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 االستدامة يف العمارة الصحراوية

  لعمودي التجاين
 ( ) اجلزائر 2جامعة اجلزائر 

 ملخص: 

فإن هذا ال يتم ، عندما نفكر يف جعل الصحراء اليت تشكل غالبية األراضي العربية أرضية مالئمة الستيعاب التوسع العمراين
يف املناطق الصحراوية، لذلك ة يئة من أمناط عمرانية تناسب احليـاإال بدراسة مسات البيئة الصحراوية وكذلك دراسة ما يالءم تلك الب

إجيابياهتـا وسلبياهتا لنتمكن من وضع أسس ختطيطية للتعامل مع ى علـف التعـر  يسعى هذا البحث إىل دراسة األمناط العمرانية من خـالل
وأيضا نتعرف على بعض املعاجلات البيئية املستخدمة يف ، وكذلك الوصول إىل تشكيل عمراين يالئـم املدن الصحراوية، البيئة الصحراوية

 . حتقيق التنمية الشاملة للمدن العربية الصحراويةن املباين الصحراوية عندها نتمكن مـ
هو ال يعترب مصطلحا جديدا أو مبتكرا، بل هو مفهوم جسدته العمارة و  أنه ما يصطلح عليه االستدامة، مما الشك فيه

االستغالل الكفء ملصادر البيئة الطبيعية وفق و  لف أرجاء العامل منذ القدم عرب التوافق العفوي التجرييب املرتابط مع البيئةالتقليدية يف خمت
لقد كانت العمارة الوسيلة األساسية اليت ابتكرها اإلنسان حلمايته من ظروف البيئة . اخلطأ على مر السننيو  تطور حثيث من التجربة

  إمكانيات الرتبة.و  الرايحو  ذلك ابستغالل مصادر الطاقة الطبيعية كالشمسو  اخلارجية القاسية

Résumé:  

nous pensons à faire le désert qui composent la majorité des terres arabes étage apte à 

accueillir l'expansion urbaine, cela est non seulement étudie les caractéristiques 

environnementales du désert ainsi que l'étude de ce qui convient à cet environnement de 

schémas urbains vie ajustement dans les zones désertiques, cette recherche vise à étudier les 

styles architecturaux à travers d'identifier les avantages et les inconvénients d'être en mesure de 

jeter les bases de la planification pour faire face à l'environnement du désert, ainsi que l'accès à 

la formation des urbains villes crises du désert, et aussi apprendre de certains des processeurs 

environnementaux utilisés dans les bâtiments du désert alors nous pouvons parvenir à un 

développement global des villes arabes sahraouis. Il ne fait aucun doute, que ce que l'on appelle 

la durabilité et est pas considérée comme une nouvelle ou novatrice terme, il est un concept 

incarné dans l'architecture traditionnelle dans différentes parties du monde depuis les temps 

anciens à travers démo de compatibilité spontanée interconnecté avec l'environnement et 

l'exploitation efficace des sources de l'environnement naturel en conformité avec le 

développement vigoureux des essais et erreurs au cours des années. L'architecture a été le 

principal moyen par Humann inventés pour le protéger de Les conditions difficiles de 

l'environnement extérieur et que l'exploitation des sources d'énergie naturelles comme le soleil 

et le vent et les possibilités du sol.  

Mots clés: le désert - les zones désertiques - villes crises du désert - l'architecture 

traditionnelle  
  مقدمة البحث:

كانت عفوية متغرية ابستمرار بغية توفري ،  مثلت له املأوى، بدأت العمارة منذ القدم لتلبية إحدى احلاجات األساسية لإلنسان
 تالزم تطوير اإلنسان للفراغ الذيا لـذ؛ ةا مما حييطه من البيئـاحليز املالئم ليمارس نشاطه فيها بعيدا عما ميكن أن يكون مزعجا أو مضر 

واليت كانت ، من هنا بدأت العمارة الفراغ األكثر راحة.ى يكيفه ليمارس فيه نشاطه مع تعامله مع الظروف البيئية احمليطة به للوصول إلـ
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للخصوصية البيئية للمنطقة بدأت بعدها الظروف واحلاجات االجتماعية واألفكار  تبعـا ر فيهـاقة اليت تظهـحتمل أساليب متيزها وفق املنط
أصبح ما حياكي طبيعة ؛ اابلتأثري على ما ينشئه من فراغ. وبعد تطور العمارة وأساليبها وحركاهت لإلنسـان اجات العقدية والثقافيـةواحل

 . ظروفه وأفكاره ومعتقداته وينسجم مع ما حييطه من ظروف بيئية توفر فراغا أكثر راحةم ن وحيتـر اإلنسـا
ن أن يبدع يف إجياد تلف تكوينها فقد استطاع اإلنسـابع صحراوي يتنوع مناخها وخيملا كانت معظم األراضي العربية ذات طا

 الدينية... و  الثقافيةو  االجتماعيةو  االقتصاديةو  أمناط عمرانية للبيئة الصحراوية تناسب حياته يف تلك البيئة على خمتلف األصعدة النفسية

  مناخ املناطق الصحراوية:

العظمى للحرارة يف ة النهايـع ترتفـث ة ابالرتفاع الكبري يف درجات احلرارة يف فصل الصيف حيـيتسم مناخ املناطق الصحراوي
  . م 20ن عـ أما النهاية الصغرى يف الليل فال تـنخفض. م 50م، وقد تصل إىل  45الظل إىل 

اإلشعاع  كثافـةع  ارتفـا م ثـويساعد على تطرف املناخ يف جهات الصحاري قلة السحب وانعدام الغطاء النبايت تقريبا، ومن 
ونسبة الرطوبة يف اهلواء ة املباشر الساقط على هذه اجلهات وارتفاع كثافة اإلشعاع األرضي أثناء الليل هذا ابإلضافة إىل اخنفاض كميـ

جانب ندرهتا أبهنا  أما األمطار فتتميز إىل، يف الليل 40يف فرتة الظهرية إىل أكثر من %  20حيث ترتاوح الرطوبة النسبية ما بني % 
أما الرايح احمللية فمعظمها ، طارئة وغري اثبتة حيث أن معظمها يسقط على شكل سيول طارئة تنحدر إىل بطون األودية واملنخفضات

اخ رايح ساخنة حمملة ابلغبار واألتربة وغالبا ما تؤدي إىل هبوب العواصف الرملية أو الرتابية اليت تعد من أهم املالمح اخلاصة ملن
تؤثر على عمارة اإلنسان فنتيجة للظروف املناخية املتنوعة يف الصحراء فقد أوجد اإلنسان ة الصحاري احلارة. وكما نعلم فان البيئـ

 . املعماري األمناط العمرانية اليت تالئم البيئة الصحراوية

 ختطيط العمارة الصحراوية: 

املراحل التارخيية ن مـ مرحلـةل للبيئة احلضارية اليت كانت تسود كـ إن العمارة على مر العصور كانت دائما انعكاسا صادقا
املتالحقة، ومن قدمي الزمان أقيمت مدن على أطراف الصحراء حيث ساعدت البيئة احلارة بظروفها الطبيعية واالجتماعية على خلق 

سواء كان للحي أو املسكن أو يف املدينة ككل حىت منط معني متالئم معها، فقد ساعدت البيئة احلارة على توجيه اإلنسان إىل الداخل 
 . يتوفر عامل احلماية من الظروف املناخية

ولقد ظهرت التشكيالت املعمارية على مستوى التخطيط بصوره عفوية وتلقائية دون االرتباط املسبق ابعتبارات تشكيلية أو 
واالجتماعية السائدة، وقد  والثقافيـة الطبيعيـة والبيئـةة وظيفـمعمارية معينة، وبذلك أصبحت العمارة التقليدية تعرب بصدق عن ال

اجلوية شديدة القسوة، فظهرت املباين ل استطاعت هذه العمارة التوصل إىل حلول معمارية سليمة كفيلة بتحقيق احلماية من العوامـ
تها مما يوفر أكرب مساحة مظللة ويعترب تكامل ألفنية الداخليـت الفراغـال امللتحمة أو شبه امللتحمة يف نسيج عشوائي وتلتف حـو 

ويعمل هذا التخطيط العضوي ، التقليدية وخاصة يف املباين السكنيةة للعمـار ة الفراغات وتداخلها من أهم القيم التخطيطية والتصـميمي
ئية اخلارجية كأشعة الشمس املباشرة أو والشوارع واملمرات إىل قدر كبري من املؤثرات البين على احلد من تعرض مكوانته املختلفة كاملسـك

عام احلرارة املنقولة ابإلشعاع أو األتربة احملمولة يف اهلواء، ولذلك يكون األنسب يف البيئة ذات املناخ احلار اجلاف أو الصحراوي بشكل 
ض للظروف التعـر ن اإلمكان مـملا سلف ذكره للجوء إىل األمناط التخطيطية املدجمة أو النسيج املتضام بقدر  وذلك هبدف التقليل

 املدمج أو املتضام ؟ التخطيطو هاملناخية اخلارجية. فما 
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 التخطيط املدمج أو املتضام:  

 صفوف متالصقة، يف يف ص بعضها من بعض حيث تتكتل وتتـرايقصد به إتباع احلل املتضام يف جتميع املدينة هو تقارب مباين
والنهار، مما يوجب معه استخدام التخطيط ل كبري بني درجة احلرارة صيفا وشتاء وكذلك بني الليـ  البيئة الصحراوية اجلافة يكون التفاوت

بعضها البعض والناجتة عن اختالف االرتفاعات والربوزات يف ى املتضام املتالحم، لتوفري أكرب قدر من الظالل اليت تسقطها املباين علـ
سوى أقل مساحة من الواجهات واألسطح، ومن مث تكون الطاقة النافذة أو املتسربة  حبيث ال يتعرض ألشعة الشمس، احلوائط اخلارجية

 . إىل املباين يف أضيق احلدود

 خصائص التخطيط املدمج: 

لتقليل املساحات املعرضة للشمس مما يعمل على االستقرار  ومن مسات هذا التخطيط أن عروض الشوارع ضيقة وملتوية،
ح السائدة بسبب احتمال هبوب ن تكون متعامدة على اجتاه الريـا اهلواء البارد أسفل الشوارع، مع مراعاة أاحلراري واحلفاظ على ركود 

الشوارع الضيقة )املمرات( داخل التجمعات السكنية ا الرايح احململة ابلرمال واألتربة، اليت تؤدي إىل رفع درجة احلرارة داخل املباين، أمـ
ر احلراري حيث ترتفع درجة حرارة اهلواء يف هذه الشوارع، وهذا راجع إىل يف االسـتقرا ةتظل قاصـر  ذات التخطيط الغري متضام فإهنا

وسخونة األرض وانعكاس اإلشعاع الشمسي من احلوائط اجملاورة هلا وعدم هتويتها ابلشكل اجليد ا عليهـة املباشـر  سقوط أشعة الشـمس
ة للقشـر  باب جمتمعة جتعل من هذه الشوارع الضيقة خمزان للحرارة، مما ينقل هذه احلـرارةأو توجيهها يف اجتاه اهلواء السائد، وهذه األس

اخلارجية للمبىن عن طريق خاصية التوصيل احلراري، أما يف الشوارع املتسعة واليت تعد من العناصر السلبية كوهنا تزيد من الكسب 
ه التقليل من الكسب احلراري. وكان ل سريع مع تشجريها ميكن من خاللـاحلراري جند أن اتساع هذه الشوارع وحترك اهلواء فيها بشك

هو ما نفتقده اليوم بشكل عام داخل مدن و  الصحراوية، هلذا التخطيط انعكاسا إجيابيا على اجلوانـب العالئقيـة داخـل جمتمعـات املـدن
وهتدف هذه الورقة البحثية إىل دراسة  ا ابملدن الصحراوية.أؤكد على تسميته مـاو  يف الصحراء. كان سائدا سلفا يف املعمار الصـحراوي

حماولة استعادته ابعتباره احلل األمثل لعمارة صحراوية مستدامة وذلك للوصول و  للمناخ مالئمتهى والتعرف على مـد، منط البناء األفقي
ى األفقي ابرتفاعات قليلة ال تتعدى الدوريني أو الثالثة يعين هذا انتشار املباين على املستو و  املالئم لعمارة الصحراء. إىل النمط األمثـل

ويعطي كثافات ل أفضـا على أقصى تقدير موجهة إىل الداخل على أفنية تفتح عليها عناصر املسكن، وهذا النوع يوفر جوا اجتماعيـ
 . أعلى من النمط املفتوح

الصحراوية يف وقتنا  الضوء على مـا تعيشـه العمـارة جب أن نسلطو  قبل أن نعرج على خصائص العمارة الصحراوية التقليدية،
القدرة على بناء مساكن فردية جتده  حىت من كانـت هلـمو  حتيط بك العمارات ذات الطوابق العديدة،و  احلايل فال تكاد متر حبي إال

يف واقع احلال يعد ذلك و  حراوية.مقومات العمارة الص ال تتناسب يف أي جانـب مـن اجلوانـب مـعو  بدورها متعددة الطوابق من جهة
  الرتصـد وخنلص إىل:و  طمسا لرتاث مادي عريق مع سبق اإلصـرار

  من حيث التوافق والتالؤم مع بيئة ومناخ الصحراء:
  ال حتقق مدننا التوافق والتالؤم مع بيئة الصحراء وذلك ملا يلي:

 . دة املسطحات املعرضة لإلشعاع الشمسيتتعرض املساكن فيه للعواصف الرتابية واإلهبار اخلارجي وزاي -1

 . الفراغات والشوارع مكشوفة وغري مظللة مما حيد من احلركة والتنقل وخصوصا يف ساعات النهار -2

السري ألن  وعدم توفر الظالل الكافية أثنـاء، تعرض معظم واجهات ومسطحات األرض ألشعة الشمس وللعوامل اخلارجية -3
 األرض الشوارع تغطي نسبة كبرية من 



 جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 2016/ مارس 22العدد  -حول التحول االجتماعي واملمارسات احلضرية  تقاطع مقارابت –حتوالت املدينة الصحراوية لتقى الدويلملعدد خاص ب

244  

  : من حيث توفري اخلصوصية

والربوزات، فيؤدي ذلك ة اخلارجيـ الفتحـات ألمـاكن منظمـة اخلصوصية املطلوبة للسكان نظرا لعدم وجود اشـرتاطات ال حتقق
والتهوية ح النوافذ واالعتماد على اإلضاءة ل سواتر أمام الفتحات أو عدم فـتإىل جرح خصوصيتها، ولتحقيق ذلك يلجأ السكان إىل عم

 .  ال حتقق اخلصوصيةاملبـاين كما أن املسافة بـني،  الصناعية لتحقيق العزل البصري املطلوب

  : ختطيط الشوارع

من إمجايل مساحة  60يتم حتديد نسبة البناء من إمجايل املوقع يف حدود % و  شبكة الشوارع متوازية انفذة غري مغلقة النهاايت
بواب والشبابيك اخلارجية بدون قيود وتنظيمات بني اجلريان كما تشرتك مجيع الوحدات يف عناصر كما يتم تنفيذ أماكن األ،  األرض

 . االنتقال الرأسية واألفقية واخلدمات العامة للمبىن
 وقد أدى هذا النمط إىل امتداد الشوارع وابلتايل إىل زايدة املرور العابر الذي أدى بدوره إىل حركة مرور آيل عالية تعترب من

 . أكثر مصادر الضوضاء إزعاجا

  : العزل ضد الضوضاء

 . األحيان مباين املدن حاليا ال تتمتع ابهلدوء نتيجة لتوجيه املباين للخارج ولعدم وجود تدرج هرمي للشوارع يف معظـم

  من حيث األمان:

وجود ممرات م وعـدا، لعب فيهـال يتحقق يف هذه األخرية األمان نتيجة لعدم وجود فراغات شبه خاصة يستطيع األطفال ال
كما تعاين املساكن املفتوحة على اخلارج من مشكالت أمنية أمهها السطو   . مشاة آمنة نتيجة لتداخل حركة املشاة مع حركة السيارات

رمتها على املساكن بغرض السرقة، كما ساعد التخطيط يف هذا النمط على انفتاح األحياء السكنية لكل عابر سبيل مما قلل من ح
 . وجعلها منتهكة من اجلميع

  : االستعمال والتوزيع

لذلك فإنه يتماشى ، عدم توفر ممرات للمشاة آمنة وحممية من أشعة الشمس نتيجة لكون التخطيط موجه حلركة السيارة فقط
 . مع متطلبات السيارة

  : اجلوانب االقتصادية

س طوال اليوم مما هات ومسطحات املباين ألشعة الشـمرض معظم واجيؤدي هذا النمط إىل زايدة الطلب على الطاقة نتيجة لتع
كذلك   . إضافة إىل استعمال السيارة لقضاء كافة اللوازم مهما كانت بسيطة، يزيد من استهالك أجهزة التكييف وابلتايل الكهرابء

كما أدى هذا  املعرضة ألشعة الشمس احملرقة. ةاخلارجيـ اإلسراف الشديد يف استهالك املياه لري الساحات الكبرية املكشوفة واحلـدائق
أنشئت على نظام تقسيم األراضي الشبكي األمر الذي أدى إىل زايدة تكاليف ، النمط إىل وجود مساكن متباعدة على شكل فيالت

بارها العامل الرئيسي الذي ه املرافق والطرقات. تربز السيارة يف هذا النمط ابعترصفة وكذلك تكاليف الصيانة هلـذاملرافق والشوارع واأل
ولذلك أصبحت الطرقات ومواقف السيارات ومداخل البيوت مرتبطة ، تعطي السيارة األولويةث حيـ، يؤثر على ختطيط هذا النمط

ن ملسـاكألن ا، املشـاةن وبذلك فقد هذا النمط مظهره اإلنساين يف توفري سبل احلركة لسكاهنا مـ . وتسهيل حركتها وقائمة خلدمة السـيارة
الظالل اليت كانت  واختلت النسب بني ارتفاعات البناء وعروض الطرقات فاحنسـرت، تباعدت عن بعضها البعض لتفسح اجملال للسيارة

 . حتمي املشاة
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  : التوافق مع العوامل االجتماعية

وبذلك فقدت ، االجتماعية ال يساعد هذا النمط على العالقات اإلنسانية املتأصلة للمجتمع بل ساعد على تفكك العالقات
العالقات االجتماعية ن مـى كما مل توفر املباين يف هذا النمط احلد األدنـ،  الصالت االجتماعية القائمة على مبدأ التكامل االجتماعي

ن منظومة اجتماعية يكون اإلنسان جزءا من بني األفراد وابلتايل ظهرت مظاهر العزلة االجتماعية مما أدى إىل ضياع املفهوم اإلنساين بـأ
 . متكاملة يف إطار احلي أو املدينة ومرتبط معهم بعالقة إنسانية يف إطار قيم ومبادئ حتكم اجملتمع

  ختطيط املدن الصحراويةو  االستدامة

 اد البناءالختيار مو  األسس التصـميميةو  املدن الصحراوية التقليدية املنهج التحليلي للمعاجلات املناخيةو  اعتمد يف بناء القصور
كما اعتمد . تصميم الوحدات السكنيةى أثرها علـو  أساليب اإلنشاء للوحدات السكنية التقليدية اعتمادا على املؤثرات البيئية احمليطةو 

صوال و  احلديثة إىل رسوم بيانية،و  على املنهج اإلجرائي بتحويل القياسات امليدانية اليت مت أخذها لعينات من الوحدات السكنية التقليدية
التخلف و  احلرارية املالئمة للمناخ احلار اجلاف كالسعةو  د البناء املستخدمةتمادا على اخلواص احلرارية ملـوالتقييم كفاءة أدائها البيئي اع

 . املقاومة احلراريةو  الزمين
كانت هي مصدر  ئة احمليطـةيف منط حياهتم ألن البيو  لقد كان مفهوم االستدامة متواجدا يف طريقة معيشة اجملتمعات التقليدية

األسلوب الذي يبنون و  مصادر العيش كيفية تـوفريو  ابلتايل فأهنم مل يستخدموا مصطلح االستدامة كتعبري عن طريقة معيشتهمو  حياهتم،
بيعية جزءا من لقد كان تفاعلهم مع البيئة احمليطة واالستغالل األمثل للموارد الط. تلقائيو  طبقوه بشكل عفويو  به، بل عاشوا املفهوم

شح و  التكيف مع الظروف الصعبة كاملناخ القاسيو ت استغالل ما جتود به من خيـراو  ضمان بقائهم على هذه األرض ابلتوافق معها
مما ال شك فيه، فأن عفوية تعامل األجداد مع البيئة مل تكن عشوائية أو . تلقائيةو  االستدامة ابلنسبة هلم كانت عفوية. بعض املوارد

سات رابصرية انفذة أثبتت الدو  اخلطأ "يدعمه فكر مبدعو  "التجربة التعلم عرب مبدأو  باستندت على إرث عميق من التجـار  بل فطرية
 . مئات السنني جدواها على مـدىو  احلديثة مدى عمقها

بسيطة مدروسة  بتقنيـاتو  تتكامل عناصر التصميم املستدام مع الفكر التصميمي للعمارة التقليدية، ابستخدام مواد بناء حمليـة
يف هذا . عليها املوارد املتوفرة دون احلاجة لتحويلها أو السيطرةو  متفاعلة مع البيئةو  احللول فعالة لكنها انبعة من بيئتها احمللية حيث

اوب املنطقي مع إىل كوهنا نتاجا للتج " بول أوليفر" يف كتابه" موسوعة العمارة التقليدية "يعزو جناحها Paul Oliver السياق فأن
  1حاجات اجملتمع و  العوامل املناخيةو  املوارد املتوفرة يف البيئة

العمارة اخلضراء، فيؤكد على أسس و  هو أحد رواد املختصني يف االستدامةو  Brian Edwards "، أما " براين ادواردز
املتطلبات البيئية لتشكيل  أبعاد االستدامة االجتماعية مـعبقوله ":لقد متكنت العمارة التقليدية من مزج ة االستدامة يف العمارة التقليدي

  .2عمارة مستدامة متوافقة مع البيئة
ذلك من خالل تزايد البحوث و  هناك العديد من الداعني لالستدامة أبدوا اهتماما كبري ابلعمارة التقليدية يف الوطن العريب،

ذات املناخ املشابه ملناخ املنطقة  أبراج الرايح وإعادة استخدامها يف املنـاطقو  سطيعناصرها كالفناء الو و  الدراسات حول العمارة التقليدية

                                        
1 Oliver, Paul, Encyclopedia of Vernacular Architecture, Phaidon Press Ltd, London, 1997,P. 2  
2 Edwards, Brian & Turrent, David, Sustainable Housing: Principles & Practice , London, , 2001, P. 26  
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استخدامها املعماريون واألفراد مما يقلل احلاجة ملصادر الطاقة  علـىل د يقبـمـوات أضـح القـشو  الطبيعية كالطني الصحراوية كما أن املواد
 . 3ةلبيئـا واليت تسبب تلـوث، التقليدية القابلة لالنداثر

 . 4إمنا نبحث عن الفكر الذي يكمن وراء بنائها لنتعلم كيف نبين يف املستقبل: حنن إذ ننظر للعمارة التقليدية فنحن"
مما ال شك فيه ومن أهم ما تدعو إليه ، ضمن مفهوم االستدامة راجهاإدارة التقليدية الصحراوية ميكن إن معظم مبادئ العم

تنا يف الوقت احلاضر دون التقليل من فرص األجيال القادمة لتحقيق ما تتطلع إليه بدورها، إال أن الباحث االستدامة هو توفري احتياجا
من املبادئ املرادفة ملا تدعو إليه االستدامة يف ن سنة، يتضـمنا 1400بعمق جيد أن القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة، ومنذ أكثر من 

ك املوارد على هذه األرض بشكل يسمح لآلخرين من االستفادة منها لدعوة لتحقيق التوازن بني استهالهو او  الوقت الراهن أال
 . البيئةو  الستهالك املوارد على صحة اإلنسانة السـلبيت كما تدعو االستدامة إىل تقليل التـأثريا. مستقبال

  فيما تنعكس مبادئ االستدامة يف ختطيط املدينة التقليدية الصحراوية؟

 تعترب املدينة بنسيجها املتضام التقليدي أفضل مثال على تطبيق مفهوم االستدامة على مستوى املدينـة ككـل، فتخطيط املدينة
يؤدي . األساسية للتكيف مع البيئة تغيري االجتاه ميثل املرحلـةو  معاجلة مسارات احلركة من حيث العرض، الشكل، الطول، التوجيهو 

 الرايح املرتبةو  اإلشعاع الشمسيو  درجات احلرارة العاليةة خاصـ التخفيف من أاثرهـاو  لطيف مؤثرات املناخ القاسيةالنسيج املتضام إىل ت
ابلتايل التخفيف من إمجايل احلمل احلراري املؤثر على واجهات األبنية خاصة الوحدات السكنية، حيث تشكل الوحدات و  احلارةو 

 ج البنائي يف املدينة العربية، وهى بذلك تعد من املؤثرات القوية يف املعطيات البيئية. ا اإلنتـ السكنية الكم األعظم يف جممـل
بشكل نسيج  متجمعـة من الناحية التخطيطية، كانت احملالت السكنية تتكون من جمموعة وحدات سكنية ذات فناء وسـطي

اليت كانت، مع و  مظللةو  حماطة جبدران شبه مصمتةو  ةمتعرجو  مسارات احلركة اليت كانت ضيقةو  حتصر بينها األزقةو  عضوي متشابك
  . للمدينة ككلو  األفنية الوسطية للمساكن، تعمل كمنظم حراري للوحدة السكنية

يعمل على خلق  )ممـام 15 - م12إن األزقة املقنطرة مظللة مع وجود فتحات لإلانرة والتهوية على مسافات ترتاوح ما بـني 
طبيعي يلطف من حدة املناخ احلار  ك هـوائيابلتايل يساعد على إحداث حتـر و  ذات ضغط منخفضأخرى و  مناطق ذات ضغط عال

 .  5اجلاف اليت متتاز به املناطق الصحراوية يف مشال أفريقيا
 منفردا أو متميزا شاخما لوحده، بل جتاورت مساكن األغنياء مل يكنو  كان املسكن التقليدي جزءا ال يتجزأ من نسيج القصر،

أو معاجلاهتا اخلارجية، أما الفرق فكان ة السـكنية الوحـد  تسـقيطيف فقراء ضمن وحدة اجلرية دون متايز طبقي أو اجتماعي سواءالو 
 . اختالف اجلوهرو  راملظهـة العمارة التقليدية وهي وحـد يكمن يف الداخل مما حيقق أهم ميزات
عدد أفنيتها مما أثر على تنوع التنظيم و  مساحاهتاو  أحجام املساكنالفقراء حتقق عرب اختالف و  التميز بني مساكن األغنياء

 تكوين أماكن خمتلفة يف الضغطل الفراغي مما أضاف بعض اإلجيابيات يف األداء البيئي ضمن التصميم العام للنسيج احلضري من خـال

                                        
3 Mortada, Hisham, Traditional Islamic Principles of Built Environment, Rout ledge Curzon, USA, 2003, P. 

156  
4 Gissen, David Big & Green: toward Sustainable Architecture in the 21st Century, Princeton Architectural, , 

USA, 2003, P. 81  
5 Al-Zubaidi, Maha S. (September 2002) Mass-effect Passive Cooling: an Environmental Friend Technology, 

Towards Better Built Environment: Innovation, Sustainability and Technology, Monash Univ., Australia. 2002 

، P. 12.  
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يف داخل املسكن ما بني فضاءات املسكن و  ريالتخلخل اهلوائي مما ساعد على حدوث حترك هوائي طبيعي ما بني أجزاء النسيج احلضو 
 . املتعددة

 ةاألكادميية املنجز  وميكن أن حندد فيما أييت أهم مبادئ االستدامة املستخلصة من خالل دراسة مستفيضـة فـي إطـار األحبـاث
 قورارة،.. ، توات ةقوادي ريغ، منط وادي ميـة،، يف عدد من القصور الصحراوية يف جهات خمتلفة مثل قصور وادي ميـزاب

  التعامل مع املوقع:و  التخطيط

يكون النسيج احلضري للمدينة بشكل . تعاملت العمارة التقليدية مع املوقع بكونه جزءا من النسيج احلضري للمدينة ككل
العرض تبعا و  يف الطول احملالت السكنية اليت ترتابط فيما بينها ابلشوارع ومسارات احلركة املتدرجةو  عضوي متضام من الكتل البنائية

درجة خصوصيتها سواء كانت أماكن عامة أو وحدات سكنية التكيف مع البيئة احمليطة يبدأ على و  املنطقة اليت تؤدي إليهاو  ألمهيتها
 . طبيعة البناءو  املوقعة و اخلصوصـية تعتمد درجة التكيف تبعا لدرجـو  مستوى ختطيط املدينة

مسارات  ذلك من خالل جتاور الوحدات السكنية، تقليل عـرضو  لى توفري الظل ذاتيااعتمدت عمارة املسكن التقليدي ع
تظليلها أبسقف مقببة أو حىت بناء فضاء أو غرفة متتد فوق الزقاق أو مسار احلركة من الطابق األول و  احلركة خاصة يف احملالت السكنية

  . أشجار النخيلو  أو النبااتتة املرتفعـ درانهجبسواء  إما الفناء الوسطي فقد كان يوفر ظالال على أجزاء منه

 الفكر التصميمي للمسكن التقليدي: 

الداخل. إن  حنـو التوجـه استند الفكر التصميم للمسكن التقليدي على استخدام الفناء الوسطي كنقطة مركزية لتحقيق مبـدأ
 الطبيعية،و  ضارات يف العامل رغم التباين يف البيئات احلضاريةاستخدام الفناء الوسطي أحد أهم املبادئ التصميمية يف عمارة خمتلف احل

 احلضاريةو  هذا انبع من قدرة البناء ذي الفناء الوسطي على التكيف مع خمتلف الظروف من حيث حتقيق الكثري من املتطلبات البيئيةو 
طار اخلارجية أو البيئة القاسية خاصة يف مناطق احلماية سواء من األخو  التوجه حنـو الـداخلو  االجتماعية مثل اخلصوصيةو  اجلماليةو 

  . املنـاخ احلار

  احلفاظ على الطاقة:و  التصميم البيئي

 ألسباب اقتصادية تقليل االعتماد على مصادر الطاقة املعروفـةو  ارتبط مفهوم التصميم البيئي ابستغالل الطاقة الذاتية أو السلبية
 . متجددةو  ديدةاللجوء إىل مصادر طاقة جو  بيئية وصحيةو 

توفري بيئة مرحية للساكنني و  اجلغرافية للحصول على الطاقة الالزمةو  يتم حتقيق ذلك من خالل استغالل مكوانت البيئة الطبيعية
 البيئي من حيث املبدأ التصميميم يعترب املسكن التقليدي مثاال جيدا على التصـمي. احلفاظ على خصائصها الطبيعيةو  مع محاية البيئة

لقد جتاوب . صوال لتوفري بيئة داخلية مرحيةو  الطبيعية املعاجلات البيئية اليت اعتمدت أساسا على استغالل مصادر الطاقـةو  واد البناءمو 
الرايح، طبوغرافية ، املتوازن مع املوارد الطبيعية كالشمسل املسكن التقليدي مع البيئة احمليطة، وفق مفهوم االستدامة، حتقق عرب التفاعـ

 . تقاليد اجملتمعو  عاداتو  مواءمتها مع القيم االجتماعيـةو  مواد البناءو  وقعامل

  التهوية الطبيعية يف النظم التقليدية:

التخلص من احلرارة املختزنة يف قشرة املبىن و  املسكن التقليدي لتقليل العبء احلراري تاسرتاتيجيامتثل التهوية الطبيعية أهم 
. فعلى الرغم من صغر النوافذ أو انعدامها يف الطابق األرضي يف واجهة املسكن املطلة على الشارع أو الزقاق، لتوفري بيئة مرحية للساكنني

  فلقد طورت العمارة التقليدية أساليب مبتكرة للحصول على التهوية الطبيعيـة.
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من التذبذب الكبري بني درجات الذي يعمل كمنظم حراري مستفيدا و  املتنفس الرئيسي للمسكنو  الفناء الوسطي يعترب الرئة
ذلك بتكوين و  إدخاهلا إىل فضاءات املسكنو  كما أن مالقف اهلواء هي الوسيلة األهم الصطياد الرايح. النهارو  احلرارة ما بني الليل

عادة أكثر  أخرى، تكونت ترطيبه ومن مث إخراجه عرب فتحـاو  اخلارج فيدخل اهلواء بعد تنقيتهو  مناطق ضغط متباينة ما بني الداخل
خاصة يف ساعات الليل و  حيث تكون يف أوقات أخرى العملية عكسية. أو من خالل مالقف هوائية ساحبة يف وسط الفناءات ارتفاعا

  . خالل فضاءات املسكنو  حيث يتحرك اهلواء عرب هذه الفتحات

  األداء احلراري لقشرة املبىن:و  مواد البناء

اعتباره الوسط  ميكـنث اخلارج، حيـو   العمارة التقليدية احلاجز األساسي بني الداخلالسكنية يف ميثل غالف املبىن للوحدة
يتكون . تلطيف مؤثرات البيئة اخلارجية القاسية جلعل الفضاءات الداخلية مرحية للساكننيو  بواسطته التخفيف من أتثريو  الذي يتم عربه

اعتمادا على أسلوب تركيبها مع بعض، ميكن حتديد ، خمتلفـةة حراريـو  يةغالف املبىن من مواد بناء متعددة لكل منها خصائص فيزايئ
يعتمد األداء  احلـراري خاللـه والتخفيف من أتثري الظروف البيئية اخلارجية على البيئة الداخلية أدائية هذا اجلزء من غالف املبىن لالنتقـال

 .  6تقليل الكسب احلراريو  انتقال احلرارةالتقليدي على مبدأ مقاومة   املسـكنيف احلراري لغالف املبىن
ميتاز املسكن التقليدي ابستخدام املواد املتوفرة يف البيئة ذات الدميومة العالية كالطوابق واحلجر الذي ميكن أن يعمر مئات 

مواد البناء هذه كتلية   .العناصر املعماريةو  معظم األبنيةو  سعف النخيل وذلك يف بناء الوحدات السكنيةو  جذوعو  كذلك اجلبسو  السنني
احلرارية الساقطة عليها  الطاقةن احلجر لألسس، وهي مواد ذات سعة عالية تبعا لسمكها وهلا قدرة حرارية على خـز و  للجدرانكالطوابق 

 ر( املساء بعد الغروب ) أي بعد غياب مصد  سـاعةيف لساعات طويلة خالل النهار مث إعادة بثها إىل الفضاءات اخلارجية اثنية
 الطاقة بذلك يتم حتقيق املوازنة احلرارية بني احلرارة املكتسبة واملفقودة عرب قشرة املبىن مما يؤدي إىل توزيع داخلي منتظم للحرارة

  .7الكتلية  املبنـىة داخل املبىن من خالل تقليل أتثري األعباء احلرارية اخلارجية عرب خزهنا داخل قشـر 
 استقراريهاألداء احلراري للمسكن التقليدي كان أقرب حلدود الراحة احلرارية لإلنسان حمققا  نستنتج من التحليل السابق أن

عدم و  توفري يف الكلفةو  التقليل من استهالك الطاقـة: حرارية أكثر مما ال يتطلب معه استخدام وسائل تكييف ميكانيكية؛ هذا يعين
 التصنيعو  القابلة إلعادة االستخدامو  كفء ملواد البناء املتوافقة مع البيئة احملليةالتسبب يف أتثري سليب على البيئة، ذلك ابالستخدام ال

 . هو من أسس العمارة املستدامةو 
  حتقيق اخلصوصية:

املسكن يف هذا النمط وإبطاللته على الفناء الداخلي حيقق مزااي منها اخلصوصية لساكنيه والبيئة احمللية األلطف جوا وإمكانية 
حتقيق اخلصوصية البصرية ى سب حجم العائلة، هذا التوجيه إىل الداخل يسمح بتقليل الفتحات اخلارجية وابلتايل يؤدي إلـالتوسع حب
 . والسمعية

  : العزل من الضوضاء

يؤدي الفناء الداخلي يف هذا النمط إىل عزل الضوضاء وذلك حبكم وضعه يف املسكن والتفاف عناصره حوله فيشكل بذلك 
لذلك يعترب استخدام الفناء حال مثاليا لتوفري فراغ هادئ داخل املسكن ميكن ممارسة و  يا وقواي ضد نفاذ الضوضاء.حاجزا طبيع

                                        
6 Hyde, Richard, Climate Responsive Design: A Study of Buildings in Moderate & Hot , 2001, P. 115.  
7 Giovani, Baruch, Climate Considerations in Buildings & Urban Design, John Wiley & Sons, Inc, USA. 1998, 

P. 120.  
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 ذات األفنية تتميز بقدرهتا على محاية شاغليها جية. وتشري دراسة إىل أن املبـايناألنشطة املختلفة به يف هدوء وبعيدا عن الضوضاء اخلار 
وهو مستوى مقبول حيقق  طبيعيا يؤدي إىل ختفيض الضوضاءا يكون أحد أضالع املبىن حاجزا صـوتي من الضوضاء اخلارجية حيث

الداخلية ال يقتصر على منع أو تقليل الضوضاء الصادرة إىل الفناء ولكنها أيضا  إضافة إىل أن دور األفنيـة، الراحة السمعية للسكان
، لفناء إىل اخلارج حيث يسهل التحكم فيها ومنعها من االنتشار للمساكن اجملاورةوبنفس القيمة ميكنها ختفيض الضوضاء الصادرة من ا

ي ويف مقارنة بني مقدار التخفيض يف الضوضاء يف كل من األفنية اخلارجية والداخلية أظهرت النتائج أن املباين ذات األفنية الداخلية ه
 . السمعية ميكن الوصول مبستوايت الضوضاء إىل احلد املقبول للراحـةه الوسائل فاعلية حيث ميكنها ختفيض الضوضاء وبذلك أكثر هـذ

  : اجلانب االجتماعي

 حيقق األمان االجتماعي للسكان والذي ميكن توضيحه يف اآليت: 

 . يساعد هذا النمط على توفري فراغات آمنة -1

ولقاءات وتعارف   مقـابالت مـن نشطة االجتماعيـةحيقق هذا النمط إمكانية فصل حركة املشاة وابلتايل يوفر مكاان آمنا ملزاولة األ -2
 . كما يسهل حتسني عالقات اجلريان وابلتايل يعترب مكان معيشة خارجي للسكان

إمكانية حتقيق ربط مناطق املشاة ابألحياء السكنية مبناطق املشاة يف مركز احلي السكين الذي حيتوي على اخلدمات العامة  -3
ملدينة وذلك أبن تكون أداة خدمة للساكنني وليس مظهرا طاغيا على املدينة، وذلك أبن يتيح احلي السكين أو يف ا. للسكان

إعطاء أولوية حلركة املشاة ومبا حتتاجه هذه احلركة من عوامل تساهم يف تشجيعها، وقد أشارت دراسة إىل أن هذا النمط يؤدي 
، ألنه يوفر هلم األمن واإلحساس ابألمان، ا يف أنشطتهم اليوميةإىل خلق فراغات إجيابية يشعر السكان فيها ابلراحة ويستعملوهن

كما أهنا تتوفر على . ك الفراغات لصعوبة دخول غرابء أو متطفلني إليهاتلـ ويف نفس الوقت يصعب انتشار اجلرمية داخـل
داخل املسكن تتحقق  كما يوفر فراغات  . فراغات شبه خاصة تعطي فرصة للتعارف بني السكان ويقوي الروابط االجتماعية

فيها اخلصوصية التامة أي أن هذا الـنم ط يساعد على توفري سلسلة من الفراغات تبدأ من توفر أماكن للعب األطفال أمام 
تساعد على  السكان يف اخلدمات املركزية مث فراغات على مستوى املدينة. أي أن الفراغاتء ولقـال لتقابـ مث فراغـات، املساكن

ممرات أغلبها  وكان ذلك واضحا يف معظم التخطيطات يف القصور الصحراوية ألهنا كانت تشمل على، اجلماعـةروح ة تنميـ
 االسـتدامةف أهـدا ي أحـدن املساواة بني أفراد اجملتمع هـو هو ما يصطلح عليه ابملمرات احملدودة. كما أ هنايتها.ن مسدود مـ

 . التواصل االجتماعي بني أفراد اجملتمعو  نيالتمكو  االجتماعية اليت تسعى لتحقيق العدالة

 ذلك تيمنا أبمهية اجلار يف اإلسالمو  يعترب مفهوم وحدة اجلرية من أهم املفاهيم اليت استند عليها ختطيط املدينة الصحراوية
ًئا﴿   : سبحانه وتعاىل هللاضرورة اإلحسان إليه حيث يقول و  واِبْلَواِلَدْيِن إْحَساًًن وِبِذي الُقْرََب واْليَ َتاَمى  واْعُبُدوا اَّللهَ وال ُتْشرُِكوا ِبِه َشي ْ

( )كما أن هناك العديد من  36 8اآلية-سورة النساء)﴾ .. واْلَمَساِكنِي واجْلَاِر ِذي الُقْرََب واجْلَاِر اجلُُنِب والصهاِحِب اِبجْلَْنبِ 
هي و  رسى الرسول صلى اله عليه وسلم محاية حقوق اجلار البيئيةاألحاديث النبوية الشريفة اليت حتض على احرتام خصوصية اجلار كما أ

 ". 9ال تستطيل عليه ابلبنيان فتحجب عنه الريح إال إبذنه: "حقه ابحلصول على التحرك اهلوائي الطبيعي فيقول

                                        
 .الكرمي القرآن8 

 لبنان.  (، رايض الصاحلني من كالم سيد املرسلني ، مؤسسة املعرفة للطباعة والنشر، بريوت، 2002) ،النووي، اإلمام أبو زكراي حيىي9 
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  اجلانب االقتصادي:

يؤدي إىل  ل املسكن األمر الـذيوتتمثل يف قلة الطلب على الطاقة لوجود الفناء الداخلي الذي يعترب كمنظم حراري داخ
وتكثيف املدينة يف شكل متضام حبيث يتسىن وقاية املباين من التأثري الكامل . حتسني البيئة احمللية عن طريق زراعتها واستخدام املياه فيها

حاجاهتم اليومية مشيا  وحبيث تكون املسافات قصرية بدرجة كافية ومظللة ومن مث يتمكن السكان من قضاء، للرايح والشمس املستمرة
  املعيشية لساكين القصور. احلاجـاتو  توفر املسـتلزمات كما أن الواحات احمليطة، على األقدام.

  خالصة

استغالل املوارد و  احملليـة التخطيطية للعمارة التقليدية، يتجسد مدى التجاوب مع البيئـةو  التحليل السابق للمبادئ التصميمية
العمارة التقليدية تعطينا أمثلة عن مدى بساطة . حتافظ على املوارد الطبيعيةو  يطة إلقامة عمارة توفر الراحة للساكننياملتاحة يف البيئة احمل

يف الوقت احلاضر كما كانت منذ مئات السنني حيث ة اليت ما تزال حتمل يف طياهتا مكامن الصـالحيو  املبادئ اليت استندت عليها،
 . أكثر صالحية من احللول التقليديةا ق البناء احلديثة اليت مل تثبت أهنـتقف هذه املبادئ مبواجهة طر 

احلفاظ على البيئة، لذا على و  تواجه العمارة املعاصرة حتدايت كثرية لتثبت أهنا قادرة على استيعاب متطلبات التنمية املستدامة
مزج هذه و  واملؤثرات البيئية لتطوير احملليـة و مالئم منها للبيئـةاختيار ما هو  العمارة املعاصرة إعادة استكشاف مبادئ العمارة التقليدية

املستقبل، حيث ميكن للتقنيات احلديثة أن و  الوقت احلاضر مساكننا فـيو  استخدامها يف عمارتنا املعاصرةو  املبادئ مع التقنيات احلديثة
 . العمارة املستدامة لتحقيق مبادئة كفـاءو  جتعل استخدام مبادئ العمارة التقليدية أكثر يسرا
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