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  :المستخلص

ي   ان إیناقش البحث مجموعة مفاھیم فكریة ف دف بی وعیة، بھ دة موض ار وح اخ أط ة المن ھمی
ف كلیًالفكري والتكنولوجي  ي تختل ة والت ردات العمرانی ا عن للعصر الذي  یشھد تطویر المف

ة، نسبیًاخر یبتعد عنھ بفارق كبیر آعصر زمني  ة والتكنولوجی ، فلكل جیل خصوصیتھ الفكری
ردات  المناخیة المستدامة منظومةالوفي ظل ھذه البیئة الفكریة ستتم مناقشة  ى المف المؤثرة عل

ا ة تحقیقھ ة اإل العمرانیة، وكیفی ین، األلراح رین مختلف ي عص ان ف دیم واآلنس ي ق ر ول تراث خ
یة معاصر، وكیف یمكن تسقیط المفاھیم األ ةساس ذه المنظوم ال العصرین  لھ ى ك ن أجل عل م

ي والحاضر،  العمرانیةج اختالف المعالجات المناخیة للبیئة استنتا ة بین الماض ة النھائی فالغای
ل ن. یفترض راحة االنسا من كل ذلك ھي ة (وك یة الزمانی م للخصوص أثیر مھ البحث وجود ت

ن المعالجات التصمیمیة  تفادة م ة االس ى إمكانی ا) عل ا وتكنولوجی ا واجتماعی مایرتبط بھا ثقافی
د  و تأكی البیئیة المتاحة في العمارة والھادفة الى تحقیق الراحة لإلنسان، لیكون ھدف البحث ھ

یاقیة  ات س ة معطی الل جمل ن خ یة م ة. والتوصلھذه الفرض ىإ مالئم یة  ل دعم الفرض ائج ت نت
ي التصمیم بإعتماد والتوصیة المطروحة. وجي للعصر،  البیئ یاق الفكري والتكنول ضمن الس

ة  التأكید على مع میم البیئ ي تص ابقة ف ور س ة لعص ول البیئی ام الحل اد عن اقح ضرورة االبتع
ا، واأللوجي) بوالتكن –العمرانیة المعاصرة بسبب االختالف (الفكري  ك ینھم ستعاضة عن ذل

وجيأو الفكري أباالستفادة من المباديء العامة للحلول التراثیة على المستوى البیئي   و التكنول
  .من منظور بیئي مناخي مستدام یراعي ظرف تقني اقتصادي غیر ُمكلف نسبیًا
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Abstract: 

The research aims to demonstrate the importance of the intellectual and 
technological climate of the era, which is witnessing the development of 
vocabulary, which is completely different from another time period .  Each 
generation has its own intellectual and technological specificity . In the 
context of this intellectual environment will discuss the sustainable 
climate system affecting the vocabulary of design, and how to achieve the 
comfort of the human in two different times; the first heritage of the old 
and the other contemporary .And how we can draw the basic concepts of 
this system at both times to conclude the different climatic treatments of 
the Environmental Design between the past and present. The ultimate 
goal of all this is the comfort of man  . The research assumes that there is 
an important impact of temporal privacy and all that is linked culturally, 
socially and technologically to the possibility of benefiting from the 
environmental design treatments available in architecture aimed at 
achieving human comfort  . Therefore, the objective of the research is to 
confirm this hypothesis through a series of appropriate contextual data. 
The search results will support the hypothesis  . It recommends the 
adoption of environmental design within the intellectual and 
technological context of the era. With the need to move away from the 
environmental solutions of earlier times in the design of the contemporary 
urban environment because of the difference (intellectual - technological) 
between them. And replace it by taking advantage of the general 
principles of heritage solutions at the environmental, intellectual or 
technological level from a sustainable environmental and climatic 
perspective. 
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ان  الهدف المتمثل بیلتحق شـهدأ ب ر والتكنولوجي للعصر الذ   ة المناخ الف ـة هم ر المفـردات العمران ، تضـمن تطـو
ة المتبناة،  الفرض ا  اق طة س حث عدة محاور مترا ـادل بـین االنسـان والبیئـةال ـز علـى دراسـة التـأثیر المت  المصـممة حیـث ر

ـــون التعامـــل مـــع التـــراث فـــي المحـــور ، ولاأل حـــورمفـــي ال ـــاني،ل التـــالي طـــرح إ ســـتناداال الث ة، و ـــة مناســـ ـــة نظر لـــى خلف
ة بین األللمفردات موضوعي  ة البیئ اغة اإل، عنـفي المحـور الثالـث صالة والمعاصرةالتراث ـون الطـرح مالئمـا لصـ طـار دها 

حــث ــع النظـر لل قــه علــلیـتم  ،فــي المحــور الرا ــة والمعاصــرةو  المعمارــة المفــردات ىتطب لــى النتــائج إ ، وصــوًال الحضـرة التراث
ة   . المطلو

م البیئي -1  :مفردات التصم
حــث تنــاولی      م ال م البیئــي ا تحدیــد مفهــوم لــىإلوصــول امــن أجــل ، االســتدامةو ،الراحــةو ،  المنــاخ مفــاه  .لتصــم

ــأ لمنــاخامفهــوم ف ــة لــالرض وت البیئــة الكون التــالي إحــداث ألشــمس علیثیر امتعلــ  ــة خاصــة وتغیــرات هــا و نمــا مناخ
ــ مــا . أنســان، تــؤثر علــى اإلمختلفــة منظومــة المنــاخ عموًمــلتــأنتیجــة فهــو  ،نســاناإل الراحــة فهــوممتعل والظــروف  اثره 

ة األ ایلوج ة وال ونهـا  االسـتدامةوتعـرف  خـر .النفس حـث  ـةفـي هـذا ال اجـات تلب ـالاأل حرمـان دون  الحاضـر احت  ج
ـــة مـــن القادمـــة اجـــاتهم تلب ســـمى . احت التـــالي الوصـــول لمـــا  م البیئـــيو مثـــل  التصـــم ـــالترجمـــة المســـتدام الـــذ   ةالماد

ار المتنوعة ألل مف سـة .  المستخلصة من المفاه ة الرئ حث تفصـیل لنسـتند علیهمـا شـيء مـن ال ذلـكلـذلك سـیتم شـرح  ال
ن اإل ة لنظر لمناقشة المفرداتطار افي تكو  .التراث

ة المنظومة 1-1   لألرض المناخ
ن      ة  المنظومة الخاص التعرف بناءم ل األرض علـى تؤثر التي عناصرهو  المناخ مفهوممن خالل دراسة المناخ  لتشـ

ذلك  ،) الغرفة الى المدینة من العمارة الخاص المناخ أجزاءه من والذ( مناخها   .  الطقس عناصر دراسة من البدو
ــة الحالــة وهــو :Weather)  الجــو وأ ( طقــسال - ــة للعناصــر المؤقتــة الیوم ــة واإلشــعاع ــالحرارة( الجو  ،)والرــاح والرطو

ة مدةل ا المؤقتة والمقصود   .مثال واحد یوم محدودة زمن
ـة الحالـة هو :Climate المناخ - لـة مـدةل الجو  الحظـةم مـع الطقـس حالـة متوسـطات خاللهـا مـن خـذیؤ  قـد الـزمن مـن طو
 ا منــاخ ولتعیــین یتغیــر، ال مناخهــا إن رغــم ألخــر  ســاعة مــن او آلخــر یــوم مــن الطقــس یتغیــر قــد المنــاط عــض فــي ان

ــا واحــدة مــرة األقــل علــى مالحظــات وعمــل قــراءات تســجیل مــن البــد منطقــة  واألمطــار الحــرارة درجــة المختلفــة للعناصــر یوم
عبــر األرقـــام متوســطات اخـــذ ثــم ألقـــلا علــى ســـنة ثالثــین لمـــدة الجــو عناصـــر مــن وغیرهــا ا ذلــك عـــد المنــاخ عـــن ل  إحصـــائ

انات استخدام ة العناصر تفاعل عن المتحصلة الب ة المدة لتلك الجو لة الزمن   .(Al-wakeel & others, 1989) الطو
 وهــي ، رعــةاأل المنــاخ وأ الجــو عناصــر تــاثیرات مســرح تمثــل والتــي الشمســي النظــام واكــب احــد وهــي: Earth األرض -

ضــا)   األرض عناصــر أ(  بــدورها ة عناصــر أرعــة مــن مؤلفــة أ ن الجــو عناصــر مــع تتفاعــل  أساســ  العــام المنــاخ لتكــو
ـــن ، لـــألرض م ســـة)  الجـــو  الغـــالف وأ(  الهـــواء فـــي األرعـــة األرض عناصـــر تمثیـــل و ا   والمـــاء)  تضارســـها ـــل(  وال
زهـا األرض لـب وأ(  األرض وجـوف  Weather  الجـو عناصـرذن ا. (Al-fandi, 1975, pp. 2-4))  طنهـاا او ومر

elements  :ة عناصـــر أرعـــة هـــي ـــة واإلضـــاءة الشمســـي اإلشـــعاع ثـــم أوال ـــالحرارة تتمثـــل أساســـ ع ـــا الطب ـــاح ، ثان  والر
ـة و ، ثالثا الجو  والضغط عـا والهطـول والتبخـر الرطو ونـة العناصـر هـذه تـأثیر دراسـة وسـیتم ، را  علـى المنـاخ او للجـو الم
اغة أوال األرض ة األرض منظومة لص ا العمارة على ثم المناخ   . العمارة على المناخ تأثیر لمعرفة ثان
خالصــة      ــن و ــف م ــة المنظومــة تعر ــد الحیــز ذلــك أنهــا أعــاله عناصــرها معرفــة تــم ان عــد لــألرض المناخ  المقی

ا( والمعزول ط من) تخیل ین ملـك والـذ الشمسي لنظاما مثله الذ المح  الشـمس تـأثیر مـن نـاتج خـارجي األول ،سـلو
ة والتغییرات للطاقة األساسي المصدر عّدها(  االتـزان یخل ما وهو الشمس مع األخیرة هذه وتفاعل األرض على) المناخ

ان بین الحرار  ونات العام الك ة، المنظومة لم  تـأثیر مـن نـاتج داخلـي فهـو األرض لمنظومـة الثـاني السـلوك أمـا الشمسـ
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مــا المتفاعلــة( الجــو عناصــر س( األرض عناصــر علــى) بینهــا ف ــا ــاطن والهــواء والمــاء ال ــة مــدة خــالل) األرض و  زمن
لة ظهـر فـيطو ما  ل رقـم ( ،  ـة المنظومـة سـینتج الـذ هـو الـداخلي فالسـلوك.  )1شـ حـددها لـألرض المناخ  ضـمن و
ط عطي الخارجي السلوك أما الشمسي، للنظام العام المح ة للمنظومة فإنه  ط مع التفاعل قدرة المناخ  مثلـه الـذ( المح

ه تمثل والذ) الشمسي النظام هنا ـات األساسـي المصدر الشمس ف ـة للتقل ل. األرض علـى المناخ  یبـین )1رقـم ( والشـ
ة ة المنظومة عناصر بین التفاعل آل ط لألرض المناخ ة الخارجي والمح عـد مناقشـة مـا سـتحدثه . الهـ النسـ مـا  لیـتم ف

ـة التـي تعـد اهـم  فـه معهـا، مـن خـالل التطـرق لمفهـوم الراحـة الحرار ـة تك ف هذه المنظومة من تاثیر علـى االنسـان ، و
م البیئي المالئم لالنسان.     اهداف التصم

  
ة ل راحةال 2 - 1   النسانالحرار

ــة ان الراحــة      ــة مــن تتــأثر الحرار ــةا )1 ناح ــة لفعال ة الحیو ــة ومــن اإلنســان جســم داخــل األساســ ط أخــر  ناح  )2 تــرت
ة ة الفاعل ة الحیو امة من تنتج التي العضل ط فهـي لـذلك ،إضـافة عضلي عمل أ ق ة العوامـل )3 تـرت  لإلنسـان الشخصـ
س ل والتــأقلم والجــنس والعمــر ــالمل ة والحالــة الجســم وشــ شــ ولــون  والمشــرب والمأكــل الصــح ــل رة،ال  الثالثــة الجهــات هــذه ف
ة جهة من بدورها تتأثر أو تتفاعل وهي فیزائي ماد جسد ان لإلنسان تنظر ان ثان   .لإلنسان النفسي الك
الً       ة العوامل من ف ة الجسد ـة مجموعهـا تكـون  التـي(  لإلنسـان والنفس ـة البن ة الماد شـر والنفسـ  مـع متفاعلـة تكـون )  لل

ة والحرارة اإلشعاع( ألرعةا الجو عناصر اغة )والراح والرطو ة المفقـودة الحـرارة بـین التـوازن  مـن نـوع لص تسـ  لإلنسـان والم
ـون . الضـی خاللهـا شـعر ال الحرارة للراحة حدود ووضع م أو العمـارة هـدف ف ـة منظوماتهـا تصـم  هـذه تـوفیر هـو المناخ
اً  لإلنسان الحرارة الراحة ًا. جسد ـ ونفسـ ـاس راحـة االنسـان ولق ق س منهـا المتعلـ  اس راحـة االنسـان وضـعت مجموعـة مقـای

عضها قد اخذ  ة ، والراح)، و انالحرارة في ظل تأثیر عناصر الجو االرعة ( االشعاع ، والحرارة ، والرطو س  الحس الملـ
ة، واشهرها  انا الحالة النفس ة لـ واح طة الراحة الحرار اس خر مهال  : Olgyayمق تور اولجـا  ذ قام بتصم المهندس ف

ـــة فـــي د مـــن أعـــ، وتُ  م األبن ـــاء تصـــم ـــة علـــى اإلنســـان أثن ـــة والجـــادة لدراســـة وٕادخـــال التـــأثیرات المناخ ولـــى المحـــاوالت الواع
ات القرن العشرن  ـة والتـي ال  (Saberi & others, 2006)خمسین اس صالح لكل المناط الحارة الجافـة والرط ، وهو مق

ـة تعــاد 300لـو أكثــر مـن تع فــة عاد ــس خف حــر، مـع مال ــه اإلنســان.  1ل م فــوق سـطح ال قـوم  لـو، ومســتو عمـل عــاد 
ل صــلة الجافــة ، واالحــد2( رقــم والشــ مثــل درجــة حــرارة ال مثــل ) یبــین الخرطــة  تتــألف مــن احــداثیین العمــود  اثي األفقــي 

  انالباحث:  المصدر...  الشمسي بالنظاموعالقتھالألرضالمناخیةللمنظومةالعامالھیكل) 1شكل رقم (
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ة ـــة النســـب ـــاح فـــيالرطو ـــة ( ، وقـــد حـــددت تـــأثیرات ســـرعة الر ) وتـــأثیرات  درجـــة الحـــرارة المظللـــةأعلـــى منطقـــة الراحـــة الحرار
ـة و 21.1oـة التـي تقـع بـین درجـة حـرارة المضافة من اإلشعاع الشمسـي فـي أسـفل منطقـة راحـة اإلنسـان الحرار    26.6oمئو

ة بـی ة نسب ة ورطو ـاد سـ%65الـى  %30ن مئو ازد ـان الحـد األعلـى لمنطقـة الراحـة قـد یـزداد  قـل مـع، علمـا   رعة الرـاح و
ة ة النسب ة الى زادة الحرارة والرطو ما یؤد وجود اإلشعاعات الشمس وذلـك فـي حالـة خفض الحد األدنى لمنطقة الراحة (، 

الرسموجود نقطة تح ـة للهـواء تسـبب ت منطقة الراحة (المظللة  ة مـن الرطو م انت المنطقة حارة جافة فان زادة  )) ، وٕاذا 
ـات البخـار خفض درجة الح م ة المضافة والخطو المنقطة المتفرعـة فـي أعلـى الخرطـة تمثـل  رارة عن طر تبخیر الرطو

ة للحفا على حالة الراحة    . (Al-wakeel & others, 1989)المطلو
ة خـــالل       ـــة النســـب ـــ إدخـــال معـــدالت درجـــات الحـــرارة والرطو ـــن تقر  مـــدةفعـــن طر م ـــة  لـــة لمنطقـــة مناخ ـــة طو ـــر زمن

ة است ة من ناح اس للمصمم المناخي لألبن عطیها هذا المق اإلشـعاع الشمسـي، وسـرعة الرـاح ، والتبرـد  غاللالنصائح التي 
ة  م ارات تصم ـةالتبخیر ، وأنظمة التدفئة ، والتظلیل ، وهي نصائح تعطي للمصمم خ ـاس  بیئ ات المق للمبنـى . ومـن سـلب

اب واحدة یرتدی ة ث ة ودقیـ ضـمن خـط عـرض انه یثبت نوع ما انه صالح فقط  للمناط الحارة الجافة والرط ها اإلنسان ، 
ا ̊  40 ة عنه تقر    . (Saberi & others, 2006)واقل دقة في الخطو القر
م     ـةلالنسان البد من التطرق الى مفهوم اخر معزز لمفهومالعمراني ولمالئمة التصم حرارـة الراحـة الو  ي المنظومة المناخ

البیئــة والمجتمــع االنســاني وهــو مفهــوم االســتدامة عــاد اخــر  عــن طرقــهالــذ یــتم  ،ینــاقش جوانــب اخــر متعلقــة  التطــرق ال
م البیئي المناسب لالنسان.  ات التصم ن االطار العام لمتطل طة بتكو   مرت

  البیئة المستدامة 1-3
ط مــا ــل هــي البیئــة    ونــات  مــن اإلنســان حــ ــة، وغیــر ــةح عناصــرو م ــاتي الوجــود ــل ،معنــى آخــر او ح  المــاد الح

شر الء ضرورة مع، لل قافب االهتمام ا له وما ،للبیئة المتسارع التدهور إ قي خطر من ش شرة على حق الها ال ة أج  الحال
ة لتلــك  والمتداخلــة قــدةالمع التالمشــ سلســلة لحــل العــام اإلطــار رســم عــن طرقــه یــتم مفهــوم االســتدامة وظهــرت. والمســتقبل

ـــة مـــن اجـــل  یئ ـــة و ة واجتماع ـــةالبیئـــة مـــن نـــواحي اقتصـــاد اجـــات تلب ـــال حرمـــان مـــع عـــدم الحاضـــر احت  مـــنالقادمـــة  األج
ة اجاتها المستقبل   .  (Algarrawi,2014, P43) احت

م البیئي  1-4   التصم
قوم بترجمة العالقات التفاعو وهو الوعاء الماد التكن      ة بین تلك لوجي الذ  رةل م المتعلقة  المؤشرات الف المنـاخ مفاه

ــب االرض .  و شــرة علــى  ــاة ال ــ اســتدامة الح ــة ، مــن اجــل تحقی م والراحــة واالســتدامة البیئ م فالتصــم البیئــي هــو تصــم

  (Al-wakeel & others, 1989): المصدر ..Olgyay  /مقیاس خریطة الراحة الحراریة لالنسان ) 2شكل رقم (
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ــون مــنمســتدام  جــو ومــا عناصــر الــة المتمثلــة ي مفــردات المنظومــة المناخهــ: عناصــرها اهــم وعالقــات، عناصــر منظومــة م
ــــة والحضــــرة ــــة المعمار ــــة والخارج ــــالبیئتین الداخل م  انتــــاج الطاقــــة والــــتح ــــالموقع   ،یتعلــــ  طــــة  وعناصــــر االرض المرت

ة على فتعتمد عالقاتها اما ،ومجاوراته من ماء وهواء وماء وغیرها  لفـة، أقـل أداء، اعلى لتحقی العناصر هذه توظیف ف
ٍ  اســتنزاف دون  اجاتــه، االنســان هــو تهدفوالمســ منهــا، أل اتــه مســتو  واالرتقــاء وراحتــه، بإحت  وعالقاتــه ،)الرخــاء تحقیــ( ح

ة   .(Algarrawi,2014, P35-40) البیئة مع وعالقته اآلخرن، مع المجتمع
حــث       ن هــذا الفهــم الشــامل للمحــور العــام لل ــعــد تكــو م البیئــي (ومجموعــة المفــردات التــي عــن طر  مفهــوم التصــم
حـث و ، سـنها مـن منـاخ وراحـة واسـتدامة)تضم لة ال ـان دور  همحـور تتم فـي الفقـرات القادمـة مناقشـة مشـ الخـاص فـي ب

ـر (الحضـار الثقـافي  ة لالنسـان ضـمن مناخـه الف ة المناس ة البیئ م ة في معالجة المفردات التصم ة الزمان الخصوص
عـة المعالجـات ا ـةوالتكنولوجي) المعاصر، وتمییـز ذلـك عـن طب ـة تراث ـة لمناخـات فكر ة البیئ م ـة) لتصـم قة،  (تقلید سـا

ـة التطبیـ التقنـي  ء العامـة، واختالفهمـا مـن ناح ـاد ـة االلتقـاء بـین التراثـي والمعاصـر علـى مسـتو الم وذلك مـن ناح
صمة البیئ ،لوجي المالئم للعصرو والتكن قلل من تاثیر ال عة و   .ةمن منظور مستدام یراعي التآلف مع الطب

) لتعامل مع التراثا -2  :(التقلید
حتة بوسائل ة ال حاول تحلیل الظاهرة التقلید ة ان المنهج التقلید  ه الفیلسوف محمد . تقلید صطلح عل وهو الذ 

ة. أدوات ومناهج و النظر إلى التراث  معنىالجابر بـ" تترث التراث"  عابد الحلقة المفرغة. ذات دوران في  فهوعیون تراث
ن من المستحیل تماما، إحداث نقلة  وسائلو  أدواتدون فب قى من المتعذر، إن لم  ة جدیدة في العلوم الحدیثة فانه سی معرف

ة في الموروث الحضار للعرب والمسلمین وتأتي العمارة في مقدمته ة واختراقات معرف تترث (ان خروجنا من  . نوع
عني اهمال اصالة المفردات المع )التراث ة ال  اطاللة جدیدة على تلك المفردات التراث ننا ان نطل  م ة ، ولكن   مارة التراث

 .) Al-Kahtani, 2011 (بروح المعاصرة 
ذلك   ن النظر  و ضم ثالثة إم ة من منظار معاصر  عادلى المفردات التراث رة للعقل  ا تمثل خالصة التجرة الف

شر عبر التارخ االنساني،  . والسلوك ال النظرة یبني االنسان نموذجه  فعن طروهي محاور النظرة، والمنهج، والتطبی
اتي المنهج العداد الخطوات الالزمة لنقل  ه وفهمه من ذلك الواقع، و الذاتي حول واقعه الموضوعي الخارجي وما استوع

ار  حول تلك االف اتي دور التطبی ل ، و ار النظرة الى حیز التطبی  عن طرالنظرة المنظمة والمخطط لها هذه االف
قي تكن ل رقم ( .) Haddad, 2014 ( لوجيو المنهج الى واقع تطب   ).3ش

  
  

ل رقم (   التطبیق) وتفاعلھا وحركتھا من ذھن االنسان الى الواقع الخارجي. –المنھجیة  –النظریة مراحل العملیة المعرفیة ( )3ش

  .) Haddad, 2014 (المصدر: 
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ة ؟ عدال 1- 2 م المفردات التراث ان هناك فكر نظر واضح لتصم ة : هل    االول : النظر
ا القو بین النظر       ار واالرت االف ا ان التراث العري االسالمي تراث غني  ان الرسول (ص) مثاال واقع ، ف ة والتطبی

ر فحسب، ومنه اخذ معظم  عمل، وال ُیَنظِّ قول و قا الحادیثه الشرفة، فهو  انت تطب لذلك من خالل سنته المشرفة التي 
ان لدینا علماء وفالسفة افذاذ عبر التارخ ة ،المسلمین ذلك، ف  لهم الفضل في وضع االسس المتینة للحضارة العر

ما ة قد ش عصور الظالم، فظهر لدینا ابن سینا الفیلسوف والطبیب، وابن الهیثم الفیلسوف  ،االسالم انت اورا تع ما  ف
ة الكواكب المسألة االكثر  انت دراسة الفلك وحر ثیر، و صرات، والخوارزمي، والبیروني، والفارابي، وغیرهم  ال والعالم 

ملكون م انوا  ة لدیهم، لذلك  تها وتاثیرها على المناخ منذ اهم قة حول الشمس وحر ة الدق ساحة واسعة من المعلومات الفلك
مة عد النظر لتطور المفرات المعمارة القد               (Abdulrahman, 1977) اقدم العصور، مما مهد لنا ادراك ال

 ،(Al-jabiri, 2010).   
عد نظر الدر  ان هناك  ة السؤال هو نعم  ة لد المسلمینفاجا م البیئ   .اك المفاه

ة ؟  عدال 2- 2 م المفردات التراث ان هناك منهج واضح لتصم   الثاني : المنهج : هل 
عد       م الحدیثة التي لم یتعامل معها االنسان اال  عد من المفاه شرة  ة لل قات التكنولوج ان المنهج في مجال التطب

ات القرن ال ة نها اغة الثورة الصناع عه القدماء في ص ان یت ننا الوقوف على منهج معین  م تاسع عشر، لذلك ال 
مفرداتهم المعمارة سو المنهج التقلید الحدسي المبني على التجرة والخطأ، والتعلم المتوارث بین افراد العائلة من االب 

ل ممیزاتها تعاني من خلل رئ ة رغم  انت المفردات التراث رها، فان تطور الى االبن، ف ة تطو طء الكبیر في عمل س وهو ال
بیرة بین  ،تلك المفردات عبر التارخ لتصل الى ما وصلته االن استغرق قرون من الزمن انت هناك ثغرة شاسعة و حیث 

ار الى  ة لنقل االف م سبب انعدام المنهج والخطوات التنظ ا  التطور النظر للعلوم والتطور التقني للتكنلوج
ان الیونانیون ُ  (Jones,1981)طبیت ان  دون ع، فمثال  انه نوع من العبید، و ة  ق ة التطب متهن االعمال الصناع ل من 

، حتى عندما  ل ذلك وسع الهّوة بین النظرة والتطبی العمل الصناعي النه من اعمال العبید، و ما ال یرغبون  العرب قد
اة المدن والت اة البداوة والترحال وشجع االستقرار والبناء على حساب االنتقال جاء االسالم فقد شجع ح حضر على ح

  .(Haddad, 2014) والترحال
ة.      ر المفردات التراث م وتطو ن تمییز منهج معین وواضح بخطوات لتصم م ة السؤال هو ال     اذن اجا

مة منا عدال 3- 2 ة القد انت المفردات التراث : هل  ة لعصرنا؟الثالث: التطبی ة لعصرها؟ وهل هي مناس   س
ان منهج التجرة والخطأ المتأّني جدا، لذلك       عه الحرفي المسلم في صنع ادواته ( ومنها العمارة )  ان المنهج التي ات

فوءا لمتغیرات عصره، ومع تكّیف انسان ذلك  ا  ق عطي نموذجا تطب ورغم خسارته الكبیرة للزمن اال انه استطاع ان 
طء التطور التكنولوجي في مجاالت الصناعة االخر التي ال اته وحاجاته، و ة متطل ة، ومحدود عصر مع الظروف المناخ

ارة والقطار حتى القرن  فاءة 19اخرت اكتشاف الس ة المعمارة تال ، اد الى    ا مع ظرفها وعصرها .مً ؤ المفردات البیئ
ة، وتطور تكنول      عد الثورة الصناع اة حتى ولكن  بیر في مختلف مناحي الح ا صناعة االلة وما احدثته من تغییر  وج

عصر العولمة مة والمالئمة في عصرها  (Haddad, 2014)اطل علیها االن  ة القد حت تلك المعالجات التراث ، فهل اص
  لوجي ؟و مالئمة االن لعصر العولمة واالنفتاح الثقافي والتكن

ة نفسها (رغم من الوالجواب واضح : ف اق ة  اان الشمس واالرض والمنظومة الشمس االهتمام ) اال ان المتغیر النسب جدیر 
ر  اة هو الذ واد ،التكنلوجي لالنسان-هو التطور الف نسان على عدم تقبل استنساخ جبر اإلأواته وتعامله مع الح

ة والمعمارة الى و التكن ة البیئ مة للمفردات التراث ا القد ر لتتالبیئتنلوج ا ئا المعاصرة دون تطو م مع واقع حال التكنولوج
ة الهائلة. ل تعقیداته وقفزاته التكنولوج ر المعاصر  ر العولمة والمناخ الف   وف

رها لتتالئم مع المنظو       ن تقبلها دون اعادة تطو م ة ال  رة لذلك فان هذه االجزاء التي تمثلها المفردات التراث مة الف
ة المعاصرةالتكنولو    .ج
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ر     ة إهل هو  ؟ولكن ما معنى التطو ة او الحضر الت على المفردة المعمار ات علیها إ وأ ؟جراء تعد جراء تشذی
ام أ ؟واعادة استعمالها ة الكامنة خلف ایجاد واستخدام هذه المفردة في زمانها، للق ة العلم رة النظر م هو استخالص الف

رة ت املة لف اغة  ااعادة ص ر والتكنولوج ة او  ،لك المفردة بتأثیر الف عد ذلك على مفردة معمار الحدیثة ولنحصل 
مة. ة قد هة تراث ة معاصرة ولكن بن   حضر

ارمن ذلك س     ر لها یتم اخت انه تطو ین ما نعتقده  عرض مقارن بینها و ة نقوم  و بدیل عنها في أ ،مجموعة مفردات تراث
رة التكنو  ة المعاصرة، أ منظومتنا الف قاملوج ـرتین حـوا سـ مـة واألإر ومقارنـة بـین منظـومتین ف خـر معاصـرة، حـداهما قد

مــة غیــر مالئمــة للتطــورات أ  مــن ذلــك ســتخلصُ ل ر العناصــر المعمارــة ضــمن بیئتهــا المعاصــرة ال ضــمن بیئــة قد ــة تطــو هم
رة  ة الحدیثة. –الف  التكنولوج

ة بین اال -3 ة البیئ  المعاصرة:صالة و المفردات التراث
ه إ توصلال تم في ضوء ما     حث هنا اقامة مقارنة بین منظومتین ل حاول ال قة،  من نتائج في الفقرات السا

ة( روتكنولوج مة واالخر معاصرة )ف ة قد ین احدهما  ،احداهما تراث ، حضر شمولي واالخر معمار تفصیليوعلى مستو
ما    :أتيو

ةالنسیج الحضر لل 1 - 3 ة بین االصالة والمعاصرة من وجهة نظر بیئ   مدینة العر
ة : 1-1- 3 م من وجهة نظر بیئ   النسیج الحضر القد

م      ط والتصم ن ان یتجلى التخط ة  م سمى التكییف أو تحقی  من خاللفي العمارة اإلسالم ، التوازن الُمناخيما 
س  ط و معدات و إضافة بل مالتأجهزة بل عن طر التخط ،  صم هو "العزل" المسلم أهم ما لفت اهتمام المعمار فالمعمار
ومن ذلك  . الراح والملوثاتو الحرارة وهذه المؤثرات تتمثل في  ،نعن المس الخارجي ناخممؤثرات التخفیف أو صد أ 

اتي ما  ة التي قدمها المخطط والمصمم المسلم ف   :(Mustafa, 2013), (Hameed, 1999) تظهر اهم الحلول االبداع
ع المدینة أوال:  - اني المدینة تراص تكتل و هو  الحل المتضام:عن طر تجم حتى ال متالصقة متقارة و في صفوف م
اشرة و االترة  الراح المحملة المتمثلة ةالمناختعرض واجهاتها للعوامل ت  اترفع درجإلى التي تؤد أشعة الشمس الم

اني اني المتجاورة  اتفي ارتفاع اتما أن االختالفمتراصة)، (غیر الالحرارة داخل الم من  واسعةإلى تظلیل أجزاء  قودالم
اني  اشر  يالشمس االشعاعحمایتها من لأسقف هذه الم س الذ أد  عنها طاقة حرارة خالل النهار. لتنتجالم والسبب الرئ

ة  هذهإلى  ة  ةتقلیل نسهو المعالجة المناخ االفراغات الخارج ة و ستحداث والتعوض عنها  ة یتم فراغات داخل  عنأفن
ة وٕاضاءة  توفیر طرقها ة تهو ع ة فضال عما توفره طب ةمن خصوص ة.ل النس ن اني الس   لم

ا:  - ة الشوارع و ثان الواجهاتتغط ام بالمسلم إلى  والمصمم لجأ المخطط :احداث بروزات  عض الشوارع الق ة  تغط
ة من اللحلغرض ا المطر و ما ة  . أما في شوارع المدینةفي من الظالل  مزداتوفیر وذلك من أجل  ،الشمسعوامل الجو
ة (شناشیل) في عمل بروزات المسلم  صممفقد ابتكر الم المسقفةغیر الشوارع  اني المطلة علیهامتراك . حیث واجهات الم
امل الطاب السفلي ستغل األرضي  الطاباألول عن  طابز واجهات الر تب في حین ،قطعة األرض مسطح (االرضي) 
مة فيمعظم في  الحال ما هو اء القد غداد او أالقاهرة أو دمش  االح مة . غیرها منو  ذلك تقوم هذه و  المدن القد
ه. واجهةالظالل على  سقابإ الشناشیل ن لهذه البروزات فوائد جمة عن ذلك فإ فضًال  المبنى وعلى الشارع الذ تطل عل

ة الهواء  ون له دور فيسفل لألعلى للشارع من األ ومتدرج متناقصمقطع  حداثإنها هو م استمرار من حر وتجدیده 
  .علىاألسفل إلى األ

ة ل صغیرة فتحاتاستخدام ثالثا:  - ة جدراننوافذ في و لتهو ة خارج ة من لغرض ال  :سم  اإلشعاع الشمسي الحارحما
فً  ارد ص ون  ،اشتاءً ا  و من الطقس ال عً  حتى  ة ب والغرض من االستعانة ،االتكییف داخل المنزل طب هو من جدران سم

فها في  ة اجل توظ ة وعزل الداخل عن الخارجمواجهة الظروف المناخ   .القاس
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عا: - ةاالرا ة، حیث زل في المدینة اسمات المن وهي من أبرز :ةالداخل فن اجاتا لیلبيجاء العر ة الحت  االجتماع
ةوال ة المتالصقة إلضفاء  ، وجاءت أهمیته من سماحه لالشعاع الشمسي في دخول المنازلمناخ ع الدفء و اإلنارة الطب

عً  المنزل وتكییف فضًال  .لطیف للعائلةمناسب و توفیر جو لو  ،الحرارةدرجات للتقلیل من  مع االستعانة بنوافیر الماء ،اطب
ة تلبيفإن  عن ذلك ة الداخل ة اال األفن اجات االجتماع الطاب األرضي فضاءات الدار في فتحات من خالل إطالل حت

ة ،على الخارج ع اطاللتهانوم الوسطي على الفناء   . للحفا على الخصوص
قة المتعرجةخامسا:  - ة في المدینة واالزقة انت الشوارع : الشوارع الض  البیوتالتي تفصل بین  ألزقةفا .متنوعة العر

قة انت الت المناخألجل وذلك عموًما متعرجة و  ض ن تعرضها ألقل قدر و  مجابهة مش اشرةمن مم  أشعة الشمس الم
سة  . ، فضال عن منع دخول الغراءتوفیر الظاللو  مة وواضحة للمارة واسعة  انتففي المدینة أما الشوارع الرئ ه مستق وش

اء النها  ز المدینةتوصل األح ة تم  .مر مة وعض اللقطات التي والصور التال ثل النسیج الحضر لمدینة الموصل القد
عة االزقة المتعرجة والبروزات والجدران والو  قة وغیرهاتبین طب ل ( (Mustafa, 2013) اجهات ذات الفتحات الض  ).4ش

  
ة :  1-2- 3  النسیج الحضر المعاصر من وجهة نظر بیئ

م لتراثي لكي نحصل على نموذج قرب من النموذج ا      ساالقد ة  ة ، من ناح ة المعالجات البیئ ا وعالقتهطة وفعال
ة ومال ع قة ببیئتها الطب ما یءالوث طة  ة للبیئة المح ة واالجتماع مواصفات سلوك االستدامة الذ م مع ءتالمتها االقتصاد

ل رقم (  (Mustafa,2013)مدینة الموصل القدیمة . المصدر: األزقة في  جانب من بعض )4ش
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مة أهو  ة القد انت تنتهجه المعالجات التراث ون للسلوك الذ  ن التطرق لهذه المعالجات لذلك  .قرب ما  ن م م التي 
ما و تحق السلوك المستدام المتوازن ان  ا . و ا واجتماع ا واقتصاد   :في االتيالكفاءة بیئ
م األ أ أوال:- ة الجدیدة :سلوب تقس ن اء الس فض راضي في االح م قطع األراضي  ام المصمم الحضر بتقس ل ان عند ق

ة في المساكن احد هذه المتغیرات ، فعتمد على عدد من المتغیرات ة الداخل ون المناخ الموضعي والبیئة المناخ البد ان 
ًفا  ة ص ال المبنى ألقل طاقة شمس ة استق م قطع االراضي الى نسب واتجاهات تدرس احتمال موجب هذا یخضع تقس و

ة شتاءً  م ل ،اوأكبر طاقة شمس التصم م  عاد قابلة الن تتح المجاورات في االتجاهات التي ولتكون هذه اال ن  ظلل المس
ة ف ة ص ستفید من  ،تستقبل اقل طاقة شمس ةأو ة شتائ سبیل المثال إذا قام المصمم الحضر  فعلى.  كبر طاقة شمس

ة ة یجب ان ال تواجه الجهة الغر قسم القطع بجبهات واسعة فان الجبهات الواسعة األمام م قطع األراضي واراد ان   ،بتقس
اتجاه الجنوب أو الجنوب الشرقي أو الجنوب الغري، فتكون قطع  حاول جهده في ان تكون الجبهات الواسعة  وأن 
ضطر المصمم لقفل  األراضي التي في ظهرها مواجهة للشمال أو الشمال الشرقي والشمال الغري انه بهذا االسلوب س

ة ة والشرق البیوت الم ،الجهة الغر ها على إضاءة دون ان تدخلأو یجعلها تتظلل  اب األشعة  إلیها جاورة فتحصل ش
ة ة الشمس ف اشرة  الص   .(Al-jawadi, 2002)الم

ا: - ني على التقلیل من الحمل الحرار في الشوارع: ثان م حیث تعد  أثر التشجیر داخل الحي الس المدینة بتصام
ع أبنیتها عامًال  ةشوارعها وتوق م ة و ة والمخزونة في المدینة  مؤثًرا على نوع تس ه من  ،األحمال الحرارة الم عق وما 

طإش ادل حرار مع المح ارة حتم وجود شوارع ،عاع لیلي وت عد دخول الس ة  ة الحال ن اء الس  واسعة ومتنوعة ان واقع األح
عاد  ات  تقوم بتحدیدهاأ یزفإذا  ، الشوارع هذه فيالتي تمر المر ة فإن أقل عرض للشارع على المنا تم التر ن ط الس

ارات سوف ة الس ون اقل من ستة أمتار، ومن  لحر قل ألن  ارات البد من توفیر رصیف ال  ة المارة من الس جل حما
ارة داخل البیت فان اقل مساف 1.5عرضه عن  ل جهة ولغرض توفیر ماؤ للس ارة متر من  ون متر 5ة لكراج الس ، ف

ل ( المخططات والصور الفضائیة لموقع  )5ش

یحوي المتغیرات المطلوبة  جامعة بغداد الذي 
 -2شوارع مظللة باشجار االلبیزیا    -1

 -4شوارع مظللة باالبنیة  -3شوارع مكشوفة 
ارضیات ترابیة  -5ارضیات عشبیة خضراء 

ارضیات  -6وكونكریتیة واسفلتیة مظللة 
  .ترابیة وكونكریتیة واسفلتیة مكشوفة

 (Al-jawadi, & others, 2014): المصدر
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عض واجه الحد األدنى البتعاد عضها ال فإذا زادت المسافة بین مبنى  ،متر 19ون اقل من لن ات المساكن المتقابلة عن 
ة التظلیل بین الب 4وآخر عن  ًفامتر، فإن عمل التأكید لن تكون هناك یوت سوف لن تكون لها فائدة ص ه فإن  ،  وعل

ادل بین البیوت المتقابلة في ني الحدیث جدو في الحصول على التظلیل المت وانه إضافة لذلك فإن ابتعاد  ،الحي الس
قین ارتفاعه  ن ذو طا متر فإن الطاب األرضي في أ  19متر عن واجهة مبنى بنفس االرتفاع مسافة  7واجهة مس
حصل على ظل ة ارتفاع الشمس سوف ال تزد عن  ،منهما سوف لن  درجة . فاذا  15وان حصل على تظلیل فان زاو

ة  انت البیوت ة هائلة من الطاقة الشمس م ستقبل  ون مشمسا و ا فان الشارع س ا ارتفاع الشمس عال غیر مظللة وزوا
ة ولكون الشارع ذو لون داكن ف ة  (ومعامل امتصاص عال) الص ف ة الص متص هو وجدران البیوت الطاقة الشمس فإنه س

بیر .  ل  ش ح هناكوترتفع درجة حرارة الشارع  ص سي ي فضخامة  ف الحمل والخزن الحرار الذ یبدأ إشعاعه الع
ة  الشوارع سیؤد الى تغط األشجار الخاصة  ام المصمم الحضر بتظلیل هذه الشوارع  مساءا من هذه الشارع . لذا فإن ق

سیر من الشارع و  اشر من السقو على الشارع االسفلتي االسود . إالشمسي حجب االشعاع التالي جزء غیر  ن الم
عاب المصمم  نه منالحضر لهذا المفهوم والمخطط است م م س عد ان  التح ما یرد   قوم بزراعتهاعرض الشوارع 

ة التي تسبب ظال هذه األشجار التي إذا سقط علیها ف ،الشمس حرارةض من اكتساب األر  تعمل على منع لاألشجار العال
خرت جزء من مائها قات  اإلشعاع حولته الى غذاء لها و ست جزء آخر من اإلشعاع الى ط فقلت من حرارة الهواء وع

ة التي تغطي الشارع ستخفف من الحمل  ة التشجیر وتهیئة أرصفة عرضة لتتحمل األشجار العال ا. إًذا فعمل الجو العل
،  حیث  صلالحرار ل شجرة 130 لىإ التخفیف قد  اتات من  لما أنها ستضیف الى الشارع جماًال ، یلو وا من  ما للن

ة ال تحتاج عموما فإمستخدمي الحي. و مفعول نفسي على  الماء الذ  تأخذنها ألعندما تكبر الى سقي ن األشجار العال
اطن اال تحتاجه لالحظ  . رضمن    .(Al-jawadi, & others, 2014) .)5( ش

 
ار مواقع المناط الخضراء المشجرة على حرارة الهواء ال ثالثا:- ني:أثر اخت  ون فيفترض ان   قادمة الى الحي الس

ني  ع هذه ف. منتزه وموقع لمالعب االطفالأ حي س ًفا وشتاًئا واالستفادة من توق معرفة اتجاهات الراح السائدة ص
ة( المنتزهات األشجار العال أن  قبل  مهًما في تخفیف حرارة الهواء عامًال  منهاالرح سیجعل هذه في اتجاهات  )المشجرة 

ًفاإ یدخل ان وجود صف من األشجار ا، فالمناط المشجرة شتاء الماررفع درجة حرارة الهواء التالي . و لى الحي ص
اتجاه الرح یخفف في حدود  ة  ة  5 – 2العال ام و  ، م 30مسافة لدرجة مئو زادة السقي فإن درجات الحرارة في األ

ة  ة على مسافة  7لي حوا خفضتنالجافة في المناط ذات األشجار العال من الشجرة عن المناط غیر  م 2درجات مئو
ة .  ن  التشجیر استخدام ولكنالمسق م ض درجة حرارة الهواء ال  ه في في تخف ضه للحرارة االعتماد عل تحدید درجة تخف

ل دقی  قانهانوعیتها الشجرة و ثافة عتمد على ، الن ذلك ش لما  الشجارا وعددعن األرض  وارتفاع س والمسافة بینها ف
عادها  ة األشجار وا النفاذ من خالل تانت نوع ة الهواء  ًفا ودرجة حرارته  اوراقهاسمح لغالب ان تبرد الهواء أعلى ص لما 

ات ولكن ، ءاكبر شتا ن ان یؤد التعاون بین المصمم الحضر والعاملین في مجال الن التجارب ف ،الى تكامل األداء م
ارد شتاء البد ان أث ًفا وأدفأ من حرارة الهواء ال اتات التي درجة حرارتها أوطأ من درجة حرارة جسم اإلنسان ص بتت ان الن

ون  ،تكون معالجا مبدئًا لدرجة حرارة الهواء المار على المدینة ن ان  م ات  في و ) pre heatingفي الشتاء (دوره فالن
  .(Al-jawadi, 2002)ر المناخ الموضعي للمدینة یتغیفي دوره أخذ ل) pre coolingالصیف (
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عا:  - ة للبیئةرا ة الحضر م ة التي تعزز فكرة الحلول التصم عض نتائج  :المفردات المعمار وذلك من خالل مستخلص ل
ة من المصادر  حث  (Al‐jawadi, 2001)، (Al-jawadi, 2010)، (Al-jawadi, 2011) التجارب ال

o لوضع قناع من الظالل حول المبنى ، وعمل البروزات الالزمةنعات الشمس في تظلیل الواجهاتما استخدام، 
ل    .)6(ش

o  اتجاه المبنى وان یبتعد عن وضع الواجهات م  مه لمبنى على ارض مفتوحة وواسعة ان یتح ام المصمم عند تصم ق
بیرة من الطاقة الشمس ات  م االتجاهات التي تسقط علیها  اشرة.العرضة   ة الم

o  األحمال الحرارة ال في قلة التأثر  قترب منه هو افضل االش ل المعمار المستطیل (النظیف) وما  عتبر الش
ا في الشتاء. ة أكثرها اكتسا ف ل رقم ( الص   .)7ش

o  ن م ان معرفة المعمار للمواقع واالتجاهات التي یجب ان یختصر فیها من المساحات المزججة واألماكن التي 
. زد من الكسب الحرار الشتو فا و ا ستقلل من الحمل الحرار المصروف ص   یتوسع فیها نسب

o  مواد لبناء الجدران واستخدام العوازل الحرارة في السقوف األثر ار المعمار للمواد ذات العزل الحرار الجید  ان اخت
ل المعزول عمل الكبیر في التقلیل من التسرب الحرار والتقلیل من اإلجهاد ع عمل اله لى أجهزة التكییف حیث 

  حافظة الماء الثرموس.
o  ة على سطح أفقي ة ستؤد الى تقلیل الحمل الحرار حیث أن الحرارة الشمس ة العال اس ان اعتماد األلوان ذات االنع

ل  ، بعنوان ابعاد مانعات الشمس للفتحات  )1982( الجات مختلفة باستخدام مانعات الشمس من بحث للدكتور الجواديمع )6(ش

 والشبابیك في المباني العراقیة. وھي تعد معالجة معاصرة لمفھوم التظلیل

ل ( افراز الشكل  عن ، تمخضتشكل المعماري االكثر كفاءة بیئیاعلى ال)2001(نتائج دراسة الدكتور الجوادي  )7ش

 المستطیل بالمرتبة االولى وعند توجیھھ بزوایا مختلفة، كما یظھر بالجدول.
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انت  43سود في یوم درجة هوائه أ ة  انت درجة الحرارة ال 84درجة مئو ة بینما  ة على سطح ذو درجة مئو شمس
ة . 59لون فاتح   درجة مئو

حثاإل -4  :طار النظر لل
ح ط العوامل األلوضع اطار نظر لهذا ال الرـاح واالشـعاع والحـرارة ث فقد تم تسق رعة المهمة لعناصر المناخ الممثلة 

ــة  عناصــر االســتدامة مــن بیئــة واجتمــاع واقتصــاد والرطو ط  ة مهمــة تمثــومــا یــرت م اساســ ل تــأثیر عناصــر المنظومــة مفــاه
ـة مارس نشاطاته المعتادة في البیئـة العمران ة ل ان النفسي والجسد لالنسان لمنحه الراحة المطلو ة على الك ( او مـا  المناخ

م البیئي) التصم حث  ه ال مـا  اصطلح عل ه وهـي الراحـة الحرارـة التـي ینشـدها. و صبو ال فها الداء الهدف الذ  التي س
ل رقم ( مبین   . )8في الش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
  
  
  
  

 
ةطار النظر على المفتطبی اإل -5 ة التراث مة) ردات الحضر  :واستخالص النتائج والمعاصرة (القد

احث آلتيالجدول ا م األ الذ وضعه ال ةیبین المفاه ة المؤثرة على راحة االنسان بین الحلول التراث ة للمنظومة المناخ  ساس
مة ة للمدینة في ظل السلوك المستدام . القد   والحلول المعاصرة في المنظومة العمران

  
  

  

 

 البیئيالتصمیم 
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تماعاالج االقتصاد

ل (    طار النظر ) اإل8ش
احثان   المصدر: ال
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  (غیر الُمكلف نسبیًا)المستدام  المعاصر الحلاقتراح   القدیم الحل التراثي  ساسيالمفھوم األت
  شعاع اإل1

  
التظلیل من ما بین 

االشعاع الشمسي 
  والتشمیس المباشر

 تجمیع ابنیة في المتضام النسیج
المدینة . وتظلیل الشوارع باالبنیة 
، من خالل ضیق الشوارع واالزقة 

اءات الخاصة ، مقابل االنفتاح بالفن
 راوابتك .باالبنیة نحو الداخل

 بروزات عمل فكرةل المعمار
 عن علیھا المطلة المباني بواجھات

المتراكبة  البروزات طریق
  ).الشناشیل(

 تسقط إذ جیدة للتظلی كأداة النفضیة األشجار زراعة -
 بتشمیس الشتائیة الشمس ألشعة لتسمح شتاءا أوراقھا

 تعطیھ الذي الظل مساحة وان. والكتل المحیطة األرصفة
 شجرة من یتباین الظل ھذا شكل وان متغیر واحدة شجرة

  .الیوم ساعات مع ویتغیر اتجاھھ أخرى إلى
استخدام مانعات الشمس في تظلیل الواجھات ، وعمل  -

الالزمة لوضع قناع من الظالل حول المعماریة ت البروزا
  المبنى .

 مفتوحة ارض على لمبنى تصمیمھ عند المصمم قیام -
 وضع عن یبتعد وان المبنى باتجاه یتحكم وواسعة ان

 كمیات علیھا التي تسقط باالتجاھات العریضة الواجھات
  المباشرة الشمسیة الطاقة من كبیرة

  الریاح2
  

 (الفاعلةالتھویة 
بتحریك والمنفعلة) 

الریح داخل وخارج 
  المباني

منظومة الفناءات الوسطیة واالزقة 
، والنسیج الكتلي الذي یطغى على 
الفراغات الحضریة الضیقة الممثلة 
بالشوارع یجعل تخلخال بالضغط 
بین المناطق الحارة الصلدة 
الواسعة للنسیج الحضري 
والفراغات الضیقة التي تمثلھا 

سطیة واالزقة . مما الفناءات الو
یسبب انتقال الھواء من مناطق 
الضغط العالي الباردة الى مناطق 

  الضغط الواطي الحارة .

 علىیؤثر المشجرة الخضراء المناطق مواقع اختیار -
  السكني الحي الى القادم الھواء حرارة

 مجال في والعاملین الحضري المصمم بین التعاون إن -
 فإن العموم على ولكن داءاأل تكامل الى یؤدي النبات

 من أوطأ حرارتھا درجة التي النباتات ان أثبتت التجارب
 الھواء حرارة من وأدفأ صیفًا اإلنسان جسم حرارة درجة
 الھواء حرارة لدرجة مبدئیًا معالجا تكون ان البد شتاء البارد
 الشتاء فيفاعال  یكون ان یمكن فالنبات المدینة على المار
 pre(  الصیف فيو ،)pre heating(  نسمیھ ما وھذا

cooling  (للمدینة الموضعي المناخ حسینوت بتھیئة دورهل.  

  الحرارة3
  

 الفقدانو الكسب
  الحراري 

اضافة الى استخدام الفناءات 
الوسطیة ، العمل على زیادة سمك 
الجدران ، وتقلیل مساحة الفتحات ، 
واستخدام المواد ذات المقاومة 

كالجص مثال في  ةالحراریة العالی
  .االنھاءات وغیرھا

التصمیم الحضري المسبق لألرض بحیث یكون ضمان  -
 من تقلل واتجاھات نسب الى خاضعا االراضي قطع تقسیم

 طاقة وأكبر شمسیة صیفًا طاقة ألقل المبنى استقبال احتمالیة
 المصممھا ب تحكمی الن قابلة بعاداأل ھذه لتكون، شتاء شمسیة

 قلأ تستقبل التي االتجاھات في المجاوراتب لیظلل المسكن
  شتائیة شمسیة طاقة كبرأ ویستفید من صیفیة شمسیة طاقة

 منھ یقترب وما) النظیف( المستطیل المعماري الشكل یعد -
 الصیفیة الحراریة باألحمال التأثر قلة في افضل االشكال ھو
  الشتاء. في اكتسابا أكثرھاو
 یجب التي واالتجاھات للمواقع المعماري معرفةضمان  -
 التي واألماكن ،المزججة المساحات فیھا من یختصر نأ

الحمل الحراري  من ستقللحیث  ،نسبیا فیھا یتوسع ان یمكن
  الشتوي الحراري الكسب من زیدوت ،اصیفً  المصروف

 كمواد الجید الحراري العزل ذات للمواد المعماري اختیار -
 األثر السقوف في راریةالعوازل الح الجدران واستخدام لبناء

 اإلجھاد من والتقلیل التسرب الحراري من التقلیل في الكبیر
 الھیكل المعزول عمل یعمل حیث التكییف أجھزة على

  .الماء الثرموس حافظة
 تقلیل الى ستؤدي العالیة االنعكاسیة ذات األلوان اعتماد -

  .الحراري الحمل
  الرطوبة4

  
  الرطوبة النسبیة

ات مائیة بسیطة في استخدام مسطح
وسط الفناء الوسطي یمر علیھا 
الھواء لترطیبھ ، او ادخال الھواء 
عبر ملقف الھواء بین جدران 

ى و الى مستوى تحت االرض المبن
  .لترطیبھ

 في واضح بشكل تؤثر) األلبیزیا( ألشجار الورقیة التغطیة
المكشوفة  بالمنطقة مقارنة تحتھا النسبیة الرطوبة قیم رفع

 ھذا في النسبیة الرطوبة وصلت إذ الظھیرة بعد وخاصة
 لم بینما المكشوفة المنطقة في لھا قیمة ادنى الى الوقت

 األلبیزیا أشجار غطاء تحت النسبیة الرطوبة قیمة تنخفض
  المكشوفة. المناطق في حدث كما
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 :االستنتاجات -6
ة إ )1 ة االستفادة من المفهوم االساسي للمفردة التراث ان مة م فها في النسیج وتالقد اسلوب وظ الحضر او المعمار 

ة تحق الراحة لالنسان فمعاصر ي ظل توازن بیئي اقتصاد ، وضمن سلوك مستدام لتحقی اقصى فائدة بیئ
 .اجتماعي

غي أ )2 ون ین م ضمنن  ر والتكنلوجي للعصر التصم اق الف ة لعصور الس ، مع االبتعاد عن اقحام الحلول البیئ
م البیئة العمتاخرة في ت ر صم سبب االختالف (الف ة المعاصرة  ، واالستعاضة عن التكنلوجي) الهائل بینهما –مران

اد االستفادة من الم ةء العامة للحلول البیئذلك   .ة التراث
ةن إ )3 ة التراث طيء للمعالجات العمران مة التطور ال المعالجات المعاصرة المتسارعة والمتغیرة  القد استمرار. مقارنة 

قی ر واحدة. تقد وسع الفارق التكنولوجي بینهما، في حین  ة للتطو ار االساس اد واالف  الم
ة أ  )4 اإهم اقه النفسي والجسد المتأثر  االرعة للمناخ ( االشعاع،  (أو المقومات) لعواملدراك راحة االنسان ضمن س

ة  .، وضمن سلوك بیئي مستداملراح )، االحرارة، الرطو
ة المعاصرة ضمن اطار شامضرو  )5 المستدام  البیئي ل یراعي السلوكرة التعامل مع الحلول والمعالجات البیئة العمران

م  .للتصم
ات: -7  التوص

ة) هيراحة اإل كون تن أ )1 ة والنفس م المعمار الذ یترجم الى  نسان (الجسد   ان مادالهدف االسمى للتصم
فة( مصمم تكاملي ل والوظ اقه البیئي واالجتماعي )على مستو الش  .ضمن س

ة العمل على ترجمة وتجرد الموروث المعمار  )2 رة تعبر عن معالجات  للمعالجات البیئ ء ف اد الى مجموعة م
ل التقلید  عیدا عن النقل الحرفي للش ة حدیثة  في العمارة المعاصرة،  غ تكنلوج ص فها  ن توظ م ة  إبداع

 التراثي.
ة  –الراح  –جوهرة هي (الحرارة (أو مقومات) رعة عناصر منظومة مؤلفة من أامل مع البیئة التع )3  –الرطو

اغة ا  ن حل او االشعاع) تؤثر في ص م مع مراعاة التقاطع مع  وضعها او تفسیرها عبر الزمنمعالجة بیئة 
ة من اجل تحقی راحة االنسان ة الحل . وذلك ألمنظومة االستدامة البیئ مي التصجل شمول البیئي وعدم اقتصاره م

.دون أ بعلى جوان  خر
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