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اال�ستدامة بني العمارة التقليدية واملعا�سرة

د. جمال �سفيق عليان
جامعة امللك �سع�د

كلية العمارة والتخطيط – ق�سم العمارة وعل�م البناء

ملخ�ص:         
كثريا ما يطرح م��س�ع اال�ستدامة يف العمارة املعا�سرة الأهمية امل��س�ع وحلاجة االأجيال امل�ستقبلية يف اال�ستفادة مما ميكن 

اأن ي�فره امل�ستهلك�ن احلالي�ن من م�سادر طبيعية ت�ستخدم يف البناء.
اإنتاجه من عمارة  اأمثلة من العمارة التقليدية واالأثر ال�سلبي ملا مت  اأن يق�م مبقارنة بني بع�ض  يريد الباحث يف هذا البحث 
الرتاث  ذلك  جتربة  من  ي�ستفاد  اأن  ميكن  ما  حتديد  ذلك  من  والهدف  العمران،  يف  اال�ستدامة  ومعيار  اإطار  �سمن  حديثة 

املعماري ب�س�رة ع�سرية.
اأ�س�سه من جديد  اإليها البحث تفهم ماهية االتزان البيئي العمراين التقليدي، وكيفية ا�ستغالل  اأهم النتائج التي و�سل  من 
ويف  احلقيقي(  معناها  من  مفرغة  �سعارات  خ�سم  يف  فقدته  )التي  املعا�سرة  عمارتنا  يف  البيئي  االتزان  اإعادة  يف  لل�سعي 

ت�سميمنا لبيئتنا العمرانية اجلديدة.
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املقدمة:
تعاين البيئة الطبيعية من ا�س���تغالل االإن�س���ان يف القرنني املن�سرمني، وب�سكل مبالغ فيه مل�ارد املادة والطاقة ، مما 
اأدى اإىل ح���دوث فق���دان االت���زان البيئي ك�نيًا كما حدث يف ثقب االأوزون يف ال�س���ماء ، و قلة و�س���ح امل�اد وغالئها على 
االأر�ض، وال�سبب االأول يف ذلك ه� رغبة االإن�سان يف تعمري البيئة ال�سكنية وا�ستغالل امل�ارد الطبيعية بطرق مبالغ فيها، 
يغلب عليها اجل�س���ع يف ا�ستغالل تلك امل�ارد الطبيعية لتحقيق الربح ال�سريع دون ال�سع�ر ب�اجب التفكري بحق االأجيال 

الالحقة يف العي�ض وباحل�س�ل على ما ر�سد يف ا�ستخراجه وا�ستهالكه اأجداده الذين �سبق�ه.
هذه الدرا�س���ة تريد اأن تركز على العالقة املندثرة بني االإن�س���ان و العمران واال�س���تدامة، من خالل فح�ض ودرا�سة 
حتليلي���ة مل���ا تركه االأجداد من عالقة حميمة وبناءة مع البيئة وان�س���جامها مع مفه�م اال�س���تدامة ومقارنة ذلك بنظرة 

العمارة املعا�سرة لال�ستدامة.
لقد اختفت تلك العالقة احلميمة بني االإن�س���ان و بيئته الطبيعية، وبني االإن�س���ان و ثقافته االإ�سالمية ال��سطية التي 
حكمت تعامل االإن�س���ان امل�س���لم يف عمارة االأر�ض التي ا�س���تخلف فيه���ا. يريد الباحث يف هذا البح���ث اأن يق�م مبقارنة 
ملفه�م اال�س���تدامة يف العمارة التقليدية )اأخذ حالتها الدرا�س���ية يف منطقة جند( وبني ما مت اإنتاجه من عمارة حديثة 

تق�م على مفه�م اال�ستدامة بهدف حتديد ما ميكن اأن ي�ستفاد من ذلك الرتاث املعماري ب�س�رة ع�سرية.
م���ن اأه���م النتائج التي يريد اأن ي�س���ل اإليه���ا البحث تكمن يف البحث ع���ن حتقيق ماهية االت���زان البيئي العمراين 
التقليدي، حيث ميكن اأن ت�س���تغل اأ�س�س���ه من جديد الإعادة االتزان البيئي يف عمارتنا املعا�سرة )التي فقدته يف خ�سم 

�سعارات مفرغة من معناها احلقيقي( ويف ت�سميمنا لبيئتنا العمرانية اجلديدة.

مفه�م اال�ستدامة يف العمارة 
مل تهت���م العمارة االأوروبية املعا�س���رة يف ن�س���اأتها وتط�رها بالبيئة فا�س���تنزفت م�اردها ل�س���الح البن���اء واالإعمار 
واالإن�س���اء. وانتقل���ت اإىل عاملنا العربي بنف�ض االأ�س���ل�ب ت�س���تنزف امل����ارد الطبيعية من جرف اجلب���ال وحت�يلها مل�اد 
االإن�س���اء )ا�سمنت وبح�ساء ورمل ..( عالوة على ا�ستنزاف امل�سادر املائية كذلك »اإن االإن�ساء ي�ستهلك ثلث املنتج من 
املياه، يف حني اأن خم�ض �س���كان العامل ي�س���تهلك�ن مياه غري �ساحلة لل�س���رب، كما مت الق�ساء على ما يقرب من 8% من 

الغابات اال�ست�ائية« ]1 �ض 200[.
م���ن امل�ؤك���د اأن البن���اء ه� حاج���ة للتط�ر، لكن ال ميكن ترك هذا التط�ر دون �س����ابط وال بد من اأن ي�س���ري �س���من 
خمطط منطقي وال بد من اأن حتكمه اأخالقيات افتقدنا لها با�س���تغ�ال راأ�ض املال والبناء االإ�س���تنزايف - اال�س���تهالكي 
والتع���ايل يف البني���ان، ويف بع�ض االأحي���ان ال يك�ن البناء )اأو ناطحة ال�س���حاب( ل�ظيفة وحاج���ة حقيقية واإمنا بهدف 

حتقيق رقم واحد يف التطاول يف البنيان. 
“راأت العم���ارة البيئي���ة املعا�س���رة اأول وع���ي به���ا يف ال�الي���ات املتحدة يف والية و�س���ك�ن�ض على ي���د معماريني ذوي 
 )L. Sullivan( سخ�سيات ق�ية واإمكانات ال تعرف الكلل. وقد ابتداأ هذا االجتاه املهند�ض االأمريكي ل�ي�ض �س�ليفان�
يف اأعماله )انظر ال�سكل رقم 1( وكتاباته، رافعًا �سعار اأن ال�سكل يتبع املنفعة )Form flow function(. هذا ال�سعار 

اأ�سبح �سعارًا للعمارة الع�س�ية املبكرة” ]2 �ض 96[.
وتط�رت هذه االجتاهات فيما بعد يف اأعمال فرانك ل�يد رايت، واأ�سبحت م�ؤخرا )يف الن�سف الثاين من القرن املا�سي( 
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 United Nations Environment 1972 مطلبا دوليا ل�سالح االإن�سانية جاء من خالل برنامج االأمم املتحدة البيئي يف العام
UNEP( Program( ، الذي عرف التنمية امل�س���تدامة بالتنمية التي حت�س���ن حالة احلياة الب�س���رية على االأر�ض ]3[.

ال�سكل رقم )1( بيت هارولد  �سي. براديل )Harold C. Bradley House( يف و�سكن�س�ن مت ت�سميمه )يف العام 1909( 
يف مدر�سة بارير باإ�سراف ل�ي�ض �س�ليفان عمارة ع�س�ية بان�سجام بيئي )ويكيبيديا، امل��س�عة احلرة(

العمارة التقليدية وخا�س���ة عمارتنا االإ�س���المية كانت بطبيعتها بيئية، لقد بنى اأجدادنا مدنهم على �سف�ح اجلبال 
ال�سخرية وعلى اأطراف ال�سحارى وحني حفروا لقلع ال�سخ�ر ح�ل�ا تلك احلفر لربك حلفظ مياه االإمطار فيها بغر�ض 
الري، ومل يعتدوا على االأرا�سي الزراعية، بجانب مدنهم وعلى اأطرافها وكان ذلك حتى يف املدن ال�سحراوية )اأنظر ال�سكل 
رقم 2(، بعك�ض ما يحدث االآن حيث ال يحل�ا ملط�ري العقار اإال بالتخطيط والبناء يف املناطق الزراعية لي�سمن�ا ج�ا لطيفا 
وبع�ض االأمتار الرتابية ح�ل الفيال ليزرع�نها باأ�سجار الزينة التي ال تغني وال ت�سمن من ج�ع طمعا يف جلب امل�سرتين.  

 
�سكل رقم )2( مزارع النخيل يف وادي حنيفة وخلفها على اله�سبة ال�سخرية يرب�ض حي الطريف مببانيه الطينية

على ميني ال�س�رة بئر املاء االرت�ازي ]الباحث[.

 »وقد تفاعل امل�س���لم�ن بالطبيعة ملا لها من مردود ديني، وو�س���ع�ا هدفهم خلق اجلنة االأر�سية، تعبريًا عما ينتظر 
امل�ؤمن���ني يف احلياة االأبدية. واجلنة االأر�س���ية بالن�س���بة اإليهم حدائ���ق مغلقة معزولة عن اخلارج، به���ا مياه وزراعات 

ت�ساعد على ترطيب اجل� و خف�ض درجة احلرارة ح�ل الق�س�ر ويف و�سطها« ]4 �ض 156 - 185[.
ف���كان امل�س���لم�ن اأول من ركز عل���ى اإقران البيت بحديقته واأ�س���بحت احلديقة وكاأنها جزء مه���م من عمارة البيت 
�سغريا كان اأو كبريا. وهذا اإىل حد ما خمتلف عن مفه�م احلدائق يف الثقافات االأخرى التي كانت تركز على احلديقة 

للق�سر الكبري فقط، اأو على احلدائق العامة.

1. العمارة املعا�سرة 
ج���اءت العمارة املعا�س���رة يف بداية القرن الع�س���رين ب�س���بب تط�رات اجتماعية وثقافية و�س���ناعية، و�س���اعد على 
انت�سارها ب�سكل مبالغ فيه احلاجة لل�سكن ال�سريع نتيجة الدمار الذي اأحدثتاه احلربني العامليتني االأوىل والثانية. فكان 
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الرتكيز على تامني ال�سكن على ح�ساب العالقة الطبيعية لل�سكن مع بيئته التي كانت حتكم العمارة التقليدية يف املا�سي. 

1. 1. ا�ستهالك م�سادر املادة والطاقة والتلوث البيئي
ا�ستهالك م�ارد الطبيعة من مادة وطاقة، من اأجل البناء، اأدى اإىل اإحداث خلل بيئي ي�سعر به االإن�سان، وطرق هدر 
امل���ادة والطاقة متعددة غالبيتها ياأتي للتح�س���ري لعملية البناء اأومن خالل القيام بتل���ك العملية »ومنها اإثارة احلرائق 
املتعم���دة يف غاب���ة، الإخالئها للزراعة اأو البناء اأو ل�س���ق طريق اأو هدم، اأو اإف�س���اد - بالردم - لالإع�س���اب املرجانية يف 
ا�سرتاليا، اأو على �س�اطئ الغردقة ال�ستخراج الف��سفات لبناء قرية �سياحية، اأو �سيد جائر لف�سيلة من احلي�انات اأو 
الطي�ر الأطماع جتارية ملنتجاتها كالعاج من االأفيال والفراء من الدببة. كما اأن التدخل البي�ل�جي يف اجلينات باإدخال 
ن����ع على االآخر بغر�ض زيادة املحا�س���يل يثري القلق باختالل الت�ازن البيئي«. (1 ����ض 199). ويعر�ض علي راأفت بع�ض 
مظاهر اختالل الت�ازن البيئي ب�سبب ا�ستخدام م�اد البناء احلديثة يف املاء وغريه مثل اأثر املهمالت الذرية واأمرا�ض 

ال�سرطان، واأثر الر�سا�ض الناجت من حرق البنزين املحت�ي عليه مما ي�ؤثر على ج�سم وعقل االإن�سان.
ولق���د تنبه املعماري ح�س���ن فتح���ي لعامل احرتام البيئة يف عم���ارة االأر�ض بل اإن نظريته كله���ا بنيت على احرتامه 
للطبيع���ة ولق�انينه���ا وكثريا ما انتقد العمارة احلديثة الفتقادها اإىل هذا اجلانب وب�س���بب هدرها للطاقة فيق�ل: “اإن 
املعم���اري احلدي���ث باإقامته مب���اين اجلدران الزجاجي���ة يف بلد من الب���الد العربية مل يرتك ذكاءه يتفاع���ل مع البيئة 
الطبيعية من حيث املناخ كما اأنه مل يراع الن�احي الف�سي�ل�جية”. )4 �ض 49(. ويت��سل ح�سن فتحي من خالل اأبحاثه 
بان كل واجهة زجاجية مب�ساحة 3 يف 3 م حتتاج اإىل طنني من الطاقة الكهربائية لتربيد كمية احلرارة الداخلة )2000 
كيل� �سعر يف ال�ساعة(. “حقًا اإن املهند�ض املعماري الذي يعمل من مبناه فرنًا �سم�سيًا ثم ي�ستعمل جهازًا هائاًل للتربيد 

)5 �ض 50(. ليجعله قاباًل لل�سكنى اإمنا يب�سط االأم�ر اأكرث من الالزم و يعترب ت�سميمه حتت م�ست�ى العمارة”. 
واإىل االآن م���ا زال البح���ث ماثاًل عن م����اد وتقنيات بناء بيئية تلبي حاجات االإن�س���ان املعا�س���ر على مدى قرن من 
الزم���ن، عل���ى اأمل اأن تك�ن منا�س���بة من حيث التكلف���ة واالأداء. »ول� اأننا قمنا الي�م بعمل ح�س���اباتنا م���ع فكرة االأبنية 
اجلاهزة ل�س���عرنا بخيبة االأمل: هناك تاأرجح م�س���تمر يف احلل�ل التي تك�ن اإما منطية ب�سكل مبالغ فيه للغاية اأو مقلدة 
على اإطالقها. ومع عملية البحث عن م�اد جديدة ن�ست�سلم يف الغالب لرغبات جديدة بغية احل�س�ل على ما ه� تريف، 
االأمر الذي يق�دنا اإىل مفاجاآت �سيئة: مثل االأ�سب�ست��ض اأو الغازات ال�سارة امل�ج�دة يف امل�اد البال�ستيكية )6 �ض 8(.

1. 2. ال�ستدامة والعوملة
تع���اين البيئ���ة يف ظل انفتاح ال�س����ق من اأثر االإ�س���راف يف ا�س���تغالل م�س���ادر م�ادها الطبيعية، و �س���ياع طاقاتها 
االإ�سرتاتيجية )التي اإن فقدت لن تع��ض(  يف عملية البناء دون االكرتاث باال�ستغالل املر�سد للم�اد و الطاقة مما اأدى 
اإىل تل�ث على م�س���ت�ى الكرة االأر�س���ية. وعندما اأ�سبح م��س�ع التنمية امل�ستدامة مطلبا ح�ساريا ترعاه االأمم املتحدة 
ت�س���دى ال�س���تغالله اأكرث ال�س���ركات تل�يثا للبيئة. »اإن التل�ث العاملي ال يت�قف بالتاأكيد داخل احلدود امل�ستقرة للدول، 
ولكنه يت�سكل عرب حدود الهيئات املحلية، كما يعتقد املنظرون، وخمرتع� دفع ر�س�م مرور املركبات وفق ال�سروط البيئية 
 )carbon credits(  اأر�سدة الكرب�ن )carbon tax(  و�س���ريبة الكرب�ن ،(ecopass( اأو ما يطلق عليه ا�س���طالحًا
وغري ذلك من احليل واملربرات االقت�س���ادية امل�س���ابهة امل�س���تحدثة. هنالك يف حقيقة االأمر ظاهرة �س���ارخة جديدة 
بني م�ؤ�س���رات عدم امل�ساواة امل��س�عية فيما بني االقت�س���اديات الغنية وتلكم الفقرية، اأما امل�ؤ�سر الذي يحاول البع�ض 
ا�ستغالله والتحايل به ك�رقة يف لعبة التنمية امل�ستدامة، فيتمثل يف احلقيقة يف تلك ال�س�ق املالية اجلديدة اخلا�سة مبا 
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يطلق عليه ا�سطالحًا »اأر�سدة الكرب�ن« - وهي �سهادات ائتمان النبعاث غاز ثاين اأك�سيد الكرب�ن اأو CO2- وهذه ال�س�ق 
قائمة يف االأ�سا�ض على اآلية ميكن اأن ت�سلح على امل�ست�ى املنطقي، ولكنها تبدو جد غريبة من وجهة النظر االأخالقية. 
فالبلدان وال�س���ناعات وامل�س���غل�ن التجاري�ن الذين يل�ث�ن البيئة ميكنهم يف اأمان وراحة وهدوء اال�س���تمرار يف تل�يث 
ما �س���اءوا، مكبلني �س���مائرهم بال�سمت- وكذلك �س���مائر العديد من منظمات البيئة ذات العالقة- وذلك ب�سرائهم 
�س���هادات من اأولئك الذين ال يل�ث�ن، وهذا ي�س���اهم )اأو ينبغي اأن ي�س���اهم( يف خف�ض االنبعاث: يف حمميات الغابات 
يف املق���ام االأول، ب���ل يف دول بكاملها من العامل الثالث، حيث تك����ن فيها الغابة غالبًا واحدة من امل�ارد املتاحة القليلة.

وبغ����ض النظ���ر عن اجلدل الدائر ح����ل كيفية حتديد قيم التع�ي����ض البديل )كزراعة الغاب���ات يف بقاع قريبة من 
مناطق التل�ث اأو يف االجتاه املعاك�ض؟ وما مدى الفرتة الزمنية لقيا�ض االأثر الفعلي خلف�ض غاز ثاين اأك�س���يد الكرب�ن 
CO2؟ �سنة، �سنتان، ثالث �سن�ات، مائة �سنة؟( فاإن �س�ق اأر�سدة الكرب�ن، �ساأنها يف ذلك �ساأن اأي �س�ق مالية، تخ�سع 
الأعرا�ض امل�ساربة امل�ستعلة العامة يف الب�ر�سات العاملية، ومن اجلدير بالذكر يف هذا ال�سياق، اأن قيمتها التقريبية يف 
اأوروبا قد بلغت 30 مليار ي�رو عام 2008. اإن كرثة ال�سهادات يف ال�س�ق، متامًا مثل ذلكم الغم��ض والرتدد يف اخليارات 
احلك�مي���ة اإزاء ال�سيا�س���ة البيئي���ة، كل ذلك ميكنه اأن يجعل اأ�س���عار هذه ال�س����ق تنهار مئة مرة. لذلك فاإن ال�س���ركات 
التي �س���رتغب يف اال�ستفادة الق�س����ى من االآثار املفيدة للتخل�ض من النفايات عرب التنظيف والغ�سيل االأخ�سر البيئي 
)green washing( وهي اللم�س���ة البيئية التي ميكن الأي �س���خ�ض اأن يتبناها، مبا يف ذلك حتى ال�س���ركات امل�س���نعة 
الأ�س���لحة الدمار ال�س���امل( �سيك�ن ب��سعها العمل ب�سكل مفيد على عدم ا�ستقرار ال�س�ق الإتباع اإ�سرتاتيجية االنتحاريني 
باأ�س���عار م�اتية للغاية، وذلك بداًل من �س���عيها اإىل خف�ض التل�ث اأو احلد منه، وكذلك احلال اإزاء االآثار البيئية الناجتة 
عن عمليات تخطيط وت�سميم واإنتاج ونقل وت�زيع ال�سلع، و�سيتعني على هذه ال�سركات فقط اأن تنتظر اللحظة امل�اتية 
للم�س���اربة والتي �ست�س���مح لها بالظه�ر يف �س����رة خ�س���راء، وال ميكن اأن تك�ن اأكرث اخ�س���رارًا من ذلك، مع ما يلحق 
هذا من مزايا ومكت�س���بات على م�س���ت�ى الت�س���هيالت احلك�مية والت�س���غيل والعمل على ال�س���عيد العاملي.« )7 �ض 2(. 
�سركات خ�سراء م�ساربة تلعب بال�س�ق وتق�د، مع مثيالتها القائمة على عدم تقدمي �سلعة حقيقة تفيد البيئة وتفيد 

اخللق، اإىل اأزمات مالية مثل االأزمة املالية العاملية احلالية. 
»ويف ظل �س���يناري� فن���ي وثقايف ع�ملي، اأوروبي بالتاأكيد، يتب�اأ فيه م��س����ع التنمية امل�س���تدامة مكانة مركزية على 
الدوام، خا�سة فيما يتعلق مبجايل الت�سميم والهند�سة املعمارية، يظهر جليًا وق�يًا يف احلقيقة تاأثري الظروف القا�سية 
من عدم امل�س���اواة بني البلدان، يبدو كذلك من ال�س���ع�بة مبكان التفكري يف بيئة تعيد تنظيف نف�س���ها بنف�س���ها هكذا 

بب�ساطة مبجرد ارتفاع الدخل وارتفاع معدل التنمية.« )7 �ض 2(.
يف خ���الل ثالثني �س���نة تقريبا اأو�س���لت الع�ملة الع���امل اإىل اجلم�د االقت�س���ادي، مما قاد اإىل  ما ميكن اأن ي�س���مى 
ب�س���ح�ة �س���مري الغرب لل�ق�ف حقيقة اأمام هذا اال�ستهالك اال�ستنزايف مل�س���ادر وثروات العامل ولينظر اإىل امل�سكلة 
باأبعادها احلقيقة االجتماعية والثقافية واالقت�س���ادية. يق�ل ج�ليان ورال: “فما هي اال�س���تدامة؟ اإذا كنا نتحدث عن 
اال�س���تدامة يف جمال العمارة، فاإنها يف هذا املجال تتح�ل غالبًا اإىل جمرد كتيب دعائي وت�س����يقي )كاتال�ج( لتقنيات 
كما اأنها تتح�ل كذلك اإىل جمرد معدل منخف�ض من انبعاث غاز ثاين اأك�س���يد الكرب�ن. ومع ذلك، فاإن  “خ�س���راء”، 
هنالك فهمًا واإدراكًا لال�س���تدامة اأكرث �س���م�اًل واإحاطة يبني لنا اأبعادًا خمتلفة منها: هذا االإدراك ال يقت�سر فقط على 

)8 �ض 50(. اجلانب البيئي، ولكنه ي�سمل كذلك ج�انب اجتماعية واقت�سادية وثقافية”. 
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1. 3. معا�سر م�ستدام زائف
تن�س���حب دعايات اال�س���تدامة يف جمال العمارة كما يف جمال ت�س���نيع االأثاث، لناأخذ مثال من اأحد منتجات ثاين 
اأكرب �س���ركة عاملية يف ت�س���نيع م�كيت ذو اجلهني )Interface(، وبامل�س���ادفة فاإن هذه ال�س���ركة تابعة لل�سركة االأوىل 
عاملي���ا املنتجة للطاقة املل�ثة للبيئة )Shell(، تنتج م�اد م�س���تدامة م�كيت االنرتفي����ض امل�كنة من طبقتني )من م�اد 
بال�س���تيكية( ميكن ف�س���لهما واإعادة ت�س���نيعهما. فكرة ميكن تطبيقها يف اأمريكا حيث امل�س���نع يق�م بذلك، لكنه يف 
بالدنا فاملادة املنتهية اال�س���تخدام ت�س���كل مادًة مل�ثة ال تتحلل ب�سه�لة يف الطبيعة )حتتاج اإىل 60 عاما ليتم ذلك( وال 

حترق الأنها تنتج غازات �سامة وال ميكن تدويرها بعدم وج�د امل�سانع القادرة على ذلك يف بالدنا. 

2. اال�ستدامة والعمارة التقليدية 
عندما يرى االإن�س���ان نتائج الع�ملة على العمارة وعلى البيئة ال بد اأن تت�قفه التجربة احل�س���ارية االإن�س���انية لينظر 
اإليها بعني فاح�سة، عله يجد فيها حل�ال ملا و�سل اإليه ك�كب االأر�ض من و�سع يقف فيه داخل اأزمة عاملية مالية و�سحية 

واجتماعية، وال يدري االإن�سان كيف ومتى يخرج منها.  
العمارة التقليدية تنبت من الطبيعة وعند انتهاء دورة حياة املبنى تتحلل م�اده وتع�د اإىل الطبيعة بدون اأي اثر �سلبي 
عليها وبدون اأي تل�يث يذكر. هل باالإمكان اأن ي�س���تفيد املعماري من هذه التجربة الب�س���رية التي امتدت قرون عديدة. 
اأ�سف اإىل تنا�سق وان�سجام م�اد البناء التقليدية مع البيئة والطبيعة اأن احلل�ل التقنية البيئية يف املباين التاريخية 
تعتمد على الطاقة ال�س���لبية حيث اجلدران من الطني واحلجر لديها مترير للحرارة �س���ئيل، كذلك مت ا�ستخدام تقنية 

التربيد عرب ا�ستخدام الرباجيل ومالقف اله�اء.  
كم���ا اأن ا�س���تخدام الفناء الداخل���ي يف معظم املباين التقليدية يف منطقتنا العربي���ة زاد من كفاءة االأداء احلراري 
ال�س���لبي للمباين التقليدية، »ويعترب الفناء الداخلي على راأ�ض قائمة احلل�ل املعمارية التقليدية حيث ميكن النظر اإليه 

كاأهم احلل�ل املعمارية مل�اجهة امل�ساكل املناخية خا�سة يف املناطق احلارة اجلافة«. )9 �ض 10(.
كما اأن تكامل البيت واحلديقة املزروعة باالأ�س���جار املثمرة يف داخل حدود املدينة العربية االإ�س���المية )باالإ�س���افة 
اإىل وج�د املناطق الزراعية ح�ل املدينة( اأعطى اأف�س���ل ازدواجية بيئية “فقد وجد ا�س���تخدام االأ�س���جار و النباتات و 
ال�سجريات املن�سقة واملت�سلقة )اأنظر ال�سكل رقم 3( يخف�ض كلفة تكييف وتربيد اله�اء مبقدار 15-35%، كما اأن تظليل 

)10 �ض 219(. الن�افذ و فتحات املن�ساآت بالنباتات وال�سجريات ي�فر 10% من الكلفة امل�ستخدمة يف التربيد”. 

�سكل رقم )3( منظر داخلي خلف م�سجد �ساحة الكندي من ت�سميم مكتب البيئة ا�ستخدام النبات يف العمارة
تكامل العمارة واحلديقة )الباحث(. 
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لقد اأثر ا�س���تخدام العرب امل�سلم�ن لالأ�س���جار والنباتات يف داخل حدائقهم احل�سرية على عمارة اأوربا يف القرون 
 Urban( ال��س���طى، وما زالت اإىل االآن تعطي اقتبا�س���ات معمارية ب�س����ر حديثة حتت م�س���طلح الزراعة احل�س���رية
Farming(: »التي جتمع يف حقيقة االأمر عددًا من التخ�س�س���ات املتباينة على نطاق وا�س���ع مثل الهند�س���ة املعمارية، 
والهند�سة املدنية، وهند�سة املناظر الطبيعية، والبيئة، والتخطيط الزراعي، والدرا�سات التطبيقية يف الطاقة، واإعادة 
التدوير ومكافحة التل�ث، وذلك خللق ما و�س���فه املهند�ض املاليزي كني ياجن باأنه طريقة فردية لالرتباط بالت�س���ميم 

البيئي«.) 11 �ض 6(، )اأنظر ال�سكل رقم 4(
كيف ميكن اأن ن�ستفيد من العمارة التقليدية ب�س�رة حديثة، اأو كيف ميكن اأن نقدم حل�ل تنطلق من البيئة للحفاظ 

على البيئة، كيف نحقق ا�ستدامة ذاتية التك�ين؟

)www.vertical-farm.com( زراعة ح�سرية عم�دية باإدارة دوك�س�ن دي�سب�مر- ني� ي�رك )سكل رقم )4�

2. 1. ا�ستدامة ذاتية التكوين وتوافقية التطبيق
ظهر م�سطلح العمارة املت�افقة )Appropriate Architecture( حديثا يف بداية الن�سف الثاين من القرن الع�سرين، 
ومن اأوائل من نادى به املهند�ض املعماري امل�س���ري ح�س���ن فتحي، وتط�ر هذا امل�س���طلح حتى اأ�سبح يف العق�د الثالثة 
االأخرية تخ�س�سا يدر�ض يف اجلامعات االأوروبية وله اأتباعه واأ�ساطينه. ومن اأبرز املهند�سني العاملني يف هذا املجال من 
.)Carola )30 - 20 ( واالإيطايل كاروال ) 13 �ضCulen Marcut(  )12( املحدثني نذكر االأ�سرتايل  ك�لني مارك�ت
لقد نادى ح�سن فتحي من منطلق ثقايف واقعي مبا اأ�سماه بالت�افقية يف العمارة، وو�سل اإىل هذه الدع�ة بعد درا�سة 
وافية الأهم خ�سائ�ض العمارة التقليدية يف م�سر، وت��سل كذلك اإىل نتيجة باأن حل�ل م�ساكل اإ�سكان الفقراء من اأهل 
املنطقة، بل ومن اأهايل مناطق العامل الثالث، حتتاج اإىل رجعة ال�ستخدام امل�اد والتقنيات التي كانت م�ستخدمة حتى 
املا�س���ي القريب، وذلك لكرثة ت�افر تلك امل�اد، والن�س���جامها مع البيئة، ول�سه�لة تطبيقها من قبل عامة النا�ض وببعد 
عن ا�ستغالل البريوقراطيني واأ�سحاب امل�سانع. وقام يف الن�سف الثاين من القرن ال�سابق بتطبيق نظرياته ببناء عدة 

قرى يف م�سر وخارجها باالعتماد على تقنية البناء مبادة الطني التقليدية وكذلك مبادة احلجر.
لقد القت هذه الدع�ة �سدى على م�ست�ى عاملي وكتب لها النجاح يف كثري من امل�ساريع يف كل من اأفريقيا وا�سرتاليا. 
لكنها يف العامل العربي ت�قف تعميمها كتجربة رائدة �س�اء يف املجال االأكادميي اأو يف املجال التطبيقي. وال بد من اإعادة 

النظر يف اإمكانية تفعيل هذه الدع�ة ك�سرورة ثقافية اأي�سا.
اإن العامل العربي بحاجة اإىل ا�س���تدامة ذاتية غري م�س���ت�ردة تعتمد على نف�سها يف تك�ينها، مع االنفتاح واال�ستفادة 

من جتارب الغرب، ما دام هذا القادم مت�افقًا مع بيئتنا ومقدرة اقت�سادنا وامل�ست�ى التقني لدينا.
»اإن الت�س���رف بطريقة م�س���تدامة يف ي�منا هذا يعني العمل ب�س���رعة ودقة، واإجناز ت�س���ميمات بناءة ورائعة )هذا 
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اأف�س���ل عالج لعيب املفاو�س���ات التي ال تنتهي(، والعث�ر على م�اد متاحة و�س���هلة اال�ستعمال، وتقليل مدة بقاء امل�اد يف 
امل�ست�دعات الأقل فرتة ممكنة. هذه هي االحتياجات التي جتد االإجابة عليها لي�ض يف طريقة العمل فقط، بل يف طريقة 

التفكري اأي�سًا« )6 �ض 8(.

2. 2. تقليدي معا�سر 
اإن ا�ستخدام طاقة نظيفة و احلماية من التل�ث ال�سجيجي و الب�سري والتخل�ض من النفايات و االهتمام بالنباتات 
و املناطق اخل�سراء متثل مدخال للعمارة اخل�سراء. ومرجعية ذلك جتده يف الرج�ع اإىل االأ�س�ل، ع�د اإىل ذي بدء، يف 
ا�ستخدام م�اد تقليدية وقد تك�ن بتقنيات حديثة.  هذا على امل�ست�ى املعماري والعمراين وكذلك على م�ست�ى الت�سنيع 

ال�سناعي الأثاث املباين.
على امل�ست�ى املعماري ميكن تقدمي هذا املثال املعا�سر مب�اد تقليدية: »يعترب منزل ومكتب راوخ يف �سيلنز بالنم�سا حتفة 
يف الهند�سة املعمارية املعا�سرة، وتفا�سيله املفعمة بالثقافة والرهافة، تت�ازن مع الرثاء غري الدقيق مل�اد البناء: تقنية فقرية 
تقارب ما بني البيئة و تيار النزعة ال�اقعية يف العامل االأول من جانب، وتقنيات الدول النامية من جانب اآخر، وذلك عرب عملية 
راقية ا�سطلعت بها الهند�سة املعمارية املثقفة ال�ستعادة ا�ستخدام اإجراءات وم�اد مل تعد م�ستخدمة. )اأنظر ال�سكل رقم 5، 6(

                
�سكل رقم )5، 6( منزل ومكتب راوخ يف �سيلنز من اخلارج والداخل، تعد عملية البناء بكاملها من�ذجًا،

 ولقد كان ت�ظيفها مبثابة خمترب الإظهار ا�ستخدامات معا�سرة ومتجددة مل�اد قدمية 
والأ�سل�ب ت�سييد مت ن�سيانه )13 �ض 16-15(.

اإن ا�س���تخدام الطني يف البناء يقل�ض التكاليف وهدر الطاقة، مما ي�فر يف معدل ا�س���تهالك الطاقة ما بني 10 اإىل 
20 مرة بف�س���ل جاهزية العمل اليدوي، مقارنًة مع البناء باالإ�س���منت اأو البناء بالط�ب. اأما اجلدران امل�س���يدة بالطني 
له���ا وظائ���ف مهمة، فهي ت�س���من عملية عزل ممتازة، كما اأنها حتد من �س���رعة فقدانها للح���رارة، وحتافظ يف ال�قت 
ذات���ه على ثبات ن�س���بة الرط�بة يف الداخل م���ن 45-55%، عالوة على اأن عملية طالئها وتزيينه���ا ال تخلف اأك�امًا من 
الف�س���الت. اإن �س���مك اجلدار بعد االنتهاء من جتهيزه ي�سل عادة اإىل 70�سم، منها 40 �سم عبارة عن �سل�سال رطب 
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مكب��ض و17�س���م من م�اد طبيعية غري م��س���لة للحرارة و3 �سم من الليا�سة املل�ساء التي مير فيها الت��سيالت اخلا�سة 
بالتدفئة  احلائطية« )14 �ض 14(.

ال بد للن�س���يج العمراين اأن يك�ن كذلك م�س���تدامًا فال بد اأن يك�ن »من�س���اأة متكاملة العنا�س���ر، بها م�ساكن �سحية 
ومريحة تلبي احتياجات االإن�س���ان واالأماكن املادية والروحية وطرق وممرات م�س���اة اآمنه )خ�س��س���ية – ت�س���جري – 
اإ�ساءة –مظالت –تبليطات – عنا�سر جتميلية(، كما حتت�ي على طرق مثلى للتخل�ض من ع�امل التل�ث ال�سجيجي 
واله�ائي واملائي، وت�س���تخدم الطاقة النظيفة والطبيعية واملتجددة، وتتخل�ض باأمان من النفايات ال�سكنية وال�سناعية 

وال�سارة« )10 �ض 227(. 
ويف هذا ال�سدد جند انه قد اأ�سبح لزامًا على املخططني و املعماريني يف اأوروبا تقدمي درا�سات عن التاأثري البيئي 

مل�سروعاتهم)Environment Impact Assessment (EIA وبناء عليه يتم حتديد القيام بامل�سروع اأو عدمة.
وختاما ال بد كذلك اأن تك�ن امل�اد امل�س���نعة للبيت م�ستدامة كذلك، وال بد من اإيجاد �سركات ت�فر اإنتاجية جديدة 
تختفي فيها ال�سم�م والعنا�سر املل�ثة »وت�سعى يف ال�قت ذاته كذلك اإىل اإعادة بناء خا�سية )اإمكانية التعقب واملتابعة( 
الفعالة للق�ة اخل�س���راء الكامنة يف منتجاتها، بداية من امل�اد اخلام والطرق التي تتبع للح�س����ل عليها. اإنها منتجات 
خمتلف���ة، تتن�ع م���ا بني املقاب�ض واالأر�س���يات، واالأدوات ال�س���حية، واملفاتيح الكهربائية، و جهاز احلا�س����ب املحم�ل 
)Laptop(، رمبا كانت هذه يف احلقيقة قطرات اإذا ما ق�رنت بتلكم االأم�اج اخلارجة عن ال�سياق، والتي طراأت على 
املناخ جراء ظاهرة االحتبا�ض احلراري: ولكنه مبقدورها اأن ت�ستك�سف ما يف َحجر الالمباالة لدى الراأي العام، وكذلك 
ب��س���عها اأن تنب�ض يف الت�س���امح بني ال�سيا�سيني بع�سهم البع�ض جتاه اأ�سباب التل�ث واملل�ثني، بداًل من اخل��ض يف لغط 

)7 �ض 2(. اأر�سدة الكرب�ن ال�همية”. 

النتائج والت��سيات 
- جمتمع الع�ملة قام بتح�يل مفه�م اال�س���تدامة اإىل �س����ق االأ�س���هم تباع وت�س���رتى )مثل ر�س�م مرور املركبات وفق 
 carbon(  واأر�سدة الكرب�ن )carbon tax(  و�سريبة الكرب�ن) ecopass( ال�سروط البيئية اأو ما يطلق عليه ا�سطالحًا
credits(، مما اأفقد امل��س�ع فعاليته واأثره احلقيقي على البيئة. ال بد من التعامل الطبيعي واملبا�سر مع م�اد اال�ستدامة.

- العم���ارة العربي���ة االإ�س���المية التقليدية بطبيعتها م�س���تدامة وال بد من اال�س���تفادة من تلك التجربة احل�س���ارية 
املعمارية يف اختيار امل�اد املنا�سبة ملناخنا وبيئتنا وثقافتنا.

- تط�ير امل�اد والتقنيات التقليدية وتقدميها ب�س����رة ت�س���تجيب ملتطلبات الع�سر، دون ترك خملفات تل�ث البيئة، 
وميكن اأن جترى االأبحاث لتط�يرها �سمن هذه الروؤية.

- اال�س���تدامة لي�ست �س���عارا يرفع بل هي حقيقة واقعية على االأر�ض ت�ؤثر يف م�سرية حياة وم�ستقبل االإن�سان خا�سة 
اإذا ما اعتمدت على ذاتية املن�ساأ وت�افقية التطبيق.

- ال بد اأن يظهر مفه�م اال�ستدامة على م�ست�ى العمارة والعمران وحتى على م�ست�ى ت�سنيع االأثاث املنزيل.
- ال بد من متييز امل�ستدام احلقيقي من الزائف الدعائي ملجتمعنا، ففي عامل الت�سنيع والع�ملة ما ي�سلح اأن يك�ن 
م�س���تدميا يف البالد ال�س���ناعية، ميكن اأن يك�ن اأكرث �سررا يف بالدنا، وذلك ب�سبب عدم وج�د امل�سانع املعنية بتدوير 

تلك امل�اد، كما ه� احلال يف منتجات م�كيت االنرتفي�ض.
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اال�ستدامة بني العمارة التقليدية واملعا�سرة

- الرج�ع للم�اد التقليدية وطرق التعامل مع البيئة با�ستخدام ال�ساحة ال��سطية واحلديقة، مع حتديثها مبا يخدم 
امل�ستخدم اأمر يحتاج اإىل اإن�ساء مراكز بحث تهتم وتط�ر هذا اجلانب.
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Abstract
The subject of sustainability in contemporary architecture is often discussed because 
of the importance of the subject and the need for future generations to benefit from 
what the current consumers could conserve of natural resources used in construction. 
The researcher intends in this paper to undertake a comparison between some 
examples of traditional architecture and the negative impact of what has been produced 
within the framework of modern architecture within a standard of sustainability in 
construction. The objective is determining what can be learned from the experience of 
the architectural heritage in a modern context. 
Some of the most important findings of the research are: to understand the nature of 
the traditional urban environmental stability, and how to use its principles in a new 
quest to restore environmental stability in our contemporary architecture (which is lost 
in the midst of slogans void of its true meaning), and in the design of our new urban 
environment.




