توازن بنی املتطلبات 

 ااديارازن:اتسینذ یراملدینةااملسادامةاااخذمسذ:

 ابملنطقة مرتبطة يھو عموما  ف تعاریفهاولقد تعددت  .التعریفان االستدامة مصطلح صعب      
احلیاة يف املنطقة عرب  واستمراریةإلدامة   واالجتماعیةوالبیئیة  االقتصادیةل العوام تكامل تعين و املستدامة

ضمن الطاقة  نعیشحنی  البشریةاحلیاة  نوعیة"حتسنی   أبهنابسیط لالستدامة،  تعریف انكھالزمن .. و
 للقیاسبلة یعطي لفكرة االستدامة  حدوًدا قا  اهنا، اال غموضهاللنظم البیئیة الداعمة"، ومع  االستیعابیة

 احلیاة؛   نوعیةاحلفاظ على او حتسنی -   -االستدامة ركز على:  مفهومان  الكمي.

 واملقبلة؛   احلالیة األجیال ابحتیاجاتالوفاء -

 ؛  واالجتماعیة واالقتصادیةالبیئیة  لالحتیاجاتالتكامل الناجح -

  .واملبنیة واالجتماعیة الطبیعیة البیئاتمحایة  -
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مقرتحة من قبل  التسمیاتمن االستدامة) نوعنی انكھمن  خالل مطالعات الباحث ابن ومیكن القول و 
 الباحث(  :  

 اSelf Sustainabilityاادذاتیةاالول:ااالتسادامةا

 تدخل وبدون الوقت مرور مع ومنتجة متنوعة تبقى  ان يف احلیویة النظم قدرة یصف مصطلح وھو    
 احلیویة النظم على أمثلة يھ السلیمةوالغاابت  ناطق الرطبةاملطبیعیة،مثال استدامة يھ اي  البشر

 والكربون والنیرتوجنی واألكسجنی املاء توزیعتعید  اخلفیة  الدورات الكیمیائیة احلیویةإن   كاملستدامة. كذل
 .  السننیحیاة دائمة ملالینی  وألجليف النظم احلیة وغري احلیة يف العامل، 

 اPlanned Sustainabilityةاادثذين:ااالتسادامةااملخطط

 ذاھو الطویل املدى على اھاحلیاة اليت یعیش نوعیةحفظ  ىالبشر عل  قدرة یصف  مصطلح وھو     
 يھو للعمل، دعوة يھف ،الطبیعیةواالستخدام املسؤول للموارد  الطبیعي العامل حفظ على یعتمد بدوره

 .  والتنفیذي التخطیطي هاوإطار  اھسیاسیة ضمن رؤاي عملیة يھف نتقدم. إذ يف مةھم

، العاملیة، وحقوق اإلنسان الطبیعةاالرض عن "جمتمع عاملي مستدام یقوم على احرتام  میثاقلقد حتدث   
 ، وثقافة السالم"  االقتصادیةوالعدالة 

غري مستدامة، وأن اعادة االستخدام البشري للموارد  بطریقةتعیش  البشریةعلى أن  كثرية علمیة أدلة انكھ
ان سبل  العیش ابستدامة أكثر میكن أن  كبريا مجاعیا ًداھإىل داخل احلدود املستدامة یتطلب ج لطبیعیةا

والبلدات  البیئیة، املثال القرى سبیلاألوضاع املعیشیة  )على  تنظیمبدًءا من إعادة  عدیدةأیخذ أمناطا 
زراعة املعمرة و الزراعة املستدامة واملباين )ال االقتصادیةالبیئیة واملدن املستدامة(. وإعادة تقییم القطاعات 

املستدام    واالدارة  والتخطیط البیئي والتخطیطاخلضراء  املعماریة اهلندسةاخلضراء ( او ممارسات العمل )
والطاقة  بیئیة، تقنیة)جدیدة تقنیات لتطویر(،وذلك ابستخدام العلم 14000 واألیزوالبیئیة 

 .   الطبیعیةاليت حتافظ على املوارد   الفردیةمناط احلیاة يف ا تعدیالت ألجراءاملتجددة(،

القرن التاسع عشر أول ما استخدم مبعىن االستدامة  مثانینیاتولقد استخدم مصطلح االستدامة منذ     
املستدامة حیث  والتنمیةلالستدامة  شیوعااألكثر  التعریف إىل دھم ذاھعلى كوكب األرض و البشریة
اليت تفي  التنمیة يھاملستدامة  التنمیة: "1987آذار  20يف  والتنمیة للبیئةمم املتحدة األ مفوضیة عرفتها

 ( . 6)اخلاصة." احتیاجاهتا تلبیةاملقبلة على  األجیالالوقت احلاضر دون املساس بقدرة  ابحتیاجات

 ابلبیئة تحدة املعيناملستدامة سرعان ما انتشرت على نطاق واسع  بعد مؤمتر األمم امل التنمیة قضیةان      
مبثابة مركزا حلل  (، ولقد مت اقرتاح  أن تكون املدن1992، والتنمیة البیئة)مؤمتر  1992يف ریو عام  والتنمیة

 املستدامة.   احلضریة التنمیةيف اجتاه  العاملیة البیئةمشاكل 

البیئیة التنمویة واخلطط  ساتوالسیا املنهاجیات تلبیةملدى  مقیاس  اهناعلى  احلضریةولقد عرفت االستدامة 
 املتبعة من قبل االطراف املنهاجیةالوسائل  قابلیة احلضري ومدىحلاجات اجملتمع  واحلضریة
النجاحات وتعمیم  وللتواصل للتكرار( املدين اجملتمع یئاتھ قطاع خاص، ،وحملیة ،مركزیة)سلطات املسامهة
اجملتمعات وتنمیة ( األساسیة احلضریةدمات )مثال االسكان واخلحضریةاحملققة يف قطاعات  الفردیة

 .  (7)احلضریة
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البیئیة  السیاسات، مبا يف ذلك   احلضریة التنمیةتنطوي على إعادة النظر يف  احلضریةان االستدامة      
العاملي.  وألول مرة  البیئي التغريواملمارسات، واالعرتاف بدور املدن يف  والسیاسة واالقتصادیة واالجتماعیة

 مما اكرب يھمن الناس یعیشون يف املدن  اكثر مما  يف الریف، واملدن  الیوم   املزیدالبشري فان  التاریخيف 
 .   مضى وقت أي یتصور

 فكرة املدینة املستدامة.   لتحقیقاليت میكن ان تؤدي   التخطیط میھمفا من واسع  طیف انكھان       

 :  هباجیات  مرتبطة وسرتاتی مناهج ثالثة على انھولكن  سنركز 

 املدینة املرتاصة    سرتاتیجیة –أ 
      الصحیةاملدینة  سرتاتیجیة -ب    

 املدینة اخلضراء سرتاتیجیة -ج

مع احلد من  واملالیة االقتصادیةاملرتاصة تنحى ابجتاه االستعمال املختلط لألرض وتعزز الكفاءة  فاملدینة
 أن حنی يف املستخدم، نظر ةھالبیئیة من وج النوعیةتؤكد على  یةالصح، واملدینة السلبیةاآلاثر البیئیة 

 .   اإلیكولوجیة العملیاتيف  واالجتماعیة اإلنسانیة اجلوانب تكامل على تعمل اخلضراء املدینة

ودكناا ترهذالایاسعاادـحثايفااتفذصیلاملذتر ةااعالهاحتاذجااىلااذتاالتسرتاتیجیمالحظة:ااناتلامنا
 املرفقة.اااكشكذلابنأااھمیكناترضیح

  السكين املستدام: يسادسا: احل

   (5)للحي السكين املستدام تركز على مااييت:  التخطیطیةان االفكار      

حبیث ختصص للسكن فقط وذلك ملنع تــداخــل  السكنیة األبنیةقیود حول استعمال  إجیادجیب -1
توفر قلة التعرض اىل  املیزة وهذهركة املرور الزائدة ملنع ح .السكنیة األبنیةاالستعمـــال غري السكين فــــي 

  . اخلارجیةيف الفضاءات  املناخیةالظروف 

او عدم السماح  تقلیليف  التقلیدیة العربیةاملدینة  تصامیمواالفادة من  احلالیةبشبكة الطرق  التفكريـ 2
فف من شدة الزحام وترفع مــن وبذلك خت الضروریةاحلاالت  اال يف السكنیةلدخول السیارة اىل املناطق 

 من الضوضاء ویتم ذلك ابستخدام اشكال   متعددة للطرق.   وتقلل املروریةدرجة السالمة 

 .  السكنیة األحیاءمن  قریبةحمطات تعبئة الوقود يف مناطق  بتوقیععدم السماح  -3

ازل ما بنی الشارع مرت لیعمل كع 4إىل  3على مسافة  بتشجري الرئیسةیفضل عزل االرصفة عن الشوارع  -4
 االخرى.   واألبنیة السكنیة واألحیاء

االزدحام اضافة اىل  التجاریةالتجمعات  تولید بالسكن. بسبالكربى عن  التجاریةعزل التجمعات  -5
داخل أو قرب املناطق  للسیاراتموقف  إبقامة. عدم السماح املروریةاىل خطر احلوادث  سكاهنا تعریض

 .  للمدینةجاري خلدمة املركز الت السكنیة

 ابحلزام االخضر.    السكنیةاحاطة احمللة  –6

 .  عالیة والسكانیة السكنیةجعل الكثافات  -7

حركة املشاة تتطلب مساحات اقل من الشوارع واليت  طبیعة؛ الن السیاراتعزل املشاة عن حركة مرور  -8
املماشي تكون خمتلفة عن  يف اإلهناءللمشاة ومادة  التظلیل لتوفريیفضل إن تكون مظللة ابألشجار؛ 

مناخ  مایكرووابلتايل خلق  األرضیةيف الشارع مما یقلل من التعرض إىل احلرارة املنبعثة من  اإلهناءمادة 
املسافات ومربوطة مبركز احمللة إذ من  قصرية، وختطط بشكل تكون احلراریةاقرب إىل حدود الراحة 
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. عریضة إال إذا كانت األرصفة مبسافات السكنیةطق األشجار على جانيب الطرق يف املنا توفريالصعب 
املركز  ناألبعد ع، مركبات اثنوي(. والفضاءات رئیسي)مشاة  فیهامن املركز یكون  القریبةوأما احملاور 

 لعند استعما، املشاة الثانوي(؛ بسبب قلة الوقت املستغرق يف التنقل رئیستكون احملاور )املركبات 
السیارة  ....، وال یقتصر دوروهكذا. السكنیة املنطقة داخل التنقل وھرحلة لا دفھالسیارة إذا كان 

  السكنیةاملناطق  املار يف شوارع الكبرياملروري  احلجم بسبب املروري االزدحام ان اذ اجلانب ذاھعلى 
ملركبات اخرتاق اعملیة . كذلك ان اهلواءاضافة اىل تلوث  واجلمالیة النفسیة الناحیةمن  أتثريات هلاكان 

فضال عن املؤثرات  وتعرض الناس اىل احلوادث املروریةالسالمة  یعين اختالل عامل السكنیةللمحالت 
 وابلسرعة الضوئیة ابإلشارةوعدم االلتزام  املنبهاتعلى السكان من حیث استخدام  االخرى الصحیة

 يھ وهذه ف للمركبات،املناسبة داخل املدن، كما ان االستخدام الواسع للمركبات حیتاج اىل مواق
 والتأخرياتاملشاة  ما یعين جتاوز الوقوف على اماكن السري وازعاج السلیم ابلشكل متاحة غري اصال

. املركبات حركة شبكة بنی التدرج فكرة يھ هذھالضوضاء. سري السابلة فضال عن  لعملیةاملصاحبة 
وطرق املخصصة  .للسیاراتصة خمص البعیدة الطرق وتكون املركز من املسافة مع املشاة وحركة

 األبنیةولیس ارتفاع  التشجريمع استخدام  هلایفضل ان تكون حمافظة على عرض الشارع  للسیارات
اىل تكوین الدوامات  یؤدي الطریقمع ثبوت عرض  األبنیةالظالل الن اذا ارتفعت  لتوفري جانبیهاعلى 
اي یكون  يف الشارع مما یسبب حاالت االختناق. هاواستقرار  السیاراتامللوثة الناجتة من عوادم  اهلوائیة

 .  السیارات اھفقط يف الشوارع اليت تدخل الی التشجري

 السكنیةواذا تعذر الرتاص يف بعض املناطق عندئذ یفضل ان تنفتح جمموعة الدور  .األبنیةیفضل تراص  -9
بواسطة األشجار  زراعتا فضیلتانفورات ماء. تزید الرطوبة يف اجلو إضافة إىل  هبا اصطناعیةعلى بركة 

 إذ تتعاظم الفائدة حنی تواجد املاء واألشجار.  

 فیهامراكز اخلدمات واملدارس  لتوزیع التجمیعيواألساس  السكنیةأبعاد وحدة اجلرية واحمللة  اختیار -11
( حبیث ترتاوح املسافة بنی walking distance) القدمنیعلى أساس معیار مسافات املشي على 

 من مسافات الوصول.   للتقلیل( م. 350 -300حوايل ) االبتدائیةكن واملدرسة ابعد مس

التعرض إىل  زايدةاملشاة عن التنقل وابلتايل  أتخريتتطلب  ذاملرغوبة. إجتنب التقاطعات غري  -11
  .املناخیةالظروف 

 اراتالسیملنع حركة  ؛الكبريةجتنب وضع شوارع ذات املرور العابرة أو الشوارع ذات األطوال  -12
  .السریعة

املثايل  التوجیه ابجتاه الطرق ذهھ توجیهاویفضل أن یكون  یفضل وضع الطرق غري النافذة. -13
 توجیهاضافة اىل ان جعل الطرق ابل املشاة. وتظلیلسواء للكتلة  والرايحألشعة الشمس  املستجیب

    یاراتللس الغازیةمن املخلفات  الشارعوخملصة  الطریقمتر يف  الرايحاملثايل جیعل 

اخلاصة، اخلاصة(  بهاالعامة، ش بهاالفضاءات )العامة، ش نوعیةاعتماد مبدأ التدرجات املختلفة يف  -14
 فضاءات السكن.   بیئةعلى  للسیطرة

  ایةھجعل فضاءات مصممة للعب األطفال ضمن وحدة اجلرية وخصوصاً يف الشوارع املغلقة الن -15
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(Cal-de-sac؛ لتصبح جزءًا من الفضاءات امل) ذات  السكنیةيف القطع  وضعاخصصة للعب. ویفضل
 األخرى.   الواجهات؛ حلمایة ابلتشجريغري اجلید. وتعاجل  التوجیه

واحد أو  رئیسي. مبدخل سكنیافضاءًا  عمرانیا یكون الذي النمط وھاعتماد النمط اخللوي: و -16
أو  اثنویةحركة  قهاخترت ، ال هلاحو  السكنیةفضاًء خاص مبجموعة من الوحدات  لهامبا جیع مدخلنی

فضاًء  كوهنا يھ الرائسة اھالفضاءات كبرية ووظیفت هلذه االنفالقیةللمركبات. وتكون درجة  رئیسة
 (.   Semi-Private spaceخاصاً ) بهاش سكنیا

إذا تعددت املداخل تضمحل وتتالشى  ألهنااملنافذ واملداخل حنو الشارع السكين،  تقلیلجیب  -17
 تقل مساحات الطرق.   السكين. وابلتايللعام للحي ا النسیجيف  اخلصوصیة

 عن دار ابعد وبنی اھتقف يف مواقف حمددة حبیث ال تتجاوز مسافة املشي بنی السیاراتان  -18
80- 

 سیاراتمرور  توفريمع مراعاة  السكنیةللمناطق  اخرتاقهاوجتنب  الرئیسم. كما جیب ابعاد الشارع 100
م عن 300 قصوى مبسافة اھالشرطة وغري وسیاراتومجع القمامة  االطفاء واالسعاف كسیاراتاخلدمة  

 .  الرئیسيابعد دار يف الشارع 

اليت ختدم السكان )كاخلباز  السكنیةللمنطقة  الضروریة التجاریةالسماح ابختالط احملالت  -19
 تجنیبل ومركز احمللة او احلي السكين. السكنیةاقرب املسافات بنی الوحدة  ویراعىوالقصاب والبقال(.

 .  السكنیةيف املناطق  السیاراتمن استخدام  املواطننی

 ااملرفقة.اابنأكشكذلديح اادسكينااملسادامااااداخطیطیةاالفكذ ااترضیحمالحظة:امیكنا

 املدینةااملرتاصةاااتسرتاتیجیة
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ا
 ااادصحیةاملدینةااتسرتاتیجیة

 
   
   

 
   

ا
 املدینةااخلضراءاااتسرتاتیجیة
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ا
  مسادامةامنر جیةتصـیمامحيةاتسكنیةا
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  :والتوصيات تسابعا: االستنتاجا
 قد یكون من الواضح االستنتاج مااييت:        

  األبنیةارع وابلتايل تقارب قد ادى اىل قلة عرض االزقة والشو  اإلسالمیة التقلیدیة العربیةاملدینة  ختطیطاالنساين املستخدم يف  املقیاسان 
يف  اهلوائيالواحدة على االخرى وعلى االزقة اضافة اىل التحرك  لألبنیةوالقاءات الظالل  واألبنیة السكنیةللوحدات  التوجیه میةھوانعدام ا

 .  اخلارجیةاالزقة والتضام قد قلل من السطوح املعرضة اىل الظروف 

 والساحات والتقاطعات وارصفة  العریضةالشوارع  ظهوراالخرتاع التكنولوجي مما ادى اىل  هلذا طالتخطی تلبیةالسیارة قد ادى اىل  ظهور
وصارت  املناخیةوابلتايل التعرض اىل العناصر  النسیجمما ادى اىل تفكك  سكنیةاملشاة وكراجات داخل املدینة وكراج داخل كل وحدة 

املعاصرة فانعدمت الظالل يف الشوارع وعلى مماشي السابلة  للمدینةاحلضري  املشهديف  والداخلیة اخلارجیةاكثر حدة يف الفضاءات 
احلضري، وقلت الرطوبة  املشهداالشعاع الشمسي يف عناصر  أتثرييف املدینة. وزاد  الرتابیةوزادت تغلغل العواصف  الرايحوزادت سرعة 

 .    نیةلألب والداخلیة اخلارجیةوازدادت درجة احلرارة يف الفضاءات  النسبیة

  للمدینةاالنساين  املقیاساي اجلمع ما بنی   التقلیدیة اإلسالمیة العربیةاملدینة  إجیابیاتاملدینة املعاصرة و  إجیابیاتاملدینة املستدامة جتمع 
 اھوادخال الی  التقلیدیةاملدینة  ختطیطعلى مستوى  املناخیةاملعاصرة واالستفادة من املعاجلات  للمدینةالسیارة  ومقیاس التقلیدیة
 التطور التكنولوجي.  استیعاب

 .  السكنیة واحمللة املدینة یكلةھعناصر املناخ على  أتثريبنظر االعتبار  مأخوذالسیارة 

نی للتوازن ب كسیناریو اھتطبیق وإمكانیة الثالثة اھسرتاتیجیاتاملستدامة أب املدینة مفهوم استیعاببضرورة  التوصیةقد یكون من املفید  علیهاو 
املدن  وتطویر املستقبلیة العربیة السرتاتیجي للمدن البیئي التخطیط عملیة املعاصرة يف العربیةواملدینة  التقلیدیة اإلسالمیة العربیةمتطلبات املدینة 

 القائمة.  

   املصادر:
مقدمة إىل  ماجسترياد("، رسالة )عمران مدینة بغد للمدینةاحلضري  املشهد تشكیل" دور املناخ يف  2010، نور سعد جابر، الزبیدي .1

 ، جامعة بغداد.  واإلقلیمياحلضري  للتخطیط العايل دھاملع

العلوم عند  لتاریخالسادسة  القطریةاحباث الندوة  "،التقلیدیة العربیةاملدینة  ختطیط" اثر املناخ يف 1990عبد الرزاق.  حیدر كمونة، .2
 غداد،.  ب العريب جامعةالرتاث العلمي  أحیاءالعرب. مركز 

 ، لبنان،.  بريوت، العربیة بريوت"، جامعة العربیةوالعمارة  املناخیة"املؤثرات  1975اخلويل، حممد بدر الدین .3

 لبنان.   بريوت، اجلامعیةوالعمارة"، دار الراتب  البیئة" 1986 العال، عبد حممد. د.أ می،ھإبرا .4

 ة املعاصرة  عبد الرزاق،  الرتاث احلضاري العريب واملدین حیدركمونة،  .5

  .والتنمیة ابلبیئة املعنیة العاملیة، من خالل اللجنة 1987مستقبلنا املشرتك،  .6

املسكن واالرض وضمان  خاص على تركیزمع  احلضریة" االستدامة البیئیة 2001لغريب اسیا)االسكوا(، واالجتماعیة االقتصادیةاللجنة  .7
 .   نیویورك،االمم املتحدة،  "إقلیميمنظور  احلیازة

.8 Keeble,Lewis,1969"Principles and practice of Town  and Country Planning,  
p..722  
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