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الكليمات الداللية
أقوال المستشرقين في
المدينة اإلسالمية؛
الخصوصية في المدينة
اإلسالمية؛ استدامة
المدن اإلسالمية.

مدرس بقسم العمارة – كلية الهندسة – جامعة األزهر

الملخص
تعرضت المدينة اإلسالمية إ لى الكثير من التشويه والتدليس من قبل العديد من
المستشرقين وذلك من خالل أبحاثهم وكتاباتهم ،حيث صوروا المدينة اإلسالمية
على أ نها من المدن التي قامت دون تخطيط مسبق ،جعلها ضمن المدن
العشوائية ،او العفوية ،وصوال الى المدن الفوضوية ذات األزقة الضيقة
والمتيهة والتي يحتاج الزائر إليها إلى مرشد حتى ال يضيع في المدينة،
باإلضافة إ لى عدم تلبيتها لالحتياجات المطلوبة للسكان .في المقابل تحسين
صورة المدن اإلغريقية والرومانية ،وذلك على أنها مدن مخططة ومنظمة.
تهدف الدراسة إلى رصد أقوال المستشرقين عن المدينة اإلسالمية وفي المقابل
إبراز المبادئ والقيم التي أسست عليها المدينة اإلسالمية وكيف أنها حققت
المتطلبات اإلنسانية للسكان ،باإلضافة إلى أنها حققت مبادئ االستدامة والتي
ينادى بها كل العالم حديثاً.
لتحقيق أهداف الدراسة فقد بنيت على ثالثة اتجاهات أساسية هي:
• توضيح الهدف من نشأة المدن اإلغريقية والرومانية باإلضافة إلى مدن
العصور الوسطى في أوربا ،وذلك في مقابل المدن اإلسالمية ،بهدف الوقوف
على مدى توفير أ ي من هذه المدن الحياة الكريمة للسكان.
• عرض أقوال الغرب في المطالبة بتحقيق الخصوصية في المسكن ،وفي
المقابل دراسة المبادئ األساسية التي قامت عليها المدينة اإلسالمية والتي من
أهمها تحقيق الخصوصية.
• قراءة لمطالبة العالم حديثا بتطبيق االستدامة في المباني ،ومن الناحية األخرى
توضيح كيف حققت المدينة اإلسالمية مبادئ االستدامة من استدامة اجتماعية،
وبيئية ،واقتصادية.
ثم في النهاية تثبت الدراسة كذب وزيف أقوال المستشرقين والتي حاولوا من
خاللها تزييف صورة المدينة اإلسالمية.
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 .1مقدمة.
تتحدد إشككككالية البحث في دراسكككة أقوال ودراسكككات المسكككتشكككرقين عن المدينة اإلسكككالمية ،والتي يمكن القول إن هذه
األقوال لم تؤسس على دراسات علمية موضوعية ،بل أسست على أهواء شخصية.
يهدف البحث إلى الرد على هذه األقوال من خالل توضيح أهم المبادئ واأل سس التي قامت عليها المدينة اإل سالمية
عموماً والمسكن خصوصاً ،والتي قامت بصورة أ ساسية على تحقيق المتطلبات اإلنسانية للسكان ،وذلك في ضوء
أقوال الغرب أنفسككككهم والمنادية بضككككرورة تحقيق تلك المبادئ اإلنسككككانية ،وذلك مثل توفير الخصككككوصككككية في البيئة
السكنية ،باإلضافة إلى تحقيق االستدامة.
يتح دد المجال العلمي للبحث في دراسككككككة تارين المدن األوربية القديمة ومقارنتها بالمدن اإلسككككككالمية من حيث مدى
تلبية المدينة للمتطلبات اإلنسككانية ،السككيما في ضككوء أقوال الغرب المنادية بذلك ،باإلضككافة إلى دراسككة مدى تحقيق
المدينة اإلسالمية لالستدامة في ظل المطالبات العالمية حديثاً بضرورة تحقيقها في البيئة السكنية.
 .2رؤية المستشرقين للمدينة اإلسالمية.
تحاول الدراسكة أن ترصكد بع أقوال المسكتشكرقين حول المدينة اإلسكالمية والمسككن اإلسكالمي ،والتي حاولوا من
خاللها تزييف الحقيقة وتشويه الصورة ومنها:
كريسككويل  Creswellوالمعروف في دراسككة المدن والعمارة اإلسككالمية يقول إن مدن البصككرة والكوفة والفسككطا
ما هي إال مدن متميزة "بأزقة فوضوية متيهة ومجازات صماء متداخلة مع خيام وأكواخ بينها أرض ضائعة ،حيث
يحتاج الزائر لمدينة الكوفة إلى مرشد عندما يزور الحي اآلخر (حتى ال يضيع).
المينس  Lammensيقول "إ ن العبارات المختلفة التي اسككتخدمها المؤرخون العرب كالحيرة والفسككطا والقيروان
تقترح صورة غير منظمة لمدينة نامية".
جرونوبوم  Von Grunebaumحيث يقسكككككككم المدن اإلسكككككككالمية إ لى مجموعتين هما :مجموعة المدن التلقائية أو
العفوية أو العشككككوائية  ، spontaneousومجموعة المدن المبدعة  createdأو المخططة .فمجموعة المدن التلقائية
هي النمط السائد في العالم اإلسالمي.
وما هذه االنتقادات إال انعكاس مباشكككر لمقارنة هؤالء الباحثين للمدن اإلسكككالمية بالمدن اإلغريقية والرومانية ،وذلك
ألن السلطات المركزية هي التي خططت المدن اإلغريقية والرومانية ولذلك اعتبرت مدناً مثالية أو منظمة أو مرتبة
الستقامة شوارعها وتحاذي مبانيها( .أكبر1995 ،م)
ومن هنا فإن الدراسة ستقوم على ثالثة محاور:
• التعرف على تارين ال مدن األوربية ومقارنت ها بال مدن اإلسكككككككالمية من حيث مدى تحقيق ال مدن لالحتياجات
األساسية للسكان.
• رصد بع أ قوال الغرب المنادية بضرورة توفير الخصوصية بالمسكن ،وفي المقابل دراسة المدينة اإلسالمية
للتعرف على مدى تحقيق الخصوصية من عدمه.
• قراءة لموضكككوال االسكككتدامة والذي ينادي به العالم حديثاً ،وفي المقابل محاولة التعرف على مدى تحقيق المدينة
اإلسالمية لمبادئ االستدامة من عدمه.
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 .3المحور األول :المدن األوربية واإلسالمية ومدى تحقيق المتطلبات االنسانية.
المدينة اإلغريقية والرومانية.
اعتمدت المدينة اإلغريقية والرومانية في تخطيطها على النظام الشكككككبكي المتعامد المكون من شكككككوارال مسكككككتقيمة
متقا عة ومت عا مدة ،والتي تعكس سكككككككيطرة الحكم وتقديس الشككككككك عن للنظام والقانون .وفي المركز يوجد المعبد
الروماني أ و الكنيسة الكاتدرائية في العصر البيزنطي وحولها الساحة العامة.
مدينة العصور الوسطى.
مع بدء تف كك ا لدو لة الرو مانية في أواخر القرن الخامس الميالدي بدأت ال مدن في أوربا في التدهور والتف كك،
وهجرها السكككككككان إ لى الريف بسككككككبن عدم االسككككككتقرار وانعدام األمن ،األمر الذي أدى إلى التفاف الفالحين حول
قصككور اإلقطاال بحثا عن األمن وسككب ل العيش ،ثم أحيطت هذه التجمعات بأسككوار للحماية ،وبدأ االهتمام بها يتزايد
مع اختراال المنجنيق وغيره من اآلالت الحربية ونشكككأت بذلك مدن العصكككور الوسكككطى في أوربا محا ة بأسكككوار
عالية  ،ومع تزايد عدد السكككككان بدأت المباني تتزاحم في المدينة وتسككككتولي على فراغها وأصككككبح االزدحام ونقص
الخدمات وانتشار األوبئة مشاكل خطيرة تهدد هذه المدن (الكحلوت.)2010 ،

شكل  .1تخطيط مدينة تيمجاد الرومانية بشمال أفريقيا (حماد)2006 ،

من ذلك يتضككح أن معظم المدن اإل غريقية والرومانية وكذا مدن العصككور الوسككطى كانت تبنى لتسككتوعن احتياجات
الحكم أكثر منها لخدمة احتياجات السكان ،حيث تمثل المدن اإلغريقية والرومانية صورة لنظام الحكم الفردي والذي
ظهر في تنظيم شكككككبكة الطرت المتعامدة والمسكككككتقيمة من أجل التحكم في الداخل والخارج من السككككككان ،بينما أقيمت
المدن األوربية في العصكككور الوسكككطى السكككتيعاب الفالحين الذين هاجروا وتجمعوا حول اإلقطاعيين لخدمتهم ،األمر
الذي أدى إ لى ظهور مدن عصر النهضة للتغلن على مشاكل المدن القديمة والتي خططت بأشكال هندسية مجردة ال
تراعي النمو الطبيعي للسكان( .الكحلوت)2010 ،
المدينة اإلسالمية.
ال ومضكككموناً) ارتبا اً وثيقاً وكام ً
ارتبطت هذه المدن (شكككك ً
ال باإلسكككالم ،كمنهف و ريقة في الحياة ،وأصكككبح اإلسكككالم
ونظامه وأحكامه هو المحور األسكككاسكككي الذي تدور حوله حياة المدينة بأسكككرها وبكل تفاصكككيلها ،وبجوانبها المختلفة
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وتخطيطها وتركيبها العمراني (غرايبة.)2015 ،
وخير دليل على ما سككبق اهتمام كثير من الباحثين (مسككلمين وأجانن) بإبراز دور اإلسككالم في تارين التمدن ،وإظهار
أثره اإليجابي على المدين ة اإلسككالمية من حيث مبناها ومعناها ،وخير شككاهد على ذلك هو الكم الهائل من أقوال العالم
الفرنسككككككي موريس لومبارد في كتبه العديدة عن دور اإلسككككككالم في حركة التمدن والعمران مقارنة بعصككككككور التمدن
السكككككككابقة ،فيقول" :كانت الحضكككككككارة اإلسكككككككالمية بين الصكككككككين والهند وبيزنطة والكيانات البربرية وذلك خالل
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اإلمبرا وريات القديمة وحتى يقظة الدول العصككرية" .ويمكن القول إن الحضككارة اإلسككالمية كانت في مجدها األول
عبارة عن بوتقة تاريخية وجغرا فية ،وقد شهدت منطقة العرات وهي مركز الخالفة العباسية نه ضة عمرانية خارقة،
مثل مدينة بغداد ،والبصرة ،والكوفة (غرايبة.)2015 ،
تخطيط المدينة اإلسالمية.
اعتمد تخطيط المدينة اإل سكككككالمية على المشكككككاركة الفعالة للسككككككان في المدينة ،والذي راعى التركيبة االجتماعية،
حيث اختصككت كل قبيلة أو عائلة في موضككع بالمدينة مع تر إ مكانية النمو والتطور لكل منها ،كما اعتمد تخطيط
المدن اإل سالمية على الشكل العضوي الطبيعي المرن والقابل للتمدد حسن حاجة السكان(.الكحلوت)2010 ،
باإلضككككافة إ لى ذلك فكان يراعى في اختيار موقع المدن اإل سككككالمية مشككككاركة أصككككحاب العلم والدراية في قضككككايا
الصحة والزراعة والري والتجارة الختيار الموقع المناسن للمدينة ،كما يشتر أن تكون المدن في أماكن مرتفعة
وعلى نهر جار عذب لمد المدينة بالمياه الالزمة( .علي)2007 ،
ذكر ابن أبي الربيع مجموعة من الشكككرو أو المبادئ التخطيطية التي يقول إنه اسكككتخلصكككها من وصكككايا الرسكككول
صلى هللا عليه وسلم وخلفائه الراشدين أثناء بنائهم عاصمة اإل سالم األولى (المدينة المنورة) ،وكذا من بناء المدن
اإل سالمية المبكرة مثل البصرة والكوفة والقيروان والفسطا  ،وتتمثل في:
شروط اختيار مواقع المدن اإلسالمية.
يقول ابن الربيع "وتعتبر في إنشاء المدن ست شرائط":
•

سعة المياه المستعذبة.

•

إمكان الميرة المستمدة.

•

اعتدال المكان وجودة الهواء.

•

القرب من المرعى واالحتطاب.

•

تحصين منازلها من األعداء والذعار.

•

ان يحيط بها سور يعين أهلها.

فالماء شككر أسككاسككي في اختيار مواقع المدن ،عليه تقوم الحياة ،وتعتبر سككعة المياه نظرة مسككتقبلية الزدياد متوقع في
عمران المدينة ،أما توفير الغذاء فهو شكككر أسكككاسكككي لنشكككأة المدن واسكككتمرار حياتها ،فيكون موقعها مرتبطاً باإلقليم
وبالطرت التجارية الرئيسكككية فينعكس ذلك على رخائها ،ويؤكد شكككر اعتدال المكان على أهمية المناخ واالعتبارات
الصككحية في اختيار المسككلمين لمواقع مدنهم ،نظرا ألهمية التفاعل بين اإلنسككان وبيئته الطبيعية ،كما أن توفير الزرال
والمرعى والوقود والغذاء واألخشاب الالزمة للبناء من مقومات ازدهار المدن لتأمين مصادرها واحتياجاتها األولية،
وعند اختيار موقع المدينة فالبد من تحصكككككككينها بالمعالم الطبيعية الحاجزة التي تعين على دفع األخطار (نهر مثالً)،
وزيادة على ذلك يجن إحا تها بسور ،زيادة في التحصين والحماية.
شروط تخطيط مواضع المدن اإلسالمية.
ذكر ابن أبي الربيع مجموعة من الشرو تتمثل في:
•

أن يسوت اليها الماء العذب ليشرب ويسهل تناوله من غير عزف.

•

أن يقدر رقها وشوارعها حتى تتناسن وال تضيق.

•

أن يبنى فيها جامعا للصالة في وسطها ليقرب على جميع أهلها.
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•

أن يقدر أسواقها حتى ينال سكانها حوائجهم عن قرب.

•

أن يميز بين ساكنيها بأن ال يجمع بين أضداد مختلفة ومتباينة.

•

إن أراد سكناها فليس أفسح أ رافها وليجعل خواصه كفالة من سائر جهاته.

•

أن يحو ها بسور خوفا من اغتيال األعداء ألنها بجملتها دار واحدة.

•

أن ينقل إ ليها من أهل العلم والصكككككنائع بقدر الحاجة لسككككككنها حتى يكتفوا بها ويسكككككتغنوا عن الخروج إلى
غيرها (غرايبة.)2015 ،

شكل  .2رسم تخطيطي يوضح موقع الفسطا والعسكر والقطائع ،جنوب القاهرة ،ويبدو شا ئ النيل بمجراه
القديم بالقرب من جامع عمرو( .عبدالجواد)2010 ،

وبذلك نرى مدى االهتمام في اختيار موقع ونمط تخطيط المدينة اإل سالمية لتلبية االحتياجات األ ساسية للسكان ،مثل
المأكل والمسكن والمشرب وتوفير األمن واألمان للسكان ،باإلضافة إ لى توفير العمل الذي يوفر للمقيم بالمدينة الحياة
الكريمة.
على ذلك يمكن القول إن تخطيط المدينة اإلسالالالمية لك يكن عشالالوامياي وما يقول المسالالتشالالرقون ،بل أسالالت لتلبية
أهداف اساسية توفر الحياة الكريمة للسكان.
 .4المحور الثاني :الخصوصية ومطلب إنساني.
الخصوصية.
احتياج األفرا د لمزاولة أنشكككككككطتهم المختلفة دون مراقبة أو متابعة من اآلخرين ،وهي تعني الحماية من فضكككككككول
اآلخرين ،وحماية أصككحابها من االتصككال الخارجي غير المرغوب فيه ،وهذا يهيئ سككبل الراحة واالسككتمتاال بالحياة
مع توفير الحد المناسن من العالقات االجتماعية ،والتعامل مع اآلخرين( .الفرا)2013 ،
أنواع الخصوصية( :سليمان ع)2017 ،.
الخصوصية البصرية.
ترتبط بحاسكككككككة البصكككككككر التي تعد من أهم وسكككككككائل المراقبة لتصكككككككرفات اآلخرين ،ومن هنا يمكن دراسكككككككة مفهوم
الخصوصي ة البصرية في إ ار الحماية البصرية التامة من نظرات المشاهدين أو المتطفلين سواء بالحماية التامة أو
الحماية النسبية ،ارتبا ا بنوعية النشا الممارس من الفرد أو الجماعة كما يتضمن مفهومها اإلحساس بالحماية من
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المراقبة والمتابعة للفرد سككككواء أكان منفردا أم في إ ار ا لجماعة ،وكذلك عدم التعدي على حرياته وخصككككوصككككياته
سكككككواء على المسكككككتوى الخارجي أم الداخلي ،ونجد أنه في أوقات كثيرة يحتاج اإلنسكككككان إلى العزل البصكككككري عن
الخارج بنسبة كبيرة ارتبا ا بأنشطة معينة تستلزم هذا القدر من الحماية البصرية.
الخصوصية السمعية.
تمثل الخصكككوصكككية ال سكككمعية إمكانية توفير بيئة صكككوتية مناسكككبة للراحة الفسكككيولوجية والنفسكككية داخل المسككككن تتيح
لإلنسككان القيام بمختلف األنشككطة بطريقة بيعية دون أن يسككتمع إلى حديث اآلخرين أو يسككتمع إليه اآلخرون ،وتأتى
حاسة السمع في المرتبة الثانية من وسائل المراقبة الطبيعية لتصرفات الغير بعد حاسة البصر ،وهى في الوقت نفسه
ال تقل أهمية عنها ،حيث يسكككتغلها الشكككخص المتطفل في معرفة أحاديث الغير عن ريق التنصكككت ،مما يسكككبن عدم
الراحة ومراقبة غير مسككككتحبة لصشككككخاب المراقبين ،فيلجأون إلى خف أصككككواتهم مما يسككككبن لهم نوعا من الكبت
لحريتهم.
الخصوصية الشمية.
تعتبر حاسككة الشككم من الحواس األسككاسككية والرئيسككية لإلنسككان ،لذلك فالخصككوصككية الشككمية في مفهومها العام ال يمكن
تحقيقها إال إذا توافر لإلنسككككان االرتياح واألمان فيما يتعلق بخاصككككية الشككككم ،والتي ترتبط عموما بأي روائح ،سككككواء
مرغوبة أم غير مرغوبة ،والتي تؤثر نفسككككيا وسككككيكولوجيا وبا لدرجة األولى على صككككحة اإلنسككككان ،وتأتى في خالل
إ ار المنفعة ،والصحة العامة للمجتمع.
مستويات الخصوصية.
تقسم مستويات الخصوصية إلى ثالثة مستويات هي الخصوصية على المستوى العام والخصوصية على المستوى
شبه العام ،والمستوى الخاب.
• الخصوصية على المستوى العام.
تشمل المنا ق والفراغات ذات االستعمال العام على مستوى الحي السكني ،والطرت الرئيسية والمنا ق التجارية
في الحي السكني ،واألماكن المفتوحة والخضراء.
• الخصوصية على المستوى شبه العام.
تشمل المنا ق والفراغات ذات االستعمال العام على مستوى المجاورة السكنية.
• الخصوصية على المستوى الخاص.
هي أعلى مستويات الخصوصية المطلوبة ألن استعمال المسكن يقتصر على أشخاب محددين ويمارس فيه العديد
من األنشطة وتختلف درجة الخصوصية المطلوبة لكل نشا ( .دحالن)2008 ،
الخصوصية واحتياج إنساني.
قام علماء النفس واالجتماال بتحديد هذه االحتياجات كالتالي:
االحتياجات الثابتة.
• االحتياجات االجتماعية "الحياة في جماعة ،الخصوصية ،األمان ،الحاجة إلى تحقيق الشخصية وخلق الفردية".
• االحتياجات الوظيفية.
• االحتياجات البيولوجية.
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االحتياجات المتغيرة.
• االحتياجات االقتصادية.
• االحتياجات الجمالية.

شكل  .3التنظيم الهرمي ألولويات االحتياجات األساسية والفرعية لإلنسان بقا ً لتقسيم موسلو ويتضح أن
الخصوصية مدرجة ضمن االحتياجات األمنية لإلنسان (سليمان ال)2013 ،.

الغرب ومفهوم الخصوصية:
• يقول ( ) Chapin 1951إن الخصوصية هي أن تحس بانفراد بعيداً عن ضغط اآلخرين.
• يقول ( ) Kuper 1953, Kira 1966إن الخصوصية هي منع التطفل والعالقات الغير مرغوب فيها سواء
السمعية أم المرئية أم بكافة وسائل االتصاالت.
• يقول ( ) Rapport 1972إن الخصوصية هي القدرة على التحكم في االنفصال أو عمل عالقات مع
اآلخرين ،حيث إنها األداة لمنع أو تحقيق هذه العالقات.
• يقول ( ) Altman 1980إ ن الخصوصية هي تحديد ريقة التحكم في تصرفات الشخص تجاه النفس أو تجاه
المجموعة( .إسماعيل)1994 ،
لذلك تعتبر الخصوصية مطلباي إنسانياي فطرياي ،ويعتبر المسكن الموطن األساسي لإلنسان الذي يجب أن يحقق فيه
مبدأ الخصوصية.
المدينة اإلسالمية وتحقيق الخصوصية.
يوفر النسيف العمراني في المدينة اإل سالمية القديمة الفراغات المناسبة للسكان لممارسة األنشطة المختلفة بحرية ،كما
يعكس المسكن في هذه المدينة ال قديمة التوازن المطلوب بين الخصوصية ألصحاب المنزل واالتصال مع بقية السكان
موجه إ لى الداخل حول الفناء لحماية خصكككككوصكككككية المرأة وإعطائها الراحة والحرية في التخلص من رقابة اآلخرين.
(علي)2007 ،
يعتبر المبدأ األسككاسككي في تصككميم النمط العمر اني في المدينة اإلسككالمية هو إيجاد التوازن بين الخصككوصككية
المطلوبة لصسرة والتالحم المطلوب للمجتمع ككل ،فعلى سبيل المثال تدعو حياة المسلم المنزلية إلى الخ صوصية
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الكاملة والتي تسككتلزم الفصككل الشككديد عن األنشككطة الخارجية ،وفي نفس الوقت عليه المشككاركة الفعلية في أنشككطة
المجتمع.

شكل  .4النسيف العمراني للمدينة اإلسالمية وتحقيق الخصوصية (إبراهيم)1983 ،

في إ ار ذلك نجد أن المسككاكن في المدينة اإلسككالمية تتجمع حول حارات صككغيرة وضككيقة ،وينتهي بعضككها بنهاية
مقفلة .وتصكن هذه الحارات في سكاحة صكغيرة (فراب شكبه خاب) تسكتغل هذه السكاحة في إقامة احتفاالت الزفاف
وسككرادقات العزاء وما شككابه ذلك .أما على مسككتوى الحي ،نجد أن كل مجموعة سكككنية تتجمع حول مركز صككغير
(فراب شكبه عا م) تزاول به األنشكطة األسكبوعية ويضكم جامع ومدرسكة وبع المحالت الصكغيرة .وعلى مسكتوى
المدينة تتجمع األحياء مع بع ضها مشكلة فيما بينها ساحة عامة رئيسية بحيث تكون هنا مسارات حركة مباشرة
من األحياء إ لى السكاحة ،والعكس غير صكحيح .كل ذلك يعمل على تحقيق الخصكوصكية على كل المسكتويات ،بدءاً
من المستوى الخاب بالمسكن وصوالً إ لى المستوى العام على مستوى المدينة( .شلبي ،)1984 ،وقد تميز المسكن
في المدينة اإلسالمية با ستخدام عناصر معمارية متعددة تحقق في النهاية الخصوصية للمستخدمين ،وذلك بدءاً من
استخدام المداخل المنكسرة والتي ال تسمح لمن في الخارج برؤية من بالداخل والذي يؤدي إلى رقة تتصل بالفناء
الككداخلي كمككا زودت بع الككدور بممرات داخليككة تمكن أهككل الككدار من التنقككل بين أجزائككه دون المرور بككالفنككاء
األوسط ،باإلضافة إ لى استخدام المشربيات لحجن رؤية من بالخارج للداخل( .عبدالجواد)2010 ،

شكل  .5التدرج الهرمي للفراغات في المدن اإلسالمية( .شلبي)1984 ،

على ذلك يمكن القول إن األ ست التي قامت عليها المدينة اإل سالمية بصورة عامة والمسكن بصورة خاصة ولها
تصب في توفير الخصوصية بكل مستوياتها بدءاي من المستوى العام ،مروراي بشبه العام ،ثك المستوى الخاص.
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 .5المحور الثالث :االستدامة والمدينة اإلسالمية.
مفهوم االستدامة.
بدأ مفهوم االسكككتدامة بالظهور والتطور منذ السكككبعينيات من القرن العشكككرين ،لكنه انتشكككر واسكككتخدم في قطاعات
صناعة البناء والتشييد خاصة بعد التسعينيات (بعد مؤتمر ريو دو جانيرو عام 1992م) .حيث اتجه العالم لالهتمام
باالرتبا الواضككككككح بين التنمية االقتصككككككادية والبيئية ،ومن هنا ظهر مفهوم التنمية المسككككككتدامة (Sustainable
) ،Developmentالتي تعرف على أنها "تلبية احتياجا ت األجيال الحالية دون اإلضكككككككرار بقدرة األجيال القادمة
على تلبية احتياجاتها".
ويعد مفهوم "التنمية المستدامة" في إ اره العام مفهوماً بيئياً ثم تحول إلى مفهوم تنموي شامل يراعي ثالثة محاور
رئيسية تعد الدعائم األساسية؛ باختالف أحدها تتأثر األهداف الرئيسية للتنمية أو االستدامة ،والمحاور هي:
• المحور البيئي Environment
• المحور االجتماعي (اإلنساني) Society
• المحور االقتصادي Economy
وقد أكدت االسكككككتدامة في الجانن االجتماعي على ضكككككرورة دمف المبنى بمحيطه اجتماعيا سكككككواء على مسكككككتوى
الجماعات البشرية أم على مستوى العالقة مع اإلرث الثقافي والعمراني والمعماري للمنطقة( .قاسم)2014 ،
الغرب واالستدامة في المدينة اإلسالمية.
توجد العديد من كتابات الغرب والتي أشادت بالعمارة اإلسالمية من حيث تحقيقها لمبدأ االستدامة ،وفي هذا السيات
نجد أن "بول أوليفر" " Paul Oliverفي كتابه "موسكككككككوعة العمارة التقليدية" يؤكد نجاح العمارة التقليدية إلى
كونها نتاجا للتجاوب المنطقي مع الموارد المتوفرة في ال بيئة والعوامل المناخية وحاجات المجتمع ،أما "بريان
إدواردز  " Brian Edwardsوهو أحد أهم المختصكككككين في االسكككككتدامة والعمارة الخضكككككراء ،يؤكد على أسكككككس
االستدامة في العمارة التقليدية بقوله "لقد تمكنت العمارة التقليدية من مزج أبعاد االستدامة االجتماعية مع متطلبات
البيئة لتشكيل عمارة مستدامة متوافقة مع البيئة"( .شاهين)2008 ،
تحقيق االستدامة في المدينة اإلسالمية.
تعتبر المدينة اإل سككالمية بنسككيجها المتضككام أفضككل مثال على تطبيق مفهوم االسككتدامة على مسككتوى المدينة ككل،
فتخطيط المدينة ومعالجات مسارات الحركة من حيث العرض ،والشكل ،الطول ،التوجيه ،يمثل المرحلة األساسية
للتكيف مع البيئة .حيث يؤدى النسككيف المتضككام إلى تلطيف مؤثرات المناخ األسككاسككية والتخفيف من آثارها خاصككة
درجات الحرارة العالية واالشعاال الشمسي والرياح المتربة والحارة وبالتالي التخفيف من إجمالي الحمل الحراري
المؤثر على واجهات األبنية خاصة الوحدات السكنية( .شاهين)2008 ،
وكما ذكر سكككككابقا عن أسكككككس ومبادئ تخطيط المدينة اإلسكككككالمية والتي أوضكككككحها ابن أبي الربيع ،نجد أن المدينة
اإلسالمية قامت على ثالثة أسس رئيسية وهي:
• المجتمع :حيث تحقيق متطلبات واحتياجات السكان ،في ضوء حياة تعتمد على التعاون دون اإلضرار بأي من
أفراد المجتمع.
• البيئة :توفير كل السبل واإل مكانيات المتاحة لتحقيق بيئة مريحة وصحية للسكان.
• االقتصاد :وذلك بتوفير االستقرار االقتصادي لسكان المدينة( .غرايبة)2015 ،
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يعتبر من أهم مظاهر التخطيط العمراني للمدينة اإلسككككالمية هي الشككككوارال الضككككيقة مع األفنية الداخلية المكشككككوفة
واللذ ان يقومان بتوفير الظالل والحماية من أشعة الشمس مما يسمح بانتقال الهواء من الشوارال الضيقة التي تمثل
منا ق الضككككغط العالي إلى األفنية الداخلية التي تمثل منا ق الضككككغط المنخف خاصككككة أثناء النهار وتعرضككككها
ألشعة الشمس .وكان عدم جعل شوارال وممرات المدينة مستقيمة بهدف تحويلها إلى أنفات للرياح الشتوية الباردة
أو رياح الخماسكككككككين السكككككككاخنة المحملة باألتربة والرمال ،كما أن ضكككككككيق الشكككككككوارال يمنع حدوث ذلك من خالل
التعرجات واالنحناءات وإتاحة منا ق مظللة أيضا( .علي ،)2007 ،وبذلك تتحقق االستدامة البيئية داخل المدينة
اإلسالمية.
أما بالنسبة للمسكن في المدينة اإل سالمية فقد تميز بأنه جزء من النسيف العام للمدينة ولم يكن منفرداً او شاذاً
عن المباني المجاورة ،يقوم على وحدة الجيرة والتي تمثل أهم التوجهات الحديثة للسكككن المسككتدام اجتماعياً ،وبذلك
يؤكد على الترابط االجتماعي دون تمييز بقي أو اجتماعي في المظهر الخارجي ،هذا ال يعني عدم إضكككككككافة كل
فرد لمسكنه الخاب من الداخل ما يلبي متطلباته واحتياجاته( .شاهين)2008 ،

شكككككل  .6وحدة الجيرة وفق مفهوم
االسكككتدامة االجتماعية في النسكككيف
الحضري في المدينة اإلسالمية.

شككككككككل  .7الحكارات مغلقكة النهكاية
ل ل حفكككاظ ع لى وحكككدة ال جيرة في
المدينة اإلسالمية.

شكل  .8التشكيل الفضائي لصفنية
ا لداخلية للمباني وعالقت ها بعموم
ا لنسكككككككيف ا لحضكككككككري لت حقيق
االسككككككتككدامكة البيئيككة( .شكككككككاهين،
)2008

عناصر تحقيق االستدامة البيئية في المسكن اإلسالمي( :علي)2007 ،
تنوعت العناصر المعمارية المستخدمة في المسكن اإلسالمي لتحقيق االستدامة نذكر منها ما يلي:
الفناء الداخلي.
هو الحوش الداخلي أو المنور وسكككط مسكككطح المبنى يسكككتخدم لإلضكككاءة والتهوية ،وقد يكون مغلقا أو شكككبه مغلق،
ويعتبر الفناء الداخلي من أهم العناصر ا لمعمارية التي ميزت العمارة اإل سالمية ،والذي يعمل على معالجة مشاكل
البيئة بنجاح كبير ،حيث يعمل كمنظم لدرجات الحرارة داخل المبنى ليال ونهارا ،من خالل توزيع الحمل الحراري
داخل المبنى ليعطي مزيدا من اإلحساس بالراحة الحرارية.

شكل  .9الفناء في البيت اإلسالمي-يوفر الخصوصية ويتالئم مع البيئة المحلية( .إبراهيم ،تأصيل
القيم الحضارية في بناء المدينة اإلسالمية المعاصرة)1982 ،
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ملقف الهواء.
عبارة عن فتحات باألسكككككككقف تمثل مداخل للهواء إ لى داخل الغرف ليخرج من الفناء الداخلي التمام حركة
الهواء ،وقد اسكككككتخدمت الشكككككخشكككككيخة ليخرج منها الهواء القادم من الملقف .وتكون المالقف مائلة األسكككككقف مثلثة
الجوانن ما عدا الجهة التي تواجه تيارات الهواء الذي ينحدر إ لى الطابق السكككككفلي ،وكانت المظلة تميل بمقدار 45
درجة .وهنا نماذج للمالقف في بيتي السناري والسيحيمي بالقاهرة.

شكل  .10شكل توضيحي لوظيفة الملقف( .التكييف)2013 ،

المشربيات.
ظهرت المشكككربيات الخشكككبية بالعمارة اإلسكككالمية وتمثل معالجة معمارية تسكككمح بدخول الرياح الملطفة ،مع
ضبط مرور الضوء حيث تخفف من حدة أشعة الشمس المباشرة وغير المباشرة.

شكل  .11استخدام المشربيات في معالجة الفتحات ،بيت السيحيمي.

باإلضككككافة إ لى ذلك فقد اسككككتخدمت مواد بناء محلية متوفرة في البيئة المحيطة للمسكككككن اإلسككككالمي وذات ديمومة
عالية ،مثل الحجر والطوب ،مع اسكككككككتخدام الجير والجبس ،وبذلك يعمل على تخفي تكاليف البناء وكذا يمكن
إعادة اسكككتخدامها وبذلك يتك تحقيق االس الالتدامة االقتص الالادية بالمبنى ،مع كون هذه المواد ذات سكككعة حرارية عالية
تبعا لسمكها ،والتي تعمل على تخزين الحرارة في وقت النهار ثم إعادة بثها إ لى الفضاءات الداخلية ثانية في ساعة
المسكككاء وبذلك يتم تحقيق التوازن الحراري في المبني مما يعمل على توفير الراحة الحرارية الداخلية والذي يعمل
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على خف اسكككككتخدام وسكككككائل تهوية صكككككناعية مثل المكيفات والمراواح ،مما يعزز تحقيق المسككككككن اإلسكككككالمي
لالستدامة االقتصادية( .شاهين)2008 ،
بذلك يتضالالل لنا مدى تحقيق المدينة اإل سالالالمية لالسالالتدامة سالالواء على المسالالتوى البيئي أم االجتماعي ووذا
االقتصادي.
 .6نتامج وتوصية.
• أثبتت الدراسة زيف أقوال المستشرقين المشوهة للمدينة اإلسالمية.
• نشأت المدينة االسالمية لتلبية االحت ياجات اإلنسانية وليس لتحقيق متطلبات الحكام كما في المدن الرومانية
واليونانية.
• كان اختيار مواقع المدن اإلسالمية بما يوفر كل مقومات الحياة للسكان ،من مأكل ومشرب وفرب عمل ،بما
يحقق الحياة الكريمة للسكان.
• وفرت المدينة اإلسالمية للسكان الخصوصية بمستوياتها المخت لفة بدءا من المستوى العام على مستوى المدينة
وصوالً إلى المستوى الخاب داخل المسكن.
• تمثل العمارة اإلسالمية مصدراً مهماً للقيم والمبادئ اإلنسانية والتي يجن أن تراعى في تصميم المباني السكنية
المعاصرة.
• تحقيق الخصوصية في البيئة السكنية ال ينعكس إيجابيا على الفرد وفقط بل يصل النفع إلى المجتمع ككل عن
ريق توفير بيئة سكنية مستقرة لإلنسان والذي ينعكس بدوره إيجابيا على المجتمع.
• حققت المدينة اإلسالمية مبادئ االستدامة ،البيئية ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،والتي ينادي بها العالم حديثاً.
• استخدام النسيف المتضام في المدينة اإلسالمية ساعد على تحقيق االستدامة.
• ضرورة نشر مبادئ تخطيط المدن اإلسالمية بين المتخصصين والعامة بهدف تأصيل قيم ومبادئ العمارة
اإلسالمية.
• إعداد األبحاث المتخصصة في العمارة اإلسالمية بقصد إبراز القيم المثلى والمبادئ التي أسست عليها لرد كل
الشبهات التي تثار ضد مبادئ تخطيط وإنشاء المدن اإلسالمية.
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