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تقديم مؤسسة زايد الدولية للبيئة

المارات  دولة  ت�سهدها  التي  ال�ساملة  النه�سة  اأن  �سك  ل 

كان  العمرانية،  الطفرة  وخا�سة  عقود،  منذ  املتحدة  العربية 

والإجتماعية  الإقت�سادية  اأوجه احلياة  تاأثريها على خمتلف  لها 

والبيئية ف�سكلت �سغوطًا على املوارد الطبيعية، خا�سة موارد املياه 

والطاقة، فباتت ق�سية تر�سـيد ا�ستهالك هـذه املوارد من الق�سايا 

ذات الأولوية يف �سـيا�ستنا الوطنية بالإ�سافة اإىل مكافحة التلوث 

القت�سادي  النمو  ا�ستمرارية  �سمان  اأن  اإذ  �سحية.  بيئة  وتوفري 

واملوارد  احليوية  والأنظمة  البيئة  برعاية  اإل  يتحقق  اأن  ميكن  ل 

الطبيعية. ومبا اأن الأن�سطة العمرانية واملباين لها تاأثريات بيئية 

بني  الوثيق  الرتباط  هذا  تعزز  امل�ستدامة  العمارة  فاإن  وا�سحة، 

البيئة والقت�ساد.

اإن دولة الإمارات العربية املتحدة ت�سعى حثيثًا لتعميم املباين 

وبناوؤها  يكون ت�سميمها  اأن  للبيئة وحتر�س  ال�سديقة  اخل�سراء 

ا�ستهالك  تر�سيد  حتقق  متطورة  وتقنيات  باأ�ساليب  وت�سغيلها 

الطبيعية  والكوارث  احلوادث  من  الأمان  وتوفر  واملياه  الطاقة 

وت�ستخدم املواد التي يتم تدويرها. هذا بالإ�سافة اإىل ا�ستخدام 
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الإ�ساءة الطبيعية والتهوية اجليدة والتقليل من الدهانات واملواد 

الال�سقة ال�سامة بحيث توفر للجميع احلماية ال�سحية. 

وتت�سدى الدولة لهذه التحديات يف اأربعة حماور:

اإ�سدار الت�سريعات التي تلزم كل خمطط وا�ست�ساري   -

اخل�سراء  املباين  مبعايري  عقار  و�ساحب  ومقاول 

والعمارة امل�ستدامة.

لت�سميم  الالزمة  املدخالت  على  احل�سول  ت�سهيل   -

وتنفيذ وت�سغيل املباين اخل�سراء

للتوجه  والإجتماعية  الإقت�سادية  املحفزات  ا�سدار   -

نحو البناء امل�ستدام.

يف  الأطفال  وتوعية  لرتبية  تعليمية  �سيا�سة  ر�سم   -

املدار�س واملالعب واحلدائق ومراكز الت�سوق باأهمية 

اأمان من  املباين اخل�سراء للعي�س ب�سحة جيدة ويف 

خماطر التلوث والكوارث.

حتفيز اأجهزة الإعالم لتقوم بدورها كاماًل يف توعية   -

كل قطاعات املجتمع مباهية واأهمية املباين اخل�سراء 

والعمارة ال�سديقة للبيئة لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
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والفر�س  احلكيمة  بالقيادة  الإمارات  دولة  حظيت  لقد 

والإرادة واملوارد ملعاجلة الآثار ال�سلبية. وقد اأ�سدر �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س 

الوزراء، حاكم دبي »حفظه اهلل«، قرارًا بتطبيق معايري »املباين 

اخل�سراء« على كافة املباين واملن�ساآت يف اإمارة دبي اعتبارًا من 

يناير 2008 بهدف تقليل الأثر البيئي اإىل احلد الأدنى مع تخفي�س 

وال�سيانة  الت�سغيل  تكــاليف  اخل�ســو�س  وجــه  وعلى  التكاليف 

والإ�سهام يف توفري بيئــة ُعمرانية اآمنة ومريحــة و�سحية.

اإن الإ�ستهالك املُفرط للماء يف ظل ندرته يف هذه املنطقة 

م�ستقبل  على  تخ�سى  التي  وجمتمعاتنا  قياداتنا  يوؤّرق  العامل  من 

هذا املورد الذي ل ا�ستغناء عنه مهما كانت التكلفة. كما اأن فرط 

ا�ستهالك الطاقة يت�سبب يف ارتفاع فاتورة الكهرباء وله ارتباط 

الأعم  الغالب  يف  ت�سببها  التي  املري�سة  املباين  بظاهرة  وثيق 

كما  الطبيعية.  التهوية  اإهمال  مع  ال�سطناعية  التكييف  اأجهزة 

اأن العتماد ب�سكل اأوحد على الإ�ساءة ال�سطناعية لإنارة املبانى 

الفوائد  من  ويقلل  الكهرباء  فاتورة  زيادة  اإىل  يقود  الداخل  من 

البيئية وال�سحية لدخول اأ�سعة ال�سم�س اإىل داخل املبنى يف اأوقات 

النهار. 
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كل هذه الق�سايا املُلّحة التي ترتبط باملباين والعمران كانت 

تبني  اأ�سباب  اأن  اإذ  ال�سامية،  القرارات  هذه  ملثل  الأكرب  الدافع 

مفهـــوم ال�ستدامة يف القطــاع العمراين ل تختلف عن البواعث 

باأبعادها  امل�ستدامة  التنمية  مفهوم  وتبني  ظهور  اإىل  اأدت  التي 

البيئية والقت�سادية والجتماعية املتداخلة. 

اإهتمامًا  الأمر  هذا  للبيئة  الدولية  زايد  موؤ�س�سة  اأولت  لقد 

كبريًا منذ اإن�سائها، فقد قامت بتنظيم دورة تدريبية حول »جودة 

اإثنان  فيها  �سارك   2000 نوفمرب  يف  املباين«  يف  الداخلي  الهواء 

دورة  واأعقبتها  واخلا�س.  العام  القطاعني  من  متدربًا  وع�سرون 

اأخرى حول »تقييم الأثر البيئي مل�سروعات التنمية« بالرتكيز على 

التنمية العمرانية يف يناير 2001 �سارك فيها �ستة ع�سر متدربًا من 

القطاعني العام واخلا�س. واأقامت ور�سة عمل ل�سركات املنطقة 

املتحدة  الأمم  برنامج  مع  بالتعاون  بجبل علي يف 2003،  احلرة 

اأ�س�س الإدارةالبيئية. ونظمت املوؤمتر العاملي  للبيئة، حول تطبيق 

حول »البناء املُ�ستدام« بالتزامن مع حفل تكرمي الفائزين بجائزة 

زايد يف دورتها الرابعة يف دي�سمرب 2008. ثم اأ�سدرت املوؤ�س�سة 

كتابًا بعنوان »الأبنية اخل�سراء« يف 2013.
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العمارة  بني  العالقة  يناق�س  جديدًا  كتابًا  ت�سدر  هي  وها 

اأن  نوؤكد  اأن ننهل منه ما يفيد،  ناأمل  اإذ  والبيئة. ونحن  احلديثة 

من  اهلل  باإذن  خ�سراء  املباين  كل  نرى  اأن  اإىل  م�ستمرة  اجلهود 

اأجل بيئة �سليمة ومعافاة.

اأ. د / حممد اأحمد بن فهد

رئي�س حترير ال�سل�سلة

رئي�س اللجنة العليا 

ملوؤ�س�سة زايد الدولية للبيئة
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تقديم السلسلة...
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ت�ستهلك املباين على م�ستوى العامل ن�سبة عالية من املوارد 

من  واأكرث  ولية  الأ املواد  اإجمايل  من   %40 ت�سل   قد  الطبيعية 

60%  من ال�ستهالك الكلي للطاقة ، كما تنفث حوايل 30% من 

العمارة اخل�سراء تعترب  فاإن  الإحتبا�س احلراري. وعليه  غازات 

من اأهم ا�سرتاتيجيات حماية البيئة وحتقيق التنمية امل�ستدامة. 

واإن الت�سميم ال�سيئ للمباين هو ال�سبب الرئي�س يف كثافة امللوثات 

واملخلفات التي تنتج عن الإن�ساء والت�سغيل وال�سيانة. وهو اأي�سًا 

�سحة  تهدد  التي  املري�سة  املباين  ظاهرة  يف  ال�سا�سي  ال�سبب 

العالية للماء  التكلفة  اإىل  �ساكنيها وم�ستخدميها. هذا بالإ�سافة 

والكهرباء نتيجة الهدر الناجت عن �سوء الت�سميم. 

  اإن موؤ�س�سة زايد الدولية للبيئة من اأكرب الداعني لتطبيق 

اأ�س�س العمارة اخل�سراء ملا لها من منافع وفوائد كثرية خا�سة يف 

ثر البيئي. كما يفرت�س  خف�س ا�ستهالك املاء والطاقة وتقليل الأ

ن�ساء وتكاليف  اأن ت�ساهم العمارة اخل�سراء يف خف�س تكاليف الإ

من  يرفع  للم�ستخدمني مبا  مريحة  بيئة �سحية  وتوفري  ال�سيانة 

اإنتاجيتهم ورفاهيتهم.

اخل�سراء  العمارة  البيئة  عامل  �سل�سلة  اأولت  فقد  وعليه 

والبناء امل�ستدام اإهتمامًا كبريًا اإذ اأ�سدرت كتابًا بعنوان »الأبنية 

تقديم السلسلة...
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اخل�سراء« يف 2013 من تاأليف الدكتور اأيوب اأبودية الذي عرف 

لكل  مفيدة  ن�سائح  وقدم  واأ�س�سها  العمارة اخل�سراء  فل�سفة  لنا 

من هو ُمقدم على اإن�ساء منزل اأو عمارة لأغرا�س ال�سكن والعمل. 

هام  جانب  على  ال�سوء  لت�سليط  الثاين  كتابها  ت�سدر  هي  وها 

هو مفهوم احلداثة يف املباين وتاأثريها اإيجابًا و�سلبًا على البيئة 

والب�سمة الكربونية لبلد معني.

واملوؤلف يجمع بني الفن الت�سكيلي وهند�سة العمارة ما مكنه 

الدكتور  انه  والبيئية.  والهند�سية  باجلوانب اجلمالية  الإملام  من 

حممد عبا�س الذي اأجرى درا�سة علمية حول مو�سوع هذا الكتاب 

)جدلية احلداثة والبيئة( وح�سل مبوجبها على درجة الدكتوراه 

يف الهند�سة احل�سارية البيئية من جامعة القاهرة.

انها قراءة متعمقة يف مفهوم احلداثة وعالقتها باملفاهيم 

بايقاع  اأبوظبي  جمتمع  يف  حدثت  التي  التغريات  ظل  يف  البيئية 

�سريع م�ست�سحبًا تاريخ املنطقة وتاأثري القيم واملفاهيم املوروثة.

وال�سل�سلة اإذ ت�سكر املوؤلف، تتمنى لكم قراءة مثمرة ن�ستفيد 

منها يف تكييف العمارة مع الواقع البيئي وال�سعي لتحقيق التنمية 

امل�ستدامة يف جمتمعاتنا الفتية.

املحــــرر
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املقدمة

املرتا�سة  البنائية  للهيئة  احل�ساري  ال�سكل  ر�سد  من  �سيئًا  اإن 

نعي  يجعلنا  العربية...  لعمارتنا  الآخر  تلو  الواحد  بحميمية  واملتداخلة 

تلك  كانت  ان  خا�سة  احل�سارية  ريادتنا  اأهم  من  واحدة  منلك  اأننا 

املعرفة املفرت�سة تاأتي يف �سياق معرفة جذور ح�سارتنا الإن�سانية والتي 

ت�سكلت عرب جمموعة من الإبداعات الب�سرية املرتبطة بوعي بيئي فطري 

لإ�سكاليات التطور الف�سيولوجي، والروحاين، مما �ساعد على حتقيق قدر 

جيد من ا�ستيعاب املقدرة البنائية وابتكار معمار تداخل ب�سهولة داخل 

البيئة املكانية، وتعانق ب�سدق مع اللحظة دون تكلف نحتي حمققا تقارب 

تاريخي مع مفردات اأفرزتها تلك اللحظة الراهنة .

ولعل الفرتة ال�سابقة من تاريخ التطور البيئي ب�سكل عام والعمراين 

واملعماري ب�سكل خا�س يف اأبوظبي يجعل لهذه اللحظة ا�سبابها وحجتها 

التي قامت  املعطيات  والتاأمل فيها بهدف حتليل  الفرتة  تلك  ت�سريح  يف 

املفرت�س  بالنموذج  ومقارنتها  واملعمارية  العمرانية  ال�سكال  عليها هذه 

والجتماعية  البيئية  الظروف  وا�ستيعاب  العلم  ا�سباب  افرت�سته  والتي 

املحيطة.

والبيئة يف جمتمع مثل  اإ�سكال جديل بني احلداثة  واحلديث عن 
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ابوظبي يجعلنا نخو�س عمقًا يف تلك الدللت اللفظية التي ت�سكل حراكا 

تنامي  التحديث هي  فدالة  والعمران  كالعمارة  احليوي  املنتج  مع  يوميا 

املعرفة التي تعيد ت�سكيل مفاهيم الإن�سان وحتدياته با�ستمرار والتحديث 

ارتبطت  التاريخ  يف  متجددة  ظاهرة  هو  بل  طارئة  ظاهرة  لي�س  بذلك 

ارتباطا وثيقا باحل�سارة الغالبة يف حقبة ما ب�سلطانها املادي اأو املعنوي 

اأو  التحديث  عملية  على  احل�سارة  جوهر  وقع  ات�سع  ولرمبا  بكليهما  اأو 

�ساق، تبعا ملدي نفوذ تلك احل�سارة وات�ساع رقعتها.

اإىل  فِطن  الأول  فالب�سرّي  لالإن�سان.  الأول  الفن  هي  العمارة 

الطبيعة  عوامل  عنه  ويحجُب  اخل�سو�سية  مينحه  ماأوًى  بناء  �سرورة 

ال�سجر،  وجذوع  النخيل  �سعاف  من  الأوىل  بيوته  فكانت  الرحيمة.  غري 

وظّلت عنُي الب�سرّي-الباحثة عن اجلمال اأبًدا- تتمرد وترف�س الن�سياع 

يطّور  فراح  »اجلمال«،  مكامن  عن  بعيًدا  وحدها  »الوظيفة«  ل�سرورة 

البدائيُّ  املاأوى  غدا  حتى  بينهما  فيما  ويوازى  �سوًيا  وامل�سمون  ال�سكل 

من  �سال�سل  عرب  اإلخ،  �سحاب  وناطحَة  وقلعًة  وهرًما  ومعبًدا  ق�سًرا 

املدار�س املعمارية، كال�سيكية وحداثية وما بعد حداثية.

وميكن اأن نلم�َس كيف اأن العمارة مل ت�سبق الفنون الأخرى طوال 

الوقت فح�سب، بل كانت منطلقا لتحديث مدار�س تلك الفنون ومنطلقا 

ا�ستدامي  وجود  �سكل  يف  العامل  مع  منطقية  عالقة  لتحقيق  اأي�سا 

للعمران.
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فالتنمية امل�ستدامة هي التنمية التي تتالءم مع متطلبات احلا�سر 

دون اإنقا�س قدرة جيل امل�ستقبل للتوافق مع تلبية متطلباتهم.

تعترب العمارة امل�ستدامة اأحد الجتاهات احلديثة للفكر املعماري 

الذي يهتم بالعالقة بني املبنى وبيئته �سواء كانت طبيعية اأو م�سنوعة.

والعمارة اخل�سراء هي اأحد روافد العمارة امل�ستدامة اأو كما يعرفها 

بطريقة  املباين  ت�سكيل  باأنها عملية  بكري    املعماري/بهاء  الربوفي�سور 

م�سئوله بيئيا تراعي كل العوامل باأقل ا�ستهالك للطاقة واملواد واملوارد، 

واأقل اآثار مت�سمنة لالإن�ساء وال�ستخدام والتخل�س من النفايات، واأق�سي 

توافق مع الطبيعة.

تطورًا  �سهدت  التي  املدن  تلك  من  واحدة  اأبوظبي  مدينة  تعترب 

اأ�سكال  التطور عدة  اقت�ساديًا حادًا يف فرتة وجيزة... حيث �سهد هذا 

منها الهيئة العمرانية واملعمارية لتلك املدينة التي تقع حتت تاأثريات بيئية 

من  ب�سديد  معه  التعامل  ينبغي  الذي  المر  التفرد،  �سديدة  واجتماعية 

الوعي واحل�سا�سية واملعرفة الكاملة بتلك الظروف وباليات هذا التفرد.

وربطت  م�ستخدميها  �سخ�سية  عن  املتوازنة  العمارة  عربت  لقد 

الفي�سيولوجي  التكامل  الإن�سان واملعمار بعالقات تكاملية ولعل هذا  بني 

والروحاين هو الذي جعلنا ننظر ايل العمارة اخلليجية القدمية باعتبارها 

التي كانت حتتوي  الإن�ساين يف هذه املنطقة  التحقيق  ا�سكال  �سكال من 
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على عدة مقومات ايجابية معمارية ظهرت يف التكوين اخلارجي وكذلك 

مفردة امل�سكن الواحد.

وذلك من خالل ر�سد املوؤثرات اخلارجية املحيطة بالإن�سان والتي 

اثرت على مقدراته املعمارية وهذه احللول التي تواجدت تناولها الإن�سان 

تلقائيا وب�سكل وراثي حيث تولدت جمموعة من احللول الناجتة من تكيف 

غري مبالغ وغري متكلف مع البيئة املحيطة.

ان الدرا�سة تناق�س عرب ابوابها املختلفة ا�سكاليات احلداثة ودورها 

يف ت�سكيل هوية جمتمع ثقافيا وفنيا وعمرانيا وبالتايل ا�ستخال�س مدي 

الهوية  تلك  عن  يعرب  حداثي  منوذج  ا�ستلهام  يف  ابوظبي  جتربة  جناح 

بتفردها البيئي ، وكذلك التعريف بتلك املعطيات التاريخية والجتماعية 

واعيا  انطالقا  تكون  ان  ينبغي  والتي  املدينة  لتلك  والعمرانية  والثقافية 

التجارب  لبع�س  ت�سريحا  الدرا�سة  تتناول  ، ثم  املعمار املفرت�س  لبتكار 

فو�سرت  نورمان  اعمال  مثل  الخرية  الفرتة  بها خالل  التي متت  الهامة 

لتجربة  الإ�سارة  وكذلك  املركزي  بال�سوق  مرورًا  م�سدر  مبدينة  بداية 

جمل�س التخطيط العمراين يف م�ساجد ابوظبي اجلديدة والتي ا�ستمدات 

وبالتايل  لها  م�سدرا  الظبياين  والثقايف  املعماري  الرتاث  مفردات  من 

تنتج معمارا ي�سري بقوة ل التبا�س بها ايل ثقافة امل�سجد يف هذا املجتمع 

ومبا يحمله ذلك امل�سجد من مفردات للرتاث املعماري املحلي يف جتربة 

رائدة ومتميزة وغري م�سبوقة اإقليميا، ودرا�سة مدي جناح تلك التجارب 
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يف فر�س واقع جديد للمعماري يف املدينة منطلقا لفهم حقيقي لأدوات 

احلداثة والبيئة املنبثقني من داخل تلك املنظومة الجتماعية والثقافية.

اإجته التطور يف الدرا�سات احل�سرية والبيئة اإىل درا�سة العالقة 

على  تاأثريه  بدرا�سة  فقط  لي�س  البيئي،  واملحيط  الإن�سان  بني  التبادلية 

املحافظة على  واإمكانياته يف عملية  بدرا�سة قدراته  لكن  املحيط،  ذلك 

البيئة التي بداأت ظهور امل�ساكل بها منذ نهايات القرن التا�سع ع�سر مع 

بداية الثورة ال�سناعية وتطور التكنولوجيا والعتماد على الآلة يف اأداء 

للرثوات  متوازن  غري  ا�ستغالل  اإىل  اأدى  مما  الإن�سان  اأن�سطة  من  كثري 

الطبيعية وادي ايل ظهور م�ساكل بيئية عديدة وعلى م�ستويات عديدة.

 ولذلك فاإن الهدف من تلك الدرا�سة هو: 

تلك  مالمح  وو�سع  وال�ستدامة  احلداثة  نظرية  �سياغة   ·
ا�سكال  حتكم  التي  حمدداتها  ت�سكيل  وكيفية  النظرية 

الهيئة املفرت�سة ل�سكل العمارة والعمران امل�ستدام فيها من 

خالل:

مع احلداثة وربطها بطبيعة  ابوظبي  مدينة  جتربة  قيا�س   o
ذلك التكوين الثقايف والجتماعي والعمراين.

اإطار  يف  اأبوظبي  عمارة  يف  احلداثة  لتجربة  نقدية  قراءة   o
توافق  ومدي  والقيمية  والجتماعية  القت�سادية  املتغريات 
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واليكولوجية  البيئية  والثوابت  املعطيات  مع  التجربة  هذه 

ملنظومة ابوظبي احليوية.

التعرف على الواقع العمراين واملعماري للمجتمعات ما قبل   o
التي  واملحددات  باجلذور  وعالقتها  املنطقة،  يف  احلداثة 

افرزتها.

من  والتي  امل�ستدامة  للتنمية  العامة  املفاهيم  �سرح   o
خاللها يتحول املجتمع بجميع عنا�سره واأدواته ايل جمتمع 

م�ستدام.

منظومة  بناء  منها  تنطلق  التي  والظروف  العوامل  درا�سة   o
املجتمع امل�ستدام يف اأبوظبي واخل�سو�سية البيئة والثقافية 

للمدينة.

وت�سريحها  اأبوظبي  يف  البيئية  احلالية  التجارب  تقييم  وكذلك 

ا�سباب  ايجاد  وبالتايل  املفرت�س،  النموذج  مع  توافقها  مدي  لدرا�سة 

ملحاولة البحث عن بدائل عمرانية ومعمارية حتمل الطابع البيئي وذلك 

وبني  باأبوظبي  واملعمارية  العمرانية  الهيئة  بني  التناغم  من  نوع  خللق 

البيئة املجاورة.

وذلك انطالقًا من فكر التنمية امل�ستدامة الذي يفتح اآفاق جديدة 

والت�سكيلي  الوظيفي  بالأداء  يعني  لت�سميم  التقليدي  املدخل  تتعدى 
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طرق  اإىل  جمتمع  لكل  اخلا�سة  بالظروف  يعني  ل  ما  منوذج  وجماراة 

والتقنية  والبيئة  الإن�سان  بني  ناجحة  عالقة  اإىل  للو�سول  ت�سعى  واآفاق 

قائمة على فكرة النظم الطبيعية ذات القدرات التجديدية.

امل�ؤلــــف
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�لبـــاب �لأول

العمارة والعمران

من منظور مفاهيم احلداثة
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الباب األول
العمارة والعمران

من منظور مفاهيم الحداثة

مقدمة..
واملعماري  العمراين  الواقع  على  التعرف  ايل  الباب  هذا  يهدف 

للمجتمعات ما قبل احلداثة يف 

الإن�ساين ميكن اعتبارها عملية تطور ترتبط  التفكري  اإن ظاهرة 

بالفرد وباملحيط احليوي توؤثر فيها وتتاأثر بها، ذلك املحيط احليوي الذي 

يتاأثر بدوره بدرجات التطور الجتماعي والإن�ساين والرتاثي لأي جمتمع ، 

وتلعب اخلربات ال�سابقة للفرد دورًا هامًا يف طريقة اإدراك وتف�سري الفكر 

ال�سا�سية  النتائج  اأحد  الت�سميمية  العملية  وتعترب  لأي موقف  الإن�ساين 

املتميزة لظاهرة الفكر الإن�ساين من حيث ارتباطها بامل�سمم، وتفاعلها 

والتاأثر  التاأثري  تبادلية  مع املحيط احليوي واندماجها معهما يف عالقة 

ت�ستمل كل منها على  املختلفة  املراحل  ومتثل يف جوهرها جمموعة من 

بع�س الأن�سطة الفكرية واعية كانت اأم ل.

علم  منظومة  من  جزء  ال�سا�س  يف  هو  احلراك  هذا  اإن 

الجتماع.
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لطفي، علم الجتماع، دار املعارف، القاهرة، م�سر، 1978.  )1(

مونيه، املدخل يف علم الجتماع، مطبعة دار الن�سر الثقافية، الإ�سكندرية، م�سر، 1949.  )2(

لطفي، علم الجتماع دار املعارف، القاهرة، م�سر، 1978.  )3(

اأنه »العلم الذي   
)1(

اأوجربن علم الجتماع على وقد عرف وليام 

هي  اأربعة  بعوامل  وعالقته  لالإن�سان  الجتماعية  احلياة  بدرا�سة  يهتم 

احل�سارة والبيئة الطبيعية والوراثة واجلماعة«.

الظواهر  علم  باأنه  الجتماع  علم   
)2(

رو�س ادوارد  ويعرف 

الجتماعية.

كما تعرف الظواهر الجتماعية باأنها »الت�سرفات الإن�سانية التي 

توجد على درجة معينة من النت�سار )اأي لي�ست �سلوكيات فردية �ساذة( 

.
)3(

يف جمتمع معني ويف وقت معني«

ان البيئة العمرانية م�سدر يف ار�سال معاين ايل جماعة امل�ستعملني 

امل�ستجيب  �سلوك  ت�سكل  واإمياءات  ر�سائل  على  حتتوي  الت�سالية  وهذه 

لي�ست  الإن�ساين   وال�سلوك  البيئة  بني  العالقة  هذه  معها،  واملتفاعل 

عالقة حتمية بل هي عالقة احتمالية غري مبا�سرة، فاإن البيئة – خا�سة 

العمرانية – تر�سل رموزا، وهذه الرموز ميكن ان تفهم وميكن ال تفهم 

من قبل الناظر اليها ويف حالة عدم الفهم نتيجة العالقة الال�سعورية بني 

الإن�سان والبيئة العمرانية يكون البعد الوظيفي هو امل�سيطر عليها ولكن 

يف حالة فهمها فاإنها توؤثر علي �سلوكه وبالتايل فاإن البيئة لها مدلولت 

ومعاين بناًء على طبيعة ت�سميم املكان. 
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جامعة  ماج�ستري،  ر�سالة  البيئي،  للت�سميم  احلديثة  الجتاهات  احلمادي،  نبيل  م   )1(

القاهرة، 2007.

ويرى )هرني �سانوف 1991( اإن جمتمعاتنا ذات مقومات روحية 

الر�سالت ومتاأ�سلة يف  واإن�سانية وهي جمتمعات ح�سرية دينية متعددة 

تاريخ الإن�سانية.

ومازالت عمارتنا التقليدية اأو احلالية موؤثرة لول دخول التغريب 

البيئي منذ بدايات ال�ستعمار وتاأثرياته يف الأزمة، ففي اخلم�سينات، بداأ 

الجتاه نحو املحاكاة لأفكار الع�سرنة، وبداأت العودة للرتاث يف ال�سبعينات 

لكنها  بعد احلداثة  بالتزامن مع حركة ما  البيئية  الإن�سانية  العمارة  يف 

قدمت نف�سها ب�سورة طراز و�سكل حمدد ل ب�سورة فكرية منهجيه كجزء 

من مفهوم الهوية القومية والبينية.

الياباين والهندي  ال�سرق  العربية، كغريها من عمارات  فالعمارة 

اأن جميع عمارات  اللحظه رغم  الغربية حتى  بالعمارة  تتاأثر  والأ�سيوي، 

القت�ساد  اأثر  يف  يتمثل  بينهما  والفارق  عميقة،  ح�سارة  ذات  ال�سرق 

كطراز  الغربية  العمارة  عليها  طغت  فاليابان  الدول،  لتلك  املتنامي 

اقت�سادي ولي�س كجانب ثقايف، اأما العربية فالأثنان معًا، وال�سر نابع من 

اأن التحديث والتطور التقني ل يقاومان، وحلاجتنا اإليهما بالأ�سا�س هو 

ما يجعل من املحاكات، التقليد احلريف، اأمر مدرك و�سلطوي لالأخذ به 

 .
)1(

اأو ال�ستالم له
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وهكذا جاء الباب الول من الدرا�سة بف�سول ثالثة: 

التحديث والتغريب.  -

-  احلداثة وما بعد احلداثة.

العوملة والهوية.  -

اأن  وكيف  والتغريب  التحديث  حول  يتحدث  الأول  فالف�سل 

الروحي  من  احل�سري  التطور  طريق  يف  مبفهومها  حتركت  املجتمعات 

والعقائدي اإىل املادي، ممهدًا بهذا لفكرة وجود احلداثة وكيف ان ملجتمع 

ل يعمل على تاأ�سيل هويته ان ي�سبح من ال�سعب عليه اعادة ا�سالء ذاته 

يف �سالح التطور البيئي اأو ال�ستدامي.

عرب  والفل�سفة  الفكر  مراحل  تطور  يف  يبحث  الثاين  والف�سل 

مبراحل  مرورا  احلداثة  قبل  ما  مرحلة  من  بداية  احلديث  التاريخ 

احلداثة وما بعد احلداثة حماول القاء بع�س ال�سوء على تفا�سيل تلك 

الفرتات ومربرات وجودها و�سكل احلياة اجتماعيا واقت�ساديا وح�ساريا 

والذي نتج عنها،  وبالتايل تاأثر احلركات واملدار�س املعمارية بهذا التطور 

اجلديد وذلك بهدف درا�سة وا�ستيعاب التغريات العاملية احلادثة وطرق 

التفاعل معها يف املجتمعات ال�سرقية لت�سكيل فكرة احلداثة ، كما يبحث 

تلك  ت�سريح وحتليل  بهدف  املختلفة  املعمارية  املدار�س  درا�سة  اي�سا يف 

مدننا  من  العديد  يف  روؤيتها  �سديدة  وب�سهولة  املمكن  من  التي  النماذج 

العربية بل وميكن روؤيتها متال�سقة.. وهنا ل ميكن لهذ امل�سهد ان مير 

دون تدقيق ومتحي�س واكت�ساف مدى قدرة تلك املجتمعات على ابتكار 

منوذج عمراين ومعماري يحمل يف طياته ا�سباب وجوده.



27 جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي

 اأما الف�سل الثالث الذي حمل عنوان العوملة والهوية فيبحث يف 

تاريخ تاأثري احل�سارات الكرث قوة يف تلك احل�سارات ال�سعف حتت ما 

تبحث  ان  للمجتمعات  وكيف  الحادي  احل�ساري  التاأثري  ظاهرة  ي�سمى 

عميقا يف هويتها وا�سولها الثقافية ذات اخل�سو�سية والتميز ومنطقيتها 

ليكون ذلك الوليد املعماري وليدًا طبيعيًا ناجتُا من تطور اإن�ساين ح�ساري 

من �سكل لأخر بح�سب املعطيات التي تاأثر بها العامل كله.

والراف�س  املرّحب  ب�سقيه  التطور  ذلك  املجتمعات  تقبلت  وكيف   

وكيف اأدى هذا التحليل النقدي لتلك املجتمعات اإىل تطور فل�سفة احلراك 

احلداثة  بعد  ما  مراحل  اإىل  الو�سول  حتى  اخر  �سكال  لياأخذ  املعماري 

وخروج املعطي البيئي منها.

على  اإدراكها  يزداد  حقيقة  اأ�سبحت  البينية  العمارة  اأن  ويت�سح 

امل�ستوى العاملي، بل ا�سبحت �سرورة يف ظل النتكا�سات البيئية املتوالية 

اإىل جانب انها جزء ا�سيل من منظومة البحث عن هوية تربطنا باملكان 

برابط اأكرث وعيا واأ�سد متا�سكًا«. 
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الفصل االول
التحديث والتغريب

التحديث والتغريب: 

 )1996 دي�سمرب   – )نوفمرب  �سهري  عدد  يف  هنتنجتون  كتب 

ولي�س  متفرد  )الغرب:  عنوان  حتت  درا�سة  خارجية(  )�سوؤن  جملة  من 

التغريب   وبني   Modernization »التحديث«  بني  فيها  يفرق  عامليًا( 

Alienation ويقول: 

الن�سيج  اأن تدخل يف  لها  الغربية ل ميكن  العامل غري  »اإن �سعوب 

احل�ساري للغرب، حتى واإن ا�ستهلكت الب�سائع الغربية، و�ساهدت الأفالم 

المريكية، وا�ستمعت اإىل املو�سيقى الغربية، فروح اأي ح�سارة هي اللغة 

والدين والقيم والعادات والتقاليد، وح�سارة الغرب تتميز بكونها وريثة 

الالتينية  الغربية، والأ�سول  اليونانية والرومانية وامل�سيحية  احل�سارات 

للغات �سعوبها، والف�سل بني الدين والدولة، و�سيادة القانون، والتعددية 

يف ظل املجتمع املدين، والهياكل النيابية، واحلرية الفردية«.

وي�سيف قائاًل: »اإن التحديث والنمو القت�سادي ل ميكن اأن يربرا 

التغريب الثقايف يف املجتمعات غري الغربية، بل على العك�س، يوؤديان اإىل 

مزيد من التم�سك بالثقافات الأ�سلية لتلك ال�سعوب، ولذلك فاإن الوقت 

ح�سارته  قوة  ينمى  واأن  العوملة،  وهم  عن  الغرب  يتخلى  لكي  حان  قد 

يتطلب  الأمر  وهذا  العامل،  ح�سارات  مواجهة  يف  وحيويتها  وان�سجامها 
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(1) Huntington، S، The West: unique not universal “formen Affairas 
Vol,75 N,6K nov / Dec 1996 p.28-46

الهند�سة،  كلية  دكتوراه،  ر�سالة  والر�سمي،  ال�سعبي  العمران  ديناميات  ال�ساوي،  على   )2(

جامعة القاهرة، 1994، �س26-24.

العامل  حدود  ور�سم  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  بقيادة  الغرب  وحدة 

.
)1(

الغربي يف اإطار التجان�س الثقايف 

الغرب  على  مقت�سرة  ثورية  عملية  »هنتنجتون«  عند  فالتحديث 

الدميقراطي، تقارن فقط بالتحول من املجتمعات البدائية اإىل املجتمعات 

الغربي ولي�ست كالتي بداأت يف  اأي ظهور احل�سارة مبعناها  املتح�سرة، 

وديان دجلة والفرات والنيل والإندو�س حوايل �سنه 5000 ق.م لأنه يعتقد 

اأنها بالرغم من التحديث والنمو القت�سادي فاإنها تزداد مت�سكًا بثقافتها، 

ووجود هذه الختالفات بني الثقافات احلديثة والثقافات التقليدية اأمر ل 

خالف عليه، ولكن ال�سكالية احلقيقية تكمن يف الو�ساية التي يفر�سها 

الغرب بقيادة الوليات املتحدة، كما عرب عنها هنتنجتون.

فكر الإن�سان بني الروؤية العقائدية واملادية.

ان الإن�سان على مدى �سراعة الفكري مع احلياة ي�ستمد طاقة هذا 

ال�سراع من منبعني ا�سا�سيني وهما املادي وما وراء الطبيعي اأو الغيبي اأو 

المياين وذلك بتاأويالت املدار�س الفكرية املختلفة.

الإن�ساين،  للفكر  املختلفة  الروؤى  اإىل   
)2(

ال�ساوي علي  فينظر 

فكرتني  روؤيتني  اإحدى  يتعهد  للوجود  نظرته  يف  الإن�سان  اأن  اإىل  وي�سري 

رئي�سيتني هما الروؤية العقائدية والروؤية املادية.
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الروؤية العقائدية:

وهنا ي�ستطرد علي ال�ساوي يف بحثه اأن الإن�سان ذو الروؤية العقائدية 

يتعهد موقفًا خا�سًا للوجود يف العامل، فهو ينظر لهذا العامل من خالل 

العقيدة، �سواء  اأن هناك حقيقة مطلقة هي هذه  روؤيته اخلا�سة، فريى 

كانت دينا اأو اأ�سطورة اأو ارتباطا فكريا جماعيا، هذه العقيدة ت�سمو به 

فوق ماديات هذه احلياة لأنه يوؤمن م�سبقًا اأن هذه احلياة منبعًا وم�سارا 

يف  وجوده  هدف  اأن  يرى  فهو  وبالتايل  العقيدة،  هذه  يف  ت�سب  ونهاية 

احلياة هو حتقيق هذه الروؤية على �سبيل املثال، فنظرته هنا لل�سكن نابعة 

اأن عقيدته  ي�سعر  يعي�س يف عامل  ان  اإل  ي�ستطيع  الروؤية فهو ل  من هذه 

تتحقق من خالله وبالتايل يتولد ال�سعور بال�ستقرار عرب تنظيم ال�سكن 

كما يف �سكل )1-1(.

�سكل )1 - 1(

تاأثري الفكر اجلماعي يف املفردات املت�سابهة لقرية �سينية
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حيث  ع�سر،  التا�سع  القرن  يف  املادي  للوجود  كاملة  �سياغة  اإىل  و�سلت 

ال�سلوك  تف�سري  اإىل  وال�سعي  والدينية  الروحية  القيم  من  ال�ستخفاف 

على  والف�سيولوجية  والغرائز  الدوافع  بلغة  والرادة  والعقل  كله  الب�سري 

�سبيل املثال، اإذ جند اأن روؤية الإن�سان لل�سكن والفراغ هنا مناق�سة متامًا 

للروؤية العقائدية فهو يرى الكون كله مت�سابه، فيما يعود الختالف بني 

نا�سئة من  واأهداف  نفعية  ومفاهيم  كمية  فروق  اإىل جمرد  واأخر  مكان 

�سرعية قانون ال�سوق ال�سناعي .

من خالل الروؤية املادية جند اأن العملية الت�سميمية خمالفة ملثليتها 

يف الروؤية العقائدية فهي هنا نتاج لفكر علماين خال�س تتحدد مالحمه 

من املبادئ العامة والأن�ساق التي �ساغت الفكر لهذه الفرتة والتي تعتمد 

اأ�سا�سًا على رف�س كل ما هو مقد�س وكل ما كان يخ�سع للمعايري الإلهية 

ومن ثم يتم حتويله اإىل مفاهيم ومعايري مادية ترى يف منجزات العقل 

الب�سري املالمح الرئي�سية لها حتقيقًا لطموحاتها الالحمدودة.

ومن خالل هذه الروؤية اأ�سبحت الأكادمييات التعليمية هي الأ�سا�س 

كما  جماعي  ح�س  من  نابعة  كونها  عن  بدًل  الت�سميمية  العملية  لتعليم 

يت�سح من �سكل )2-1(.

�سكل )2-1( املعهد التكن�ل�جي من اعمال مي�س فان دروة حيث النتظام الن�سائي وانتظام مفردات ال�اجهات كاأ�سا�س ت�سميمي للروؤية املادية

متوا�سلة  اأجيال  وخربات  جتارب  متثل  هنا  الت�سميمية  العملية 

خالل توحد الروؤية للوجود واحلياة، وتوحد نف�س م�سادرها، والتي جاءت 

بنوع من ال�ستمرارية كنتيجة مبا�سرة لثبات املفاهيم واملعتقدات املعتمدة 

ب�سورة رئي�سية على الإطار الديني، والتي �سكلت جمموعة النماذج التي 

ارت�ستها اجلماعة، والتي �ساغت الت�سكيل املعماري ب�سماته التي اكت�سبها 

خالل هذه العملية الرتاكمية امل�ستمرة، هذه الروؤى جندها اأكرث و�سوحًا 

امل�سكلة  كانت هي  العقائدية  الروؤية  قبل احلداثة حيث  ما  �سياغات  يف 

الرئي�سية للفكر الإن�ساين، وبالتايل �ساهمت يف �سياغة ت�سكيل عمارات 

املجتمعات  من  كثري  يف  اأي�سًا  الروؤية  هذه  جند  حيث  احل�سارات  تلك 

التقليدية اأينما توافر ال�سعور اجلماعي من خالل روؤية واحدة ت�سيغ فكر 

هذه اجلماعات ومفاهيمها.

الروؤية املادية: 

على  باأنه  املادية  الروؤية  عن  حديثه  يف  ال�ساوي  علي  ي�ستطرد 

املجتمعات  لإن�سان  املادية  الروؤية  تهيمن  العقائدية  الروؤية  من  النقي�س 

احلديثة حيث يرف�س اأي علو اأو ت�سامي بل يقبل الن�سبة الواقعية املادية 

يف كل �سيء، فهو يرى هنا ان العقيدة هي العائق الأ�سا�سي امام حتقيق 

حريته واإجناز م�سروعه بال قيود.

هذه الروؤية اأو النزعة املادية هي التي �ساغت الفكر الذي �ساحب 

التحرر  النه�سة، حيث  اأوروبا منذ ع�سر  التي حدثت يف  التحول  حركة 

�سريعًا حتى  وتطورت  الدينية،  والقيم  املفرو�سة  الدنيوية  التكاليف  من 
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حيث  ع�سر،  التا�سع  القرن  يف  املادي  للوجود  كاملة  �سياغة  اإىل  و�سلت 

ال�سلوك  تف�سري  اإىل  وال�سعي  والدينية  الروحية  القيم  من  ال�ستخفاف 

على  والف�سيولوجية  والغرائز  الدوافع  بلغة  والرادة  والعقل  كله  الب�سري 

�سبيل املثال، اإذ جند اأن روؤية الإن�سان لل�سكن والفراغ هنا مناق�سة متامًا 

للروؤية العقائدية فهو يرى الكون كله مت�سابه، فيما يعود الختالف بني 

نا�سئة من  واأهداف  نفعية  ومفاهيم  كمية  فروق  اإىل جمرد  واأخر  مكان 

�سرعية قانون ال�سوق ال�سناعي .

من خالل الروؤية املادية جند اأن العملية الت�سميمية خمالفة ملثليتها 

يف الروؤية العقائدية فهي هنا نتاج لفكر علماين خال�س تتحدد مالحمه 

من املبادئ العامة والأن�ساق التي �ساغت الفكر لهذه الفرتة والتي تعتمد 

اأ�سا�سًا على رف�س كل ما هو مقد�س وكل ما كان يخ�سع للمعايري الإلهية 

ومن ثم يتم حتويله اإىل مفاهيم ومعايري مادية ترى يف منجزات العقل 

الب�سري املالمح الرئي�سية لها حتقيقًا لطموحاتها الالحمدودة.

ومن خالل هذه الروؤية اأ�سبحت الأكادمييات التعليمية هي الأ�سا�س 

كما  جماعي  ح�س  من  نابعة  كونها  عن  بدًل  الت�سميمية  العملية  لتعليم 

يت�سح من �سكل )2-1(.

�سكل )2-1( املعهد التكن�ل�جي من اعمال مي�س فان دروة حيث النتظام الن�سائي وانتظام مفردات ال�اجهات كاأ�سا�س ت�سميمي للروؤية املادية

�سكل )1 - 2(

املعهد التكن�ل�جي من اأعمال 

مي�س فان مروة ، حيث النتظام 

الن�سائي وانتظام مفردات ال�اجهات 

كاأ�س�س ت�سميم للروؤية املادية
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)1(  املرجع ال�سابق. �س56-33

)2(  امليتافيزيقا هي كل ما يقع خارج اإطار احل�س وامل�ساهدة اأي انها تعرب عن الغيبيات 

وما وراء الطبيعة.

وكذلك اأ�سبحت تعتمد على قدرة املهند�س املعماري الذاتية على 

البداع واتخاذ القرار، وبالتايل باتت خا�سعة لأهواء �سخ�سية من الوارد 

 .
)1(

فيها اخلطاأ وال�سواب لباقي اأفراد املجتمع بل للمعماري نف�سه 

التح�ل من املفه�م العقائدي اإىل املفه�م املادي.

ظل الإن�سان متعهدا للروؤية العقائدية فرتة طويلة عرب احل�سارات 

)2(
القدمية كانت م�سدرها املفاهيم واملعتقدات الدينية وامليتافيزيقية 

وحتى  والإن�سانية  الجتماعية  للحياة  الرئي�سي  وامل�سكل  امل�سيطرة  هي 

للمادي  العقائدي  من  املفاهيم  يف  التحول  حدث  منذ  منها  املعمارية 

الذي  املفاهيم  يف  التحول  هذا  الأوروبية،  النه�سة  ع�سر  من  انطالقًا 

انتج �سكاًل خمتلفًا للحياة الجتماعية واحل�سارية وافرز نتاجًا خمتلفا 

على  ال�سيا�سي  الدين  �سيطرة  من  التخل�س  يف  الرغبة  من  انطالقا 

يتنافى  دنيوية  �سيطرة  الدين  رجال  فيها  �سيطر  الأوروبية حيث  احلياة 

مع روحانيات تعاليمهم، ومن ثم تولدت رغبة عامة يف التخل�س من تلك 

التعار�س  النه�سوي  للعقل  ات�سح جليا  ال�سيطرة والتحرر منها، وكذلك 

الوا�سح بني ما تقدمة العقيدة الكن�سية من تف�سريات وتربيرات للعامل 

الأر�سي ونظامنا ال�سم�سي والكون برمته يف مقابل ما بات يقدمه العلماء 

واملفكرون منذ الثورة الكوبرنيقية عام 1543، فما قدمته الكني�سة كان 
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)1(  اأيوب اأبوديه، العلم والفل�سفة الأوروبية احلديثة: من كوبرنيق اإىل هيوم، دار الفارابي، 

بريوت، لبنان،2009.

)2(  اجلادرجي. ر، حوار يف بنيوية العمارة، ريا�س الري�س للكتب والن�سر، لندن، 1995.

جمرد م�سلمات وعقائد مفرو�سة مل تكن تقبل املناق�سة يف حني اأنه نتيجة 

ال�سمال  يف  والثقافة  العلم  ومراكز  الإ�سالمية  باحل�سارة  لالحتكاك 

راأى  والرومانية  الإغريقية  العلوم  ملبادئ  والعودة  وا�سبانيا  الأفريقي 

العلماء الغربيون نوعًا اأخر من التفكري العلمي يف كافة جمالت احلياة يف 

الطب والفلك والريا�سيات والفيزياء والكيمياء وغريها هذا الحتكاك 

احل�ساري الذي مت يف �سالح تغليب اداة العلم �سد املراجع الدوغمائية 

املادي  الفكر  نحو  الجتاه  ايل  ادى  الكني�سة  تبثها  كانت  التي  املت�سلبة 

.
)1(

وهجرة الفكر العقائدي 

العمارة كطرح ابداعي اجتماعي: 

بو�سفها  العمارة  �سملت  التي  الطروحات  اأو  التعريفات  لعل 

فمنهم  القدمية.  البداعية  املنظومة  تلك  ع�سق  بعدد من  كمفهومًا هي 

من قال انها فن تق�سيم الفراغ، اأو اأم الفنون ...الخ

ويقول رفعة اجلادرجي عن العمارة اأنها:

يتفاعل  الذي  ال�سياج  اأو  للماأوى  وامللم��س  املرئي  ال�سكل  »هي 

.
)2(

معه املتلقي«

ملواد  وحتويله  الإن�سان  تعامل  نتاج  العمارة  فتعترب  عليه،  وبناء 
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)1( Guy. *A، Experimental sociology of architecture a Guige to 
theory research and Literature the Hague Mouton، 1981.

)2(  انظر موؤلفات اأبي حيان التوحيدي، الإ�سارات الإلهية، ال�سوامل والهوامل، املقاي�سات، 

ال�سداقة وال�سديق، وغريها.

اخلام ب�سكل م�ستحدث – اأي العمارة – وبذلك تتم تلبية حاجة الفرد اأو 

اجلماعة ورغباتهم اإىل ماأوى لل�سكن اأو للن�ساط.

 باأنها:
)1(

وقد عرف اأنكرل جاي )Ankerl Guy( العمارة 

الداخلية،  نقاطه  خالل  من  املدرك  املخلق  الفراغات  »نظام 

والفراغ ه� جمم�عة النقاط املحت�اة من قبل �سطح ذو قيمة، وهذه 

الفراغات لها �سخ�سيات هند�سية حي�ية، وهي ال�سكل واحلجم، وميكن 

اأن ي�سل الأخري اإىل حج�م عمالقة، بينما ل يح�ي ذلك الفراغ �سياجه 

الفراغي.  ه�اءه  اأو  الداخلية  نقاطه  فقط  يح�ي  وامنا  اخلارجي، 

فح�سابياً يعترب هذا الفراغ مفت�حا«.

 وهذا ما قد ي�سحب فل�سفة الفراغ املعماري املفتوح اإىل ما هو ابعد 

واأعمق ويجعل بني كل الن�سو�س املعمارية فراغًا مت�ساًل ي�سل الثقافات 

الهوية  تاأ�سيل  من  تنطلق  معمارية  عوملة  من  اإطار  يف  ببع�س  املختلفة 

والنفتاح على الآخر من اأجل تاأكيد تلك الهوية والثقافة.

الغرتاب الإن�ساين والعمراين

الغرتاب  در�سوا  الذين  اأوائل  من  التوحيدي  اأبوحيان  كان 

، لأنه كان ممن عا�سوا هذه التجربة يف حياته، وا�ستطاع اأن 
)2(

النف�سي
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)1(  اأبو حيان التوحيدي، الإ�سارات الإلهية، حتقيق وداد القا�سي، بريوت لبنان، 1973، 

�س)113(

مييز يف كثري من كتاباته بني املفهوم ال�سائد للغربة، وهو غربة املكان وبني 

اأنت  فاأين  يقول:  حيث  والعميقة،  املريرة  الغربة  وهي  احلقيقة،  الغربة 

من غريب قد طالت غربته يف وطنه، اإن الغربة لي�ست غربة املكان واإمنا 

، والغرتاب 
)1(

هي غربة النف�س، واإل كيف يكون الإن�سان غريبًا يف وطنه

بالتناق�س  يت�سم  الإن�سان  جتعل  التي  امل�سافة  هو  حيان  اأبو  يراه  كما 

اإىل  توؤدي  لأنها  احتمالها  ميكن  ل  حالة  وهي  والقلق  وال�سياع  والتمزق 

الياأ�س وفقدان الأمل، والغربة التي يرمي اإليها اأبو حيان هي غربة زمانية 

الغربة يف داخله، وبالتايل  ووجدانية ونف�سية، فالغريب هو الذي يحمل 

فاأن التوا�سل معه غري ممكن، لأنه غريب حتى بني اأهلة واأ�سحابه.

انتماء.  غربة  انها  بل  مكان  غربة  بال�سرورة  لي�ست  هنا  والغربة 

غربة حميمية عالقة تربطه باملكان، تلك احلميمية التي ت�سكلها مفردات 

الإن�سان بتاريخه وثقافته وعاداته وتطلعاته ومما ل �سك فيه اأن الإن�سان 

اأمام  بالذل  ي�سعر  ال�ساربة،  الآلة  اأمام  بال�سعف  ي�سعر  الذي  املغرتب، 

من  يداه  انتجته  ما  امام  والن�سحاق  بالنهيار  وي�سعر  الهائل،  العمران 

اخرتاعات عظيمة، فما هو اإل اإن�سان يفقد اإن�سانيته كل يوم مئات املرات، 

ويفقد الإح�سا�س الكامل بالدميومة والوجود، ويفقد قدرته على التكيف 

ومعنى  القيم  ورفعة  بالنتماء  م�ساعره  وت�سعف  بالنف�س،  الثقة  وعلى 

الهوية، وكذلك يغيب اإح�سا�سه بالتما�سك.

ودرجات  واأ�سكال  اأنواع  جلميع  انعكا�س  هو  املعماري،  والغرتاب 
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)1(  عبد اهلل العروي، العرب والفكر التاريخي، �س )75(

الغرتاب، ذلك لأن العمران هو ال�سكل اأو الفراغ اأو التكوين التي تتمظهر 

هو  ال�سيا�سية،  القرارات  فيه  وتتكون  الجتماعية  العالقات  خالله  من 

الواقع   ار�س  على  وثقافات  جمتمعية  قرارات  حول  يت�سكل  الذي  الفراغ 

وتبنى على ا�سا�سه الدرا�سات القت�سادية، وت�ساغ لأجله البنود القانونية، 

وتعود اأهميته اإىل اأن فراغات العمران م�سممة ل�ستقبال جميع الأفعال 

حوله،  وما  بالإن�سان  املتعلقة  الأحداث  لتحمل  مدرو�سة  وهي  الإن�سانية، 

اأن ممرات العمارة وطرقها هي و�سائل لربط هذه العالقات، ومن  كما 

هنا، فاإن اأي اأثر اجتماعي اأو �سيا�سي اأو اقت�سادي له انعكا�س على عمارة 

الإن�سان وعمران الأر�س.

جتاوز  وهو  لذاته،  الإن�سان  جتاوز  املعماري  الغرتاب  ويعترب 

لإن�سانيته من خالل جتاوز قدراته واإمكاناته وروابطه الجتماعية.

وقد عا�س الغرتاب املعماري �سراعًا مريرًا منذ بداية احل�سارات 

واملوؤرخني وغريهم  والكتاب  واملفكرين  املعماريني  انق�سم كثري من  فقد 

ويعتربه  به،  ويت�سبث  ويقد�سه  املا�سي  يلتم�س  منهم  فريق  فريقني،  اإىل 

هو وحده ال�سحيح واملفيد، وفيما يرى فريق اأخر منهم اأن على الإن�سان 

للما�سي  يتابع احلديث واجلديد، ويت�سبث به ويطوره، دومنا اعتبار  اأن 

، ويف كال احلالتني اغرتاب، فالإغراق يف املا�سي وتقدي�سه 
)1(

وقد�سيته

فى  والإغراق  اغرتاب،  هو  العقل  لآفاق  فتح  دومنا  ن�سو�سه  اأو  اأ�سكاله 

�ساعت  الغرتاب  من  النوعني  وبني هذين  اأي�سًا،  اغرتاب  هو  احلديث 
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الهوية احل�سارية لالإن�سان، ومت ت�سويه الهوية الإن�سانية » للمنهج الإلهي 

علماء  من  املنهج  هذا  يحملون  الذين  اأن  له  يوؤ�سف  ومما  لالإعمار«، 

الت�سويه،  هذا  يف  كبرية  م�ساهمة  �ساهموا  قد  وخمططني  ومعماريني 

وكانت م�ساهمتهم يف ذلك غري مق�سودة يف غالبيتها، اإل اأنها اأدت بهم 

اإىل ال�سقوط بني الإفراط والتفريط، فاغرتبوا.

ومن هنا فاإن هذه الدرا�سة تنطلق من فكرة كيفية اعادة ت�سكيل 

ما  لتفرز  للمجتمعات  الداخلية  الطاقة  اخراج  واعادة  النتماء  عملية 

النماذج  بالطبع  تفرزها  نقدية  حماولة  اأو  املفرت�س«  »املعمار  بـ  ي�سمى 

اجلادة بحثًا عن مناذج اأكرث جناحًا من زاوية الت�ساقه بالواقع وتعبريه 

عن ثقافة املكان اأو حماولة لتطبيقات اكرث جناحا يف مناطق جديدة اأو 

مناطق جديدة اأو مناطق م�ستقبلية انطالقا من فكرة انه ل حدود للنجاح 

الإن�ساين املعماري وان التجارب اجليدة هي دومًا حمل بحث للو�سول اإىل 

جتارب اكرث جناحًا.

الحتياجات املعمارية: 

»ان العنا�سر املتفاعلة واملنتجة للعمارة هي فكر الفرد ذو الإرادة 

مركبة  تفاعالت  اإىل  يوؤدي  الفكر  لهذا  يحدث  تغري  اأي  فاإن  الواعية، 

�سكل  العمارة من  فاإن تطور  للتنبوؤ، وعليه  قابلة  العنا�سر غري  باقي  مع 

ايل اآخر ياأخذ م�سارًا غري م�ستقيمًا نظرًا لكون فكر الفرد العفوي اأحد 

العنا�سر املتفاعلة لإنتاج العمارة، فمثال تطور اخليمة البدائية اإىل دار، 
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)1(  اجلادرجي، حوار يف �سفوية العمارة، ريا�س الري�س للكتب والن�سر، لندن، 1995.

والعمارة البيزنطية اإىل الإ�سالمية اإمنا هو تطورات وانتقالت يف املواد 

.
)1(

امل�ستخدمة وال�سمة والطراز مل تكن متوقعة ومل ي�سبق التنبوؤ بها«

الفكر  اأو  الرادة  تلك  املعرب عن  املعماري هو  املنتج  يكون  وبذلك 

الذي يتكون عن قرار جمتمعي ناجت عن جمموعة من الهداف والروؤى 

�سواء كانت على م�ستوى وعي الدراك اأو ل، وتلك الهداف هي: 

اأهداف وظيفية: 

وهي التي ت�سبع املطلب املنفعي، فمثاًل يتحدد مطلب عائلة معينة 

بتاأمني م�سكن لها، بعدد معني من الغرف، اأو الحياز وترابطها ب�سيغة 

معينة، وباأبعاد وعالقات حمددة.

�سكل )1 - 3(

م�سقط اأفقي 

ملنزل تقليدي 

قد يعرب عن 

احتياجات حديثة 

وثقافة حلظية 

افرزتها معطيات 

اقت�سادية 

وثقافية حمددة
اأهداف جمالية:

ذوقه  عن  لتعرب  املجتمع  اأو  الفرد  ارت�ساها  التي  ال�سبغة  وهي 

التكوين  ي�سم  اأن  اأي  واحل�سي،  الب�سري  اإدراكه  عن  التعبري  وكيفية 

�سكل )5-1( اأحد املراكز التجارية التي ان�ساأت يف اخلم�سينات على �س�اطئ الإمارات نتيجة لتداعيات الن�ساط التجاري امل�ستحدث.
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اأهداف رمزية: 

وهي التي تلبي متطلبات ثقافة وهوية الفرد اأو املجموعة، وت�سمل العقائد 

والعادات والعالقات العتبارية، مبا يف ذلك الأهداف الطبقية واملرتبية.  

�سكل )1 - 4(

قرية مطماطة يف ت�ن�س

من�ذج لعمارة الكه�ف وامل�سممة راأ�سيًا يف ت�افق بديع مع معطيات البيئة

وتعرب عن متطلبات ثقافية وه�ية اأفرزتها اإبداع التعامل مع البيئة

اأهداف جمالية:

ذوقه  عن  لتعرب  املجتمع  اأو  الفرد  ارت�ساها  التي  ال�سبغة  وهي 

التكوين  ي�سم  اأن  اأي  واحل�سي،  الب�سري  اإدراكه  عن  التعبري  وكيفية 

�سكل )5-1( اأحد املراكز التجارية التي ان�ساأت يف اخلم�سينات على �س�اطئ الإمارات نتيجة لتداعيات الن�ساط التجاري امل�ستحدث.
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النف�سية،  الإثارة  اأو  املتعة  للمتلقي  توؤمن  تنويعيه، مركبة  قيمة  املعماري 

وحتمل هذه ال�سيغ قيما جماعية متنوعة.

�سكل )1 - 5(

اأحد املراكز التجارية التي ان�ساأت يف اخلم�سينات 

على �س�اطىء الإمارات نتيجة لتداعيات الن�ساط التجاري امل�ستحدث

وبالتايل فان من الهداف املقد�سة للعملية املعمارية هي الغو�س 

عميقا يف املنظومة الجتماعية للمجتمع ودرا�سة وحتليل هويته وثقافته 

اللحظة  تلك  ابن  لي�سبح  الإن�ساين  التطور  على  قدرته  ومدى  وعاداته 

تلك  عن  يعرب  معمار  انتاج  على  قادرا  ي�سبح  وبالتايل  بخ�سو�سيتها، 

الزاحة البطيئة املتاأملة يف مفردات وتراث وعادات املا�سي ف�ساًل عن 

واإ�سهاماته  اإ�سكالياته  بكل  احلا�سر  مواكبة  يف  والرغبات  التطلعات 

الإن�سانية.
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)1(  النموذج الأعلى للقيا�س: هي �سورة ابتدائية ل �سعورية �سارك فيها ال�سالف وبالتايل 

ثبت على انها جتربة اإن�سانية مركزة و�سكلت نظامًا نف�سيًا ذو طبيعة جماعية ل ذاتيه 

يتوازن  ولكنه  يتطور  ينمو ول  ال�سعور الالجماعي ل  تتمثل لدى جميع الفراد، هذا 

ويكون ت�سكيالت ازاليه هي التي تهب البنيات النف�سية الزلية.

على ال�ساوي مرجع �سابق، �س 340.  -

ينار جدو ح�سن، املذاهب الفكرية احلديثة والعمارة، دار الطليعة، بريوت �س45.  -

الفصل الثاني
الحداثة وما بعد الحداثة

ميكن تق�سيم احلقبات املفهومية الكربى اإىل ثالثة حقبات رئي�سية 

قد ت�سمل كل حقبة منها على جمموعة من املتغريات للفكر، ولكنها تبقى 

داخل املفهوم نف�سه.

1-  فرتة ما قبل احلداثة )الفكر الحادي( 

2-  فرتة احلداثة )الزدواجية الفكرية( 

3-  فرتة ما بعد احلداثة )التعددية الفكرية( 

فرتة ما قبل احلداثة )الفكر الحادي(: 

الروؤى العاملية لفرتة ما قبل احلداثة نابعة دائمًا من منوذج اأعلى 

 ويحدد مدى جناح النموذج الأر�سي مبدى اقرتابه وجت�سيده 
)1(

للقيا�س

للنموذج الأعلى �سكل )1-6(، وبالتايل فقد مثلت عاملًا واقعيا، ب�سيطًا، 

ثبات  واأي�سًا  احلداثة  قبل  ما  فرتة  طول  من  وبالرغم  التغيري  بطيء 
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القاهرة،  جامعة  ماج�ستري،  ر�سالة  احلداثة،  بعد  ما  عمارة  الروؤوف،  عبد  طارق    )1(

.1996

)2(  �سو�سن حلمي حما�سرات تاريخ الفكر )حما�سرات �سمن منهج الدرا�سات العليا( 

ق�سم الهند�سة املعمارية، كلية الهند�سة، جامعة القاهرة، 1994 -1995

يتغري  احل�سارات  تغري  مع  اأنه  اإل  الفرتة  هذه  خالل  ووحدويته  املفهوم 

ترتيب الأولويات املكونة للمفهوم احلاكم، وهي ال�سطورة والدين وافكار 

.
)1(

الفال�سفة

والدين  ال�سطورة 

هما امل�سيطران يف ت�سكيل 

الفكرية  ال�سياغات 

�سبقت  التي  للح�سارات 

ومع  الإغريقي  الفكر 

الغريق  الفال�سفة  افكار 

وار�سطو–  افالطون   –
اثرت  التي  املثاليات  جند 

يف التكوين املعماري ب�سكل مبا�سر حيث افكار فرتوفيا�س حول التنا�سب، 

التاأثري  هذا  من  وبالرغم  واملوديل،  التتابع  النظام،  التماثل،  الوحدة، 

الدين  ويليها  ال�سا�سي  املوؤثر  ظلت  ال�سطورة  اأن  اإل  ال�سخ�سية  للروؤى 

للنموذج  ال�سخ�سية من خالل فهم الفال�سفة  الروؤى  تاأتي  ثم بعد ذلك 

.
)2(

الأعلى و�سياغته يف جمموعة من الأفكار والقواعد
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املجتمـــــع:

اإن التعرف على املجتمع من منطلق عالقاته التبادلية مع العمارة، 

عامة،  الجتماع  علم  وعلى  وتعريفه،  مفهومه  على  اأوًل  التعرف  يتطلب 

ذلك العلم الذي يخت�س بدرا�سته، مع اإلقاء ال�سوء على النظم والأن�ساق 

الجتماعية، وتو�سيع ماهية التغري الجتماعي الذي قد يحدث يف هذه 

ويتاأثر  فيها  فيوؤثر  العمارة،  مع  تفاعال  بذلك  حمدثًا  والن�ساق،  النظم 

بها، حمققًا للعالقة التبادلية بني العمارة واملجتمع.

املجتمع كمفه�م وتعريف: 

احل�سود  هذه  ترتقى  ثم  احل�سود  مكونني  الأفراد  يتجمع  حينما 

هذا  يتميز  ثم  اجلماعات،  بداخلها  تن�ساأ  التي  اجلموع  مرحلة  لتدخل 

اأن  مار�سال جونز  يعترب  اإذ  الذاتي،  بالكتفاء  التجمع يف مرحلة لحقه 

اجلمع الذي ي�ستطيع تزويد اأفراده بكل احتياجاته دون ا�ستعانة خارجية 

يعترب جمتمعًا، ويرى جونز كذلك اأن هذا الكتفاء الذاتي ل يتعار�س مع 

اأو اجلموع بق�سد الرتفيه  اإن�ساء عالقات جتارية مع غريه من احل�سود 

اأو الربح، اإل اأنه مع ذلك يجب اأن يكون على ا�ستعداد دائمًا لأن ي�سبح 

مكتفيًا بذاته عند ال�سرورة وان يحقق كل �سرورياته عن طريق تنظيمه 

الداخلي، وهذه �سفة ل تتوافر يف كل من احل�سد واجلمع.

ويتفق كل من جون لوي�س جيلني وجون فيليب جيلني مع مار�سال 

جونز يف ناحية الكتفاء الذاتي التي متيز املجتمع، وذلك حينما يريان 

ان املجتمع ال�سحيح ل يعتمد يف بقائه على ح�سد اأخر وعلى هذا الأ�سا�س 
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)1(  لطفي، علم الجتماع، دار املعرف، القاهرة، 1978.

الإ�سكندرية،  الثقافية،  الن�سر  دار  مطبعة  الجتماع،  علم  يف  املدخل  مونيه،    )2(

م�سر،1949.

)3(  د�سوقي، �س، انعكا�س العوامل الجتماعية على العمارة ال�سكنية يف م�سر خالل فرتة 

القرن الع�سرين، ر�سالة ماج�ستري، ق�سم الهند�سة املعمارية، كلية الهند�سة، جامعة 

عني �سم�س، القاهرة، 1978.

ميكن اأن نقرر اأن القرية مثاًل قد تكون جمتمعًا، بينما ل ميكن اأن نطلق 

ا�سطالح جمتمع على اأي نقابة مهنية، لأنها ل تكون وحدة مكتفية بنف�سها 

ذاتيا، بينما ميكن اأن نطلق على مثل هذه النقابات ا�سطالح جمع، نظرا 

.
)1(

ملا يجمع بني اأفرادها من �سعور بوحدة الهدف مثاًل

 جمموعة من النا�س يخ�سعون 
)2(

يعرف رينية مونيية املجتمع باأنه

ل�سلطة واحدة، اأو هو جمموعة من النا�س ي�سريون وفق نظم وا�سطالحات 

طرقا  ويتبعوا  م�سرتكة،  قواعد  النا�س  بني  تن�ساأ  اأن  فبمجرد  واحدة، 

واحدة، وتوجد بينهم وحدة يف التفكري والعمل فاأنهم يكونون جمتمعًا”.

اأن  الإن�سان  ي�ستطيع  بداخلها  التي  اجلماعة  عبارة عن  فاملجتمع 

يف  اأ�سبحوا  وقد  النا�س،  من  جماعة  مبعنى  م�سرتكة:  كلية  حياة  يعي�س 

منطقة  ي�سغلون  اأنهم  اأي  )ح�سارية(،  ثقافية  وظيفية،  مكانية،  وحدة 

العتمادية  بروابط  الوحدة  هذه  اأع�ساء  ويرتبط  حمددة،  جغرافية 

.
)3(

املتبادلة، كما يت�ساطرون تراثًا ثقافيًا مميزًا هو تراثهم اخلا�س

ويتميز املجتمع بوجود عالقات خا�سة اأو طرق يف ال�سلوك تربط 
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)1(  جنزبرج، م )n.d( علم الجتماع دار �سعد م�سر للطبع والن�سر والإعالن، القاهرة

)2(  د�سوقي. �س، انعكا�س العوامل الجتماعية على العمارة ال�سكنية يف م�سر خال فرتة 

القرن الع�سرين، ر�سالة ماج�ستري، ق�سم الهند�سة املعمارية، كلية الهند�سة، جامعة 

عني �سم�س، القاهرة، 1978. 

يف  درا�سات  املعا�سر،  امل�سكن  على  وتاأثريه  م�سر  يف  الجتماعي  التطور  عبيد.م،    )3(

تطور امل�ساقط الأفقية، ر�سالة دكتوراه ق�سم الهند�سة املعمارية، كلية الهند�سة جامعة 

القاهرة، القاهرة، 1989.

بينهم هذه  ت�سود  ل  اأو جماعات ومتيزهم عن غريهم ممن  اأفراد  بني 

.
)1(

العالقة اأو ممن يختلفون عنهم يف ال�سلوك

العمارة واملجتمع:

تعك�س  التي  املراآة  وهي  دائمًا  ارتباطًا  باملجتمع  العمارة  ترتبط 

احتياجات  عن  املعربة  وهي  املجتمع،  يف  ال�سائدة  الجتماعية  الأو�ساع 

القائمة  املعمارية  الت�سكيالت  وتعترب   ،
)2(

املجتمع اأفراد هذا  ومتطلبات 

يف ع�سر ما هي نتيجة لتاأثري التغريات الجتماعية على النمط املوروث 

.
)3(

الذي اآتى اإليها من الأجيال ال�سابقة.

التحديث يف الفكر الغربي: 

للربط بني فكرة التجديد واخلربة التاريخية ابعاد جديدة، حيث 

يعترب مفهوم التجديد لدى الغرب اإفرازًا ل�سراع حاد بني الكني�سة من 

الأخرية  اأخر، مما دفع  والعقل من جانب  والعلم  املعرفة  جانب و�سلطة 

لالجتاه نحو حترز كل النظريات الدينية حتت م�سمى التجديد.
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)1(  �سيف الدين عبد الفتاح، التجديد، بحث من�سور، جريدة الهرام امل�سرية.

يربز مفه�م التجديد يف الفكر الغربي على اأ�سا�سني: 

حقيقة اأن الفكر الغربي مل يطرح مفهوما وقواعد وا�سحة   -1

لعمليات التجديد ومقا�سده، اإذ ل ترى عملية التجديد اإل 

من منظور التكيف يف اإطار من ن�سبية القيم وغياب العالقة 

الوا�سحة بني الثابت واملتغري.

يغلب على مفهوم التجديد يف الفكر الغربي عملية التجاوز   -2

امل�ستمر للما�سي اأو حتى الواقع الراهن، من خالل مفهوم 

يف  والنقالب  اجلذري  التغيري  اإىل  ي�سري  والذي  الدورة 

.
)1(

و�سعية املجتمع

اأي ان فكرة التحديث عند املجتمع الغربي هي اأ�س�س فكرية ولكن 

قد تخ�س تلك ال�س�س املجتمع الغربي وحده دون غريه.

التجديد والتحديث: 

حتدث  ومل  قبل  من  وجد  ح�ساري  لنموذج  اإحياء  هو  التجديد 

الرتباط بني  التجاوز واخلال�س، ومن هنا يظهر مدى  جتاهه عمليات 

واملرجعية  التاريخية  اخلربة  وبني  وممار�سة  فكرًا  التجديد«،  »مفهوم 

النهائية للمجتمع.

والتحديث،  التغريب  بني  التفريق  اأهمية  تاأتي  اأي�سا  هنا  ومن 

على  التحديث  اما  وا�ستالب،  نزع  هو  الهوية  م�ستوى  على  فالتغريب 
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)1(  رفيق حبيب، التحديث بني التغريب والتجديد، جريدة ال�سرق الأو�سط جريدة العرب 

الدولية، الريا�س، 2002.

)2(  جعفر �سيخ اإدري�س، العوملة و�سراع احل�سارات، جملة البيان، الكويت، 2001.

�سلب  التغريب  والتدريجي.  واجلزئي  امل�سروط  فهو  التطور،  م�ستوى 

للهوية  فتطوير  التحديث  اأما  الإعدام،  حد  اإىل  واإفقار  اإبدال  للهوية، 

.
)1(

واإغناء لل�سخ�سية

فر�سة  يوفر  العربية،  كالأمة  تراثية  لأمة  بالن�سبة  فالتحديث 

تاريخية نادرة لإحياء الرتاث لو�سول ما انقطع من تطوره ولتجديد نف�سه 

وال�ستعانة مبا توفره احل�سارة احلديثة من مناهج علمية مل ي�سبق لها 

مثيل يف التحقيق واحلفر والتنقيب والدرا�سة والنقد والتمحي�س واإعادة 

القراءة والتاأويل فالتوا�سل مع احل�سارة احلديثة - ل النقطاع عنها - 

قيمته  واإىل  الرتاث جديدًا،  اإىل قدمي  ي�سيف  اأن  الذي ميكن  هو وحده 

ف�سل قيمة، واأن ينفخ يف موته حياة، واأن يك�سف فيه بال�ستعانة باملعرفة 

احلديثة وبنتاجها املعماري عن مكامن ثروة ما كان من املمكن قبل اليوم 

اأن  ميكن  الذي  هو  احلداثة  على  النفتاح  اإن  بل  وجودها،  يف  ال�ستباه 

يطرح على الرتاث اأ�سئلة جديدة، واأن ي�ستنطقه اأجوبة جديدة، واأن يعيد 

.
)2(

�سياغته يف جزئياته وكلياته، ويف اإ�سكاليات جديدة

اإذن، فدالة التحديث هي تنامي املعرفة، �سريطة ان تتم بوعي واإدراك 

كامل للفروق بني توا�سل احل�سارات لكت�ساف الذات احل�سارية وبني ذلك 

التوا�سل القائم على اندثار ال�سل وذوبانه يف القادم اجلديد.
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)1(  على ال�ساوي، مرجع �سابق. �س 60-59.

فرتة احلداثة )الزدواجية الفكرية(: 

الروؤية العاملية يف العامل احلديث اختلفت متامًا عنها يف عامل ما 

قبل احلداثة خا�سة من حيث العالقة بني الفرد والدين. الإن�سان اأ�سبح 

عالقة  يف  اأ�سبح  الدين  اإىل  والرجوع  واراءه  افكاره  على  اعتمادًا  اأكرث 

العبودية فقط. فما حدث هو تطور عقالين �سديد على يد جمموعة من 

املفكرين والعلماء بحيث اأ�سبح الإن�سان والآلة والطبيعية خا�سعني للبحث 

العلمي، واأ�سبح املنطق ال�ستقرائي هو ال�سائد حيث التجربة واملالحظة 

لإعطاء قوانني ونظريات حتكم الفكر بديال عن املنطق ال�ستنباطي من 

.
)1(

املعتقدات ال�سائدة واحلقائق امليتافيزيقية الرا�سخة

التحرر من  الرغبة اجلاحمة يف  تاأتى من  الذي  الفكر  ولعل هذا 

يف  الكني�سة  و�سلطة  للن�سو�س  املطلقة  والتبعية  القدمي  القالب  عبودية 

اوروبا كان له رد فعل �سديد م�ساد وذو نزعة للرجوع، ولو قليال للوراء، 

فظهرت  املادي،  العقل  �سلطة  عن  بعيد  ماأوى  على  احل�سول  يف  امال 

النزعة الرومانتيكية )العاطفية( راف�سة العقل كحل وحيد للحياة. 

للنموذج  املو�سعية  النظرة  بني  من  الوا�سح  التنافر  هذا  وبرغم 

التي  املعتقدات  ان  اإل  العاطفي  للنموذج  ال�سخ�سية  والنظرة  العقالين 

بو�سفها  متحررة  عاملية  ببيئة  العتقاد  حيث  واحدة  منهما  كل  �سكلت 

ال�سا�س لكل منهما، فالروؤى ال�سخ�سية للفال�سفة والعلماء اأ�سبحت هي 



51 جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي

(1)  Baghdadi. op cit., Pp. 33-40,      

ال�سا�س الذي ميكن ان يقا�س عليه النموذج الإن�ساين ولي�س املرجع كما 

.
)1(

كان للنموذج الأعلى 

الفكر احلديث يف العامل وظه�ر عمارة احلداثة.

يف  ال�سا�سي  واملوؤثر  الرئي�سي  املحرك  هي  للوجود  املادية  الروؤية 

العامل  الع�سر احلديث ذلك ان طبيعة  العاملي يف  الفكر  تكوين وتطوير 

يف هذه املرحلة هي املادية يف كافة جوانب احلياة، اذ انه ومبجرد تنامي 

ال�سعور بالرف�س من �سلطة الدين والقائمني عليه وتوغل مفردات احلياة 

يف ال�سطورة وامليتافيزيقا، مما ادى اإىل ولدة نوع من التمرد على تلك 

الدنيوي  الفكر  بني  الكامل  النف�سال  من  نوعا  اأحدث  حيث  املنظومة 

والفكر الديني الأمر الذي اأدى اإىل ا�سمحالل وقع الفكر الديني كموؤثر 

يف احلياة العامة.

ع�سر  منذ  العاملي  الفكر  �ساغت  التي  هي  للوجود  الروؤية  هذه   

النه�سة، وا�سبحت وا�سحة متامًا مع بدايات القرن الثامن ع�سر، وبات 

البحث عن منوذج اعلى اخر غري الدين هو اجلهد الذي �سغل ذهن تلك 

الفرتة فا�ستبدل العقيدة بالطبيعة اأو الفل�سفة وبقي جتربة تلك البدائل 

ملعرفة قدرتها على تطبيق ذلك النموذج.

تلك التغريات التي حدثت يف القرنني الثامن ع�سر والتا�سع ع�سر 

تطورت حتى و�سلت اإىل ذروة املادية الفكرية يف الن�سف الأول من القرن 
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(1)  Scully, V. Modern Architecture, New York, George Braalterinc. 
p. 10.

النتائج  لتحقيق  والو�سائل  والأهداف  الأ�سباب  اأ�سبحت  حيث  الع�سرين 

وجمالت  والعمارة  والفل�سفة  والجتماع  والدب  العلم  يف  بحته  ماديه 

احلياة كافة.

العمارة احلديثة اذن هي ناجت هذا الفكر، وتعرب ب�سدق عن روؤى 

املفكرين املمثلني لهذه الفرتة والتي بداأ احلوار عنها �سكلي Scully يف 

كتابه Modern Architecture باأن:

»العمارة احلديثة هي نتاج الفكر الغربي وقد بداأت تاأخذ �سكاًل 

ال�سيا�سية  للث�رات  م�ساحبة  ع�سر  الثامن  القرن  نهايات  مع  وا�سحاً 

عمارات  باقي  مثل  ومثلها  احلديث،  العامل  �سكلت  والتي  وال�سناعية 

الأر�س فقد حاولت ان تاأخذ �سكاًل مميزاً بها لتك�ن لنف�سها �س�رتها 

.
)1(

الذهنية املعربة عن معتقداتها داخل املجتمع«

عمارة احلداثة هنا حاولت ان تعرب عن روح الع�سر الذي تنتمي 

اإليه ذلك العامل اجلديد املفتوح ومعربة عن ال�سرعة يف الت�سال والتقدم 

التكنولوجي ومتوافقة مع ما نتج عن الثورات ال�سناعية وال�سيا�سية كما 

ي�سري تراختنربج Trachtenberg اأن: 

»لكل ع�سر تبقى �س�رة ذهنية تعرب عن روح هذا الع�سر وغالباً 

البارثين�ن  مثل  الفرتة  هذا  فكر  داخله  يحمل  باقياً  اأثراً  تك�ن  ما 

ولي�س  القبطية  العمارة  كتعبري عن  بيرت  و�سانت  الغريقية  للعمارة 
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(1) Trachtenberg, M. Architecture from Prehistory to 
Postmodernism, Academy Edition. p.387.

ت�سكلت  والتي  احلداثة  عمارة  يف  مما  اأكرث  التعبري  يف  تن�عاً  هناك 

املتعددة الغرا�س  املباين اجلديدة  الذهنية عنها مبجم�عة  ال�س�رة 

من  ال�سريح  والن�ساء  النقية  الهند�سية  الكتل  فيها  يلحظ  والتي 

.
)1(

احلديد والغطاء الزجاجي للمبنى مع خل�ها من الزخارف«

هنا نرى ان عمارة احلداثة كانت تعبري حقيقي عن روح الع�سر 

الذي تنتمي اإليه بكل ما فيه من ماديات باأ�سكالها اجلديدة التي عربت 

�سكل  كما يف  لأهدافها  للو�سول  كو�سيلة  فقط  بالعلم  اميان حقيقي  عن 

.)7-1(
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عمارة احلداثة هنا عربت عن النموذجني املعماريني الذين �سبق 

ال�سارة اإليهما يف كتابات Scully  وBrolin وJencks وبغدادي، وهما: 

والتقدم  العلم  من  اتخذ  والذي  العقالين  النم�ذج   ·
التكنولوجي والتطور ال�سريع يف علوم الت�سالت واملوا�سالت 

والبناء  الن�ساء  مواد  وتطور  املذهل  ال�سناعي  والتقدم 

قاعدة له ومنفعاًل ب�سكل اأ�سا�سي بعدم العقيدة والدين يف 

لهذا  ال�سا�س  هما  واملادة  العلم  واعتبار  والتطور  التقدم 

العامل.

النم�ذج ال�سخ�سي وان كانت نف�س العتبارات املادية هي   ·
ال�سا�س له اأي�سًا اإل انه يبحث يف الطبيعة دائمًا عن البديل 

يف  ترى  ل  مادية  ب�سورة  كان  البحث  هذا  ولكن  للعقيدة 

الغيبيات اأي اهداف ميكن الو�سول اإليها.

العمارة احلديثة كمفه�م

لقد كان ع�سر النه�سة هو حماولت للتحرر من القيم املوروثة، 

مبا ت�سمله من م�سامني بيئية للعمارة، وكان القرن التا�سع ع�سر هو زمن 

التحول حيث عملت جميع القوى يف ذلك التحّول، اأما العمارة فكانت يف 

اأمناطا  فر�ست  الوظائف  يف  املتزايدة  احلاجات  اإن  ذلك  �سعب،  و�سع 

خاللها  تطورت  التي  الثانية  املرحلة  فكانت  جديدة،  اأبنية  من  واأنواعا 

تقنيات البناء مثل القطع امل�سبقة ال�سنع. وكان من اخلارق ان�ساء ق�سر 

»كق�سر الكري�ستال« يف معر�س لندن عام1851 �سكل )1-8(. ويف بع�س 
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العمارة  مبادئ  كل  رف�س  على  ن�ساأت  احلداثة  اأن  وجد  العمارة  اأدبيات 

اأهداف  من  جزء  من  بل  وح�سب،  ال�سكل  من  لي�س  وعرتها  التقليدية« 

وانتهت  التاريخ،  والتخلي عن  والهوية  الأدمية  املتمثل يف  البيئة  العمارة 

احلداثة لأنها مل تف بتلك املتطلبات.

�سكل )1 - 8(

ق�سر كري�ستال - 

بناء خارق عندما 

ظهر يف معهد لندن 

عام 1851

البعد التاريخي لعمارة احلداثة

انطالقا من فكرة ان العمارة هي الطرح الب�سري للفكر ال�سائد 

يف فرتة ما يجعل درا�سة العمارة ت�ستلزم بال�سرورة درا�سة لهذا الفكر 

وتطوره وتاأثري التطور على احلركة والنتاج املعماري امل�ساحب ملعرفة 

اأكدت على  املعماريني  املنظرين  فاآراء  بالفكر  النتاج  تاأثري هذا  مدى 

مادية  اعتبارات  على  ال�سا�سية  ركائزها  اتخذت  احلداثة  عمارة  ان 

طراأ  ملا  انعكا�سًا  امليتافيزيقية  العوامل  اأو  بالغيبيات  الميان  وعدم 

على العلم احلديث من تغريات يف الفكر الثقايف والعلمي والجتماعي 

والتكنولوجي وال�سيا�سي ونتيجة لنحراف هذا الفكر نحو املادية وعدم 
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(1)  Trachtenberg, op cit., p. 388.

الميان مبا وراء طبيعة واعتبار العلم والتجربة هما ال�سا�س لالإميان 

.
)1(

بالظواهر 

املنظرين  من  جمموعة  اآراء  درا�سة  خالل  من  اأمكن  وقد 

 Schulz، Collins، Scully، Jencks، امثال  والفال�سفة  والنقاد 

بغدادي  عديل  وم�سطفى   Trachtenberg، Brolin، Frampton
وحممد قطب حول التغريات التي �سكلت الفكر احلديث ومهدت لظهور 

عمارة احلداثة كنتاج معرب عنه وقد اأمكن تق�سيم التغريات اإىل:

اأوًل: التغريات الثقافية والعلمية.  -

ثانيًا: التغريات التكنولوجية.  -

ثالثا: التغريات القت�سادية والجتماعية.  -

التغريات الثقافية والعلمية:

بداية من كوبرنيكو�س Copernicus ونظريته التي تعترب ال�سم�س 

مركز نظامنا ال�سم�سي، واأن الأر�س كوكب يدور حولها مع باقي كواكب 

باعتبار  الأر�سطي  الكن�سي  املعتقد  بذلك  معار�سًا  ال�سم�سية،  املجموعة 

الأر�س هي مركز الكون، قد فتح الباب اأمام الكثريين للبحث يف �سحة 

التربيرات الكن�سية للظواهر العلمية فحدث بعدها الكثري من التغريات 

يف النظريات العلمية، حيث باتت توؤكد ان العامل ميكانيكي فيه �سفات 

ومعترب  املادية،  نحو  متجه  الدين  عن  من�سلخ  امليكانيكية،  ال�ستمرارية 

املذهب العقلي ال�سا�س يف تف�سري الظواهر.
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)1(  برنتون، من�ساأ الفكر احلديث، حممد قطب، �س516 – 517.

)2(  البهي، الفكر ال�سالمي و�سلته بال�ستعمار الغربي.

يقول »برنتون« عن املذهب العقلي يف كتاب »من�ساأ الفكر احلديث«: 

فاملذهب العقلي يتجه نحو ازالة اهلل وما فوق الطبيعة من الكون، ومن 

البارع  ال�ستخدام  وازدياد  العلمية  املعرفة  منو  فاإن  التاريخية  الوجهة 

 .
)1(

الكون« نحو  العقلي  الو�سع  ب�سدة مع منو  يرتبط  العلمية  لالأ�ساليب 

ويقول البهي يف كتاب الفكر الإ�سالمي و�سلته بال�ستعمار الغربي:

اإل  يكون  ل  بها  ومعرفته  الكونية  للحقائق  الإن�سان  حت�سيل  اإن 

غري  ل  وامل�ساهدة  احل�س  ان  ذلك  ومعنى  وحدها،  احل�سية  بالتجربة 

فهما م�سدر املعرفة احلقيقة اليقينية، ففي العامل احل�سي تكمن حقائق 

الأ�سياء، اأما انتزاع املعرفة مما وراء الظواهر الطبيعية احل�سية، والبحث 

عن العلة يف هذا املجال اأمر يجب اأن يرف�س، ولهذا تكون كل نظرية اأو 

اأو فكرة  له طاقة احلقيقة فيما وراء احل�س نظرية  كل فكرة عن وجود 

.
)2(

م�ستحيلة

هذه التغريات العلمية التي حدثت يف القرنني الثامن ع�سر والتا�سع 

ع�سر اوجدت نظرة جديدة للحياة توؤكد ان العلم اأ�سبح هو »الله« اجلديد، 

واأ�سبح النظر اإىل احلياة والوجود من خالل روؤية مادية �سرفه.

العمارة  حول  املفاهيم  يف  تغريًا  العلمية  النظرة  هذه  �ساحب 

الروحي  الفكر  عن  متامًا  العمارة  وابعدت  واحتياجاتها،  وا�سكاليتها 

وبالتايل  مادية،  باتت  الع�سر  هذا  فطبيعة  الرمزية،  وعن  والعقائدي 
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(1) Brolin. op cit., p40

كيف  هو  الهدف  واأ�سبح  طبيعي  فيزيقي  احتياج  اإىل  العمارة  حتولت 

اأو عمل،  اأو عبادة  الوظيفة داخل املبنى، �سواء كان �سكن  ميكن حتقيق 

املعماري  املطلوب من  املادية فان الحتياجات  النظر  فمن خالل وجهة 

الوظائف.  هذه  لتحقيق  العمارة  يف  املنا�سب  الفراغ  توفري  هو  حتقيقها 

ومن خالل النظرية وجدت العمارة الوظيفية Functionalism طريقها 

لتنتج جمموعة من املباين ل تفي اإل بالحتياج الوظيفي فقط، وبالتايل 

ابعدتها عما حتمله من جماليات ل �سلة لها بالوظيفة، كاإلغاء الزخارف 

املادية  اظهار احلقيقة  يكمن يف  الفعلي  ان اجلمال  واعتبار  املباين  من 

 �سكل )9-1 & 10-1(.
)1(

والوظيفية اجليدة للمبنى

�سكل )1 - 9(

مناذج من فتحات البي�ت التقليدية يف اأب�ظبي 

يظهر عدم التاأثر بحركات احلداثة
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(1)  ibid., p.14

التغريات التكن�ل�جية:

التغريات العلمية التي حدثت يف العامل احلديث اثرت ب�سدة على 

للحياة،  كمبداأ  العقيدة  عن  الفكر  حتول  مدى  واظهرت  ال�سائد،  الفكر 

مادية  روؤية  خالل  من  ذاته  املعماري  الفكر  على  التاأثري  كان  وبالتايل 

للوجود وال�سكن. 

ال�سباب  اأحد  التكنولوجي  التقدم   
)1(Brolin برولني  يعترب 

الرئي�سية التي احدثت ثورة يف العمارة احلديثة وطورتها اإىل �سكلها الذي 

�سكل )1 - 10(

املكتبة التذكارية ملارتن ل�ثر كينج اجلناح الأملاين مبعر�س دويل 

بر�سل�نة1929 - مي�س فان دورة - من�ذج لعمارة احلداثة
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(1)  Frampton, K Modem Architecture a Critical History

 على ان التقدم 
)1(Frampton اإليه، وهذا ما يوؤكده فرامبتون  و�سلت 

ا�ستخدام  وبداية  ع�سر  الثامن  القرن  بداية  مع  كان  الذي  التكنولوجي 

القطارات  وا�ستخدام  املوا�سالت  و�سائل  تطوير  من  مكننا  قد  احلديد 

وبناء الكباري احلديدية، وما تالها من تقدم يف �سرعة وميكنة و�سائل 

حمليتها  تتال�سى  والثقافات  اأكرث  يقرتب  العامل  جعل  مما  املو�سالت 

تدريجيًا وهي ال�سمة التي �سبغت نتاج عمارة احلداثة �سكل )11-1( 

�سكل )11-1(

 sir Benjamin 
Boker.forth bridge 
Scotland,1882-89  

التقدم التكن�ل�جي 

وتاأثريه على 

تط�ر العمارة

وي�ستطرد Brolin ان التغريات التكنولوجية التي حدثت منذ بداية 

القرن الثامن ع�سر انعك�ست على العمارة مع جمموعة من املباين التي 

توؤكد امانة ا�ستخدام مواد الن�ساء والمانة يف اظهار الوظيفة، وبالتايل 

كان النتاج معربًا عن التقدم التكنولوجي الذي يعي�سه العامل احلديث، 

ومبعدًا العمارة عن كثري من تفا�سيلها الزخرفية، حيث ا�سبحت ل تراعي 

النواحي الإن�سانية والنف�سية مل�ستعملها بل غدت جمرد عمارة وظيفية.
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التغريات القت�سادية والجتماعية: 

�ساحبت الثورة ال�سناعية و التقدم التكنولوجي الهائل جمموعة 

على  وا�سح  ب�سكل  اثرت  التي  والجتماعية  القت�سادية  التغريات  من 

على  الراأ�سمالية  و�سيطرت  تدخلت  حيث  احلديث  العامل  يف  العمارة 

عمليات النتاج واوجدت طبقة اجتماعية جديدة هي الطبقة املتو�سطة 

التي مل يكن لها وجود من قبل، هذه الطبقة ا�سبح لها احتياجات م�سابهة 

الدخول  حدود  يف  ولكن  املعي�سي،  كامل�ستوى  الإقطاعيني،  لحتياجات 

املتوفرة لهم، اإذ غدت عمارة احلداثة باأ�سلوبها امليكانيكي التكراري احلل 

مل�سكلة هذه الطبقة اجلديدة فجاء التب�سيط ال�سكلي والن�سائي للمباين 

والغاء الزخارف والزيادات غري ال�سرورية لالأداء الوظيفي والتكرارية  

�سكل )12-1(

�سكل )12-1( 

جمم�عات �سكنية متكررة يف فرانكف�رت – كبديل حداثي لت�فري م�ساكن 

Ernst may – للطبقة املت��سطة
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(1)  ibid. p. 32.

املثالية هنا كانت هي ال�سعار الأول ملعماري احلداثة ومن خالل هذا 

املبداأ كانت دعوة رواد احلداثة اإىل دور العمارة يف الإ�سالح الجتماعي 

والدعوة اإىل املدينة الفا�سلة وار�ساء مبادئ ال�سراحة والنقاء والخال�س 

من وجهة النظر احلداثية. وهذه الدعوة للمثالية احلداثية تقرتب من 

املثالية الفالطونية كما يعرب عنها Jencks»فاملعماريون احلداثيون هنا 

كانت  لو  كما  املثالية  اإىل  الو�سول  البناء  حاولوا من خالل جتاربهم يف 

.
)1(

لإظهار نظام كوين كامل«

�سكل )13-1( 

متحف ج�جنهامي وحماولة ال�ستجابة لدع�ات التجديد يف الفكر املعماري

 – ني�ي�رك – فرانك ل�يد رايت
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هذه املثالية وال�سدق مع روح الع�سر احلداثي كانت هي املبادئ 

مثلتها  والتي  احلداثة  عمارة  نتاج  عامة  ب�سفة  �سكلت  التي  الأ�سا�سية 

هذا  من  وبالرغم  احلداثية.  املعمارية  واملدار�س  احلركات  من  العديد 

التنوع يف املدار�س ويف نتاجها ال انها حتمل بداخلها مفردات من هذه 

العقالنية يف فرتة احلداثة، والتي  النظرة  املبادئ، والتي مثلت ب�سدق 

تطورت حتى و�سلت اإىل اق�سى مداها يف الطراز الدويل وو�سلت بالعمارة 

اإىل النموذج املكون من احلديد والزجاج.

ا�سكاليات عمارة احلداثة.

 ان الركائز التي قامت عليها الفكر احلداثي كانت هي بذاتها ال�سبب 

الرئي�سي لإخفاقها، هذا اإىل جانب اغفال عمارة احلداثة لالحتياجات 

الإن�سانية والجتماعية وامليتافيزيقية والرتكيز على الحتياجات املادية 

هما  الجتماعية  والعتبارات  الثقايف  املرياث  جتاهل  ولعل  لالإن�سان، 

اهم النقاط التي ادت للنفور من عمارة احلداثة، وبالتايل ف�سلت عمارة 

احلداثة يف مواجهة املتطلبات والحتياجات الإن�سانية.

تراكمية  عملية  هو  العقائدية  الروؤية  يف  احل�ساري  فالفكر   

لأفراد  الفعلية  الحتياجات  من  ونابعًا  املتعاقبة  الأجيال  عرب  م�ستمرة 

عامة  احلداثي  الفكر  اأو  احلداثة  عمارة  نتيجة  حدث  ما  لكن  املجتمع، 

هو النف�سال عن فكر الجيال ال�سابقة حماوًل ايجاد فكر اآخر يكون هو 

امل�سيطر على احلياة والعمارة يف العامل احلديث، ويعرب عن هذا ال�ساوي 

يف “ديناميات العمران ال�سعبي والر�سمي: 
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)1(  على ال�ساوي. مرجع �سابق. �س14

ميزت  التي  لال�ستمرارية  قطعاً  املعمارية  النظرية  »تعترب 

الفرتات التي �سبقت فرتة احلداثة ولقد جاءت هذه النظرية باأفكار 

اجلماعة  انتجته  عما  �سبق  ملا  ج�انبها  معظم  يف  خمالفة  وتطبيقات 

اأ�سبح العداء لكل قيم الرتاث والتقاليد  احل�سارية املختلفة بل لقد 

 .
)1(

اأحد ال�سمات البارزة للحداثة«

هذا التحول عرب عنه النتاج املعماري يف ا�ستبدال العنا�سر ذات 

املعاين والقيم املرتبطة بالرتاث اإىل عنا�سر ميكانيكية تكرارية موديولية 

يف امل�ساقط والواجهات وبالتايل جاءت الت�سكيالت مفرغة من اأي حمتوى 

وا�ساليب  باملواد  فقط  يلتزم  اقت�ساديًا  وظيفيًا  نتاجًا  كانت  بل  تراثي، 

الن�ساء امل�ستحدثة )�سكل 14-1(.

�سكل )14-1( 

منزل هاي فيلد - مي�س فان دروة - التكرار وامل�ديل يف العمل املعماري

 كمنهج وا�سح امليكانيكية يف الت�سميم
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وبطبيعته  الأخر  للعامل  الرمزية  اليحاءات  ثراء  يف  العتقاد  ان 

التقدي�سية اللهية التي عربت عن نف�سها ب�سورة كبرية ا�ستعي�س عنها 

بالعتقاد يف العامل املادي على انه جمرد جمموعة من املوجودات الغري 

حية، ومبجرد ان تكيفت العمارة مع مبادئ هذا  العامل الواقعي دفعت 

الفنون اجلميلة، وهكذا حتول  كاأحد  التقليدي  التخل�س من دورها  اإىل 

هذا الهجر للمحتوى ال�ساعري والوجداين اإىل جمرد عملية تكنولوجية 

اإىل تبعات هذا املوقف لدى معماريي  اأو جمرد ديكور، وي�سيف  مبتذلة 

الوقت احلا�سر باأنه حتى الأن فاإن هوؤلء املعماريني الذين اأدركوا ال�سلة 

بني مهنتهم املعمارية والفن امنا يلعبون دورًا �سكليًا، غري انهم ف�سلوا يف 

فهم البعد ال�سامي للمعنى والقيمة يف العمارة؛ فاإنه قبل القرن التا�سع 

لغة  وحدة  اأو  نوع  البحث عن  املعماريني  اهتمامات  يكن �سمن  ع�سر مل 

وا�سلوب  للطراز  �سياغة  كان  ال�سكل  ان  ذلك  للمعنى  كم�سدر  الت�سكيل 

احلياة وب�سورة مبا�سرة كان يعرب عن الثقافة واحل�سارة بل ورمبا مثل 

فاإن  الأن  اأما  ومف�سلة،  وا�سحة  لغة  منها  اأكرث  رمزية  لإيحاءات  تكوينًا 

املعماريني املحدثني غالبًا ما ي�سوغون ت�سكيالتهم حتت فر�سية باطلة 

ومنافية للعقل موؤداها ان املعنى والقيمة والرمز ما هي اإل منتجات عقلية 

ومن ثم فانه ميكن ت�سنيعها.

املعطاة  العمارة  لغة  رف�ست  احلداثة  عمارة  اأن   Schulz يوؤكد 

والنزوات  جانب  من  العقيمة  التخطيطية  مباأزق  انتهت  لذلك  م�سبقًا، 

التعبريية من جهة اخرى. 
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ويعرب Gropius باأنه ل يهدف اإىل تقدمي طراز حديث بل طريقة 

متكنه من تناول اأي مهمة على اأ�سا�س من طبيعتها اخلا�سة، ومن هنا فالبيئة 

التي انتجتها عمارة احلداثة برف�س فكرة اللغة تتميز بفقدان املكان، وعلى 

حد تعبري Schulz باأنها عمارة اعتباطية فاقدة لل�سخ�سية ول ت�سمح بقيام 

هوية اإن�سانية، كما انها مل تعد تقول �سيئًا فهي ل متلك لغة:

عن  كتعبري  الت�سكيل  احادية  كعمارة  بدت  احلداثة  عمارة  »اأن 

ان  هنا  ال�سخرية   :Schulz يعرب  وكما  للعمارة  العقالنية  النظرة 

واملكان  الإن�سانية  بالقيم  الميان  تتجنب  ج�هرياً  احلداثة  عمارة 

واله�ية والذاتية، فكيف يتن�سى لها ان ت�سل لهذه املعاين با�ستخدام 

التي  القيم  ، هذه 
)1(

امليكانيكية لغة جديدة تعتمد كلياً على املجازية 

جتاهلتها عمارة احلداثة ت�سكل الركائز الأ�سا�سية للتجاوب والتحاور 

بني الإن�سان واملبنى«.

فرتة ما بعد احلداثة )التعددية الفكرية( 

والتي  الفرتة،  لهذه  ظاهرة  �سمة  كانت  ال�سريع  واليقاع  التغري 

اأ�س�سها توما�س كوهن Kuhn يف كتابة »بنية الرثوات العلمية« فقد اهتم 

العتقاد  مقابل  »يف  انه  فيعرفها  العلمية  املجتمعات  يف  التغري  بدرا�سة 

الوىل عن ال�ستمرارية للروؤية امليكانيكية يف العامل احلديث فاإن درا�سة 

 . هذا 
)2(

التغري اأ�سبح هو م�سمون الت�ساوؤل حول الروؤية العاملية احلالية«

(1)  Schulz. 1086. op cit.

(2)  ibid., Pp. 41 - 49.
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اأ�سبح ال�سمة ال�سا�سية لهذا الع�سر يف كافة املجالت،  يعني ان التغري 

والزمان  املكان  ن�سبي بني  �سيء  كل  ان  توؤكد  لأين�ستني  الن�سبية  فنظرية 

يف حني ان قوانني نيوتن توؤكد ال�ستمرارية وتتفق مع النظرة امليكانيكية 

للعامل التى هي حالة خا�سة جدًا للحياة والكون.

)1(  على ال�ساوي. مرجع �سابق. �س22.

�سكل )15-1( 

الق�سر البل�ري 

من�ذج لعمارة ذهبية 

يحركها العقل منزوع العاطفة

�سكل )16-1( 

كني�سة العائلة املقد�سة - جاودي

من�ذج لعمارة م�ساعرية عاطفية 

يحركها ه�ى ذاتي

ففي  يقيني،  غري  العلم  حتى  انه  اكدت  اجلديدة  النظرة  هذه 

�سيء  كل  ولكن  يقينية  مادية  لنهاية  الو�سول  ميكن  ل  الكوانتم  نظرية 

بنظرة  ذاته غري حمدود  فالعلم  وبالتايل  اأخر،  �سيء  اإىل  يقود  يكت�سف 

واحدة، مما ادى اإىل انتزاع النظرة امليكانيكية من املجتمع وظهور وا�سح 

، ولكن يجب ان نوؤكد هنا 
)1(

للتعددية الفكرية يف جمالت احلياة كافة

ان هذه التعددية ملا بعد احلداثة هي روؤى �سخ�سية اأي�سًا كالتي كانت يف 

فرتة احلداثة ولي�ست روؤية جماعية م�سيطرة �سكل )17-1(.
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والنتاج خالل  الفكر  التي حكمت  ال�سابقة هي  الثالثة فرتات  اإن 

لل�سلطة  الواحد املمتثل  العقائدي  بالفكر  التاريخ املختلفة، بدءًا  مراحل 

يف  الأر�سي  النموذج  ي�سكل  الذي  الأعلى  للنموذج  واملكون  الت�سريعية، 

بالتقدم  الميان  حيث  الفكرية  بالزدواجية  مرورا  اجلماعة،  وجدان 

كروؤية  التكنولوجية  احلياة  من  والنفور  جهة  من  والتكنولوجي  العلمي 

اخرى، وو�ساًل اإىل التعددية الفكرية ملالحقة التحول ال�سريع يف العلوم 

وعدم الميان بال�ستمرارية اأو الثواب.

ما بعد احلداثة يف العمارة

ال�سحراء؟  نحو  به  ورك�س  ال�سقة  باب  اأحدهم  �سرق  لو  ماذا 

�ساحُب الباب يتعّقُب ال�سارَق الذي حني يداهُمه التعُب يقْف. ي�سرُع الباب 

يف الفراغ. يحكُم اإغالَقه. ثم يختبئ وراءه. الرجُل يطرُق الباَب وينتظُر 

اأن َيفتَح له ال�سارق! لدينا الآن باٌب يف ف�ساء، والباُب يف فكرته الأ�سل 

�سكل )1 - 17(

�ساحة ف�نتا دي تريفي 

- اإيطاليا ا�ستخدام 

ومغالة يف ا�ستخدام 

املفردات الرتاثية 

والدالية يف عمارة ما 

قبل احلداثة
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هو فراٌغ مق�سو�ٌس من كتلة �سماء هي اجلدار. اأن ي�سبح الباُب كتلًة يف 

الأ�س�س  اأن يكون فراغا يف كتلة، فذاك يعنى هدًما لأحد  فراغ بدل من 

املعمارية الكال�سيكية. هل ي�سلح هذا امل�سهد الطريف اأن يكون مدخال 

.
)1(

ملا بعد احلداثة يف العمارة؟

ويروي املدون اي�سا انه عندما كان يدر�س العمارة يف جامعة عني 

�سم�س طلب الأ�ستاذ منهم ت�سميم »بوابة جهنم«! على اأي نحو ميكن اأن 

وبعدما  نت�سورها؟  كيف  تف�سلنا عن اجلحيم؟  التي  البوابة  تلك  تكون 

انتهينا من اأداء المتحان مرَّ الأ�ستاذ بني طاولت الر�سم وراح ي�سطب 

بقلمه الأ�سود الغليظ على كل الت�سميمات التي احرتمت نظريات اجلمال 

اللويّن  والتناغم  والتزان  ال�سيميرتية  للهارمونية  وا�ست�سلمت  التقليدية 

والكتلّي اإىل اآخر قائمة الفنّيات اجلمالية التي تعب املعلمون يف تعليمهم 

اياها يف الأعوام ال�سابقة. كان ذلك المتحان هو هدم لكل اأ�س�س العمارة 

وكان ذلك الهدم هو املدخل الذكي لدر�س ما بعد احلداثة.

بني  التمايز  تعميق  نحو  وا�سلت طريقها  قد  احلداثة  كانت  فاإن   

النظام  فر�سه  الذي  العمل  مع  مت�سًيا  الثقافة  يف  املختلفة  املجالت 

ال�سناعي ومتايز دوائر املعرفة والأخالق واجلمال، بل والتاأكيد على اأن 

كلَّ جماٍل هو م�ستقٌل ب�سرِع نف�سه، حمِدٌد قوانيَنه، وحمكوٌم بنمط تقييمه 

التماهي  على  �سبق،  ما  كل  عك�س  تقوم،  احلداثة  بعد  ما  فاإن  معيارّيًا، 

لعّي وتعمل على حتطيم الفا�سل بني اجلمايّل  مع الع�سر ذي الطابع ال�سِّ

)1(  �سامل ح�سني، مدونات مكتوب، 20 �سباط 2007.
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واليومّي. تنتهج »ما-بعد-احلداثة« اإًذا نهًجا ينفى احلداثَة ويعلن رف�سه 

اأبوية  نزعة  ذات  اإمربيالية  احلداثُة  كانت  فاإذا  ومبادئها.  اأ�س�سها  لكلِّ 

متركزيه تنت�سر للكلّيات، فاإن »ما بعد احلداثة« تنادى بالتعدد والت�سظي 

امَلْت  حترتم  احلداثة  كانت  ولو  للجزئيات.  وتنت�سر  لطات  ال�سُّ و�سقوط 

فاإن ما بعد احلداثة توىل عني التبجيل للهام�س.

بعد تاأكد ف�سل احلداثة يف الجابة على متطلبات املجتمع الإن�سانية 

وبعد  فقط  املادية  امل�ساكل  حلول  على  وتركيزها  والنف�سية  والجتماعية 

يف  والجتماعية  وال�سيا�سية  والثقافية  العلمية  التغريات  هذه  حدوث 

Jencks ما هي  العامل والجتاه اإىل ع�سر ما بعد الت�سنيع كما ي�سميه 

الجتاهات املعمارية التي وجهت العامل ليجيب على هذه الحتياجات؟

احلداثة  حلركة  تطوًرا  تعّد  اأن  ميكن  احلداثة  بعد  ما  عمارة  اأن 

اأفكارها يف مناٍح كثرية، فالأبنية ما بعد احلداثية ل  اإنها تناق�س  �سوى 

ترى �سرًيا مثال يف مزج الأفكار املعمارية اجلديدة مع الأ�سكال والرموز 

ورمبا  والإدها�س،  ال�سدمة  من  نوع  اإحداث  بهدف  الغابرة  التقليدية 

تتفق مع  ل  �سعرية  احداث حالة  نوع من  للرائي. ورمبا  والت�سلية،  املرح 

التتابع املنطقي املتوقع انطالقة من فكرة ال�سجة ال�سديدة من ملل وتتبع 

النمطية  القوالب  فيه  تنتج  مل  عامل  يف  خا�سة  منطقي  ب�سكل  الحداث 

ال عن حروب وجماعات وهو لون من الإميان باأن اجلمال قد يتولد من 

التنافر مثلما يتولد من الت�ساق، ومن الفو�سى مثلما يتولد من النظام.

واقعية  م�سكلة  على  يدها  ت�سع  ل  عامة  تعبريات  هذه  كانت  وان 
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احلداثة  عمارة  ان  يوؤكد  روجرز  فاأن  هجوم  جمرد  بل  احلداثة  بعد  ملا 

كانت لها بالفعل نقاط �سعف مهلكة لكن العمارة احلالية مل جتب عن 

نقاط ال�سعف هذه »متكن املفارقة يف ان الولع البكم بالواجهات الزائفة 

للعمارة احلالية ذات البعدين �سواء كانت كال�سيكية حديثة اأنيقة اأو عمارة 

وقد  احلقيقة  بالقيم  امل�ساك  يف  يخفق  الأطوار  غريبة  احلداثة  بعد  ما 

، فهو يرى اأن مهمة العمارة 
)1(

اغرقت هذه امل�سكلة باإجابات م�سطنعة

يف كل مكان وزمان هو التاأريخ للفرتة التي تعي�سها، والتعبري عنها، لذلك 

يرى ان العودة لالأ�سكال الرتاثية بهذه النزعة احلنينية يبعد العمارة عن 

الواقع املعا�سر، والتقدم التكنولوجي والعلمي الهائل، وبالتايل فعمارة ما 

بعد احلداثة متثل من وجهة نظره خيانة للمهمة التاريخية للعمارة كما 

انه يرى انها مل جتب عن اخفاقات احلداثة.

بالتايل يوؤكد Jencks على ان هذا العرتا�س لي�س عيبًا فيما بعد 

احلداثة ذاتها، ولكنه رد فعل طبيعي للحداثيني، كالذي حدث يف بداية 

القائمة  العمارة  على  اجلميلة  الفنون  معماري  اعرتا�س  من  احلداثة 

ا�سا�سًا على التكنولوجيا وا�ستخدام احلديد والزجاج.

وراء حتديد  ال�سعي  هو  احلداثة  بعد  ما  عمارة  مبادئ  اأهم  من   

الف�ساء و�سنعه، ور�سم جوانبه يف املبنى ويف املتجاورة ويف املدينة، وهو 

اجتاه نحو املا�سي وت�سبيهه باملدينة القدمية املتميزة بتقاربها وغمو�سها، 

وكذلك الت�سكيل اخلارجي للفراغ واحل�سول على ترجمات وافاق جديدة 

(1) Brolin op cit.، p.3
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لل�سارع وال�ساحة والأماكن العامة وابراز مفاتن املدينة الغام�سة املتنوعة 

التي تنا�سب كافة الحتياجات اخلا�سة وتلبي �سائر املتطلبات العامة يف 

الوقت نف�سه.

ومن املجالت اخل�سبة التي �سعت عمارة ما بعد احلداثة لن�سف 

والو�سوح  امل�ستقيمة  اخلطوط  على  اأ�ساًل  اعتمدت  التي  احلداثة  اأفكار 

التعقيد  نحو  احلداثة  بعد  فيما  �سعت  فقد  ولذلك  احلركة،  وب�ساطة 

اإيل  هي  ما  الواجهات  اأن  اأي�سًا  ونرى  والتعددية.  والزخرفة  والغمو�س 

و�سيلة لإبراز املعاين الرمزية واملعمارية التي متثل حاجة الإن�سان الفطرية 

والتي ميثلها بدورهم يف الغمو�س والتعقيد ولذلك فقد كتب فنتوري كتابًا 

ا�سماه )التعقيد والتناق�س يف العمارة( 

»حيث اأكد فيه احلاجات لهذا التناق�س والتعقيد وذلك يف جممل 

انتقاده للجماليات ال�سفائية يف عمارة احلداثة ولكن مل تخل عمارة 

ما بعد احلداثة من نقد يف جمال عدم متا�سكها وت�سابه اأبنيتها وت�حد 

الهجني  وتف�سيل  بالتن�ع  القب�ل  ه�  اأفكارها  جممل  ولكن  �س�رتها 

ه�  الكثري  وه�  للحداثة  مناق�س  مبداأ  لتحقيق  وت�سعى  النفي  على 

)1(
الأكرث«.

من هنا فالهوية ال�سخ�سية واملحلية اأو )الإقليمية الأممية( رمبا 

ال�سمة الوحيدة املميزة لعمارة ما بعد احلداثة ورمبا هي اإلهام ملا جاءت 

اإىل  املعمارية  بالهوية  تعود  ان  حاولت  اأو  اعادت  التي  احلركة  تلك  به 

)1(  حممد حممود احلرم؛ تهديف عملية الإ�سكان يف الإمارات، 2004.
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اإحدى  اأو الروحي والتي هي  الإن�ساين  التوجه  اإليه  اأ�سف  عمارة املكان، 

خوا�س العمارة البيئية التي يجب تبيان اأهميتها كتناول تاريخي باعتباره 

الركيزة التي تعود اإليها هذه املدر�سة.

العمارة هي الفن الأول لالإن�سان، هي التي قادته لربوز روحه من 

فالب�سرّي  والبيئة.  والطبيعة  والهواء  ال�سم�س  اخلارج حيث  اإىل  الداخل 

عنه  ويحجُب  اخل�سو�سية  مينحه  ماأوًى  بناء  �سرورة  اإىل  فِطن  الأول 

مينحه  بعد  فيما  ورمبا  ال�سارية،  والوحو�س  القا�سية  الطبيعة  عوامل 

هويته و�سخ�سيته ومتيزه ويتكلم نيابة عنه حني ي�سمت اأو يبعد اأو ي�سرد،  

عنُي  وظّلت  ال�سجر،  وجذوع  النخيل  �سعاف  من  الأوىل  بيوته  فكانت 

اأبًدا- تتمرد وترف�س الن�سياع ل�سرورة  الب�سرّي- الباحثة عن اجلمال 

»الوظيفة« وحدها بعيًدا عن مكامن »اجلمال«، ذلك اجلمال الذي تتعدد 

للب�سري،  والتاريخي  الثقايف  العمق  يف  يثبت  ولكنة  ودلئله  خ�سائ�سه 

فراح يطّور ال�سكل وامل�سمون �سوًيا ويوازى فيما بينهما حتى غدا املاأوى 

البدائيُّ ق�سًرا ومعبًدا وهرًما وقلعًة وناطحَة �سحاب  عرب �سال�سل من 

املدار�س املعمارية، كال�سيكية وحداثية وما بعد-حداثية.

وميكننا اأن نتلم�َس كيف اأن العمارة مل ت�سبق الفنون الأخرى طوال 

الوقت فح�سب، بل كانت منطلقا لتحديث مدار�س تلك الفنون، ولعل هذا 

كان وراء ت�سميتها »اأم الفنون«. وهي كنية لي�ست جمانية. لي�س فقط لكونها 

اأ�سبق الفنون  اأوىل الفنون زمانيًّا و�سكلت جذَرها الرئي�سي، ولي�س لأنها 

اإىل التطور فح�سب، ولي�س فقط لأنها الن�ساُط الإن�سايّن الذي يكتُب تاريخ 

الفن ويحدد طابعه عرب كل حقبة زمانية، بل كذلك لأن الفنون جميَعها 
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تلتقي يف عملية البداع والتوا�سل مع املحيط احليوي ثم تت�سّعب يف روافَد 

عديدٍة لت�سبَّ يف م�سبات اأخرى.

تطور  بعد احلداثة هي  ما  اأو عمارة  املتطورة  ان عمارة احلداثة 

لعمارة احلداثة ولي�س خروجا عنها، وهو المر الذي مل ي�سهده التاريخ 

العمراين لكثري من جمتمعاتنا العربية حيث مل يلحظ يف الهيئة املعمارية 

املنتجة هذا التطور الطبيعي التاريخي من الرتاثي اإىل احلداثي املتطور 

ثم ما بعد احلداثي. ولكي نعّمق اإدراكنا لثقافة ما بعد احلداثية لبد اأن 

نقراأها يف �سوء مربرات ولدتها يف اأر�سها الأم بو�سفها انعكا�ًسا ملا حدث 

من حتولت اجتماعية واقت�سادية ونف�سية و�سيا�سية وثقافية وعلمية يف 

املجتمعات الغربية، وهو ما يكّر�س خ�سو�سية الظاهرة بحكم ن�ساأتها يف 

الغرب حتديًدا.

ومن ثم فال ينبغي بال�سرورة اخ�ساع املجتمعات الأخرى التي مل 

النظر  اإًذا  الفكر اجلديد. يجب  النمط من  لهذا  متر بتحولت م�سابهة 

اإىل تلك الثقافة باعتبارها اإفرازا طبيعيا ملا مرَّ به الغرب من تناق�سات 

وانق�سامات يف الإيديولوجيات احلداثية، �سيما يف عالقة املركز بالهام�س 

اأو الأطراف وما ن�ساأ عنها من قيم ال�ستغالل، وغياب امل�ساواة و�سيطرة 

النخبة، وبالتايل فمن املحتمل اأن تن�ساأ يف الأطراف، كنوع من ردة الفعل، 

حركاٌت ذات اأ�سول �سو�سيولوجية تنادى ب�سقوط الأيديولوجيات والق�سايا 

معياري  قيا�س  كل  عن  باخلروج  وتطالب  املعتقدات  ونهاية  الكربى 

ال�سلعية  الثقافة  ا ملمح  اأي�سً ت�سيع  الفردي، ورمبا  وتر�سخ مبداأ النتماء 

ال�ستهالكية ورف�س مقولت وفر�سيات ع�سر التنوير وخطاب احلداثة 



75 جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي

املتمثل يف الإميان املطلق بالعقالنية كونية الطابع. وبالتايل فان اللجوء 

ل�سترياد هذا املح�سل املعماري الذي افرزه �سراعا فل�سفات واحباطات 

يلتقط  بالذي  اأ�سبه  العبث  من  �سيء  هو  اخرى  ملجتمعات  وانت�سارات 

طابق اخري يف مبني ليبنيه يف مكان اخر بنف�س الرتفاع غافال عن ان 

لهذا الطابق طوابق حتمله وا�سا�سات يرتكز عليها على الأر�س، فعندما 

ن�سعه يف ف�سائه اجلديد ي�سقط ويهوي. فهل نحن ن�سقط هويتنا وتراثنا 

البعيد، ان ما قامت به ابوظبي  القادم من  الغريب  مقابل ذلك املعمار 

من نه�سة معمارية جبارة وجديرة بكل احرتام وفخر لكل عربي ان يجد 

هيئات معمارية توافرت فيها كل �سبل الراحة والأمان امنا ما تدعو اليه 

هو  املجتمعات  تلك  مع  املتفاعلة  الدرا�سات  من  والعديد  الدرا�سة  هذه 

اكتمال �سورتها والو�سول بها وبالأخ�س لتجاربها امل�ستقبلية ايل هيئات 

اأكرث الت�ساقا بالبيئة والثقافة املحلية وهو المر الذي ينادي به ويعمل 

علية كل املحافل العمرانية واملعمارية باملدينة.
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الفصل الثالث
العولمـة والهويـة

الع�ملــــــــة

مع التقدم التكنولوجي الغربي يف جمالت عديدة وظهور موؤ�سرات 

للتقدم العلمي الهائل   تكونت ما ي�سمي باملركزية احل�سارية الغربية والتي 

مكنتها من ال�سيطرة على تلك احل�سارات القل كفاءة يف ادارة �سئونها، 

وبالتايل ادت اإىل ظهور عالقة غري متوازنة يف ظاهرة التبادل احل�ساري 

بينهم. اإذا انطلق مفهوم املركزية الغربية من فكرة ان احل�سارة الغربية 

هي ا�سا�س التطور احل�ساري.

ومن هنا اأ�سبحت العمارة جمرد اقتبا�سات من مفردات العمارة 

الغربية تارة اأو مناذج كاملة من عمارة م�ستوردة تارة اأخرة، مع حماولت 

متعددة لتطويع هذا الوافد على البيئة اخلليجية مبا ل يعرب عن اأي قيم 

ثقافية اأو اجتماعية خليجية، اإمنا يعرب عن مفاهيم غربية لها جذورها 

واأ�سكالها واإيحاءاتها ورموزها الغريبة.

ونتاج ما �سبق كان من ال�سروري التعرف على فكرة العوملة ومواكبة 

تطورها والتي ا�سرتك اجلميع يف �سنعها وبلورتها و�سياغتها، ل اأن ينفرد 

بها طرف واحد وي�سخرها ل�سالح امتيازاته ويخ�سعها ملنظومته الفكرية 

وهو  واحد،  طرف  روؤية  العوملة  كانت  واإذا  والجتماعية  والقت�سادية 

.
)1(

الغرب، وتخدم م�سلحته وحده، فالعامل ل يقبل روؤية واحدة 

)1(  حممد عابد اجلابري.1998.
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)1(  اليازجي، ندرة، مفهوم الكونية وكوننة الإن�سان، موقع الت�سرف الإ�سالمي

الإن�سان والع�ملــــة: 

تت�ساءل الدكتورة نادرة البازجي يف مقالتها )مفهوم الكونية وكوننه 

فردانية؟  حالة  يف  الإن�سان  يكون  وكيف  الإن�سان،  عوملة  حول  الإن�سان( 

متوا�سعًا،  اأم  متكربًا  م�ستقيمًا،  اأم  مراوغًا  كاذبًا،  اأم  �سادقًا  اأيكون 

م�ستقاًل طامعًا اأم من�سفًا عادًل، حمبًا للحق اأم مياًل اإىل الظلم، جاهاًل 

اإىل ما هنالك من قيم  اأم خاماًل،  اأم غري واع، عاماًل  ام عارفًا، واعيًا 

ومفاهيم.

»اإن اجل�اب ي�ستقيم متى تعلمنا اأن هذه القيم غري م�ج�دة اإل 

ال�ج�د  يف  اإل  اإذن  اإن�سانية،  لالإن�سان،  لي�س  اذ  الجتماعية  احلياة  يف 

 .
)1(

الجتماعي الذي ه� حقل حتقيق اإن�سانيته«

اذن ل وجود ول معنى هنا مل�سطلح الإن�سان الحادي اأو الإن�سان 

�سمنيا  مرتبطة  ال�سا�س  يف  الإن�سان  وجود  فكرة  لن  وذلك  الفرد، 

اإل يف احلياة  ول عاملية  الإن�سانية  اإل يف  �سمول  ل  وانه  بفكرة اجلماعة 

الجتماعية.

احليوان،  جتمع  عن  بجوهرها،  تختلف  الإن�سان  اجتماعية  اأن 

اإطارها  يف  ذاتها  تدرك  ل  مكررة  فردية  هي  جتمعية،  حياة  فللحيوان 

الفردي اأو اجلماعي.

اأما اجتماعية الإن�سان فهي انعكا�سه يف الأخر، وامتداد اإىل ما ل 
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)1(  اليازجي، ندرة مفهوم الكونية، وكونية الإن�سان موقع الت�سرف الإ�سالمي

)2(  اليازجي، ندرة، مفهوم الكونية وكونته الإن�سان، موقع الت�سرف الإ�سالمي

نهاية يف هذا الأخر. فالإن�سان ل يجد نف�سه اإل يف الأخر، ول يكون لوجوده 

من معنى اإل يف الإن�سانية ال�ساملة، ففي اجتماعية الإن�سان حتقيق للغاية 

.
)1(

التي وجد من اأجلها

الجتماعية  خالل  من  بانه  اليازجي  نادرة  الدكتورة  وت�سيف 

ت�ستطيع اأن ترى الوجود املتماثل يف الإن�سان، ففي العالقات الجتماعية 

تكتمل الإن�سانية والعاملية والكونية والنفتاح على الكل، بعك�س الفردانية 

بينما  اإن�سانية  الجتماعية  لأن  والعاملية  الإن�سانية  متوت  معها  التي 

الفردانية اأنانية.

فبالعاملية يحقق الإن�سان �سر وجوده، والعاملية هي هدف كل عمل 

يقام به، اأو كل فكرة تخرج، فاإذا ا�ستطاع الإن�سان ان ين�سجم مع نطاقه 

الجتماعي كما تن�سجم اأعداد فيثاغور�س واأنغامه يف وحدة متما�سكة كان 

.
)2(

بذلك اإن�سانًا عامليًا يف اأعماقه

جميع النا�س على اختالف اأعراقهم والوانهم واأممهم وثقافاتهم، 

يوؤلفون ج�سمًا واحد – مادة واحدة وروحًا واحدة ل تتناق�س بذاتها.

الع�ملــــة والعمـــــارة:

العمارة كمجال معريف وكمنتج لها خ�سائ�س مميزة عن باقي   

باأنواع  متعلقة  خ�سائ�س  وهي  ال�سناعية،  اأو  العلمية  الفنية،  املجالت 
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)1(  �سو�سن حلمي 166.

من  اإطار  يف  والتقني  والقت�سادي  والثقايف  والفيزيقي  الفراغي  الأداء 

.
)1(

التوازن اليكولوجي

يف املجال النفعي للبحث اأو املادي، الذي يحوي ب�سفة عامة جوانب 

الإن�ساء والعالقات الفراغية والتحكم البيئي والقت�ساد، وجدت العمارة 

يف العلم م�سدرًا خ�سبًا للنظريات وجنح النموذج العلمي للنظرية يف اأن 

يقدم للعمارة جمموعة مما ميكن اأن نطلق عليه نظريات علمية معمارية 

متكن من الت�سميم والتنبوؤ والتقييم ومتتاز ب�سفة العمومية وال�سمولية 

حيث اأنها تعتمد على قوانني الطبيعة. وهذا يعني اأن العمارة يف جانبها 

كل  مع  �سلوكها  يف  تت�سارك  بل  ذاتية  ا�ستقاللية  �سفة  لها  لي�س  النفعي 

املنتجات ال�سناعية الأخرى والتي تنطبق عليها قوانني الطبيعة واملعايري 

جانبها  يف  العمارة  اأن  ندع  اأن  ميكننا  اأخر  مبعنى  املو�سوعية.  الكمية 

النفعي »عاملية املعرفة« حيث تت�سارك مع العامل يف العلم والتكنولوجيا، 

العمارة بقرارها الحادي بعيدا عن تطور  ت�ستقل  ومن هنا ل ميكن ان 

قيمتها كفن  تفقد  واأنها رمبا  بل  تكملها،  التي  الأخرى  والعلوم  القوانني 

تطبيقي من دونهم.

الرتاث  ق�سايا  تطرح  عندما  الثقايف،  جانبها  يف  العمارة  اأما   

والهوية والطابع وال�سكل واجلماليات والتحري�س الإبداعي، فال ميكن اأن 

ندعى للعمارة اأي عمومية. وهنا تبداأ ا�ستقالليتها وخ�سو�سيتها التي ل 

ميكن تعميمها، هنا ل ميكن ان تختلط العمارة مبجالت اأو معارف اخرى 
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)1(  مريفت احمد املليجي، التاأثري الغربي علي عمارة جمتمعات املجتمع العربي، ر�سالة 

ماج�ستري، جامعة القاهرة 2001.

ورموزها  وبيئتها  املنطقة  تاريخ  من  القادمة  الهوية  عن  هنا  تعرب  لأنها 

بني  والإ�سكاليات  ال�سراع  جمالت  متكن  وهنا  وتفردها،  و�سخ�سيتها 

خ�سو�سية العمارة وا�ستقالليتها وبني عمومية العوملة.

التاأثري الحادي يف ح�ار احل�سارات:

اإن املواجهة اأو التقابل اأيًا كانت طبيعته اأو درجته – اإذا ما وقع بني 

اإىل بروز ظاهرة  النهاية  ت�سفر يف  – تن�ساأ عنه عدة تفاعالت  احل�سارات 

اأو  اأحدهما  عطاء  كفة  ترجح  وعندما  احل�سارات،  هذه  بني  تبادلية  تاأثري 

تاأثريية  ظاهرة  اإىل  التبادلية  التاأثريية  الظاهرة  تتحول  الأخر  عن  اأخذها 

دور  الثانية  تاأخذ  فيما  املوؤثر،  دور  احل�سارات  اإحدى  فيها  تاأخذ  اأحادية، 

على  الأحادية  التاأثريية  الظاهرة  تلك  وقوع  يف  ذلك  ويت�سبب  عليها،  املوؤثر 

والنفي  الذاتي  منها  عوامل  لعدة  كتعر�سها  املجتمعات  اأو  احل�سارات  اأحد 

والإجباري والنتفاعي والثقايف الجتماعي، تلك العوامل التي يف�سر وجودها 

اإيل  العامل  دول  وتق�سيم  التخلف،  نظريات  مثل  الق�سايا  اأو  الأمور  بع�س 

جمموعات، وال�ستعمار بنوعية املبا�سر وغري مبا�سر، ومبداأ تبادل املنفعة، 

.
)1(

والت�سالت ونقل املعلومات، والعمليات الجتماعية املختلفة

وبالتايل فاإن اأي ح�سارة متتد ا�سولها لتاريخ عميق رمبا ت�سادف 

التاأثري  القدرة على  اليات معا�سرة قوية حلا�سرة راهنة تعطيها  وجود 

باحل�سارات الأخرى القل قوة ومت�سكا بهويتها.
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الظاهرة التاأثريية التبادلية: 

ان مفهوم العوملة كم�سطلح انطلق من فكرة ان لكل ح�سارة هوية 

و�سكل ومتيز وخ�سائ�س وان تلك احل�سارات قد تتبادل تلك الثقافات 

عنا�سرها  بني  بتكامل  يحدث  ولكن  الخر  يف  احداها  يذوب  ل  بحيث 

ورقيا.  اكتمال  اأكرث  عامل  ابداع  اجل  من  �سويا  واجنازاتها  وخمرجاتها 

التاأثري  املتبادل ويكون هذا  والتاأثري  التاأثر  تن�ساأ عملية  ويف هذا احلوار 

على م�ستويات عدة ... الثقايف والجتماعي واحل�ساري. 

القدر  عند  لي�سا  ح�سارتني  بني  التوا�سل  هذا  يتم  عندما  ولكن 

نف�سه القوة والتكافوؤ والمتداد التاريخي والقدرة على خلق منتج اإن�ساين 

النوع من  احادي. وخطورة هذا  تاأثري  تبداأ ظاهرة  فقد  قوي،  ح�ساري 

تلك  ذوبان  فيه  ويتم  ال�سعف  احل�سارة  ح�ساب  على  يكون  انه  التاأثري 

ذلك  لأليات  والدراك  الوعي  دور  ياأتي  وهنا  الأخرى،  يف  احل�سارة 

بال�سرورة  لي�س  التاريخ  جذور  يف  احل�سارة  امتداد  ف�سعف  التوا�سل، 

اإذا مت هذا  ال  اخري،  ا�سمحاللها يف حوارها مع ح�سارات  اإىل  يوؤدي 

وتر�سيح  متحي�س  دون  املعولب  الخر  وجلب  ال�سترياد  مبنطق  احلوار 

ونقد وتاأ�سيل.

فاحل�سارة التي ي�سرتط لقيامها اأن تبني على ثقافة عاملية، تفر�س 

للعاملية، فتلك  التي تفقد ثقافتها  نف�سها بدرجة كبرية على احل�سارات 

ومن  وم�سداقيتها،  وفاعليتها  اإ�سعاعها  ذاتها  بالدرجة  »تعتمد  الأخرية 

ثم قدرتها على دعم الكيان املدين للجماعات التابعة لها، ف�سعود ثقافة 
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)1(  غليون، ب، اغتيال العقل، مكتبة مدبويل، القاهرة، 1990.

)2(  م. نبيل احلمادي، الجتاهات احلديثة للت�سميم البيئي، ر�سالة ماج�ستري، جامعة 

القاهرة،2007.

ما على موقع ال�سيادة، واحتاللها حلقل العاملية، ل ينف�سل اإذا عن �سعود 

اجلماعة التي حتملها اإىل م�ساف الهيمنة الكونية التي جتد جت�سيدها 

.
)1(

يف الإمرباطورات العاملية«

احلداثة والعمارة والبيئة

هل هناك حقيقة للعمارة؟ 

�سوؤال رغم ب�ساطته؛ اإل اأنه له مغزى اأخر!

العمارة كغريها من الفنون تتاأثر العملية الت�سميمية لها بنظريات 

بالنظريات  كذلك  ويتاأثر  والثقايف،  والجتماعي  ال�سيا�سي  منها  فكرية 

اأو  جماعيا  بل  فرديًا،  فكريًا  اإبداعًا  لي�ست  اأنها  باعتبار  احيانًا  العملية 

النفعي والتعبريي والت�سكيلي فتظهر  تت�سكل يف مكونها  اأو عامليا،  قوميا 

كقوة جماعية متار�س تاأثريها فيما ميار�س عليها تاأثريات خارجية، فاعلة 

ومفعول بها، قد تت�سم بالب�ساطة اأحيانًا اأو التعقيد، بال�سيطرة والهيمنة 

واخلفة اأحيانًا اأخرى، فاهم تعبري لديها اأن تعك�س مكنون اأو توجهات فنية، 

وفكرية، ومادية، واأحيانًا اإن�سانية تعرب عن مدلولت حقائقها؛ اإل اأنها ل 

.
)2(

حتمل الثبات الذي يعني التوازن مع احلقيقة الغري مادية لالإن�سان

بالن�ساط  ا�سيال  ارتباطا  مرتبط  منتج   ... حيوي  منتج  العمارة 
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)1(  جان بودريان وجان نوفيل، ترجمة رواية �سادق الأ�سياء الفريدة، العمارة والفل�سفة، 

دار �سرقيات للن�سر، القاهرة، 2003.

الذهني الإن�ساين لذا فاأننا جند هوية اي جمتمع قابعة هناك يف اح�ساء 

يعني  ل  كم�سطلح  هنا  والبيئة  بيئي  منتج  فالعمارة  اذن  املنتج.  ذلك 

توافقه بالكامل مع تلك املنظومة. وامنا اق�سد ان العمارة كمنتج بيئي 

تكون  قد  التي  بحقائقها  البيئة  تلك  داخل  ما يف  تفرز  بال�سرورة  فاإنها 

ا�سا�سا �سد بيئتها.

»جان  الفيل�سوف  �سئل  فقد  هذا،  يف  غواية  العمارة  بالتايل  هل 

)1(
بودريار«، املعماري »جان نوفيل« م�سمم املعهد العربي قائاًل:

يف  نف�سها  العمارة  ت�ستنفذ  هل  للعمارة؟  حقيقة  هناك  »هل 

م�سادرها، يف ق�سدها، غايتها، يف اأمناطها، ويف اإجراءاتها؟ هل للعمارة 

مركز  مثل  مبان  ي�سته�يني  ما  ال�اقعي؟  احلد  هذا  يتخطى  وج�د 

التجارة العاملي، مل ي�سرين املعنى املعماري لهذه املباين، واإمنا العامل 

الذي ترجمته، فان العمارة يف هذا املكان �سرح يعرب، يدل ويرتجم عن 

م�سم�ن جمتمع، هل العمارة يف خيال املجتمع، يف وهم ت�قعي، ولي�س 

العمارة ترتجم بب�ساطة ما ه� م�ج�د م�سبقاً؟ لهذا  اأن  اأم  يف واقع؟ 

ال�سبب طرحت عليك ال�س�ؤال« هل هناك حقيقة للعمارة«؟

اأجاب جان نوفيل:

ما  وهذا   – حداً  باعتبارها  العمارة  عن  احلديث  حاولنا  »اإذا 

الغام�سة  احلافة  هذه  على  دائماً  بال�ق�ف  ذلك  يك�ن  حقاً،  ي�سغلني 
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)1(  نهاد حممد عوي�سة، 2003، مرجع �سابق.

يف  تقع  املغامرة  هذه  مغامرة،  حقاً  هي  هذه  معرفة،  والال  للمعرفة 

كي  اأنه  ما،  مكان  تق�ل يف  الإجماع  على  ينط�ي  عامل حقيقي، عامل 

املعماري،  مهنة  اأن  وال�اقع  اإجماع،  وج�د  ينبغي  غ�اية  هناك  يك�ن 

ب�سبب ق�ة الأ�سياء تدور ح�ل منط الغ�اية، فاملعماري يف و�سع خا�س 

للغاية، فه� لي�س فناناً باملعنى التقليدي، وه� لي�س �سخ�ساً يفكر ملياً 

اأمام ورقته البي�ساء«.

اإن النظرة الذهنية للت�سميم هي منظومة مادية اأي�سًا »ومنظومة 

الفكر املعماري تتكون من الفكر : النتفاعي والبيئي، والإن�ساين، والب�سري 

 فالفكر النتفاعي، يدر�س قدرة املنتج على اأداء الوظيفة، 
)1(

اجلمايل،

باملحيط  العمارة  بني  املتبادل  التاأثري  عالقة  يدر�س  البيني،  والفكر 

الفيزيقي وامليتافيزيقي واحليوي، والفكر الإن�ساين، يدر�س عالقة التاأثري 

عالقة  يدر�س  والهوية،  اجلمايل  والفكر  والفراغ  الإن�سان  بني  املتبادل 

الربط بني تعبريات الت�سكيل املعماري وميزات املجتمع والنظرة املادية 

ماديته  النظام يف  واأن  والإن�ساء،  البينية  الفيزيقية  بالوظيفة  تتمثل  اإذا 

يرتكز على وجود العمارة مبحيطها املادي يف الطبيعة ذاتها، وعلى تاأثري 

البينية الفاعلة هي من تتعامل مع املفردة  وتاأثر العمارة فيه، والعمارة 

املعمارية كنظام متكامل يف اإطار الطبيعة كالبيئة الفيزيقية، ويف اإطار 

الإن�سان كبيئة ميتافزيقية. 

اإن املعايري الأ�سا�سية التي حتدد مدى الكفاءة الت�سميمية للم�سمم 

هو ما يت�سمنه ذلك الت�سميم من طاقة ا�ستيعاب للمحيط احليوي الذي 



جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي86

يعمل فيه والنا�س الذين ي�سمم لهم اإذ اأنه من جهة كلما ابتعد عن الواقع 

كلما زاد الحتمال لأن يكون هذا النتاج النهائي حلل امل�سكلة افرتا�سيًا 

اأنحاء  كل  يف  الت�سميم  يف  التناق�س  روؤية  وميكن  وهميًا.  اأو  نظريًا  اأو 

العامل والذي يعتمد على عوامل بيئية ومناخية على مدار مئات ال�سنني. 

وت�سميم البناء التقليدي ي�ستخدم املوارد الطبيعية يف البيئة وي�ستجيب 

للظروف املحلية املحددة، فال�سم�س والرياح والأمطار وال�سوء هم دائما 

مفردات تلك الطاقة التي تعمل لإزاحة املبني نحو حميطه احليوي ليكون 

جزءا ا�سيال منه.

الإن�ســـان والبيئــــة :

البيت ح�سب  بالقمي�س، كذلك يبني  الدار  لقد �سبه ابن »قتيبة« 

املقيا�س:  عن  حتدث  من  اأول  قتيبة  ابن  يعد  وبهذا  �ساكنه،  مقيا�س 

الإن�سان، وحدد »امل�سعودي« �سروط الختيار اجلغرايف يف البيئة البدوية 

اأحوالها  بح�سب  املوا�سع  تخري  »الواجب  فيقول  البدوية،  املنازل  لإقامة 

من ال�سالح«، وحدد »الهمذاين« �سروط البيئة احل�سرية للمدن كمدينة 

العمران،  مع  اأي  احل�سرية،  البيئة  مع  املباين  تطويع  وا�سرتط  �سنعاء، 

لتزويد  اخل�سار  زراعة  وعن  الريح،  باجتاه  املباين  توجيه  عن  فتحدث 

ال�سكان وتلطيف اجلو، وعن توفري املاء وتنظيم الري، وعن مواد البناء، 

اخل�سائ�س  عن  حتدث  كما  وامل�ساحات،  املقا�سات  وحتديد  وتقنياته 

على  وامل�سكن  املدينة  قامت  الذي  الإن�ساين  واملقيا�س  للعمارة،  ال�سكلية 

 : واملعي�سية  والتلوث(  )املناخ  البيئية:  الثوابت،  �سروط  فر�س  اأ�سا�سية 
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)1(  عفيف البهن�سي، فنون العمارة الإ�سالمية وخ�سائ�سها يف مناهج التدري�س، من�سورات 

املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة، اي�سكي�سو، 1424هـ / 2003م.

)1(  �سريين اإح�سان �سريزاد، احلركات املعمارية احلديثة، الأ�سلوب العاملي يف العمارة يف 

املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر، بريوت، 1999 �س49.

وعاء  املدينة  لتكون  والأخالق(  )الثقافة   : والدينية  والأمن(  )الراحة 

من�سجمًا  الإ�سالمية  العمارة  يف  الإن�ساين  املقيا�س  يكون  فقد  اإن�سانيًا 

�سهاًل  ولي�س  الإ�سالمية،  ح�سارتنا  وروح  والتقاليد  املناخية  الثوابت  مع 

 .
)1(

ا�سترياد هذا املقيا�س وتطبيقه يف غري موطنه 

ويف احلداثة عرب »فرانك رايت« عن وجهة نظر اإن�سانية بقولة:

»املثل الع�س�ية للمباين ترف�س الق�اعد املفرو�سة على احلياة 

.
)2(

والتي ل تت�افق مع طبيعة وخ�س��سية الإن�سان« 

واتفق الباحثان »هرياكن« و »جومينو�س« اأن العمارة ل متثل مكان 

للماأوى فقط، ولكنه نتاج التفاعل امل�ستمر بني الإن�سان وما ميثله يف ذلك 

من احتياجات وتطلعات وموارد وتكوين اجتماعي وح�ساري، وبني البيئة 

اليومية  احلياة  يف  الذات  حتقيق  اأهمية  اأخر  عامل  ويوؤكد  به.  املحيطة 

عمومًا والإعمار خ�سو�سًا بقوله اإنه لي�س من ال�سروري اأن يحقق الفرد 

ذاته من خالل عملة ووظيفته فقط، وذلك لأنها ل ت�سكل اأكرث من %35 

من �ساعات يقظتنا؛ ولكن يف حياته ومعا�سه و�سكناه حيث يق�سي جل ما 

تبقى من الزمن.
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ويتميز ال�سكن يف املجتمعات الإ�سالمية؛ فالعمارة لديهم ارتبطت 

والتي  بلدانهم  من  حملوها  التي  وبالثقافة  املحيطة  بالبيئة  وجدانيا 

متازجت بدرجات متفاوتة مع البيئات اجلديدة امل�ستقبلة فاأنتجت معمارا 

جميال اوجد حلوله البيئية من داخلة.

�سكل )20-1( 

بيت ال�سحيمي-

القاهرة...احلل�ل 

البيئية النابعة 

من الإدراك التام 

بخ�س��سية املحيط 

احلي�ي

�سكل )1 - 19(

ق�سر احلمراء - ا�سبانيا - ارتباط املعمار 

باملحيط الثقايف، والروحي، والتعبري عنه
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)1(  حممد حممود اأحمد األ حرم، تهديف عملية الإ�سكان بدولة الإمارات العربية املتحدة 

ر�سالة ماج�ستري ق�سم العمارة، جامعة القاهرة، 2005 �س48 بت�سرف.

الطابع  اختيار  تعني  الهوية:  فيه،  احلركة  واأمناط  احليز  تنظيم  يت�سمن  الجتاه    )2(

وال�سكل املعماري والعمراين املن�سجم والإن�سان ومع البيئة، واأما الذاكرة فهي الذاكرة 

التاريخية والقومية التي حتدد الهوية املعمارية �سكاًل واإبداعًا

العربية  الإمارات  بدولة  الإ�سكان  عملية  تهديف  حرم،  األ  اأحمد  حممود  حممد    )3(

املتحدة، ر�سالة ماج�ستري، ق�سم العمارة جامعة القاهرة، 2005 �س60

اعترب  فقد  والنماء،   
)1(

والنتماء الكينونة  نظريه  يف  »درفر«  واأما 

النماء تاج احلاجيات التي متثل املرحلة التي تلي اإ�سباع احلاجيات ال�سرورية 

مثل الكونية والنتماء. ويرى كري�ستيان نوربوغ�سولتز اأن عملية الإعمار عبارة 

.
)2(

عن وظائف اإن�سانية اأ�سا�سية يف: الجتاه والهوية والذاكرة 

ويوؤكد اأن العمارة لي�س من�ساأة يف فراغ اجتماعي فح�سب، ولكنه خميلة 

 
)3(

عمرانية اجتماعية حتقق ثالثة اأهداف اأ�سا�سية غري الهدف الأ�سلي، وهي:

اللقاء مع الأخرين، والتوافق فيما بينهم، وحتقيق التفرد وال�سكينة. 

�سكل )21-1( 

معطيات  مع  بديع  ت�افق  يف  را�سيا  وامل�سممة  الكه�ف  لعمارة  – من�ذج  ت�ن�س  يف  مطماطة  قرية 

البيئة، فمثاًل ا�ستخدام الفنية الداخلية والت�ساق املباين ببع�سها اأ�سبح �سمة اأ�سا�سية للعمران 

يف املناطق احلارة ذات الأج�اء امل�سم�سة والبيئة ال�سحراوية املرتبة، بينما جند لتغلب على املناخ 

اأفنية داخلية  باأكملها حتت الأر�س ونحتت  املباين  ال�سديد احلرارة واجلفاف بنيت  ال�سحراوي 

تت�سل باخلارج عرب دهاليز ترتفع نح� الأر�س الطبيعية كما يف قرية مطماطة يف ت�ن�س



جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي90

مفهـــــ�م الهــ�يـــة: 

التعريف الفل�سفي اللغوي مل�سطلح الهوية )Identity( هو »ماهية 

ال�سيء بو�سفة منفردًا متميزًا عن غريه«.

وكما يق�ل الفارابي:

»ه�ية ال�سيء وعينيته وت�سخ�سه وخ�س��سيته ووج�ده املنفرد 

ووج�ده  وخ�س��سيته  ه�يته  اإىل  »اأ�سار  اأنه  وق�لنا:  »واحد«  كل  له، 

املنفرد ل يقع فيه ا�سرتاك«.

التي  اخل�سائ�س  من  جمموعة  هي  الهوية  اأو  ال�سخ�سية  اأن  اأي 

تعرف ال�سيء ذاته ومتيزه عن اأي �سيء اأخر. اأو هي تلك املفردات التي 

تخ�س جمتمع اأو جمموعة دون غريه.

العمــــارة واله�يـــة:

 Schulz يف نطاق مفهوم ال�سكن، يتحدث كري�ستيان نوربوغ �سولتز

اأ�سا�سية، وهي الجتاه والهوية والذاكرة. ويت�سمن  اإن�سانية  عن وظائف 

تعني  فهي  »الهوية«  اأما  فيه.  احلركة  واأمناط  احليز  تنظيم   » »الجتاه 

اختيار الطابع وال�سكل املعماري املن�سجم مع البيئة والإن�سان. واملق�سود 

املعمارية  الهوية  حتدد  التي  والقومية  التاريخية  الذاكرة  »بالذاكرة«، 

�سكال واإبداعا. ومن املوؤكد اأن العمارة تتبع الوظيفة كما يقول املعماري 

�سوليفان، ولكن �سولتز يتحدث عن اأبعاد وظائفية للغة العمارة، هي البعد 
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www.m3mare.com – 1(  مقومات لغة العمارة(

املكاين والبعد التكويني اأو الرتكيب ال�سكلي والبعد التطبيقي الذي يحدد 

.
)1(

النوعية الت�سخي�سية 

يقول �سولتز:

من  نختارها  جديدة  معمارية  لغة  املنفتح  ع�سرنا  »يتطلب 

ذكرياتنا  على  اعتمادا  بحرية  ن�ؤولها«   « ثم  الأ�سلية،  النماذج  بني 

املتن�عة«.

لقد جتاهلت عمارة احلداثة هوية الت�سخي�س اإذ اأ�سبحت الأ�سكال 

كما يقول فان در روه، نتيجة عملية الت�سميم والبتكار. 

اإن اإهمال لغة الذاكرة التاريخية يف احلداثة املعمارية، دفع املعماري 

اإىل التعوي�س عن التاريخ باحلوافز ال�سناعية، فاأ�سبحت احلداثة جمرد 

هواية ومغامرة اعتباطية وانف�سلت بكاملها عن ثقافة امل�ستخدم وهويته 

يف  وهو  ال�ستمتاع  ل�سنع  حتى  اأو  الوظيفة  ل�سنع  جمردة  وا�سبحت 

احلقيقة ا�ستمتاع وقتي مفرغ من حمتواه الإن�ساين. 

والتاأويل يعني الك�سف عن عالقات خفية اأكرث مما يعني اخرتاعا 

حرا.

واعتقدت احلداثة اأنها انت�سرت عندما تبنت الراأي القائل »باأن جميع 

امل�ساكل املعمارية قابلة للحل عن طريق احلداثة«، واإنه لي�س من قلق اإذا ما 

نحن تخلينا عن التاريخ اجلمايل للعمارة. ول يرى روجرز نف�سه هذا القول 
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�سحيحا بل يعتقد »اإن �سعارات احلداثة اأ�سبحت دوغمائية، وما هي اإل تربير 

للتدهور القت�سادي الذي حتاول احلداثة اإنقاذه«، وي�سيف »كانت احلداثة 

ويتفق  اإمكانيات عالية«،  كانت حتتوي على  قاتلة، كما  حتوي عوامل �سعٍف 

عدد كبري من املعماريني على مهاجمة احلداثة لنزعتها النخبوية واجتاهها 

يف تدمري املدينة على الرغم اأنهم من ممثلي احلداثة. 

اخل�س��سية العمرانية:

يف العمارة والعمران ياأتي لفظ »اخل�سو�سية« العمرانية اأو املعمارية 

كمرادف للفظ الهوية املعمارية اأو الهوية العمرانية، فاخل�سو�سية العمرانية 

اأو الهوية العمرانية تعني التميز ب�سفات وخ�سائ�س معينة تعك�س خ�سو�سية 

ذلك العمران النابعة من ثقافته وتقاليده، والطابع اأو ال�سخ�سية العمرانية 

هو اأحد اأهم ركائز الهوية وال�سخ�سية املميزة للمجتمعات.

�سكل )1 - 22(

مدينة �سيدي ب��سعيد يف ت�ن�س، ومدينة �سنعاء يف اليمن

رغم اختالف املفردات، اإل اأن كل �سكل جنح يف  التعبري عن ه�يته
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اأي اأن الهوية تتلخ�س يف قدرة ال�سخ�س على التعرف على مكان 

ما نتيجة تفرده عن غريه ب�سفات وخ�سائ�س مميزة، هي قدرة التاريخ 

على ت�سجيل املكان مبجموعة من الدللت العمرانية التي تعطي موؤ�سرا 

مبا�سرا عن ثقافة املكان وخ�سو�سيته.  

ان املجتمعات التي لي�س لديها هوية واح�سا�س باملكان، اأو �سخ�سية 

 Reply عليها  اأطلق  عمرانيًا  ومتفردة  متميزة  مواقع  منها  جتعل  قوية 

م�سطلح المكانية. 

ويتفق Reply، Houston، Hayden ان الال مكانية تعني فقدان 

و�سياع املعاين املختلفة ملكان ما، ويفتقد الالآ مكان الكثري من ال�سفات 

التي جتعل منه مكانًا متميزًا، مثل الختالف، املفاجاأة، الغمو�س احليوية، 

وLynch وغريهم انها   Cullen والكثري من ال�سفات الأخرى التي يرى

.
)1(

ال�سبب خلف التفرد والتمييز العمراين

اأحد  هو  مكانية  الال  مفهوم  اإن  القول  ميكن  عامة  وب�سفة 

الكثري  العمراين يف  والتميز  الهوية  اأزمة �سياع  الرئي�سية وراء  الأ�سباب 

من  اأول   Gordon Cullen وكان  املعا�سرة  العمرانية  املجتمعات  من 

التي  امل�ساريع  تلك  به  لي�سف   Desert planning م�سطلح  ا�ستخدم 

تتبع الجتاهات الوظيفية دون النظر اإىل العوامل الثقافية، الجتماعية، 

والنف�سية لدى النا�س ومدى تاأثريها ال�سلبي على البيئة املبنية.

)1(  حممد غدية، جدلية املادي واملثايل يف الت�سكيل املعماري، ر�سالة ماج�ستري، جامعة 

القاهرة،2011.
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عرب  للمتلقني  املجتمعية  الهوية  تنتقل  والعمران  العمارة  ويف 

جمموعة من الدللت والرموز وكما كان يقول دائما املغفور له الربوف�سور 

اأ.د. بهاء بكري:

ال�سارة  اأو  الدللة  فك  هي   design- ت�سميم  كلمة  معني  ان 

اإىل املتلقي، وغالباً  اأو اداء فني حامل ملعنى ينقل  -والرمز ه� تعبري 

والو�ساع  للقيم  ويخ�سع  الأجيال  عند  م�روثاً  الرمز  يك�ن  ما 

ال�ا�سحة ي�سنع  الإن�سان بنزعته  ال�سائدة يف حقبة زمنية، حيث كان 

الرم�ز ويح�ل ال�سياء وال�سكال اإىل رم�ز حتى ي�سفي عليها اأهمية 

�سيك�ل�جية )�سكل28-1(.

اأ�سكال معمارية تعترب  الرمزية مبعناها يف العمارة هي ا�ستعمال 

بحيث  ثقافية  اأو  اجتماعية  اأو  دينية  لقوى  رمزًا  وتفا�سيلها  بتكوينها 

للتخاطب  و�سيلة  اإيجاد  والت�سكيالت  التكوينات  بهذه  املعماري  ي�ستطيع 

والتعبري، وهي تعترب الأ�سكال املرئية يف العمارة التي يخاطب فيها ال�سكل 

اأو باطني، وهي الداة التي  عواطف الإن�سان واحا�سي�سه ب�سكل ظاهري 

تنقل للمتلقي تاريخ وثقافة هذا املكان وبيئته.

واجلوانب املعنوية للبيئة تعد يف غاية الأهمية واحل�سا�سية، حيث 

اأن مف�سالت النا�س للخوا�س البيئية تعتمد على املعاين امل�ساحبة لها، 

ومثل هذه املعاين، �سواء تعك�س وتنقل خوا�س بيئية موجبة اأو �سالبة، تقيم 

يف اإطار اأغرا�س الأن�ساق البيئية وكيفية موافقتها ملفاهيم معينة مرتبطة 

وامناط معي�سية خا�سة وبالتايل بالثقافة والبعد احل�ساري لهذه البيئة 

�سكل )24-1(.
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العمارة والقيم الثقافية:

لقد عرف املعماري ح�سن فتحي الثقافة قائاًل:

»هي نتاج تفاعل الأفراد، على اختالفهم وتباين اإمكاناتهم مع 

الحتياجات  وا�ستيفاء  الإن�سانية  والأهداف  الغايات  لتحقيق  بيئتهم 

.
)1(

الروحية واملادية«

)1(  ح�سن فتحي، العمارة والبيئة، دار املعارف للطباعة والن�سر، 1977.

�سكل )23-1( 

مركز التجارة العاملي يف اأب� ظبي – املعماري ن�رمن ف��سرت – 2009 –

رغم حماولت املعماري لحت�اء املبني على حل�ل ودللت بيئية ال ان املبني 

وكما �سرني لحقا افتقد التعبري ب�سكل حقيقي عن ه�ية وثقافة املكان.

�سكل )24-1( 

العمارة الإ�سالمية والعمارة الفرع�نية وجتلي لغة وح�ار
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الب�سرية  تاريخ  مدى  على  ارتبط  اإن�ساين ذهني  فعل  الثقافة هي 

واحتوائه  الخر  ا�ستيعاب  نحو  الدائم  وال�سعي  الإن�ساين  التطور  بحركة 

والتعامل معه.

فالثقافة هي اإحدى املفاهيم ال�ساملة املرتبطة بالإن�سان كع�سو يف 

جماعة معينة وتعرب عن �سماته املادية والروحية والفكرية التي اكت�سبها 

اإ�سباع  على  تعمل  وهي  اجتماعي،  كمرياث  اأو  ال�سخ�سية  بالتجربة 

خالل  من  الثقافة  قراءة  وميكن  واملادية.  الروحية  الإن�سان  احتياجات 

�سلوكه  اأو من خالل  اأن�سطة،  به من  يقوم  ما  اأو  الإن�سان  ما ي�سنعه  كل 

ومعتقداته، وهي بذلك ت�سمل املعرفة والدين والفنون والقانون والخالق 

.
)1(

والعادات وال�سلوكيات وغريها من القدرات

وبالتايل فاإن هذه الأمور تنعك�س على الت�سكيل املعماري وتوؤثر فيه، 

فمثاًل عمارة الع�سور الإ�سالمية قد ن�ساأت يف بالد خمتلفة، ومل ت�ستلهم 

تاأثريًا  املتميزة  ثقافته  بلد  لكل  كان  بل  وحدها،  الإ�سالمية  الثقافة  من 

باختالف  البالد  هذه  عمارة  يف  الت�سكيل  فاختلف  العمارة،  يف  وا�سحًا 

ثقافة  لكل  وا�سبح  البيئات  باختالف  اختلفت  كما  ال�سائدة  الثقافات 

 فحيث كانت ال�سحراء تاأثرت 
)2(

اأثرها يف عمرانها كما لبيئتها من اأثر

اأما يف  بثقافة املجتمع ال�سحراوي  وتاأثرت  بالبيئة ال�سحراوية  العمارة 

)1(  جاكلني مو�سى، طقطق دور الت�سميم املعماري والعمراين يف تنمية ال�سعور بالنتماء 

الهند�سة،  كلية  من�سورة،  غري  دكتوراه،  ر�سالة  للمجتمعات  الثقايف  التطور  اإطار  يف 

ق�سم الهند�سة املعمارية، جامعة القاهرة، 2002 �س93.

)1(  د. توفيق عبد اجلواد، العمارة ال�سالمية فكر وح�سارة، 1989.
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العمائر  اختلفت  والفرات  دجلة  ووادي  النيل  وادي  مثل  الأودية  مواقع 

حيث،  الوديان  وجمتمع  ال�سحراء  ملجتمع  املكاين  التجاور  من  بالرغم 

املع�سبة  اجلبلية  املناطق  بع�س  وهناك  متامًا،  خمتلفة  احلياة  طبيعة 

كاليمن تتباين ثقافيًا مع بالد جبلية اأخرى مثل لبنان وتركيا كما يت�سح 

يف �سكل )25-1(.

�سكل )25-1( 

مدينة �سنعاء القدمية ومدينة 

ماردين بجن�ب تركيا – عمارات 

خمتلفة  به�ية مميزة رغم 

الت�جه املت�سابه يف التناغم مع 

الطبيعة وابراز اله�ية
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العمارة العربية بني التحديث والتغريب والرف�س وفق املحاولت: 

الت�جه نح� عمارة تراثية كتيار راف�س للتحديث والتغريب: 

التاريخية  اجلذور  اإىل  العودة  �سرورة  على  التوجه  هذا  يعتمد 

و�سرورة ربط املنتج املعماري املعا�سر بالقيم اجلمالية واملعمارية للرتاث 

املحلية  العمارة  اإىل  فالدعوة  وال�سياغات،  لالأفكار  الأ�سا�س  واعتباره 

الرتاثية ينبع اأ�سا�سًا من رف�س الطراز الدويل الذي �ساد العامل، وكجزء 

من احلفاظ على الهوية الثقافية والجتماعية لل�سعوب التي هي مرحلة 

من مراحل ال�سراع امل�ستمر بني الوافد الغربي والتقليدي الأ�سيل، حيث 

اأن العمارة املحلية قد بداأت يف الختفاء مع غزو تيار الثقافة الغربية يف 

�سورة التحديث. ويعتمد هذا التوجه على ا�ستخدام مفردات لغة الرتاث 

وحماولة  البيئية  الظروف  مراعاة  مع  حملية  معمارية  كلغات  والتاريخ 

تاأتي  ال�ستعارات  هذه  خالل  ومن  الظروف  هذه  ملالئمة  املبنى  توظيف 

ال�ستمرارية والتوا�سل مع العمارة املوروثة املتوائمة مع متطلبات املجتمع 

املحلي وبالتايل ياأتي التعبري عن العمارة املحلية. 

اآفــــاق العــــــ�دة: 

منذ الربع الأخري من القرن املا�سي، بداأت مالمح يقظة معمارية 

تراثية بالظهور يف العامل العربي يف �سورة اإحياء كل ما هو تراثي كتيار 

هيئات  التيار  بهذا  ومهدت  احلداثي،  الغربي  للهجوم  ومواجه  راف�س 

دولية وعربية )اليون�سكو UNESCO( الإلك�سو ALECSO، اإي�سي�سكو 

ISESCO، منظمة املدن العربية، موؤ�س�سة الأغا خان...( اإذا نبهت اإيل 
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)1(  حممد �سيالء، احلداثة والرتاث، دروب،

www.doroob.com/?p=339.Retrieved،mar،2007

احل�ساري  م�ستقبلها  بناء  يف  الثقافية  الأمم  وهوية  الرتاث  دور  اأهمية 

من  عليه  ينطوي  ملا  منه،  والعمراين  املعماري  الرتاث  وخا�سة  املميزة، 

تعابري عن هوية املكان والإن�سان العربيني، ت�ساعد يف فهم الرتاث، وما 

يحمله من لغة عمرانية ت�سمح بالتوا�سل بني الأجيال على فرتات زمنية 

  
)1(

العربية الهوية  تعك�س  ل  التي  احلديثة  للمفردات  ورف�س  متفاوتة، 

ولعل ابوظبي تعترب يف نداءاتها نحو تاأ�سيل الرتاث املعماري يف املباين 

املعا�سرة تعترب رائدة يف هذا ال�سدد ولعل تعمل تلك النداءات يف الفرتة 

املقبلة علي حتويل ذلك احللم ايل واقع ملمو�س اكرث الت�ساقا مبفاهيم 

الرتاث امللهم لتلك املدينة.

التحديث  ان  وعرفنا  �سبق  فكما  مفاهيم،  عدة  بني  هنا  ولعلنا 

اعادة  بهدف  احلواري  والتبادل  احلوار  �سيغ  من  �سيغة  عن  عبارة  هو 

�سياغة تركيبة املجتمع احل�سارية يف �سبيل ن�سوجه واكتماله ولكن دون 

النتقا�س من عوامل وخ�سو�سية هويته ، اما التغريب فهو غالبا ما يكون 

النتاج املنطقي والطبيعي عن حوار ح�ساري ذو اجتاه واحد يفر�س فيه 

القل  الطرف  على  واأدواته  وثقافته  فكره  الكرث  والعمق  المكانات  ذو 

مل�ستقبل  ا�س�سا  ي�ستلهم من ما�سيه  والذي مل  املا�سي  التاريخ  تغلغال يف 

اعادة  عاتقها  علي  اخذت  التي  املحاولت  تلك  فهي  الرف�س  اما  واعد، 

ن�ساب المور اإىل مكانها والنداءات �سبه املتكررة لإعادة احياء وتاأ�سيل 

نابعة من جذور  بيئة معمارية  الإن�سانية بهدف خلق  املفاهيم احلقيقية 

الأر�س وخ�سو�سيتها.
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)1(  موقع جمل�س ابوظبي للتخطيط العمراين 

http://www.upc.gov.ae/media/148986/appendix3-vernacular-study.pdf

تلك الرف�سية يف العمارة والتي متثلت يف الإحياء التي هي ترجمة 

معمارية للفكر الراف�س للحداثة مب�ستوياته وتوجهاته الذي ات�سع لي�ستمل 

الإحياء الفكري والحياء املادي ومن هنا تظهر م�ستويات لالإحياء الرتاثي 

الإقليمي  الرتاثي  والإحياء  املحلي  الرتاثي  الإحياء  منه  يندرج  والذي 

وادواته  الرف�سي  املنهج  مكافئ  هو  فالإحياء  القومي،  الرتاثي  والإحياء 

ورف�س  للمجتمع  الرتاثي  باملوروث  والتم�سك  للجذور  العودة  نحو  جتره 

.
)1(

اجتاهات التحديث والتغريب 

�سكل رقم )26-1( 

جتربة جمل�س اب�ظبي للتخطيط العمراين يف ت�سميم امل�ساجد 

ا�ستنادا اإىل الرتاث املحلي يف اب�ظبي -

جتربه ق�ية وملهمة ومر�سدة لتجارب عربية حمتملة يف امل�ستقبل.
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حممد �سيالء، احلداثة والرتاث، دروب،  )1(

www.doroob.com/?p=339.Retrieved،mar،2007.

)2(  ر�سول حممد ر�سول، من �سدام احل�سارات اإىل حوار احل�سارات.

مفهــــ�م التـــــراث: 

الرتاث هو القرار اأو القرارات التي يتخذها املجتمع يف اجتاه ما 

ميتلك من عادات اأو تعامالت اأو رموز اأو مفردات ويقرر بقائها، اأو مبعني 

باقي  دون  هي  ير�سحها  ان  املجتمع  يقرر  التي  املفردات  تلك  هي  اخر 

املفردات الأخرى لكي تبقى يف ذاكراته وتختلف انواع مفردات الرتاث 

على النحو التايل: 

الرتاث الروحي:

والعادات  القيم  منظومة  يف  ويتمثل  املكتوب،  غري  الرتاث  وهو 

متميزة  لفظية  ودللت  واأمثال  حكم  من  ال�سفوية  والثقافة  والتقاليد، 

واأخرى،  بنية  بني  تختلف  وهي  والزماين،  املكاين  بالبعد  خا�سة 

ونكات  واأهازيج  وغنائي  تراث مو�سيقي  فيه من  ال�سعبي مبا  والفولكلور 

 وقد ي�سمل الرتاث الروحي اإحياء الرتاث الديني للمجتمع 
)1(

وحكايات،

ويتمثل يف العودة لالأ�سول الدينية باختالفها والرجوع ملبادئها بتنوعها 

على امل�ستوى الفكري واملادي. فاإحياء العمارة الإ�سالمية يعني التم�سك 

مببادئ العمارة الإ�سالمية الفكرية والتي تتمثل يف اأنها عمارة جمتمعية 

البناء، وكذلك  تخدم املجتمع والبيئة املحيطة وت�ستغل املواد املحلية يف 

.
)2(

على امل�ستوى ال�سكلي مبا حتويه من مفردات وتفا�سيل غنية 
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الأغا خان، جينيف، 1989،  والتاأ�سيل يف عمارة  التجديد  الدين،  اإ�سماعيل �سراج    )1(

�س46.

)2(  نان�سي ناجي اإميل، موقف الفكر املعماري املعا�سر من الرتاث، بحيث غري من�سور، 

جامعة القاهرة، كلية الهند�سة، يناير2005، �س91 .

التــراث املـــادي:

متثل  كما  املتالحقة  اأزمنته  متثل  عمارة  من  املختلفة  باأ�سكاله 

الوظائف الجتماعية والروؤية الفكرية وقد �ساعد تطور علم الآثار خالل 

املادي ك�ساهد  اللون من الرتاث  بلورة هذا  الأخرية، يف  املائة  ال�سنوات 

على فل�سفة ع�سر من الع�سور بكل اأبعادها وجتلياتها.

وتتنوع م�ستويات الإحياء فيوجد الإحياء املحلي والإحياء القومي 

الذي يت�سع لي�سمل نطاقًا اأعلى من املحلي والإحياء الإقليمي الذي ي�سمل 

اإحياء موروثات وهوية اإقليم باأكمله. 

اإذ يعرب احياء الرتاث املحلي عن الوعي اجلماعي العميق ويرتجم 

املتما�سكة.  ال�سعبية  الثقافة  عن  �سادقًا  تعبريًا  تعترب  التي  املحلية 

ومييل هذا الجتاه اإىل مراعاة املتطلبات البيئية ويوؤكدها يف معاجلتها 

، ويهدف اإىل البحث عن عمارة حملية تعرب عن املكان وتوؤكد 
)1(

الرتاثية

هذا  وميزج  والبيئية،  الجتماعية  املتطلبات  وتلبى  فقدت  التي  الهوية 

الجتاه املوارد والعنا�سر البيئية مع الرتاث املحلي من خالل ا�ستخدام 

 
)2(

اللغة امل�سرتكة للجماعة من مواد بناء ورموز تنتمي للموروثات ال�سعبية

�سكل )27-1(.
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ويتم ذلك لالإ�سارة ايل مفهوم املجتمعات املتما�سكة اأو املرتابطة 

منطقيا )Coherent society( ذلك امل�سطلح الذى يف�سل ا�ستعماله 

ونقد  التي متتلك حتليل  املجتمعات  تلك  تناول  عند  بكري(  بهاء  )اأ.د. 

حقيقي لتاريخها وبالتايل ي�سبح التطور احل�سري لديها منطقي وحتى 

يف تلك الوقات التي ينحرف فيها م�سار التقدم احل�ساري عن م�سارة 

الطبيعي والإن�ساين ي�سهل العودة اليه بو�سوح ذلك املوؤ�سر وتلك املعايري 

، وبني تلك املجتمعات غري املرتابطة )incoherent society( والتي 

طبيعي  لتطور  افرازا  لي�س  لديها  واملعماري  العمراين  النموذج  ي�سبح 

لعمارة الهوية واجلذور.

�سكل )27-1(

 عنا�سر معمارية من الرتاث الظبياين )البادجري( – 

مفرد معماري تراثي ي�سلح للتط�ر يف �سالح عمارة بيئية حملية.
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الخالصــــة:

اإن التحديث والنمو القت�سادي ل ميكن اأن يربرا التغريب الثقايف   ·
يف املجتمعات غري الغربية، بل على العك�س، بل ينبغي ان يوؤديا اإىل 

مزيد من التم�سك بالثقافات الأ�سلية لتلك ال�سعوب.

الثقافات  ي�سل  مت�سال  فراغا  املعمارية  الن�سو�س  كل  بني   ·
املختلفة ببع�سها البع�س يف اطار من عوملة معمارية تنطلق من 

تاأ�سيل الهوية والنفتاح على الخر من اجل تاأكيد تلك الهوية 

والثقافة واأن الإن�سان املغرتب الذي ي�سعر بال�سعف اأمام الآلة 

ال�ساربة، ي�سعر بالذل اأمام العمران الهائل، وي�سعر بالنهيار 

والن�سحاق امام ما انتجته يداه من اخرتاعات عظيمة، ما هو 

اإل اإن�سان يفقد اإن�سانيته كل يوم مئات املرات، ويفقد الإح�سا�س 

وعلى  التكيف  على  قدرته  ويفقد  والوجود،  بالدميومة  الكامل 

والهوية،  والقيم  بالنتماء  احا�سي�سه  وت�سعف  بالنف�س،  الثقة 

ويغيب اإح�سا�سه بالتما�سك.

كانت هي بذاتها  احلداثي  الفكر  عليها  قام  التي  الركائز  ان   ·
جانب  اإىل  هذا  احلداثة،  عمارة  لإخفاق  الرئي�سي  ال�سبب 

والجتماعية  الإن�سانية  لالحتياجات  احلداثة  عمارة  اغفال 

لالإن�سان،  املادية  الحتياجات  على  والرتكيز  وامليتافيزيقية 
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ولعل جتاهل املرياث الثقايف والعتبارات الجتماعية هما اهم 

للنفور من عمارة احلداثة، وبالتايل ف�سلت  التي ادت  النقاط 

عمارة احلداثة يف مواجهة املتطلبات والحتياجات الإن�سانية.

العمارة يف جانبها الثقايف تطرح ق�سايا الرتاث والهوية والطابع   ·
وال�سكل واجلماليات والتحري�س الإبداعي، فال ميكن اأن ندعى 

للعمارة اأي عمومية، ومن هنا تبداأ ا�ستقالليتها وخ�سو�سيتها 

العمارة  تختلط  ان  ميكن  ل  هنا  تعميمها،  ميكن  ل  التي 

اأو معارف اخرى لأنها تعرب هنا عن الهوية القادمة  مبجالت 

من تاريخ املنطقة وبيئتها ورموزها و�سخ�سيتها وتفردها وهنا 

العمارة  خ�سو�سية  بني  والإ�سكاليات  ال�سراع  جمالت  متكن 

وا�ستقالليتها وبني عمومية العوملة.

القدر  على  لي�سا  ح�سارتني  بني  وتوا�سل  حوار  يتم  عندما   ·
على  والقدرة  التاريخي  والمتداد  والتكافوؤ  القوة  من  نف�سه 

احادي  تاأثري  ظاهرة  تبداأ  قوي،  ح�ساري  اإن�ساين  منتج  خلق 

على  يكون  انه  التاأثري  من  النوع  هذا  خطورة  وتتمثل  اجلانب 

ح�ساب احل�سارة ال�سعف ويتم فيه ذوبان تلك احل�سارة يف 

الأخرى، وهنا ياأتي دور الوعي والدراك لأليات ذلك التوا�سل، 

ف�سعف امتداد احل�سارة يف جذور التاريخ ل يوؤدي بال�سرورة 

اإىل ا�سمحاللها يف حوارها مع ح�سارات اخرى ال اإذا مت هذا 

احلوار مبنطق ال�سترياد وجلب الخر املعولب دون متحي�س اأو 

تر�سيح اأو نقد اأو جتاوز.
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للفظ  املرادف  هي  املعمارية  اأو  العمرانية  »اخل�سو�سية«   ·
ب�سفات  التميز  تعني  و  العمرانية،  الهوية  اأو  املعمارية  الهوية 

وخ�سائ�س معينة تعك�س خ�سو�سية ذلك العمران النابعة من 

ثقافته وتقاليده، والطابع اأو ال�سخ�سية العمرانية هو اأحد اأهم 

الهوية  اأن  اأي  للمجتمعات،  املميزة  وال�سخ�سية  الهوية  ركائز 

تتلخ�س يف قدرة ال�سخ�س على التعرف على مكان ما نتيجة 

تفرده عن غريه ب�سفات وخ�سائ�س مميزة، هي قدرة التاريخ 

التي  العمرانية  الدللت  من  مبجموعة  املكان  ت�سجيل  على 

تعطي موؤ�سرا مبا�سرا عن ثقافة املكان وخ�سو�سيته والتحديث 

هو عبارة عن �سيغة من �سيغ احلوار والتبادل احلواري بهدف 

ن�سوجه  �سبيل  يف  احل�سارية  املجتمع  تركيبة  �سياغة  اعادة 

النتقا�س من عوامل وخ�سو�سية هويته،  ولكن دون  واكتماله 

والطبيعي  املنطقي  النتاج  يكون  ما  غالبا  فهو  التغريب  اما 

حلوار ح�ساري ذي اجتاه واحد يفر�س فيه �ساحب الإمكانات 

واأدواته  وثقافته  فكره  الكرث  والعمق  الأقوى  والنفوذ  العظيمة 

على الطرف القل تغلغال يف التاريخ املا�سي والذي مل ي�ستلهم 

من ما�سيه اأ�س�س وقواعد لبناء م�ستقبل واعد.

دون  احتياجاته  بكل  اأفراده  تزويد  ي�ستطيع  الذي  اجلمع   ·
ل  الذاتي  الكتفاء  هذا  واأن  جمتمعًا،  يعترب  خارجية  ا�ستعانة 

اأو  احل�سود  من  غريه  مع  جتارية  عالقات  اإن�ساء  مع  يتعار�س 

اجلموع بق�سد الرتفيه اأو الربح، اإل اأنه مع ذلك يجب اأن يكون 
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على ا�ستعداد دائم لأن ي�سبح عند ال�سرورة مكتفيًا بذاته وان 

يحقق كل �سرورياته عن طريق تنظيمه الداخلي، وهذه �سفة ل 

تتوافر يف كل من احل�سد واجلمع، اي ان املجتمع الذي يعترب ان 

الثقافة والهوية واملنتج املعماري هي جمرد �سلعة ميكن ان يتم 

اإىل جمرد جمع  فاإنه يتحول  لي�ستعملها  ا�ستريادها من الخر 

وقد يفقد �سفته املجتمعية.

ان املنتج املعماري يف مدينة مثل »اأبوظبي« ل يعرب ب�سكل خال�س   ·
عن هوية وثقافة وبيئة املجتمع الظبياين، ولعل نداءات خمل�سة 

املدينة هي خط  واملعماري يف  العمراين  داخل احلقل  وواعية 

ويفرز  ارتدادية  ثقافات  ب  ي�سمي  ما  وجود  نحو  الن  الدفاع 

فالتحديث  والتغريب،  الغربة  من  اطار  يف  وينميها  احا�سي�سا 

بالن�سبة لأمة تراثية كالأمة العربية، يوفر فر�سة تاريخية نادرة 

النقطاع  ل  احلديثة،  احل�سارة  مع  والتوا�سل  الرتاث  لإحياء 

الرتاث  قدمي  اإىل  ي�سيف  اأن  ميكن  الذي  وحدة  فهو  عنها، 

جديدًا. اإذن فدالة التحديث هي تنامي املعرفة �سريطة ان تتم 

بوعي واإدراك كامل للفروق بني توا�سل احل�سارات لكت�ساف 

الذات احل�سارية وبني ذلك التوا�سل القائم على اندثار ال�سل 

وذوبانه يف القادم. اجلديد هو ان ذلك املنتج املعماري مت جلبه 

من جمتمعات و�سلت لذلك املنتج بعد �سراعات فكرية وثقافية 

عديدة وطويلة وان منتج تلك ال�سراعات لي�س بكاملها جناحا 

وبالتايل  الغرب،  يف  احلداثية  التجربة  ف�سل  بدليل  تقدما  اأو 
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ملثل  خ�سبة  حقول  اخلليجية  مدننا  تكون  ان  بال�سرورة  لي�س 

ذلك  يكون  ان  بال�سرورة  ولي�س  الثقافية،  ال�سراعات  تلك 

املنتج �سالح على اي م�ستوي يف بيئتنا العربية، بل على العك�س 

ذاته  الغرب  بداأ  قد  املعمارية  والتوجهات  النماذج  تلك  فان 

للتعاي�س  واإن�سانية  اأكرث حميمية  معادلت  ويبحث عن  يلفظها 

يف حميطها. 

املنتج احلايل لأبوظبي رغم جودته واخال�سه ال انه يحمل يف   ·
ذاته امكانيات هائلة للو�سول ايل مراحل اكرث عمقا يف جمال 

التحقيق العمراين الإن�ساين اذا ما كان اكرت الت�ساقا مبحليته 

وجهدا يف حتقيق اأ�سباب ال�ستدامة.



التنمية امل�ستدامة

�لبـــاب �لثــانــــي
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الباب الثاني
التنمية المستدامة

مقدمة: 
برموز  حممل  وهو  الفراد  حياة  مكان  هو  العمراين  املحيط  ان 

املرتبطة  للمجتمع  والجتماعية  الثقافية  باخللفيات  مرتبطة  ودللت 

بدورها باأ�سكال احليز عند عامة الفراد املكونني للبيئة املحيطة. اي ان 

احليز واملباين ل ميكن النظر اليهما باعتبارهما جمرد حمتوى لأن�سطة 

الإن�سان بل هما يف واقع المر جزء متكامل مع امناط ال�سلوك الإن�ساين 

تتفاعل معه ويتفاعل معها، انهما بب�ساطة منظمة البيئة املحيطة ب�سقيها 

الطبيعي وامل�سيد.

و�سلوكياتهم  الأفراد  ا�ستعمالت  يف  توؤثر  املبنية  البيئة  فاإن  لذا 

وتتاأثر بها عند تواجدهم فيها وذلك من خالل بعديها املادي واملعنوي 

من  للحيز،  املادية  فاخل�سائ�س   .)Lang،1974 Moore،1979(

ابعاد وم�ساحات وا�سكال واألوان ومالم�س، حتقق ممار�سة �سلوكية معينة 

تدور يف ذلك احليز  التي  الن�سطة  مع  تتنا�سب  ل  ن�ساطات  تعوق  بينما 

ممار�سات �سلوكية اخري )Winston، David 1987(، ف�ساًل عن اأن 

تلك اخل�سائ�س املميزة للحيز هي مبثابة رموز اأو و�سائل للتعبري ميكن 

من خاللها ا�ستثارة امل�ساعر وتوجيه ال�سلوك الإن�ساين.
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والقلق  املخاوف  تزايد  ومع  املا�سي،  القرن  من  الت�سعينات  يف 

بني  الوثيق  بالرتباط  العامل  واعرتف  البيئة،  تلوث  ظاهرة  حول  العام 

بداية  يف  �ستوكهومل  موؤمتر  انعقاد  منذ  والبيئة  القت�سادية  التنمية 

ال�سبعينات، وقد �سدد تقرير الأمم املتحدة امل�سمى »م�ستقبلنا امل�سرتك«  

 Earth و كل من موؤمتر قمة الأر�س الأول Our Common  Future
وبالربازيل يف عام 1992م  ريو دي جانريو  الذى عقد يف   Summit-I
يف  عقد  الذي   Earth Summit – II الثاين  الأر�س  قمة  وموؤمتر 

جوهان�سربغ بجنوب اأفريقيا عام 2002م على العمل باأ�سرع وقت ممكن 

للحد من فقدان املوارد، ونتيجة لذلك فاإن الطاقات العمرانية تعترب اأحد 

امل�ستهلكني الرئي�سيني للموارد الطبيعية كا�ستنزاف الأر�س واملواد واملياه 

والطاقة. 

امل�ستوى  على  اإدراكها  يزداد  حقيقة  اأ�سبحت  البيئية  العمارة  اإن 

العاملي تدريجيًا، وجمتمعاتنا العربية ذات املقومات الروحية والإن�سانية 

احل�سرية والدينية متعددة الر�سالت واملتاأ�سلة يف اإن�سانيته كان ينبغي 

ان تظل عمارته التقليدية اأو احلالية موؤثرة لول دخول التغريب البيئي يف 

بدايات ال�ستعمار وتاأثرياته يف الأمة. ففي اخلم�سينات، بداأ الجتاه نحو 

املحاكاة لأفكار الع�سرنة، فيما �سرعت العودة للرتاث يف ال�سبعينات مبا 

يف العمارة الإن�سانية البيئية بروح ما بعد احلداثة لكنها تاأثر على �سورة 

بذلك  ونعني  الفكر،  اأعماق  متغلغلة يف  فكرية منهجية  ب�سورة  طراز ل 

كجزء من مفهوم الهوية القومية والبيئية.
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وبني  للعمران  الع�سوي  التكوين  بني  تربط  قوية  عالقة  ثمة  ان 

هذا  تفهم  احلديث  العلم  حاول  ولذلك   – و�سلوكه  منوه   – الإن�سان 

البيئة  ان  يو�سح  والذي  البيئي  النف�س  بعلم  يعرف  ما  فن�ساأ  الرتباط، 

تر�سل  بهذا  وهي  ورمزية  وثقافية  اجتماعية  مدخالت  لها  العمرانية 

ر�سائل غري منطوقة توؤثر يف �سلوك الفراد. وبنف�س املعني ناق�س ربابورت 

)Rapoport 1982( ذلك فاعترب ان للر�سائل الب�سرية دور مهم يف 

تفهم الفراد للبيئة العمرانية، وبناء على ذلك يتعامل الفراد مع بيئتهم 

بناء على املدلولت الثقافية لهذه الرموز. 

جماعة  اإىل  معان  لإر�سال  ثمني  م�سدر  العمرانية  البيئة  ان 

امل�ستعملني، وهذه الت�سالية حتتوي على ر�سائل وامياءات ت�سكل �سلوك 

بني  العالقة  هذه  امل�ستعملني،  من  ومتفهمها  معها  واملتفاعل  امل�ستجيب 

احتمالية  عالقة  هي  بل  حتمية  عالقة  لي�ست  الإن�ساين  وال�سلوك  البيئة 

غري مبا�سرة، فاإن البيئة –خا�سة العمرانية منها – تر�سل رموزا، وهذه 

الرموز ميكن ان تفهم وميكن ال تفهم من جهة الناظر اليها. ويف حالة 

عدم الفهم نتيجة العالقة الال�سعورية بني الإن�سان والبيئة العمرانية يكون 

البعد الوظيفي هو امل�سيطر عليها، ولكن يف حالة فهمها فاإنها توؤثر على 

�سلوكه وبالتايل فان البيئة لها مدلولت ومعان بناءًا على طبيعة ت�سميم 

Henry Sanoff ان  املكان. ويف هذا ال�سياق يرى هرني �سانوف 1991 

النا�س تقراأ هذا التوا�سل وتفهمه ثم تقيمه ثم تت�سرف نتيجة لذلك.

ان ال�سلوك الإن�ساين يف البيئة العمرانية يرتك يف العادة املنطقتني 

الخري  املنتج  اأو  النهائي  املعطى  يف  والحتمالية  احلتمية  املتطرفتني 



جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي114

للعملية البداعية الت�سميمية، ويتجه اإىل التدرج للحلول الو�سط. وجممل 

هذا الراأي ان »كثريا من امل�سممني العمرانيني واملعماريني – مثل كثري 

غريهم من املهند�سني – يتاأثرون بثقافتني اأو باإطارين للفكر اأحدهما: 

الثقافة الرئي�سية للبيئة واملجتمع الذي ن�ساأ فيه، والأخرى ثقافته املهنية 

التي لها معطياتها اخلا�سة. وتبعا لدرا�سته وجتاربه وخرباته ووعيه الذي 

ت�سكل عرب جمموعة كبرية من الحتكاكات والقراءات والتاأمالت يتحرك 

اأقرب اإىل بيئته ويكون  امل�سمم اثناء العملية الت�سميمية فينتج معمارا 

مت�سامنا معها ومعربا عن هويتها، او ينحو بها �سوب منعطفات ل تعرب 

التي نراها ون�سطدم بها  عن تلك املنظومة، فيقع بالتايل يف املنظومة 

يوميا عرب م�ساهداتنا الدائمة للعمارة املحيطة.

ختامًا نقول، يهدف هذا الباب اإىل التعريف باملفاهيم العامة للتنمية 

امل�ستدامة والتي من خاللها يتحول املجتمع بجميع عنا�سره واأدواته اإىل 

جمتمع م�ستدام وتو�سيح الختالف بني املفاهيم وامل�سطلحات املعمارية 

التي لها عالقة بال�ستدامة وتو�سيح ماهية العمارة اخل�سراء وعالقتها 

بفكرة ال�ستدامة، و�سرد بع�س التجارب املحلية والعاملية لال�ستدامة. 

ويتحدث الباب كذلك عن الأزمات البيئية العاملية وكيف اثرت يف 

اهمية ولزوم التوجه نحو روؤية بيئية مل�ستقبل املدينة املفرت�سة، والتطور 

التاريخي للتوجه البيئي عرب الع�سور ال�سابقة يف حماولة لإلقاء ال�سوء 

تطورا  كان  ولكنه  بيئية  ازمات  وليد  فقط  لي�س  البيئي  التوجه  ان  على 

فطريا يتجه نحو ان�ساء عالقة حميمية مع املحيط احليوي لالإن�سان.
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لال�ستدامة  املختلفة  املفاهيم  لي�سرح  الول  الف�سل  وي�سرت�سل 

ويتطرق اإىل املفاهيم املتعددة للعمارة البيئية وذلك حتى يتعرف املعماري 

على تلك املفاهيم والنواع وبالتايل يحدد هدفه من العملية الت�سميمية، 

له ذلك  التي حتقق  والو�سائل  املبادئ  اإىل  بال�سرورة  يقوده  الذي  المر 

الهدف. ويختم الف�سل بالتعريف باملبادئ العامة للعمارة اخل�سراء يف 

حماولة لر�سم الطريق وحتديد امل�سار لتحقيق تلك املبادئ يف مبانينا.

ذلك  »اأبوظبي«  يف  ا�ستدامة  برنامج  على  ال�سوء  القاء  ويحاول 

اأبوظبي  جمل�س  خالل  من  اأبوظبي  حكومة  اطلقته  الذي  الربنامج 

نبيلة  واهداف  روؤى  الربنامج من  العمراين، مبا يحمله ذلك  للتخطيط 

وقوية، ومبا يحمله من موؤ�سرات يف منتهى الأهمية كاأول برنامج من نوعه 

يف املنطقة العربية. وكذلك حماولة ا�ستبيان مناطق الق�سور التي انتابته 

يف حماولة للو�سول به او بتجارب مماثلة اإىل حالة اأكرث الت�ساقا بالواقع 

اإىل العديد من الدرا�سات املكملة لهذه الدرا�سة  الظبياين الذي يحتاج 

للو�سول بهذا املجتمع اإىل �سيغته الإ�ستدامية التي تاأخذ الطابع املحلي 

الظبياين.
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الزمات البيئية والت�جه الخ�سر

بداأ العامل يعرتف بالرتباط الوثيق بني التنمية القت�سادية والبيئة، 

القت�سادية  للتنمية  التقليدية  الأ�سكال  اأن  اإىل  املتخ�س�سون  تنبه  وقد 

تنح�سر يف ال�ستغالل اجلائر للموارد الطبيعية ويف الوقت نف�سه تت�سبب 

يف اإحداث �سغط كبري على البيئة نتيجة ملا تفرزه من ملوثات وخملفات 

 Sustainable( امل�ستدامة  التنمية  مفهوم  ظهر  هنا  ومن  �سارة. 

الأجيال  احتياجات  »تلبية  اأنها  على  تـُــعّرف  التي   )Development
احلالية دون الإ�سرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها )كما 

�سوف يلي بالتف�سيل لحقا(. وقد اأولت معظم دول العامل يف العقد الأخري 

من القرن املن�سرم عناية خا�سة واهتمامًا وا�سعًا مبوا�سيع حماية البيئة 

والتنمية امل�ستدامة، ومل يولد هذا الهتمام من فراغ فقد تعالت الأ�سوات 

الب�سرية  الأن�سطة  عن  الناجمة  البيئية  الآثار  بتقليل  املنادية  البيئية 

املختلفة ونادت بخف�س املخلفات وامللوثات وباحلفاظ على قاعدة املوارد 

العمرانية يف  القطاعات  فاإن  القادمة. ونتيجة لذلك  الطبيعية لالأجيال 

هذا الع�سر مل تعد مبعزل عن الق�سايا البيئية امللحة التي بداأت تهدد 

العامل ومت التنبه لها يف ال�سنوات القالئل الأخرية، فهذه القطاعات من 

جهة تعترب اأحد امل�ستهلكني الرئي�سيني للموارد الطبيعية كالأر�س واملواد 

والت�سييد  البناء  �سناعة  عمليات  فاإن  اأخرى  ومن جهة  والطاقة،  واملياه 

الكثرية واملعقدة ينتج عنها كميات كبرية من ال�سجيج والتلوث.
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التدريبي،  الربنامج  اخل�سراء،  العمارة  الطاقة،  تخطيط  جهاز  ي�س،  عادل  اأ.د.   )1(

القاهرة، 2003.

(2) ht tp: / / thecl imatechangenightmare-shadod.blogspot .
ae/2010/12/blog-post.html    -  2012

البناء وازمات الطاقة: 

العامل  البناء على م�ستوى  فاإن �سناعات  التقديرات  ح�سب بع�س 

 )Raw Materials( من اإجمايل املواد الأولية )%ت�ستهلك حوايل )40

ويقدر هذا ال�ستهالك بحوايل 3 مليارات من الأطنان �سنويًا. يف الوليات 

املتحدة الأمريكية ت�ستهلك املباين وحدها )65%( من اإجمايل ال�ستهالك 

اأنواعها، وتت�سبب يف )30%( من انبعاثات ظاهرة  الكلي للطاقة بجميع 

)1(
 .Green House Effect البيت الزجاجي اأو ال�سوبة الزجاجية

اإن اأهمية دمج ممار�سات العمارة امل�ستدامة اخل�سراء وتطبيقاتها 

 )James Wines( جلية ووا�سحة، حيث ي�سري املعماري جيم�س واينز

يف كتابه »العمارة اخل�سراء« اإىل اأن املباين ت�ستهلك �ُسـد�س اإمدادات املاء 

امل�سنعة.  واملواد  الوقود  وُخم�س  اخل�سب،  اإنتاج  وربع  العامل،  العذب يف 

ويف نف�س الوقت تنتج ن�سف غازات ما ي�سبب ظاهرة ال�سوبة الزجاجية 

 )Built environment( ال�سارة، وي�سيف باأن م�ساحة البيئة امل�سيدة

�سنة  �ستت�ساعف خالل فرتة وجيزة جدًا ترتاوح بني 40-20  العامل  يف 

قادمة. وهذه احلقائق جتعل من عمليات اإن�ساء وت�سغيل املباين العمرانية 

)2(
واحدة من اأكرث ال�سناعات ا�ستهالكًا للطاقة واملوارد يف العامل.
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ا�سمحالل طبقة الأوزون: 

يحيط بكوكب الأر�س غالف جوي �سميك يتكون ب�سكل رئي�سي من 

ثالثة غازات هي النيرتوجني 78.09% والأوك�سجني 20.95% والأرجوان 

غاز  منها   %0.03 اأخري  غازات  عدة  من  �سئيل  خليط  مع   ،%0.93

الأوزون الذي يتكون من احتاد ثالث ذرات من الأوك�سجني.

�سكل )1-2(

تاأثري غازات 

الكل�روفل�روكرب�نات 

على طبقة الأوزون

اجلوي  الغالف  من  عال  م�ستوى  يف  الأوزون  غاز  معظم  يرتكز 

البنف�سجية  فوق  الأ�سعة  معظم  تر�سح  طبقة  مكونا  )ال�سرتاتو�سفري( 

الآتية من ال�سم�س من خاللها ومتنع بع�سها من الو�سول ل�سطح الأر�س. 

العالقة بني ا�سمحالل طبقة الأوزون واملباين:

حوايل 50% هي جمموعه من غازات الكلوروفلوروكربونات املنتجة 

من  عدد  يف  ت�ستخدم  حيث  املباين.  يف  ت�ستخدم  العامل  م�ستوي  على 

مكونات املباين مثل بع�س اأنواع العزل احلراري، دوائر التربيد يف وحدات 

تكييف الهواء )تنتج حوايل 25%من جمموع غاز الكلوروفلوروكاربون(، 
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الإ�سفنج  اإنتاج  يف  ت�ستخدم  كما  احلرائق،  مكافحة  ونظم  والثالجات، 

ال�سناعي وبخاخات الرذاذ ... الخ.

ظاهرة الدفء العاملي: 

 greenhouse gases ال�سوبة  غازات  من  بطبقة  حماطة  الأر�س 

ال�سوبة  غازات  )الرتوبو�سفري(.  اجلوي  الغالف  من  ال�سفلي  اجلزء  يف 

النريوز،  اأك�سيد  امليثان،  الكربون،  اأك�سيد  وثاين  املاء  بخار  ت�سمل  هذه 

بالو�سول  ال�سم�س  ل�سوء  ت�سمح  الغازات  هذه  اإن  والكلوروفلوروكربونات. 

الظاهرة  وهذه  احلمراء.  حتت  الأ�سعة  بع�س  متت�س  لكنها  الأر�س  ل�سطح 

تعرف بتاأثري ال�سوبة الزجاجية لأنه مثل البيت الزجاجي، متر اأ�سعة ال�سم�س 

من خالله وي�سبح اجلو يف الداخل اأدفاأ من اخلارج. فالزجاج ي�سمح مبرور 

الإ�سعاع ال�سم�سي ق�سري املوجة من خالله ب�سهولة، وعندما ت�سخن الأر�س 

بنف�س  للخارج  ينفذ  ل  املوجة  طويل  اإ�سعاعا  ت�سدر  فاأنها  الخ  والنباتات. 

على  اأعلى  حرارة  درجة  ت�سبب  ال�سوبة  غازات  طبقة  فاأن  باملثل  ال�سهولة. 

�سطح الأر�س وهي �سرورية حلياة احليوان والنبات، وبدون غازات ال�سوبة 

فاأن الأر�س تكون باردة جدا لدرجة اأن املحيطات ميكن اأن تتجمد.

وهناك اأي�سا رابطة تقوم بني جزيئات املادة لها » قدرة خا�سة على 

 .Polarity وطبيتها  رابطتها  وفق طبيعة  احلرارية  املوجات  امت�سا�س 

فهناك طيف لمت�سا�س املاء لال�سعة حتت احلمراء، واآخر لثاين اك�سيد 

.»
)1(

الكربون وطيف لمت�سا�س غاز امليثان...وهكذا 

الدكتور اأيوب اأبوديه - ظاهرة النحبا�س احلراري - ا�سدارات اأمانة عمان الكربى،   )1(

الأردن،2010، �سفحة 16.
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العالقة بني ظاهرة الدفء العاملي واملباين: 

اأك�سيد  من بني غازات ال�سوبة الرئي�سية التي تنبعث حاليا ثاين 

الكربون والكلوروفلوروكربونات ترتبط غالبا ب�سفة مبا�سرة با�ستخدامنا 

للمباين وكذلك غاز امليثان واك�سيد النيرتوز.

املطر احلم�سي: 

�سكل )2-2( 

ظاهرة الحتبا�س احلراري او 

تاأثري ال�س�بة الزجاجية او 

املدينة الدافئة

�سكل )3-2( 

كيفية تك�ين ظاهرة 

املطر احلم�سي

طبيعية  �سواء  امل�سادر  من  لعدد  نتيجة  تكون  املطر  حم�سية  اإن 

الوقود  حرق  مثل  الإن�سان  �سنع  من  اأو  النباتات  اأو  احليوانات  منو  مثل 

الكربيت،  اأكا�سيد  ت�سمل  احلم�سية  عن  امل�سئولة  الغازات  احلفري. 
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هو  الكربيت  اك�سيد  ثاين  ويعد  الكربون.  واأكا�سيد  النيرتوجني  اأكا�سيد 

امل�سبب الرئي�سي للمطر احلم�سي.

العالقة بني املطر احلم�سي واملباين:

يف الن�سف ال�سمايل من الكرة الأر�سية يعد ثاين اأك�سيد الكربيت 

اأك�سيد  ثاين  انبعاث  ومعظم  احلم�سي.  للمطر  الأ�سا�سي  امل�سبب  هو 

الكربيت ينتج عن حرق الوقود احلفري يف حمطات القوي ولذلك فاأن 

تعظيم كفاءة الطاقة يف املباين امل�ستقلة �سوف ي�ساعد على تقليل املطر 

احلم�سي وذلك عن طريق تقليل الطلب على ذلك النوع من الوقود.

ت�سري البحاث اأن اأكا�سيد الكربيت والنيرتوجني م�سئولة عن تلف 

الأحجار واملعادن، فيما ثاين اأك�سيد الكربون ي�سر باخلر�سانة، وظاهرة 

الأوزون والأ�سعة فوق البنف�سجية ت�سر باملواد البال�ستيكية والدهانات.

ا�ستنزاف م�ارد الطاقة غري املتجددة:

تعتمد كافة الن�سطة املرتبطة باحلياة الإن�سانية اليومية على الطاقة 

وم�سادر تلك الطاقة تتنوع بني املتجدد وغري املتجدد كما هو اآت:.

اأو الوقود احلفري وت�سمل  م�سادر الطاقة غري املتجددة:   ·
البرتول والفحم والغاز الطبيعي.

مثل  الطبيعية  امل�سادر  وهي  املتجددة:  الطاقة  م�سادر   ·
والبحار  املياه  وطاقة  الرياح  وطاقة  ال�سم�سية  الطاقة 

والطاقة احلرارية اجلوفية.... الخ.

�سكل )2 -4( ت�سري معظم الدرا�سات ايل ان فرتة بقاء ال�ق�د الحف�ري قد تك�ن ق�سرية
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�سكل )5-2(

 متثيل كميات املل�ثات الناجتة من ان�اع 

خمتلفة من ال�ق�د التقليدي

�سكل )2 -4(

ت�سري معظم الدرا�سات اإىل اأن فرتة بقاء ال�ق�د الأحف�ري قد تك�ن ق�سرية

على  ا�سا�سي  ب�سكل  يعتمد  العلم  مازال  انه  التقديرات  كافة  وت�سري 

اأن كميته  وبجانب  الحفوري  الوقود  املتجددة وخا�سة  الطاقة غري  م�سادر 

م�ستمر  تزايد  يف  الطاقة  ا�ستهالك  معدلت  فاأن  متجددة،  وغري  حمدودة 
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مع تزايد التنمية املطلوب ملواكبة الزيادة املطردة يف عدد ال�سكان، وبزيادة 

اأن تنتهي كمية الوقود احلفري  معدلت ا�ستهالك الطاقة، فاأنه من املتوقع 

يف حوايل 200 عام. ولكن طموح العامل للتو�سع يف الطاقة املتجددة اأ�سبح ل 

حمدودًا، فال�سويد الآن تعتمد على 50% من كهربائها على الطاقة املتجددة، 

وفنلندا 40%، والنم�سا 35%، والدمنارك 30%؛ ملاذا نحن ما زلنا 1 – 2% من 

اخلليط الكلي للكهرباء فقط؟ وقد حققت اأملانيا رقمًا قيا�سيًا عامليًا بتاريخ 

2013/10/3 عندما �سكل اإنتاجها من الرياح وال�سم�س معًا نحو 59.1% من 

ا�ستهالكها للكهرباء يف ذلك اليوم.

�سكل )6-2( 

اأزمة النفط 2007 مرورا بالأزمة  ي��سح من� الطاقة املتجددة يف العامل من�ا هائال منذ 

القت�سادية العاملية 2008. اأنظر كيف زاد انتاج العامل من اخلاليا الكهرو�س�ئية اإىل اأكرث 

من 110 ميجاواط وكيف جتاوز انتاج طاقة الرياح وحدها عن 320 ميجاواط عام 2013 

اأي اأنه اأ�سبح اأكرث من انتاج الطاقة الن�وية التي غدت ترتاجع بعد كارثة ف�ك��سيما.
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العالقة بني ا�ستنزاف الطاقة غري املتجددة واملباين: 

للوقود  العاملي  ال�ستهالك  50%من  حوايل  اأنه  الدرا�سات  تقدر 

الحفوري له عالقة مبا�سرة بخدمات وا�ستخدام املباين )تربيد، ت�سخني، 

تهوية، اإ�ساءة ....( بالإ�سافة للطاقة امل�ستخدمة يف �سناعه مواد البناء 

ونقلها اإىل املوقع اثناء تنفيذ البناء وحتى بعد ت�سغيله.

�سكل )7-2( 

امثلة متعددة ل�ستخدام امل�سادر الطبيعية امل�ستدامة

 يف ت�ليد الطاقة – جمري مائي 

�سكل )8-2( 

اأبراج رياح ت�لد

 طاقة كهربائية

 متجددة ونظيفة



125 جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي

ا�ستنزاف امل�ارد الطبيعية: 

اإن معظم املنتجات واخلدمات ت�ستهلك موارد طبيعية اأغلبها غري 

متجدد. وقد زاد ا�ستهالك املوارد الطبيعية، �سواء كانت معادن خام اأو 

الكرة  غطاء  انكم�س  فيما  موؤخرا،  كبرية  زيادة  ...الخ،  غابات  اأو  مياه 

اخلم�س،  اإىل  املا�سية  ال�سنني  من  ع�سرات  خالل  الغابات  من  الأر�سية 

واأدى هذا اإىل الق�ساء على الآلف من اأنواع النباتات واحليوانات وبات 

يهدد التنوع البيولوجي مبجمله.

العالقة بني ا�ستنزاف امل�ارد الطبيعية واملباين:

تقدر الكميات التي ت�ستغلها املباين من املوارد الطبيعية بحوايل %40 

العذبة يف  املياه  و�سد�س  الأخ�ساب،  ، 25% من حم�سول  املعادن اخلام  من 

العامل. وميكن لأليات عديدة العمل على احلد من ذلك ال�ستنزاف من بينها 

اإعادة تدوير خملفات املباين ل�ستعمالها �سمن نطاقات اخري داخل املبني 

البناء  بقايا مواد  او  الهدم  نواجت عمليات  ان�ساء مبني اخر مثل  او يف  ذاته 

امل�ستهلكة وذلك بتطبيق منظومة ا�ستدامية ل�ستهالك مواد البناء.

النفايات ال�سلبة: 

الكثرية  لال�ستعمالت  نتيجة  مطرد  ازدياد  يف  ال�سلبة  النفايات 

القمامة  من  طن  بليون  حوايل  املتقدمة  الدول  وتنتج  املختلفة.  للمواد 

ال�سناعية كل عام، مع قمامة منزلية ت�سل اإىل 1 طن للمنزل املتو�سط 

اأو تلقي يف البحار.  اأو حترق  اأما تدفن يف الأر�س  ومعظم هذه القمامة 

وكل هذه الطرق لها انعكا�سات �سلبية و�سارة على البيئة املحيطة. 
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وهناك طرق عديدة ميكن من خاللها حتويل النفايات ال�سلبة ايل 

طاقة مثل البوجاز والبيوما�س والدفن ال�سحي �سمن منظومة معاجلة 

م�سادر  كاأحد  امليثان  غاز  تنتج  والتي  ال�سلبة  النفايات  من  التخل�س 

الطاقة وبح�سب الحتاد الدويل للنفايات ال�سلبة ISWA، يوجد هناك 

431 م�سنعا يف اأوروبا لتحويل النفايات اإىل طاقة )2005( و89 م�سنعا 

يف الوليات املتحدة .

النفايات الإن�سائية:

النفايات  من  �سخمة  كميات  والبناء  الت�سييد  قطاع  عن  ينتج 

اأو الهدم، ومتثل كمية النفايات  ال�سلبة الناجتة عن الأعمال الإن�سائية 

الإن�سائية يف الوليات املتحدة حوايل 50% من اإجمايل النفايات ال�سلبة 

املحلية كما ينتج الحتاد الأوربي كميات تزيد عن ذلك.

�سكل )9-2( 

ا�ستهالك �سناعة البناء 

من امل�ارد الطبيعية 40 ٪ 

من الطاقة وامل�اد 25 ٪ من 

الأخ�ساب 17 ٪ من املياه، كما 

ت�سبب �سناعة البناء يف 33 ٪من 

انبعاثات ثاين اك�سيد الكرب�ن

امل�سدر)م�سلم،2010(

تت�سمن املخلفات الإن�سائية مواد غري ع�سوية كالأحجار واخلر�سانة 

ومواد ع�سوية كالأخ�ساب. واإذا كانت النفايات الإن�سائية تعد اأقل تلويثا 
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قابلية  لأن  الأخرى  النفايات  اأنواع  من  للبيئة 

غري  معظمها  كون  اأن  اإل  قليلة  للتعفن  معظمها 

قابل للتحلل يهدد بالزيادة املطردة يف كمياتها يف 

البيئة وبالتايل يف تفاقم م�سكلتها. 

على م�ست�ى البيئة الداخلية:

:Sick Building Syndrome اأعرا�س البناء املري�س

�سحية  غري  داخلية  بيئات  احلديثة  املباين  من  العديد  يف  تكون 

اعتالل  من  م�ستخدموها  يعاين  التي  املباين  بع�س  فتوجد  مل�ستخدميها 

�سحتهم بطريقة غري وا�سحة. ويعد م�سطلح “اأعرا�س البناء املري�س” 

عن  عبارة  وهي  الظاهرة،  هذه  لت�سمية  �سيوعا  امل�سطلحات  اأكرث  من 

حدوث اأعرا�س مر�سية متنوعة )�سعوبة يف التنف�س – �سداع – جفاف 

لبع�س م�ستخدمي مبني  الع�سالت(  – الم يف  – اجهاد ذهني  احللق 

وهذه  يغادروه،  عندما  تختفي  اأو  وتقل  فيه  تواجدهم  فرتة  خالل  معني 

الأعرا�س ل يبدو لها �سبب اأو م�سدر حمدد. ومما ل �سك فيه اأن متالزمة 

البناء املري�س التي حتدث يف حوايل 30% من الأبنية اجلديدة واملجددة 

قد اأ�سبحت من الأعرا�س املعروفة عامليًا.

�سكل )2 -10( 

خملفات البناء متثل عبئا �سخما 

على البيئة
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اأ�سباب اأعرا�س البناء املري�س: 

معظمها  عوامل  عدوة  يف  الظاهرة  تلك  ا�سباب  تلخي�س  وميكن 

املعماري. فكثريا ما  للت�سميم  البيئي  والوعي  مرتبط باحلالة ال�سحية 

ت�سبب درجات احلرارة والرطوبة غري املريحة وكذلك كمية الهواء العليل 

حدة  تزايد  يف  وال�سو�ساء  الطبيعية  ال�ساءة  وم�ستويات  تغريه  ومعدل 

تلك املتالزمة.

Wallingford وزمالئه يف املعهد  وقد تبني من درا�سة قام بها 

القومي لالأمان وال�سحة املهنية NIOSH بالوليات املتحدة اأن العوامل 

الفيزيائية، وبخا�سة التهوية غري الكافية، هي امل�سبب الرئي�سي لأعرا�س 

البناء املري�س )حوايل 50%( ويليها امللوثات الكيميائية )حوايل %34(، 

ملوثات ميكروبية )حوايل 5%(، اأما باقي الن�سبة )11%( فقد و�سعتها 

نف�سية  عوامل  تكون  وقد  معروفة،  غري  عوامل  عنوان  حتت  الدرا�سة 

واجتماعية.

التط�ر التاريخي للت�جه البيئي.

اعتمد الفكر الأكادميي لأي حدث اأو اجتاه اإىل اللجوء اإىل الأ�سول 

التاريخية  املقدمات  �سرد  من  الهدف  فلي�س  الجتاه،  لهذا  واجلذور 

للعمارة البيئية الق�س�س، بل الأ�سل فيه الو�سول اإىل اجلذور املنهجية 

وجتعله  امل�ستخدمني  راحة  مع  تتفاعل  التي  العمارة  من  النمط  لهذا 

يحقق  ملعمار  التوجه  حتمية  منه  ناأخذ  وبعدا  الثابتة.  اأ�سولها  من  اأ�سل 

حقيقي  ب�سكل  وم�ستقبلهم  وحا�سرهم  مبا�سيهم  عالقة  مل�ستخدميه 
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م. م�سطفي ا�سماعيل عبد املح�سن فرحات، ر�سالة ماج�ستري، كلية الهند�سة، جامعة   )1(

القاهرة.

بت�سرف، م. عبا�س حممد الزعفراين، العمارة ال�سم�سية يف املناطق احلارة، تقييم   )2(

لقت�ساديات معاجلاتها املناخية، ر�سالة ماج�ستري، هند�سة القاهرة، 1994. 

وملمو�س، فهناك حماولت ذات توجه بيئي متت على مر الع�سور -ع�سور 

ما قبل التاريخ – الع�سر الفرعوين – بالد ما بني النهرين – الع�سر 

– الع�سر امل�سيحي  ال�سرق الأق�سى  – ح�سارات  الغريقي والروماين 

املبكر – الع�سر ال�سالمي – ع�سور ما بعد الثورة ال�سناعية .... الخ. 

ون�ستعر�س التوجه البيئي يف الع�سور الإ�سالمية كمثال.

الت�جه البيئي يف عمارة الع�س�ر ال�سالمية: 

امل�سادر  اأخ�سب  من  واحدة  الإ�سالمية  الع�سور  العمارة يف  تعد 

 .
)1(

لدرا�سة تاأثري املناخ على العمران

لواء  حتت  ان�سمت  التي  الأقاليم  رقعة  ات�ساع  من  الرغم  وعلى 

احل�سارة الإ�سالمية وما له من اأبعاد وظروف بيئية مناخية خمتلفة اإل 

بينها  فيما  تدرجيًا  امتزجت  فقد  الإ�سالمي  الن�سيج  يف  وبذوبانها  اأنها 

)2(
لتنتج هذا املفهوم ال�سامل البتكاري للعمارة البيئية.

العمارة  يف  والتميز  التفرد  لهذا  الرئي�سي  ال�سبب  كان  ورمبا 

الإ�سالمية تعاليم الإ�سالم ومنهجه القومي الذي يدعو بع�سها اإىل: 

القت�ساد يف النفاق والعتذار عنه فال ت�ستخدم غري املواد   -1

اإل ل�سرورة  الإن�سائية  التفا�سيل  الإكثار من  املحلية وعدم 



جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي130

اأي�سا: )لآ ت�سرفوا يف املاء ولو  فعلية ت�ستلزم ا�ستخدامها. 

كنتم على نهر جار(

التجريد  اإىل  ومالت  الزخرفة  الإ�سالمية  العمارة  منعت   -2

وتاأكيد اخلطوط الهند�سية يف امل�ساجد.

حجب  بعدم  وذلك  جرحها،  وعدم  اجلار  م�ساعر  احرتام   -3

ال�سم�س والهواء عنه اأو حتى ت�سرب رائحة الطعام املنبعثة 

تتاأثر  ل  حتى  اجلار  �سكنى  اإىل  الطعام  طهي  اأماكن  من 

النفو�س نتيجة لختالف امل�ستوى القت�سادي.

املدينة  جتان�س  على  حفاظًا  البنينان  يف  التطاول  عدم   -4

وبالتايل التاأثري على الطريق واملوقع العام.

العراق  يف  بغلة  عرثت  »لو  اخلطاب:  بن  عمر  �سيدنا  قول   -5

خل�سيت اأن ي�ساألني عنها اهلل يوم القيامة«.

يدلنا على احرتام ال�سالم للطريق والذي مل ي�سل به فقط اإىل 

متهيده و�سيانته ولكن وجد اأي�سًا يف بع�س املناطق اأنه متت 

تغطيته لتقليل تاأثري اأ�سعة ال�سم�س على املار. 

يقول الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص اإزالة العرثة عن الطريق �سدقة.  

الر�سول  »يقول  والعرق.  اجلن�س  يف  والتفرد  التميز  اإلغاء   -6

ملسو هيلع هللا ىلص: »ل فرق بني عربي وعجمي اإل بالتقوى«.
جعل ذلك له اأثر على عدم العتماد على اأ�سلوب واحد يف العمارة 
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ر�سالة  للطاقة،  املر�سدة  الدارية  للمباين  الت�سميمي  املنهج  العظيم،  عبد  اأمين   )1(

دكتوراه، كلية الهند�سة، جامعة القاهرة.

بل تعداه ملا يف احل�سارات الأخرى من مزايا وخربات يف البناء واأمناط 

.
)1(

خمتلفة ت�ساعد امل�ستخدم يف التعاي�س معها 

الف�سول  الإ�سالمية كان منظومة متالحمة  العمارة  البناء يف  اإن 

لتحقيق الن�سجام والت�سالح بني البيئة والدين واملجتمع والإن�سان وال�سمو 

راعوا  فقد  طبيعية،  بطرق  مريحة  داخلية  عمارة  ولتوفري  بروحانياته، 

اخل�سو�سية  درجات  اأعلى  وحققوا  الجتماعي  والبعد  الإن�ساين  البعد 

وح�سن اجلوار فتحولت ديارهم اإىل واحات فقد اآمنوا بالفكر احلدائقي 

اأعرافهم  مع  يتفق  اآمن  مناخ  يف  ولكن  عاملة  وجعلوها  املنتج  الداخلي 

الدينية ال�سائدة؛ ومبداأ الطهارة كان عن�سر ديني حاكم جعلهم يحمون 

حميطهم من اأي فاعليات مدمرة اأو ملوثة.

املناخ  ذات  املناطق  معظم  يف  الإ�سالمية  احل�سارة  تركزت  وقد 

القاري واحلمل احلراري املرتفع حيث �سادقوا ال�سم�س والرياح وهذبوا 

املبا�سر  ال�سبب  كان  والذي  حرارتها  درجة  ولطفوا  ور�سحوها  �سلوكها 

لرباعة املعماري يف الدراية الكاملة بحركة ال�سم�س حول املبنى فاأك�سبه 

الداخلية  الفراغات  وتوزيع  املبنى  ت�سكيل  يف  التحكم  على  القدرة  ذلك 

واخلارجية ومكنه اأي�سًا من ابتكار اأ�ساليب ومفردات �ساعدته يف التعامل 

مع ال�سم�س كطاقة. وكمعاجلة لوهج ال�سم�س ا�ستخدام الآتي:

)1( امل�سطحات اخل�سراء والأ�سجار ون�افري املياه:

وخارجيًا  داخليًا  والأ�سجار  اخل�سراء  امل�سطحات  فبا�ستخدام 
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الأ�سجار  وبا�ستخدام  �سيفًا  املبنى  داخل  احلرارية  الأحمال  خف�س  مت 

ق�سرية الرتفاع �ساعد ذلك على مرور اأ�سعة ال�سم�س داخل املبنى �ستاء 

ولتربيد الفراغات ا�ستخدمت النوافري وامل�سطحات املائية والتبخر الناجت 

عن التيارات ال�ساعدة بظاهرة احلمل احلراري. 

الأفـنيـــــة:  )2(

من العنا�سر الهامة يف املنزل الإ�سالمي وخا�سة الفراغ الداخلي 

باملقاعد  تفر�س  كانت  وقد  واجلنوبي  ال�سمايل  الجتاه  يف  وجهت  والتي 

والأيونات والتي كانت ت�ستخدم كمتنف�س داخلي لأهل املنزل وكانت تزين 

بالنباتات والنوافري.

�سكل )2 -11(: 

اله�اء الذي يتغذى عليه قاعات  قطاع يف البيت ي��سح دور الفناء يف ديناميكية حركة 

�سكل  حتديد  يف  ودوره  البارد  لله�اء  كمخزن  دوره  اإىل  بالإ�سافة  خمتلفة  وفراغات 

ديناميكية حركة اله�اء يف فناء بيت جمال الدين الذهبي )الباحث(
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التنمية امل�ستدامة

ان لهتمام الإن�سان ببيئته جذور وجودية، تن�ساأ من حاجته لو�سع 

يده علي م�سببات ال�سيطرة على العالقات احليوية املوجودة بني عنا�سرها 

احداث  من  يت�سمنه  مبا  املحيط  العامل  لطبيعة  معنى  ايجاد  بهدف 

وان�سطة، وعلى وجه العموم فان الإن�سان يتكيف مع البيئة املحيطة به ومع 

العنا�سر املادية لالإطار البيئي تقنيا و�سيكولوجيا كما يتفاعل مع املحيط 

طريق  عن  تنتقل  التي  املجردة  واملعاين  احلقائق  ويتفهم  الجتماعي  

اللغات العديدة التي ن�ساأت بغر�س الت�سال وقد يكون تكيفه مع عنا�سر 

املحيط احل�سري اإدراكي اأو عاطفي، ولكن يبقى الهدف منه هو ايجاد 

�سلوكيات  تتحدد  هنا  ومن  البيئة من حوله.  وبني  بينه  ديناميكي  توازن 

الإن�سان ودوافعه وتن�ساأ عنها العمليات التفاعلية كرد فعل ملوؤثرات البيئة 

املحيطة به، غري انه يرتقي مبقدراته على اإدراك بيئته من خالل ا�ستنفار 

�سكل )2 -12(: 

درا�سة الظالل 

على اأر�سية وواجهات 

فناء بيت ال�سحيمي

1 اأغ�سط�س ال�ساعة 3 ظهرًا 

)الباحث(
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ماج�ستري،  ر�سالة  البيئي،  للت�سميم  احلديثة  الجتاهات  احلمادي،  غالب  نبيل  م   )1(

جامعة القاهرة، 2007.

 )2( Hart Environmental Data، )1998( sustainable Community 
Indicators’’، US EPA Office of sustainable Ecisystems and 
communities )OSEC(، p.6.

والتطبيق،  املفهوم  بني  ما  امل�ستدامة  التنمية  ال�سعيد،  �سكري  اأحمد  املنعم  عبد  د.   )3( 

درا�سة حتليلية مقارنة للفرتات 1980 ،90،95. ر�سالة دكتوراه غري من�سورة بق�سم 

العمارة، هند�سة القاهرة، 1999م.

كافة م�ساعره واحا�سي�سه جتاه التعاي�س مع املدركات امل�ستهدفة كاأ�سا�س 

 .
)1(

لال�ستجابة التامة من قبل ذاته احل�سية 

 :)Development( مفه�م التنمية

توجد عدة �سياغات لتعريف التنمية، ولعل من اأهم تلك التعريفات: 

اإن التنمية: هي جمموعة من ال و�سائل والطرق التي ت�ستخدم من 

اأجل توحيد ال�سكان وال�سلطات العامة بهدف حت�سني امل�ستوى القت�سادي 

 )Growth( والجتماعي والثقايف للمجتمعات، واأن التنمية تت�سمن النمو

القطاعات  يف  بال�سرورة  يتما  اأن  يجب  اللذان   )Change( والتغري 

.
)2(

الجتماعية والثقافية والقت�سادية كما وكيفًا يف اآن واحد 

وقيل فيها: اأنها عملية تغري ح�ساري ت�ستهدف الرتقاء باملجتمع 

املجتمع  موارد  كل  وتوظيف  وثقافيًا  واجتماعيًا  وتكنولوجيا  اقت�ساديًا 

.
)3(

املادية والطبيعية والب�سرية من اأجل �سالح الكل 
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 )1( World Commission on Environment and Development. )1987(. 

Our Common Future«. Oxford University Press، New York. p. 4

)2( Baggs، S. The healthy House. Thames&Hudson.London.1996.

)Sustainable Development( مفه�م التنمية امل�ستدامة

التنمية امل�ستدامة هي التنمية التي تتالءم مع متطلبات احلا�سر 

دون اإنقا�س قدرة جيل امل�ستقبل للتوافق مع تلبية متطلباتهم

وتعترب العمارة امل�ستدامة اأحد الجتاهات احلديثة للفكر املعماري 

الذي يهتم بالعالقة بني املبنى وبيئته �سواء كانت طبيعية اأو م�سنوعة.

بالرنويج   )WCED( والتنمية للبيئة  الدولية  اللجنة  على  وبناًء 

عام 1987 م فقد مت تعريف التنمية امل�ستدامة باأنها:

مقدرة  على  التاأثري  دون  احلا�سر  احتياجات  تلبي  التي  »هي 

.
)1(

الأجيال القادمة يف احل�س�ل على احتياجاتهم« 

من  العديد  املا�سي  القرن  من  ال�ستينات  بداية  يف  ظهرت  وقد 

املبنى  التفكري يف  والطبيعة وظهر  البيئة  بحماية  نادت  التي  ال�سيحات 

اأتبعها  الأكرب،  البيئي  النظام  مع  ويتداخل  يتفاعل  م�سغر  بيئي  كنظام 

ظهور العديد من اجلمعيات واملوؤ�س�سات املهتمة بالعمارة البيئية واملبنى 

والتي  البناء،  بيولوجيا  حركة  مثل  ال�ستدامة  فكرة  خالل  من  البيئي 

 Third( الثالثة اجللد  اإن�سان طبقة  كائنا حيا ميثل يف  املبنى  اعتربت 

 .
)2(

)skin
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)1( Forest Wilson، A Graphic Survey of Perception and Behavior for 
the design Professions. New York Van Nostrand and Reinhold. 

1984. P.169.

اإن التحدي العاملي الذي يواجهه �سانعوا ال�سيا�سة ومتخذي القرار هو 

نف�س التحدي الذي يواجهه املخت�سني يف جمال البناء، ولن يتم التو�سل اإىل 

حل امل�سكالت الأ�سا�سية يف عملية البناء احلديثة ولكن ي�ستطيع املجتمع ككل 

البدء يف عملية التغيري بهدف خلق مبنى �سحي اآمن. 

وت�سمل التنمية طبقاً لهذا التعريف م�سم�نني اأ�سا�سيني:

اأنها لي�ست قا�سرة على عدد من العلوم واملناطق بل للدللة   ·
على العامل باأ�سرة الآن وفى امل�ستقبل. 

�سكل )13-2( 

من�ذج ما�سل�.  Maslow’s Model الحتياجات الإن�سانية طبقًا لالأول�يات 

لي�س هناك مفهومًا حمددًا للتنمية امل�ستدامة ولكن الغر�س   ·
 .

)1(
هو ا�ستمرار تلك التنمية

ويف مفهوم اخر لال�ستدامة فهي املفهوم البديل للتنمية مع احلفاظ 

هو  نف�سه  الوقت  يف  والإن�سانية  الجتماعية  والعدالة  الأجيال  مقدرات  على 

يف النماء والنماء، اقت�ساد وعدل هو اإدارة الأداء والتطبيق املتوازن للتنمية 
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)1( www. arch.hku.hk/research/ BEER/sustain .com by .Sam C M 
Hui. 2002.

ودون  بقدر احلاجة  والتطور  التنمية  العدل بني  وفق  املعمارية  اأو  احل�سرية 

لأفراد  اجتماعية  عدالة  وبني  الإ�سراف،  عن  البعيد  الق�سد  عن  اخلروج 

ل  ومن  مل�ساريع  ملنفعة  يحتاجون  )من  قادرهم  وغري  قادرهم  املجتمع 

قيمي  ومنهج  تنظيم  وفق   Commits والزكاة  التكافل  بهدف  يحتاجون( 

ال�ستدامة  نظري  هو  بالطبع  والنماء  العدالة.  تطبيق  وجهة  على  اخالقي 

لكن النماء يعي امل�ساركة يف البيئة من منظور التوازن والعالقة بني املجتمع 

واأفراده ونتاجه املعماري وبني منظمي �سئون الأمة ومقوماتها.

بتعدد  تتعدد  ال�ستدامة  تعريفات  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 

الخت�سا�سات، ولكن ال�ستدامة ككلمة مت تناولها اأواخر القرن الع�سرين 

وكانت البداية مع البيئيني بالغرب اإزاء امل�سكالت البيئية املعقدة ونق�س 

ال�سيا�سات  مقدمة  اأمامًا يف  املفهومية  بتلك  دفع  وقد  املحدودة،  املوارد 

البيئية على امل�ستوى الدويل، كما اأن لفظة ال�ستدامة اأو التنمية امل�ستدامة 

مل يكن لها عاملية املنطق واملعنى املتعارف لكل منهما حاليًا قبل طباعة: 

م�ستقبلنا امل�سرتك 1987م )اأحد ا�سدارات �سل�سلة عامل املعرفة -دولة 

الكويت( ثم تر�سخت يف قمة ريو بالربازيل عام 1992.

الأبعاد املح�رية لال�ستدامة:

للتنمية امل�ستدامة ثالثة حماور رئي�سية يعتربوا الدعائم الرئي�سية 

 .
)1(

لها باختالل اأحدهم تتاأثر الأهداف الرئي�سية للتنمية اأو ال�ستدامة

هذه املحاور هي:
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  Environment البيئــة      ·
Economy القت�ساد        ·
 Society املجتـمع             ·

�سكل )14-2( 

البعاد املح�رية لال�ستدامة 

املحاور  هذه  ارتباط  من  لبد  امل�ستدامة  التنمية  عملية  ولنجاح 

وتكاملها نظرًا لالرتباط الوثيق بني البيئة والقت�ساد والأمن الجتماعي 

مبا  الجتماعية  احلياة  م�ستوى  ورفع  القت�سادية  التح�سينات  واإجراء 

يتنا�سب مع احلفاظ على املكونات الأ�سا�سية الطبيعية للحياة والتي تعترب 

من العمليات طويلة الأمد.

حالها  على  الأر�س  ترك  على  تقوم  البيئية  ال�ستدامة  فكرة  اإن 

ال�سلية لالأجيال القادمة اأو اأف�سل مما كانت عليها، فاإذا احتفظ الإن�سان 
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د. حم�سن حممد اإبراهيم، املوؤمتر العلمي الأول، جامعة القاهرة، 2004.  )1(

 )2( Brian Edwards. 1996 . »To%، rds sustainable Architecture، 

European Directives & Building Design«. Animprint of 
Butterworth-Heinc: cr::n Ltd. Linacre House، Jordan Hill، 

Oxford OX2 8DP. P. 181.

بن�ساطه واأدائه دون ا�ستنزاف املواد الطبيعية اأو اإهدار البيئة الطبيعية 

يكون هذ الن�ساط م�ستدام طبيعياً ويتحقق هذا عن طريق: 

الطبيعية. املواد  ا�ستهالك  قلة   ·
وتكون  ال�ستهالك  بعد  كليًا  للتدوير  قابلة  مواد  ا�ستخدام   ·
اأو  بالبيئة  اإ�سرار  دون  جتميعها  ويتم  للتجديد،  قابلة 

ا�ستنزاف مواردها.

التدوير للمخلفات 100 %  ن�سبة  لو�سول  ال�سعي   ·
احلفاظ على الطاقة وقابلية خمزونها للتجديد واملحافظة   ·

)1(
على البيئة.

ويف 1992م ويف ريودي جانريو انعقدت قمة الأر�س والتي �سارك 

بها حوايل 172 دولة، والتي كانت ت�ستهدف بالدرجة الأوىل تعبئة الإرادة 

»امل�ساركة  هو  جديد  مفهوم  حول  بالآراء  توافق  اإىل  للو�سول  ال�سيا�سية 

العاملية« لتاأمني م�ستقبل الأر�س، لقد اأ�سفرت القمة عن عدد من الوثائق 

 :
)2(

اأهمها 
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)1( Phil Hughes. February 2000. »Local Agenda 21 in the United 
Kingdom - A review of progress and issuesfor New Zealand«. 

Office of the Parliamentary Commissioner for the Environment. 

P. 8.

الجندة 21: هو برنامج �سامل خلطط العمل املتطلبة من   ·
خالل العامل لتحقيق املزيد من الأمناط الإ�ستدامية للتنمية 

)1(
بالقرن ال 21. 

عمل  اإطار  و�سع  مت  اتفاقية  هي  املناخ:  تغري  اتفاقية   ·
عن  النا�سئ  اخلطر  لتقليل  امل�ساركة  الدول  بني  ما  فيها 

ال�سوبة  امل�سماة غازات  النبعاثات  بتقليل  العاملي  الأحرار 

الزجاجية.

�سكل )2 -15( 

حماور ال�ستدامة وو�سائل حتقيقها
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د. حم�سن حممد اإبراهيم، املوؤمتر العلمي الأول، جامعة القاهرة، 2004.  )1(

كيفية  عن  البحث  فيها  مت  البي�ل�جي:  التن�ع  اتفاقية   ·
احلفاظ على التنوع الأحيائي.

والتنمية  واحلفاظ  لالإدارة  الركائز«:  »وثيقة  ري�  عالن  اإ  ·
امل�ستدامة لغابات العامل كله.

مبادئ الت�سميم امل�ستدام

للو�سول اإىل عمارة م�ستدامة يف ظل توجه ا�سمل يف منظومة التنمية 

امل�ستدامة يجب ار�ساء بع�س املبادئ املهمة يف العملية الت�سميمية وتوجيهها 

:
)1(

اإىل العملية الت�سميمية امل�ستدامة والتي تهتم بالعنا�سر الآتية 

درا�ســــــة املكـــــــان

فاإذا  املكان  بدرا�سة  يبداأ  اأن  يجب  م�ستدام  ت�سميم  اأي  بداية 

ميكن  ...الخ(  وحيوية  ومناخية  )بيئية  املختلفة  املكان  باأبعاد  اهتممنا 

لنا العي�س فيه دون تدمريه، وي�ساعد ذلك امل�سممني يف عمل الت�سميم 

املنا�سب كالتوجيه واحلفاظ على البيئة الطبيعية وتوافقها مع الت�سميم 

والو�سول اإىل التكامل بني املبنى وبيئته املبنية واخلدمات املتاحة.

الت�سال بالطبيعة.

�سواء كانت بيئة طبيعية اأو مبنية هذا الت�سال مينح احلياة للمبنى 

ويدجمة مع بيئة تعاي�سه وم�ستخدميه ويدخله يف حميط جواره يف عالقة 

تناغمية تكاملية.
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اإدراك العمليات الطبيعية

فاحلياة الطبيعية تكاملية اأي اأن النظم الطبيعية ت�سري يف دائرة 

مغلقة )اكتمال دورة الغذاء والطاقة يف مرحلة الأر�س البكر( )احلمد، 

ر�سيد و�سبارينى وحممد �سعيد. البيئة وم�سكالتها. عامل املعرفة. املجل�س 

الوطني للثقافة والفنون والآداب – الكويت. 1979( وتلبية حاجات جميع 

الأنواع ياأتي عن طريق العمليات احلياتية، فعن طريق عمليات امل�ساركة 

التي جتدد ول ت�ستنزف املوارد وت�سبح اأكرث حيوية فكلما كانت الدورات 

طبيعية ومرئية عادت البيئة امل�سممة اإىل احلياة.

درا�سة التاأثري البيئي

للت�سميم.  البيئي  التاأثري  اإدراك  اإىل  ي�سعى  امل�ستدام  الت�سميم 

البناء  واأ�ساليب  الت�سميم  طاقة  فعالية  املواد،  الطاقة،  املوقع،  بتقييم 

مواد  ا�ستخدام  ال�سلبية وحماولة حتقيقها عن طريق  اجلوانب  ومعرفة 

والأدوات  املواد  )ا�ستخدام  ال�سمية  قليلة  ومكمالت  ومعدات  م�ستدامة 

الأكرث قابلية على التدوير يف املوقع( ودرا�سة مدى التاأثري ال�سلبي املتوقع 

حدوثه جراء ان�ساء ذلك املبنى يف ذلك املحيط وتفاديها قدر المكان.

تكامل بيئة الت�سميم ودعم العمليات.

يجب تعاون جميع التخ�س�سات امل�ساركة يف العملية الت�سميمية مع 

ت�سمني املباين امل�ستدامة يف املراحل الأولية لتخاذ القرارات الت�سميمية 

املجاورة  واملناطق  املحلية  واملجتمعات  امل�ستخدمني  مب�ساركة  والهتمام 

يف اتخاذ القرار.
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)1( www.Sustainable Architecture online. Boston Architectural Center  

)2( www.arch.hku.hk/research/ BEER/sustain

)1(
درا�سة الطبيعة الب�سرية 

امل�ستخدمني  طبيعية  بدرا�سة  امل�ستدام  الت�سميم  يهتم  اأن  يجب 

وخ�سائ�س البيئة امل�سيدة واإدراك متطلبات ال�سكان واملجتمع واخللفية الثقافية 

والعادات والتقاليد حيث تتطلب العمارة امل�ستدامة دمج القيم اجلمالية والبيئية 

والجتماعية وال�سيا�سية والخالقية وا�ستخدام توقعات امل�ستخدمني والتكنولوجيا 

.
)2(

للم�ساركة يف العملية الت�سميمية املنا�سبة للبيئة 

مع  ويتوافق  ال�ستدامة  يحقق  املعماري  الت�سميم  اأن  من  وللتاأكد 

مبادئها واأفكارها ميكن ال�سرت�ساد باملعايري التية يف مرحلة الت�سميم: 

�سكل )2 -16( 

حماور ال�ستدامة العملية الت�سميمية والعمليات امل�ساحبة يف ظل ال�ستدامة. 
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)1( www. Sustainable Architecture، Sustainable Buildings، Reuse 
and Recycling of Building Materials، Environmental Design.

htm.1999 

بالبيئة  ي�سر  اأ�سا�س  على  املبنية  الطاقة  ا�ستخدام  تقليل   ·
يف جميع املراحل البنائية والعنا�سر املكونة للبناء �سواء يف 

اأو  البناء  مراحل  املوا�سالت،  و�سائل  املواد،  الطاقة،  جمع 

نوع الطاقة امل�ستخدمة خالل عمر املبنى.

امل�سنعة من  واملتجددة  املطورة  للمواد  الأمثل  ال�ستخدام   ·
امل�سادر املتاحة.

�سواء يف  الطبيعية  للبيئة  املدمرة  الكيميائية  املواد  جتنب   ·
مرحلة الت�سنيع، الت�سغيل اأو ال�سغال، مبا يف ذلك الأنظمة 

امليكانيكية والكهربية.

مكونات  على  واملحتوية  البديلة  املواد  ا�ستخدام  حماولة   ·
)1(

ع�سوية �سريعة الزوال 

الطبيعية  الأمثل لالإ�ساءة  الت�سميم مع ال�ستخدام  توافق   ·
)مع مراعاة احلدود امل�سموح بها(.

مع  املتجددة  التهوية  يف  الطبيعية  المكانات  ا�ستثمار   ·
الطاقة وحتقق  ا�ستخدام  تقلل  التي  التحكم  مراعاة خطة 

الراحة الق�سوى.

وال�سلبية  املبا�سرة  ال�سم�سية  للطاقة  المثل  ال�ستخدام   ·
الراحة  اإىل  للو�سول  والتربيد  الت�سخني  يف  وتوظيفها 
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)1( www. High Performance Buildings - Design Guidelines LANL 
Sust.htm. 2003

احلرارية واللجوء اإىل تكييف الهواء ال�سناعي يف الظروف 

ال�سرورية اخلا�سة.

وم�ستدامة  للبيئة  �سديقة  املبنى  اإدارة  اأنظمة  اأن  �سمان   ·
وغري معقدة.

حتقيق الفر�س املنا�سبة لتوليد الطاقة الكهربائية املتجددة   ·
)1(

والتي يتم توليدها يف املوقع

الفر�س املمكنة ل�ستغالل الطاقة احلرارية الكامنة  حتقيق   ·
ذروتها  تبلغ  والتي  ال�سم�س  طريق  عن  واملكت�سبة  بالأر�س 

�سيفًا اأو ا�ستغالل الطاقة اجلوفية الكامنة �سيفا �ستاء.

المطار  ملياه  الأمثل  وال�ستخدام  املياه  ا�ستهالك  تر�سيد   ·
وجمعها متى اأمكن وتطهري مياه ال�سرف وف�سلها )ال�سوداء 

والرمادية( وا�ستخدامها يف الأغرا�س الأخرى املتوافقة مع 

املوا�سفات العاملية.

امل�ستخدمة يف عنا�سر تن�سيق املوقع  املياه  ا�ستخدام  تقليل   ·
والري الباطني خالل الليل.

الب�سرية  الراحة  مع  تتنا�سب  جيدة  خارجية  بيئة  اإبداع   ·
ال�سفات  ا�ستخدام  وتفعيل  للمبنى  املنا�سبة  البيئة  وتهيئة 

مو�سميًا(  الوراق  املت�ساقطة  )ال�سجار  املتميزة  النباتية 
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 )1( Peter F. Smith، Architecture in a climate of change. A Guide to 
sustainable design. Oxford: Architectural Press.2001. Pp. 205-

206.

وال�سفات البيئية )التبخري وا�ستخدامه يف التربيد( والتي 

)1(
ميكن ا�ستخدامها لتحقيق الراحة احلرارية. 

ومن هنا ت�سبح ال�ستدامة التنموية هي املدخل الوحيد وال�سا�سي 

لتحقيق التزان التنموي للمدن يف الدول النامية، خا�سة وان املخططني 

واملعماريني والبيئيني يرون ان املدن منوذج لنهيار البيئة وفقدان الكثري 

من القيم اجلمالية والعمرانية. واإذا ما األقي ال�سوء على البيئة العمرانية 

البيئة  عن  ف�سله  ميكن  ل  موؤ�سر  وهي  الهتمام،  حمور  باعتبارها 

باحلفاظ  املتوا�سلة  التنمية  ترتبط  مدى  اي  ايل  تبني  ميكن  الطبيعية، 

ال�ستغالل  مبعنى  املتوا�سلة  التنمية  فان  ثم  ومن  العمرانية  البيئة  على 

العمراين مع احلفاظ على قيمة ال�سكان هي املدخل الوحيد للتعامل مع 

املناطق العمرانية املطلوب احلفاظ عليها باعتبارها قيمة وموردا رئي�سيا 

ل ينبغي اهداره.

املفاهيم املختلفة للعمارة البيئية: 

العمارة عملية فكرية يتاأكد حدوثها عند ظهور نتاجها املادي يف 

�سور ان�ساءات، وفيما تتكون منظومة الفكر املعماري من الفكر النتفاعي، 

والإن�سائي، والبيئي، والإن�ساين، والب�سري اجلمايل.

فالفكر النتفاعي، يدر�س قدرة املنتج على اأداء الوظيفة، اأما الفكر 

الإن�سائي فيدر�س نظم البناء ومواده وتقنياته بعلوم معرفية، يف حني اأن 
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م. نبيل غالب احلمادي – الجتاهات احلديثة للت�سميم البيئي – ر�سالة ماج�ستري   )1(

.2007- القاهرة  – جامعة  الهند�سة  – كلية 

الفكر البيئي يدر�س عالقة التاأثري املتبادلة بني العمارة باملحيط. والفكر 

الإن�ساين يدر�س عالقة التاأثري املتبادل بني الإن�سان والفراغ، بينما الفكر 

وميزات  املعماري  الت�سكيل  تعبريات  بني  الربط  عالقة  يدر�س  اجلمايل 

)1(
املجتمع. 

وللعمارة البيئية م�سارات او ا�سكال عدة تاأخذ �سكل تلك املنظومة 

فيها ومن الهمية مبكان ان يتم التمييز وعلي ا�س�س منهجية علمية بني 

بيئي  توجه  او  م�سار  لكل  ان  �سرني  وكما  لن  المناط  او  ال�سكال  تلك 

الهدافة وح�ساباته وخ�سو�سيته: -

العمارة املحلية:

القدرات  بوا�سطة  بناوؤه  يتم  الذي  العمران  النمط من  وهي ذلك 

او  للتعميم  قابلة  غري  ظروف  وحتت  معينة  بيئة  لأهل  التقليدية  املحلية 

امل�ساكل  من  للعديد  املبدعة  احللول  بوفرة  وتتميز  جمملها.  يف  التكرار 

الب�سرية  ال�سورة  بتوافق  والتقنية وتعطي طابع ب�سري مميز  املناخية 

لالإقليم الذي ظهرت فيه.

الإقليمية  احللول  اأف�سل  العمراين  النمط  هذا  يكون  ما  وعادة 

اأنه قد يعجز عن التعامل مع الحتياجات  على امل�ستوي التاريخي، رغم 

املعا�سرة ال انه غالبا ما يقف عاجزا امام اللة الرهيبة للتقدم العلمي 

والتكنولوجي، ولكنه عادة ما يكون هو احلل المثل للحفاظ على الطابع 
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احياء  اإىل  يهدف  بنائي  جتمع  اأو  مبنى  بناء  يف  الرغبة  عند  العمراين 

تراث جمتمع ما. وبالطبع يقوم املعماري بعمليات التوافق بينة وبني ثقافة 

املجتمع احلالية لإنتاج عمارته.

�سكل )17-2( 

م�سجد وقرية يف البحر - مناذج من العمارة املحلية

فللحفاظ على الطابع العمراين لتجمع قدمي يف ال�سحراء يتبنى 

املعماريون ا�ستخدام نف�س النمط التقليدي من البناء ويدافعون عنه كحل 

مثايل لكل امل�ساكل املحلية، ومن �سمنها طبيعة املناخ. وقد يتوافق هذا مع 

الت�سميم املناخي حني يكون احلل التقليدي هو الأ�سلح مناخيا، يتناق�س 

معه اإن مل يكن هو الأ�سلح مقارنة بالطرق غري التقليدية.

العمارة الرتاثية: 

ال�سم�سية  للعمارة  تنتمي  التي  املناخية  وهي عمارة ثرية باحللول 

وعنا�سره  املبنى  ج�سم  ي�ستخدم  القدمي  امل�سمم  كان  حيث  ال�سالبة، 

كو�سيلة للتحكم املناخي ب�سكل ناجح يقرتب به من الراحة احلرارية رغم 

غياب اأي و�سيلة ميكانيكية يف هذه الع�سور.
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ر�سالة  املعمارية،  للمن�ساأة  املناخي  الت�سميم  الزعفراين،  عبا�س  حممد  عبا�س  م.   )1(

دكتوراه، كلية الهند�سة، جامعة القاهرة، 2000.

ول تزال العديد من هذه التقنيات قابلة لال�ستخدام اليوم �سواء 

احلديث  العلم  با�ستخدام  وذلك  تطويرها،  بعد  اأو  الأ�سلية  �سورتها  يف 

لتكون اأكفاأ واأف�سل من املعدات امليكانيكية ومن �سورتها الرتاثية الأ�سلية 

معا، فاأبراج التربيد بالبخر مثال هي تطوير تكنولوجي للملقف ولكن مع 

اإ�سافة مروحة ت�سمن ا�ستمرارية عمله حتى يف حالة توقف حركة الهواء، 

ل�سمان  تعمل مب�سخة  التي  املياه  بر�سا�سات  املبللة  الزيار  ت�ستبدل  كما 

تربيد الهواء بالبخر وهكذا. 

وكثريًا ما يتبنى امل�سمم ا�ستخدام احللول املناخية الرتاثية، بهدف 

الو�سول لعمارة حتيي الرتاث، ولي�س بهدف الو�سول لظروف مناخية مثالية 

لأن  املناخي  الت�سميم  جمال  يف  �سائع  خلط  ب�سبب  وهذا  التكاليف،  باأقل 

الت�سميم املناخي يرحب باحللول الرتاثية طاملا اأنها ذات كفاءة عالية مناخيًا 

التقنية  باحللول  يرحب  مثلما  كذلك.  تكن  مل  اإذا  ويرف�سها  واقت�ساديًا، 

احلديثة اأو يرف�سها لالأ�سباب نف�سها، فامل�سمم املناخي حمايد متامًا يف هذا 

.
)1(

املجال )اأو يجب اأن يكون كذلك على الأقل(

وكثريًا ما يحدث املزيد من اخللط بني العمارة الرتاثية واملحلية، 

فامللقف مثاًل الذي يتمتع بكفاءة عالية يف مناطق وادي النيل، قد ي�سبب 

الرياح  تهب  ال�سحراوية حيث  املناطق  ا�ستخدم يف  اإذا  م�سكلة مناخية 

ترابية  عا�سفة  اإىل  تتحول  والتي  بالأتربة  واملحملة  احلرارة  �سديدة 

اإليه،  اإدخالها  العمل على  ولي�س  املبنى منها  والتي يجب حماية  اأحيانًا، 
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لتعاد  )ال�سخ�سيخة(  الداخلية  العلوية  الفتحات  من خالل 

الدائرة من جديد.

مناخ ابوظبي �سيفا ل يحمل فروق كبرية يف درجات احلرارة   ·
بني الليل والنهار.

عندما يخزن الهواء يف مناطق حارة رطبة فان هذا من �ساأنه   ·
زيادة رطوبته الن�سبية ويقوم بفعل عك�سي لن الرطوبة حتتاج 

اإىل زيادة معدلت �سرعة تغيري الهواء ولي�س تخزينه.

لذلك فاإن البادجري مثاًل اأو احلائط املزدوج هما اأف�سل من   ·
الفناء كحلول مناخية يف مناخ مثل مناخ اأبوظبي.

�سكل )2 -19( قطاع ي��سح دور الفناء يف ديناميكية حركة اله�اء الذي يتغذى عليه قاعات وفراغات خمتلفة بالإ�سافة اإىل دوره كمخزن لله�اء البارد ودوره يف حتديد �سكل ديناميكية حركة اله�اء يف فناء بيت جمال الدين الذهبي

اأو حمليًا  اإقليميا  يعد مالئمًا  الرتاثي مل  املناخي  احلل  اأن  وهكذا جند 

ومل يعد بالتايل حاًل مناخيًا. كذلك احلال يف الفناء فكثريا ما جنده يف 

بال�سرورة عن حل  يعرب  ل  قد  ولكنة  اخلليجية  الرتاثية  العمارة  مناذج 

مناخي جيد خا�سة يف املناطق احلارة الرطبة. 

�سكل )2 -18( 

مناذج من العمارة الرتاثية يف الإمارات

وذلك لعدة ا�سباب منها:

يف  ل�ستخدامه  ليال  البارد  للهواء  كمخزن  الفناء  يعمل   ·
احلرارة  درجات  فارق  م�ستغال  نهارا  الداخلية  الفراغات 

الفناء  داخل  ليال  البارد  الهواء  فيهبط  والنهار،  الليل  بني 

بينما يف النهار يتم فتح النوافذ الداخلية على الفناء ليدخل 

الهواء البارد اإىل الفراغات الداخلية وعندما ت�سخن تخرج 
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لتعاد  )ال�سخ�سيخة(  الداخلية  العلوية  الفتحات  من خالل 

الدائرة من جديد.

مناخ ابوظبي �سيفا ل يحمل فروق كبرية يف درجات احلرارة   ·
بني الليل والنهار.

عندما يخزن الهواء يف مناطق حارة رطبة فان هذا من �ساأنه   ·
زيادة رطوبته الن�سبية ويقوم بفعل عك�سي لن الرطوبة حتتاج 

اإىل زيادة معدلت �سرعة تغيري الهواء ولي�س تخزينه.

لذلك فاإن البادجري مثاًل اأو احلائط املزدوج هما اأف�سل من   ·
الفناء كحلول مناخية يف مناخ مثل مناخ اأبوظبي.

�سكل )2 -19( قطاع ي��سح دور الفناء يف ديناميكية حركة اله�اء الذي يتغذى عليه قاعات وفراغات خمتلفة بالإ�سافة اإىل دوره كمخزن لله�اء البارد ودوره يف حتديد �سكل ديناميكية حركة اله�اء يف فناء بيت جمال الدين الذهبي

�سكل )2 -19( 

قطاع ي��سح دور الفناء يف ديناميكية حركة اله�اء الذي يتغذى عليه قاعات 

وفراغات خمتلفة، بالإ�سافة اإىل دوره كمخزون لله�اء البارد ودوره يف حتديد �سكل 

ديناميكية حركة اله�اء يف فناء بيت جمال الدين الذهبي
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العمارة ال�سم�سية ال�سالبة:

هي منط من الت�سميم املعماري، ت�ستعمل فيه الأ�ساليب املعمارية 

الراحة احلرارية  ال�سلبي لتحقيق  البيئي  التحكم  والعمرانية ومعاجلات 

داخل املبني دون العتماد على معدات ميكانيكية.

على  املبنى  قدرة  من  ا�سمها  تكت�سب  ال�سالبة  ال�سم�سية  والعمارة 

الرئي�سي  م�سدرها  ال�سم�س  متثل  والتي  املناخية  املتغريات  مع  التعامل 

وذلك يف حتقيق الراحة احلرارية اعتمادا على ت�سميم املبنى وعنا�سره 

فقط، دون ال�ستعانة مبعدات ميكانيكية للتحكم املناخي                                                                                    

ا�ساليب ت�سميمية مثل  او  اتباع عدة منهجيات  وذلك عن طريق 

التظليل ومعاجلة احلوائط وال�سقف وا�ستخدام بع�س املفردات املناخية 

مثل البادجري او الفناء وكذلك ا�ستخدام امناط عمرانية مثل جتمعات 

نرى  �سوف  )كما  معينة  لجتاهات  توجيهها  او  معني  باأ�سلوب  املباين 

لحقا(.

توفري  لأن  م�ستقلة،  ت�ستخدم  ما  نادرًا  ال�سالبة  العمارة  وتقنيات 

الراحة احلرارية الكاملة اعتمادًا عليها مكلف و�سعب ن�سبيًا، فعادة ما 

على  يعتمد  وهذا  التربيد،  اأو  للتدفئة  ميكانيكية  معدات  معها  ت�ستخدم 

ي�ستحيل  التي  الأ�سهر  حتدد  والتي  منطقة  لكل  مناخية  البيو  اخلرائط 

التي  املباين  ولكن  وحدة،  ال�سلبي  الت�سميم  تقنيات  على  العتماد  فيها 

الو�سول  ب�سهولة  تتميز  ال�سالبة  ال�سم�سية  العمارة  تقنيات  ت�ستخدم 

للراحة احلرارية داخلها بتكاليف اأقل بكثري ومبعدات اأب�سط واأ�سغر واأقل 
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ا�ستهالكًا للطاقة )يوجد �سرح للخريطة البيو مناخية لأبوظبي يف الباب 

الثالث(.

كافة  الطبيعية  الطاقات  مع  تتعامل  ال�سالبة  ال�سم�سية  والعمارة 

ب�سورتها الأ�سلية دون حتويل؛ فاملالقف تعمل على توجيه طاقة الرياح 

ال�سم�س  اأ�سعة  بدخول  ت�سمح  املظللة  والنوافذ  الفراغات،  داخل  اإىل 

املبا�سرة �ستاءًا وحتجزها �سيفًا، فكل من هذه الطاقات ت�ستعمل ب�سورتها 

الأ�سلية.

العمارة ال�سم�سية امل�جبة

هي منط من الت�سميم املعماري ي�سعى لقيام املبني باأداء وظائفه 

طاقة  ا�ستهالك  بدون   – املريحة  احلرارية  الظروف  حتقيق  -ومنها 

م�سادرها  من  الطاقة  من  احتياجاته  توليد  طريق  عن  وذلك  خارجية 

الطبيعية.

ال�سم�سية لت�سخني املياه لأغرا�س النظافة  ال�سخانات  فا�ستخدام 

اأو الطهي اأو التدفئة، هو اأحد تقنيات العمارة ال�سم�سية املوجبة، كذلك 

الكهرباء  من  املبنى  احتياجات  لتوليد  الفوتوفولتية  اخلاليا  ا�ستخدام 

بتحويل اأ�سعة ال�سم�س اإىل الطاقة الكهربية، وا�ستخدام توربينات الهواء 

تكييف  )اأجهزة  ال�سم�سية  املكيفات  ا�ستخدام  وكذلك  الغر�س،  لنف�س 

تعمل بنظرية خا�سة حتول الطاقة احلرارية لل�سم�س اإىل طاقة كيميائية 

ت�ستخدم للتربيد(.



جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي154

ر�سالة  املعمارية،  للمن�ساأة  املناخي  الت�سميم  الزعفراين،  عبا�س  حممد  عبا�س  م.   )1(

دكتوراه، كلية الهند�سة، جامعة القاهرة، 2005.

املعا�سرة،  اخل�سراء  العمارة  ملنهجية  كاأ�سا�س  املوروثة  العمارة  عبا�س،  حممد  م.   )2(

ر�سالة ماج�ستري، جامعة عني �سم�س، 2000. 

الطبيعية  الطاقات  حتول  املوجبة  ال�سم�سية  العمارة  فاإن  وهكذا 

اإىل  ال�سم�س  طاقة  ال�سم�سية  اخلاليا  حتول  اأن  فيمكن  اأخرى،  ل�سور 

لطاقة  الرياح  طاقة  حتول  اأو  مثال،  مكيفات  اأو  مراوح  ت�سغل  كهرباء 

 .
)1(

ميكانيكية ت�سغل طلمبات املياه، وهكذا دواليك

)2(
العمـارة اخل�سـراء:

النتاج  ذلك  على  الوا�سحة  الدللة  وهو  احلياة،  طاقة  الأخ�سر 

املنظومة  تلك  هي  اخل�سراء  والعمارة  النبات،  حلركة  حيوية  الأكرث 

احليوية التي ت�ستوعب معها جميع عمليات الوجود الإن�ساين.

الإن�ساين  الن�ساط  فيها  يجد  ماأوى  اأي�سا  هي  اخل�سراء  العمارة 

جديدة  بداية  ليعلن  املجاور  املعطى  مع  يت�سالح  مبنى  وحماه،  مالذه 

لنطالق حميمي مع البيئة دون خ�سومة ودون عداء، واإذا كنا ندعى اأن 

هناك وجودًا تقليديًا تراثيًا للعمارة اخل�سراء فاإننا لبد مبكان اأن جنيز 

اأهميته  لإثبات  لي�س  وكينونته،  وتعريفه  امل�سطلح  باخت�سار ماهية هذا 

هذه  طرح  جمرد  من  بكثري  اأكرب  اخل�سراء  العمارة  تاريخ  لأن  وح�سب 

الأهمية، ولكن فقط للتعريف والتفاق على ال�سيغة ومن ثم يحق لنا اأن 

ن�سري اإىل هذا املعمار اأو ذلك باأنه اأخ�سر وبالتايل ن�سع معمارنا املوروث 

�سمن هذه القائمة. 
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ن�سممها  من�ساأه  باأنها  اخل�سراء  العمارة  ي�س  عادل  اأ.د.  ويعرف 

الروؤوفة واحلنونة، والطبيعية بكل ما فيها  العنا�سر املناخية  لنا  موفرة 

من ايجابيات، خالية اإىل ابعد حد من التلوث بجميع �سوره، موفرة لنا 

التوا�سل الجتماعي فيما بني الأ�سرة واملجتمع، وكذلك التوا�سل الذاتي 

اإىل  الهادفة  العمارة اخل�سراء هي  اأن  يذكر  والتوا�سل احل�ساري. كما 

احليوي  التخاطب  اآلية  توفر  واأنها  اأف�سل،  ب�سورة  الطبيعة  مع  التعامل 

فيما بني الإن�سان وجمتمعه والطبيعة.

اإىل  يرمي  اخل�سراء  العمارة  مفهوم  اأن  مهران  علي  د.  ويذكر 

حتقيق التوافق والتناغم بني احتياجات الإن�سان ومعطيات بيئته املحيطة 

وذلك من خالل حماور مرتابطة ت�سمل كفاءة ا�ستخدام املوارد وح�سن 

واختالف  واملناخية  البيئية  املتغريات  مع  الأمثل  والتعامل  توظيفها 

وتوفري  الفرد  راحة  حتقيق  اأجل  من  والجتماعية  اجلغرافية  الظروف 

احتياجاته املادية والروحية.

ت�سكيل  عملية  باأنها  اخل�سراء  العمارة  بكري  بهاء  اأ.د.  ويعرف 

املباين بطريقة م�سئولة بيئيا تراعي كل العوامل باأقل ا�ستهالك للطاقة 

اآثار مت�سمنة لالإن�ساء وال�ستخدام والتخل�س من  واملواد واملوارد، واأقل 

النفايات، واأق�سي توافق مع الطبيعة. 

اإن�سانية يف املقام الأول تلك الأهداف  اأهداف  للعمارة اخل�سراء 

والتالزم  ال�سداقة  نطاق  يف  للبقاء  وت�سريح  �سالحية  تعطيها  التي 

الإن�ساين، وتلك الأهداف ل تخرج عن نطاق خلق بيئة معمارية وعمرانية 

تعمل على التكامل مع موارد وخ�سائ�س البيئة الطبيعية من خالل حتديد 
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وتنفيذ عدد من املهام الإن�سانية ال�سخمة من خالل عدة ا�سرتاتيجيات 

مهمة وهي ت�سكل م�سمونه وتنجز اأهدافه، وهي: 

ا�ستنتاج عالقة مثلى وتبادلية بني املبنى وم�ستخدميه: 

وهنا تكمن عبقرية احلالة املعمارية احلقيقية يف الو�سول بعمليات   

وم�ستخدميه،  املبنى  بني  ومتفاعلة  حميمية  لعالقة  والت�سييد  الت�سميم 

وت�سمل هذه العالقة:

�سكل )2 -20(:

 احرتام املفردات اخلا�سة بالرتاث الن�بي عند الت�سميم 

الت�سميم. عمليات  يف  امل�ستخدمني  م�ساركة   ·
حل�س ووعى وثقافة مت�س امل�ستخدم ب�سكل اأ�سا�سي  الو�سول   ·

ومبا�سر. 
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مواد البناء على امل�ستخدمني. تاأثري  مراعاة   ·
املواد  ا�ستخدام  خالل  من  الأيكولوجية  اجلوانب  مراعاة   ·

الطبيعية واملحلية والبعد عن املواد امل�سنعة. 

تلبية الحتياجات النف�سية والجتماعية للم�ستخدم وتوفري   ·
عنا�سر الأمان والراحة وديناميكية ال�ستخدام والنتماء.

مراعاة املرونة يف الت�سميم مبا ي�سمح للمبنى اأن ي�ستوعب   ·
املتغريات التي قد تن�ساأ يف اأفكار امل�ستخدم جتاه املبنى. 

 الأ�سل�ب البيئي يف التعامل مع م�اد البناء:

اإىل  اأو ت�سنيف مواد البناء  اأ�سا�سيني  ويتم هذا من خالل �سقني 

مرحلتني: 

اأ.  م�اد البناء الداخلة يف عملية البناء:

والقت�سادية  والبيئية  امليكانيكية  اخل�سائ�س  درا�سة   ·
 )30-  2 )�سكل  لها  الطبيعية  احلرارية  ال�سفات  وكذلك 

العالقة بني كمية احلرارة املتدفقة واختيار مواد البناء.

�سارة  وغري  العامة  بال�سحة  �سارة  غري  مواد  اأنها  التاأكد   ·
بالبيئة �سواء عند ا�ستخدامها اأو اإعادة تدويرها.

اأقل كمية من الطاقة اأثناء عملية  ت�ستهلك  اأنها  من  التاأكد   ·
ت�سنيفها.
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احلراري  بال�سلوك  هذا  وربط  ا�ستخدامها  يف  القت�ساد   ·
املتوقع لها. 

ب.  امل�اد الناجتة عن عمليات البناء: 

اإعادة  عند  امل�ستهلكة  الطاقة  وتقليل  املواد  تلك  ا�ستخدام  اإعادة 

ا�ستخدامها وبالتايل نق�س امللوثات الناجتة عند �سنعها من جديد، وهنا 

جند اأنه من الأهمية مبكان عدم الكتفاء بنظره اأحادية للمبنى باعتبار 

با�ستخدام عنا�سر  الهتمام  ولكن لبد من  املبنى احلايل حراريًا  اأداء 

عمليات  من  املتبقية  للمواد  بالن�سبة  احلال  وكذلك  هدمه  بعد  املبنى 

الت�سييد ولبد من اأن يكون هذا املفهوم جزءًا اأ�سا�سيًا يف اأي نية خ�سراء 

للت�سميم وهناك اأمثلة �سهرية ملواد البناء القابلة لإعادة التدوير ومنها 

وبلوكات  واخل�سبية  احلديدية  والكمرات  اخلر�سانة  من  الناجت  الك�سر 

اخلر�سانة وعنا�سر النجارة مثل الأبواب والنوافذ اخل�سبية.

�سكل )2 -21(: 

العالقة بني كمية احلرارة املتدفقة واختيار م�اد البناء وتخانتها ويالحظ ت�سجيل 

احلجر اجلريي لأقل كمية حرارة متدفقة ثم احلائط املزدوج. )الباحث(
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تر�سيد ا�ستهالك الطاقة التقليدية يف املباين ال�سكنية:

وميكن تق�سيم �سكل ا�ستهالك الطاقة يف املباين ال�سكنية اإىل عدة 

مراحل:

اأ.  جتهيز امل�قع: 

وت�سمل عمليات التخطيط العمراين ونقل مواد اخلام وحفر املوقع 

�سكل )22-2(:

 ا�ستخدام الط�ب الأخ�سر كمادة بناء حملية يف القرنة اجلديدة 

�سكل)23-2( 

البناء باحلجر كمادة حملية يف ق�سر ال�سيخ نا�سر بالك�يت
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والبدء يف الت�سييد الفعلي حيث لوحظ اأن الطاقة امل�ستهلكة خالل انتاج 

مواد الإن�ساء اخلام ونقلها من مواقعها اإىل اأماكن الت�سييد ل تقل قيمته 

عن 40 % من الطاقة العاملية. 

ب.  مرحلة الت�سييد: 

وتعتمد على عدد من العوامل الأ�سا�سية لتوفري الطاقة امل�ستهلكة   

يف هذه املرحلة ومنها: 

خالل الت�سنيع. اأقل  طاقة  حمتوى  ذات  بناء  مواد  ا�ستخدام   ·
ا�ستخدام مواد بناء حملية وذلك لتقليل الطاقة امل�ستهلكة يف   ·

عمليات النقل اإىل جانب حماولة التما�سي مع طبيعة املوقع. 

حيث  عاملة،  اأيدي  ت�ستخدم  التي  البناء  مواد  ا�ستخدام   ·
تعترب الأيدي العاملة م�سدرًا متجددًا للطاقة.

املبنى قدر الإمكان. حياة  فرتة  اإطالة   ·

�سكل )24-2(

 تتابع ا�ستخدام اخل�سب كمثال للحفاظ على امل�ارد لت�سميم العديد من احلي�ات 

للم�ارد بهدف رفع كفاءة ا�ستخدامه ت�ائمًا مع البيئة
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ا�ستخدام تقنيات التربيد والت�سخني ال�سلبي لتوفري الطاقة   ·
هذه  ت�سمل  حيث  امليكانيكية،  للحلول  اللجوء  يف  امل�ستهلكة 

اجلزئية ا�ستخدام تقنيات عديدة يف ت�سكيل وتوجيه املبنى، 

التهوية الطبيعية، معاجلة الفتحات، املعاجلات املعمارية.

حيث ميكن عن طريق ت�سميم املبنى وت�سكيله وتوجيهه وا�ستخدام 

الو�سائل  ا�ستخدام  لتوفري  امل�ستحب  الهواء  جلب  عنا�سر 

للطاقة،  ا�ستهالكها  توفري  وبالتايل  للتهوية،  امليكانيكية 

الأخ�سر  الت�سميم  عوامل  اأهم  من  اجلزئية  هذه  وتعترب 

وهي النقطة الأ�سا�سية التي تتناولها هذه الدرا�سة. 

ج. املبنى امل�سيد: 

متجددة من الطاقة لت�ستوعب احتياجات  اأمناط  ا�ستخدام   ·
املبنى مثل: 

�سخ  والرياح يف  ال�سم�س  مثل  املتجددة  الطاقة  ا�ستخدام   ·
وت�سخني املياه.

�سكل )2 -25( 

فناء بيت ال�سحيمي وا�ستخدام الفناء 

داخل بيت ال�سحيمي كعن�سر مهم 

للمعاجلة املناخية
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)Biogas( وهي الطاقة الناجتة عن  البيوجا�س  ا�ستخدام   ·
حتلل النفايات الع�سوية.

عن  وذلك  كهربائية  طاقة  اإىل  ال�سم�سية  الطاقة  حتويل   ·
طريق ا�ستخدام اخلاليا ال�سم�سية الكهرو�سوئية التي تنتج 

الكهرباء مبا�سرة من �سوء ال�سم�س.

حتويل طاقة الرياح اإىل طاقة كهربائية وذلك اعتمادًا على   ·
�سرعة الرياح يف املنطقة وكيفية التعامل معها مثل )مزارع 

فيها  الرياح  �سرعة  والتي ي�سل  الزعفران  الرياح مبنطقة 

اإىل طاقة  الرياح  يتم حتويل طاقة  اإىل 8 مرت/ثانية حيث 

كهربائية.

وتعترب النقاط عاليه هي اإ�سافات مقرتحة على النموذج الرتاثي 

اخلا�سة  التكنولوجيا  معطيات  اأفرزتها  والتي  حراريًا  والناجح  اجليد 

باللحظة الراهنة ليكون املبنى داجمًا للروؤية البيئية احلرارية املعمارية 

الرتاثية القدمية ومفردات التطور الإن�ساين الطبيعي. 

وهي  املري�س(  البناء  )اأعرا�س  ظاهرة  من  التخل�س  اأهمية 

حيث  احلديثة  للمباين  امللوثة  الداخلية  البيئات  انتجتها  التي  الظاهرة 

حتب�س املباين حمكمة الغلق املركبات الع�سوية املتطايرة والتي ميكن اأن 

تت�سرب من ال�سجاجيد والأثاث والدهانات حيث حتدث هذه الظاهرة يف 

اأكرث من 30% من الأبنية احلديثة على امل�ستوى العاملي.
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د. مرحلة اإعادة ال�ستخدام: 

يف  امل�ستهلكة  للطاقة  توفريًا  البناء  مواد  تدوير  اإعادة   ·
ت�سنيع مواد بناء جديدة.

اإعادة ا�ستخدام قمامة املباين وخملفاتها وذلك عن طريق   ·
تهيئة الو�سائل الالزمة لذلك.

ا�ستخدام اأ�سلوب هدم ي�ساعد على اإعادة ا�ستخدام اأجزائه   ·
الإمكان  قدر  حاولنا  التي  حياته  دورة  انتهاء  بعد  وذلك 

اإطالتها. 

تاأكيد العالقة بني املبنى وامل�قع املحيط وتعظيم التفاعل  هـ. 

مع خ�سائ�س البيئة: 

وت�سريح  درا�سة  على  القدرة  من  ال�سرتاتيجية  هذه  وتنطلق   

وحتليل ظروف املوقع املحيط ومن ثم املقدرة على احرتامها والتعاطف 

معها خللق حالة معمارية وعمرانية متناغمة بني املبنى والبيئة املحيطة 

وذلك من خالل: 

مع طبوغرافيا املوقع وخ�سائ�س الرتبة.  التعامل   ·
ال�سم�س واحلرارة  مبا فيه حركة  املوقع  مناخ  مع  التعامل   ·

والرياح والرطوبة والأمطار.

من  املوقع  يف  املوجودة  النباتية  امل�سطحات  مع  التعامل   ·
مع  التعامل  يف  النباتات  تلك  ومكان  و�سكل  حجم  خالل 

الأ�سعة ال�سم�سية والرياح ال�سائدة. 
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)1( http://www.upc.gov.ae   http://estidama.org/pearl-rating-

system-v10.aspx?lang 

توزيع  عند  للموقع  البيئية  باخل�سائ�س  ال�ستفادة  تعظيم   ·
املباين على الأر�س، فمثاًل تختلف الظروف البيئية املناخية 

ملوقع يف اأعلى تل عنه يف باطن وادي اأو على �سفح منحدر.

حتديد الت�سكيل العمراين لكتلة املبنى بناء على اخل�سائ�س   ·
غري  امل�سطحات  ن�سبة  زادت  كلما  فمثاًل  للموقع،  البيئية 

درجة  رفع  يف  هذا  �ساهم  املبنية  امل�سطحات  عن  املبنية 

تعقيدًا كلما  املبنى  �سكل  زاد  وكلما  املحيط،  الهواء  حرارة 

وفقدانها  احلرارة  اكت�ساب  ولكن  به  الظالل  كمية  زادت 

يكون اأعلى. 

 :
)1(

برنامج ا�ستدامة يف اب�ظبي

للتخطيط  ابوظبي  جمل�س  قبل  من  طرحه  مت  ا�ستدامة  برنامج 

العمراين عام 2010 وهو جمموعة من ال�سرتاطات والقوانني التي من 

�ساأنها  من  والتي  امل�ستدامة  البيئية  ال�سيغة  ايل  املباين  حتويل  �ساأنها 

موؤ�سرات  من  التقليل  على  والعمل  ابوظبي  يف  الطاقة  ا�ستهالك  تقليل 

تلوث الهواء وتوجه العملية العمرانية واملعمارية لتوفري مناخ اأكرث �سحيا 

وراحة لقاطنيها.

مقدمة ملبادرة ال�ستدامة: 

اإىل  اأبوظبي  حتول  �سوف  مبادرة  عن  عبارة  هي  »ا�ستدامة«  ان 
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هذه  وتهدف  امل�ستدام.  احل�سري  التطوير  لعمليات  م�سرف  منوذج 

اإىل ايجاد جمتمعات عمرانية ومدن وم�ساريع عامة م�ستدامة،  املبادرة 

واإىل املوازنة بني حماور ال�ستدامة الربعة: املحور البيئي والقت�سادي 

والثقايف والجتماعي.

�سكل )2 -26(

 حماور ال�ستدامة الربعة

لقد مت ادراج اهداف مبادرة ا�ستدامة �سمن اخلطة 2030)خطة 

عنها  التحدث  �سيتم  ظبي  اأبو  مدينة  لتطوير  خطة  هي   2030 ابوظبي 

جمل�س  ينتهجها  التي  الخرى  وال�سيا�سات  الثالث(  بالباب  تف�سيال 

اأبوظبي للتخطيط مثل قانون التطوير. وتعترب ا�ستدامة هي اول برنامج 

من نوعه يتم ت�سميمه ب�سكل خا�س ملنطقة ال�سرق الو�سط وعلى املدى 

الق�سري. ترتكز مبادرة ا�ستدامة على البيئة العمرانية �سريعة التغري وهذا 

هو املجال الذي يبذل جمل�س اأبو ظبي للتخطيط العمراين والبلديات فيه 

جهودا مكثفة للتاأثري على امل�ساريع قيد الت�سميم اأو التطوير اأو الن�ساء 

داخل امارة اأبو ظبي.
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نظام ا�ستدامة للتقييم بدرجات الل�ؤل�ؤ:

اإن اأحد الأدوات الأ�سا�سية يف برنامج ا�ستدامة هي نظام التقييم 

وبناء  لت�سميم  اإطار عمل  هو  التقييم  فنظام   ،)PRS( اللوؤلوؤ بدرجات 

وا�ستخدام م�ستدام للتجمعات العمرانية واملباين والفلل على حد �سواء. 

ب�سكل خا�س مع  ليتنا�سب  اللوؤلوؤ  التقييم بدرجات  اإعداد نظام  ولقد مت 

اجلو احلار واملناخ ال�سحراوي لإمارة اأبو ظبي.

�سكل )2 -27( 

امل�ستدامة  امل�ساريع  ليدعم  اللوؤلوؤ  بدرجات  التقييم  نظام  �سمم 

ابتداًء مبرحلة الت�سميم ثم مرحلة البناء واأخريًا م�سوؤولية ال�ستخدام، 

اأداء  لتقييم  الالزمة  واملتطلبات  التوجيهات  ي�سع  اأنه  اإىل  بالإ�سافة 

امل�سروع املحتمل فيما يتعلق مبحاور ا�ستدامة الأربعة.
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تتاألف اأنظمة التقييم بدرجات اللوؤلوؤ من �سبع جمموعات اأ�سا�سية 

تقييم  وحدات  توجد  املجموعات  هذه  ومن  امل�ستدام،  التطوير  لعملية 

اإجبارية واختيارية. فلتحقيق درجة لوؤلوؤ واحدة يجب اأن يتم ا�ستيفاء جميع 

ا�ستيفاء  يتم  اأن  ولتحقيق درجة 2-5 لالآلئ يجب  الإجبارية،  املتطلبات 

جميع املتطلبات الإجبارية اإىل جانب بع�س املتطلبات الختيارية.

يجب اأن ت�ستويف جميع امل�ساريع اجلديدة متطلبات درجة اللوؤلوؤة 

املعنية  الهيئات  من  املطلوبة  املوافقات  على  لتح�سل  الأقل  على  الواحد 

بالتخطيط واإ�سدار الرتاخي�س، اأما املباين التي متولها احلكومة فيجب 

اأن ت�ستويف متطلبات درجة لوؤلوؤتني على الأقل.

 جــدول رقــم )2( 

درجة التقييم 

باللوؤلوؤ

وحدات التقييم الختيارية املطلوبة

نظام التقييم 

بدرجات اللوؤلوؤ 

للمجمعات العمرانية

نظام التقييم 

بدرجات اللوؤلوؤ 

للمباين

نظام التقييم 

بدرجات اللوؤلوؤ 

للفلل

1

وحدات التقييم 

الإجبارية

وحدات التقييم 

الإجبارية

وحدات التقييم 

الإجبارية

255+60+30+

375+85+44+

4100+115+57+

5125+140+70+
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)1( http://masdarcity.ae/ar

 :
)1(

مدينـــة م�ســــدر

بدون  متكاملة  مدينة  اول  انا  عنها  اأعلن  ما  وبح�سب  م�سدر  مدينة 

احلقيقي  للتوجه  حقيقي  حللم  نواة  لتكون  فيها  التفكري  جاء  انبعاثات  اي 

نحو مدينة م�ستدامة ومت و�سع كافة المكانات املتاحة لتحقيق ذلك احللم 

واحد  اختيار  وكذلك  ال�سخمة  وامليزانية  لها  املخ�س�سة  الر�س  من  بداية 

من اأف�سل املعماريني يف العامل والتي كانت له يف اأعماله الخرة ب�سكل خا�س 

توجه وا�سح نحو ابتكار حلول بيئية وهو نورمان فو�سرت. وتعد مدينة »م�سدر« 

ح�سب اي�سا ما جاء يف ال�سدارات خلا�سة مبدينة م�سدر لطاقة امل�ستقبل 

مركزًا عامليًا نا�سئًا للطاقة املتجددة والتقنيات النظيفة التي ت�سع ال�سركات 

القائمة يف اأبوظبي يف قلب هذه ال�سناعة العاملية.

وت�سكل م�سدر الأر�س اخل�سبة التي تزدهر فيها ال�سركات وينمو 

فيها البتكار. وهي مدينة عربية تتناغم مع حميطها وبيئتها، �ساأنها يف 

للتنمية  تعد بذلك منوذجًا  �سبقتها. وهي  التي  العربية  املدن  �ساأن  ذلك 

اإقليميًا وعامليًا، وت�سعى لأن تكون م�سروعًا جمديًا  العمرانية امل�ستدامة، 

قاباًل للحياة من الناحية التجارية، يوفر اأف�سل بيئة للحياة والعمل باأقل 

�سرر بيئي ممكن.

من  العديد  عنها  حتدث  التي  ماآخذها  ورغم  م�سدر  مدينة  اإن 

املهتمني تعد جتربة مهمة ورائدة ولعل التحدث عن اجلوانب الفنية يف 

تلك املدينة هي مبثابة الو�سول ل�سيغة اكرث الت�ساقا بالواقع الإماراتي 

�سكل )28-2( معاجلة احل�ائط يف اإحدى املباين
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مدينة  لأول  والحرتام  العجاب  مدي  املناظرة  الدرا�سات  تلك  افرزت 

عربية اأن�ساأت بتوجة بيئي حقيقي، على القل على م�ستوى النوايا واليقظة 

ان�ساء اول مدينة عربية  التجربة يف  التي قام بها مقررو تلك  ال�سخمة 

اكرث  تكون  ان  نتمني  م�سابهة  لتجارب  بالتاأكيد  نواة  �ستكون  م�ستدامة 

مدننا  من  غريها  ويف  ابوظبي  يف  اخلا�س  واملجتمع  بالبيئة  الت�ساقا 

العربية.

م�ساريع  واآخر  اأحدث  با�ستمرار  فيه  جتري  جمتمعًا  املدينة  وتعد 

امل�ساريع  فيه  وجتري  النظيفة،  التقنيات  جمالت  يف  والتطوير  البحوث 

التجريبية، واختبارات التكنولوجيا، وبناء بع�س اأحدث املباين واأكرثها 

ا�ستدامة على م�ستوى العامل. وبذلك توفر مدينة “م�سدر” بيئة خ�سبة 

تلهم املوؤ�س�سات العاملة يف هذا القطاع ال�سرتاتيجي والديناميكي وحتثها 

على الإبداع والنمو.

�سكل )2 -28(

معاجلة احل�ائط 

يف اإحدى 

املباين
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عملية  اثناء  والبيئية  القت�سادية  النواحي  اإىل جميع  التطرق  مت 

على  خا�س  تركيز  مع  للمدينة  العمرانية  والهند�سة  التخطيط  اعداد 

العامل  مدن  اأكرث  من  ت�سبح  باأن  املدينة  هدف  حتقيق  بغية  ال�ستدامة 

خالل  من  م�سدر  مبدينة  التعريف  ميكننا  وهكذا  العامل.  يف  ا�ستدامة 

ال�سفات الآتية:

كثافة  المثل -مدينة متكاملة -مبان منخف�سة،  بال�سكل  موجهة 

عالية – منطقة ح�سرية ناب�سة باحلياة – ت�سجع التنقل �سريا – جودة 

حياة عالية. 

ال�ستدامة واملدينة:

اإن الدمج الناجح بني التخطيط والتنمية احل�سرية وبني طريقة 

اإدارة املدن يف اأنحاء العامل يعترب جزءًا اأ�سا�سيًا من ال�ستجابة العاملية 

للتغريات املناخية ولتعزيز اأمن الطاقة.

ويعزى ذلك اإىل اأن ن�سف �سكان العامل يعي�سون اليوم يف املدن، 

ولأّن  اإىل 70% بحلول عام 2030،  الن�سبة  اأن تزيد هذه  املتوقع  ومن 

اأك�سيد  لثاين  العاملية  النبعاثات  من   %70 عن  اليوم  م�سوؤولة  املدن 

الكربون.

ولكن اإذا مل ت�سبح ال�ستدامة جمدية اقت�ساديًا فلن جند ما يكفي 

من املجتمعات القادرة على تطبيق تقنيات ال�ستدامة ونظمها على نطاق 

وا�سع يكفي لإحراز تقدم لفت يف هذا املجال.

�سكل )29-2( م�قع مدينة م�سدر
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وبالتايل، فاإن التزام »مدينة م�سدر« ل يقت�سر على بناء واحدة 

من اأكرث املدن ا�ستدامة يف العامل وجعلها مكانًا جاذبًا يتوق النا�س للعي�س 

فيه، بل هي ت�سعى اأي�سًا اإىل حتقيق هدفها هذا بطريقة جمدية جتاريًا.

من  اإن�ساوؤها  مت  م�سدر،  مدينة  فان  املدينة  م�سممي  وبح�سب 

حتقق  اأنظمة  مع  ودجمها  جتاريًا،  املجدية  التقنيات  اأحدث  ن�سر  خالل 

ال�ستدامة  نعرف كيف نحقق  فاإننا  واملوارد،  التكاليف  اإ�سافيًا يف  وفرًا 

بطريقة عقالنية وجمدية ماليًا.

�سكل )2 -29(

م�قع

مدينه م�سدر
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)1( http ://www .upc .gov .ae/abu-dhabi-2030/capital-2030 .

aspx?lang=ar

:
)1(

نظرة عامة لروؤية مدينة اأب�ظبي عام 2030 

ارت�ساها املجتمع الظبياين  التي  الروؤية  ابوظبي 2030 هي  ان خطة 

لتكون علية مدينته يف امل�ستقبل وتلك الروؤية هي التي حظيت بهذه الدرا�سة 

وبدرا�سات اخرى متوقعة ان تقف كحاجز تعديلي او كمحطة للتقاط النفا�س 

قبل امل�سي قدما يف تنفيذ الروؤى عينها بالو�سائل والليات نف�سها.

تعك�س   »2030 اأبوظبي  »خطة  العمراين  الهيكل  عمل  اإطار  خطة 

بال�ستدامة  يتميز  كمجتمع  اأبوظبي  مدينة  م�ستقبل  عن  وافية  �سورة 

للدولة. وتوفري  البيئية والجتماعية والقت�سادية اي�سا كعا�سمة وطنية 

القت�سادية  الفر�س  وا�ستغالل  النمو  ل�سمان  الكفيلة  الو�سائل  اخلطة 

ان  متكنها  جديدة  عنا�سر  ا�سافة  مع  املدينة  ملميزات  التعر�س  بدون 

ت�سبح من اأكرب مدن العامل.

مت ت�سميم اخلطة 2030 ليتم ا�ستخدامها يف الغرا�س التالية:

اجلديدة  التطوير  م�ساريع  حتليل  على  اخلطة  �ستعمل  	•
ل�سمان مالءمتها لحتياجات �سكان مدينة ابو ظبي، وهي 

خطة �ساملة ومرتابطة وجمدية للنمو العمراين

�ستقرتح اخلطة برنامج عمل تف�سيلي لتطوير اأبوظبي ينتج  	•
عنة خطة �ساملة وجمموعة من اخلطط اخلا�سة باملناطق، 

و�ستحدد اخلطة اللوائح الالزمة وتوزيع املناطق.
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الأخرى  للمبادرات  موؤقتة  اإ�سافات  اخلطة  �ستوفر  	•
التحتية  البنية  م�ساريع  مثل  املدينة  �سكل  حول  املطروحة 

وحت�سني خطوط النقل واملوا�سالت وبرامج توزيع امل�ساكن 

وم�ساريع التنمية ال�سياحية والقت�سادية.

�سكل )30-2( 

ي��سح حي العا�سمة اب�ظبي 2030



جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي174

مالحظات الدرا�سة 

ح�ل برنامج اب�ظبي لال�ستدامة )ا�ستدامة( 

ومدينة م�سدر وروؤية اب�ظبي 2030: 

بالطبع نحن امام اهم برامج وجتارب عربية على الطالق انطالقا 

العمل  العمارة وحتويل  ا�ستدامة  فكرة  الرائدة عربيا يف  انها  فكرة  من 

بها اإىل كود وموا�سفات يقرب املنتج املعماري اإىل الواقع البيئي الأخ�سر 

اكتمال ما  ت�سعى ايل  فاإنها  الدرا�سة  تلك  لتحقيق هدف  ولكن  املن�سود، 

الدرا�سة حمل  فيه  تقع  التي  الطريق  التجارب اجلادة يف  بع�س  ينق�س 

درا�سة اخرى لآخرين لكتمالها.

كفيلة جلعل  كانت  النقاط  بع�س  ان  الدرا�سة جتد  فان  هنا  ومن 

تلك الربامج »الربنامج الرائد« اأكرث واقعية والت�ساقا بالواقع الظبياين 

ذي الظروف البيئية اخلا�سة ومنها التي �سوف يعمل عليها فريق العمل 

يف الفرتة املقبلة يف اإطار رغبتهم وجهدهم يف تطوير الربنامج: ـ

بنوده وطريقة  ا�ستقى معظم  ا�ستدامة  برنامج  ان  يالحظ   ·
وا�سلوب عر�سها من برنامج )LEED( المريكي ال�سهري 

رغم  البيئية  الو�ساط  يف  املعروف  الربنامج  وهو  للبيئة، 

نقاطه اليجابية العديدة باإغفاله ملفاهيم العمارة اخل�سراء 

يف  الدرا�سة  تناولتها  والتي  املختلفة  بعنا�سرها  املهمة 

الف�سل ال�سابق.



175 جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي

اخلا�س  املوقع  على  مراجعتها  ميكن  والتي  الداخلية  التف�سيلية  البنود  على  وذلك   )1(

www.estidama.org با�ستدامة

اأجزائه  من  العديد  يف  كاف  ب�سكل  الربنامج  يتطرق  مل   ·
الرطبة(  )احلارة  املناخية  ابوظبي  مدينة  خ�سو�سية 

وتعامل مع جزئية املدينة احلارة فقط، مما اأفقد الربنامج 

ياأت  مل  فانه  وكذلك  التطبيق.  عند  الواقعية  من  العديد 

باأي ذكر من قريب او بعيد خل�سو�سية ابوظبي الثقافية او 

الجتماعية ول اي ذكر للهوية وال�سالة لتلك املدينة.

املنظومات  مع  التوا�سل  من  مزيد  اإىل  يحتاج  الربنامج   ·
عن  البعيدة  امل�ستويات  على  �سواء  للمجتمع  الأخرى 

املالية  الدوائر  او  الجتماع  او  العالم  مثل  التقني  املجال 

توعية  على  تعمل  �سوف  التي  الدوائر  تلك  والقت�سادية 

املوؤ�س�سات  بع�س  وحتفز  التوجه  ذلك  بفائدة  املواطنني 

ب�سكل  الربنامج  مع  للتعامل  واخلا�سة  العامة  والقطاعات 

.
)1(

اإيجابي 

عند التحدث عن الظروف املناخية البيئية والتي توؤثر على   ·
الت�سميم البيئي ال�ستدامي فانه توجد العديد من العنا�سر 

املهمة جدا والتي ينبغي الرتكيز عليها مثل: -

الأ�سطح  على  ال�ساقطة  ال�سم�سية  الأ�سعة  �سدة   o
الراأ�سية والأفقية.
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املظلل. اخلارجي  الهواء  حرارة  درجة   o

�سرعة الرياح واجتاهها.  o

البخر.  o

الن�سبية. الرطوبة   o

املرتبطة  الفيزيائية  الن�سائية  العنا�سر  بع�س  توجد  كما   ·
بالت�سميم البيئي املناخي خلوا�س مواد البناء مثل: -

املو�سلية احلرارية – درجة حرارة الهواء اخلارجي املحيطة   

 – – النبعاثية  ال�سم�سية  لالأ�سعة  المت�سا�س  معامل   –
التخلف الزمني – النتقالية احلرارية...الخ.

اهمية  الكرث  ولكن  ال�سم�س  ا�سعة  من  احلماية  اجليد  من   ·
التهوية وخا�سة يف املناطق احلارة الرطبة لذا لبد من ربط 

العنا�سر التي تلقي ظالل بارتفاعها ومواد ان�سائها وعالقة 

هذا بحركة الهواء ومعدل تغريه الزمني.

جداول  هي  املقرتحة  الظالل  لن�سب  املذكورة  اجلداول   ·
املناخية  بالطبيعة  بربطها  لبد  كان  ولكن  عليها  متعارف 

لأبو ظبي وكذلك ربط تلك الن�سب مبا يلي: -

املادة امل�ستخدمة يف عمل الظالل. بناء  مادة  نوع   o

الر�س. عن  املواد  تلك  ارتفاع   o
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التهوية  و�سرعة  مبعدلت  البناء  مادة  نوع  عالقة   o
الظالل  توفري  خطاأ  يف  الوقوع  لعدم  وذلك  ا�سفلها 

وزيادة معالت الرطوبة نتيجة �سعف التهوية.

عند التحدث عن الظل كان من املفرت�س ذكر ان الواجهات   ·
املظللة تكت�سب �سدة ا�سعة �سم�سية تقدر بال�سفر.

اأ�سا�س  على  النافذة  فوق  ال�سم�س  كا�سر  ح�ساب  ذكر  مت   ·
انه م�ساوي لرتفاع النافذة ولكن احل�ساب الأكرث �سحة له 

يتاأتى بتحقيق املعادلة التية حل�ساب عر�س الكا�سر الفقي 

فوق النافذة.

�سكل )31-2( 

كيفيـــة ح�ســاب البـــروز
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من  لبد  كان  ابوظبي  مثل  الرطبة  احلارة  املناطق  يف   ·
الرتكيز على اهمية معدلت تغيري الهواء ...ويوجد جداول 

يف  الهواء  حجم  تغيري  مبعدلت  الن�ساط  نوع  تربط  هامة 

وكذلك  احلرارية  بالراحة  لالإح�سا�س  املطلوبة  ال�ساعة 

لزيادة  املبنى  داخل  خمتلفة  �سغوط  مناطق  خلق  اهمية 

�سرعة معدل تغيري حجم الهواء داخل املبنى وعالقة هذا 

بالت�سميم املعماري.

من  كان  النوافذ  مل�ساحة  الأدنى  احلد  عن  التحدث  عند   ·
الأف�سل ان يتم ربط تلك امل�ساحة مبعدلت التهوية املطلوبة 

او توجيه  او درجة حرارته  اأبوظبي  الهواء داخل  او �سرعة 

الواجهة التي يوجد بها النافذة او م�ساحة الفراغ اخلارجي 

املطل علية النافذة؟

جـــدول )1-2( 

Projection factor in Abu Dhabi
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العديد من  كان لبد من ذكر  ال�ساءة  عن  التحدث  عند   ·
العنا�سر املهمة التي ت�سكل قرار ت�سميم ال�ساءة ال�سحية 

داخل املباين، مثل: -

والمرا�س  ال�ساءة   – الإن�سان  و�سحة  ال�ساءة   o
الع�سوية والنف�سية.

كمية ال�ساءة ال�سحية. وهناك العديد من اجلداول   o
التي تربط نوع الن�ساط بكمية ال�ساءة املنا�سبة.

امل�ستخدم  الزجاج  ونوع  النوافذ  فتحات  عالقة   o
بكمية ال�ساءة الداخلية ونوعها.

عالقة نوع الن�ساط الداخلي بن�سب فتحات ال�سباك   o
ايل امل�ساحة الداخلية.

ال�سوئي. النعكا�س  مبعامل  اللوان  عالقة   o

كان من الف�سل التعريف مبا ي�سمى وحدات املعاجلة الولية   ·
للمياه وا�سرتاطاتها واهميتها.

كان من املمكن ا�سافة معلومة الفروق بني درجات احلرارة   ·
اخلارجية والداخلية واهمية هذا يف حتديد امل�ستهدف من 

الت�سميم ال�سم�سي �سواء بالفقد او الكت�ساب.

اهمية  على  والزامية  فاعلية  اأكرث  ب�سكل  الرتكيز  يتم  مل   ·
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الطاقة  لتخفي�س  كو�سيلة  ال�سلبي  ال�سم�سي  الت�سميم 

امل�ستخدمة يف املباين حيث ان الت�سميم ال�سم�سي ال�سلبي 

كان من املفرت�س ان يكون �سمن البنود اللزامية ولي�ست 

احللول  مواجهة  يف  الول  الدفاع  خط  لأنها  الختيارية 

امليكانيكية امل�ستهلكة للطاقة ب�سدة.

ال�سقف  معاجلات  عن  التحدث  عند  الف�سل  من  كان   ·
الرتكيز على نوع مادة بناء ال�سقف – لون الدهان اخلارجي 

الفاحت -ال�سقف املنحنية او املائلة – ال�سقف املزدوجة – 

ال�سقف املزروعة.

النتقال احلراري  الفيزيائية خا�سة  القيم  ح�ساب  طريقة   ·
انها اغفلت الكثري من  )U-VALUE( غري دقيقة حيث 

الكرث  الطرق  �سرح  �سيتم   – قيمتها  يف  املوؤثرة  العوامل 

منهجية يف الف�سول الالحقة -.

للمبنى  ال�سلوك احلراري  الهم يف  هو  لي�س   u-value((  ·
هو  الهم  ولكن  فقط،  البناء  مادة  خلوا�س  نتيجة  لأنه 

النتقالية الكلية او معدلت التدفق احلراري لأنها تتحدث 

ال�سلوك  يف  ومبا�سر  حقيقي  تاأثري  ذات  اخرى  عوامل  عن 

لون  احل�سر  ل  املثال  �سبيل  فعلى  املبنى،  داخل  احلراري 

احلرارة  درجات  بني  والفروق  وتوجيهها  البناء  مادة 

اخلارجية والداخلية وخط العر�س....الخ.
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معدل  ان  ذكر  املهم  من  كان  ال�سطح  عن  التحدث  عند   ·
او  ملرتني  ي�سل  قد  الفقية  لالأ�سطح  احلراري  الكت�ساب 

لالأ�سعة  الواجهات  اكت�ساب  معدل  من  اأكرب  مرات  ثالث 

ال�سم�سية.

والتو�سية  الكهرو�سوئية  اخلاليا  عن  احلديث  عند   ·
با�ستخدامها كان من املفرت�س الأخذ يف العتبار امل�ساحة 

ال�سخمة التي تطلبها وكذلك التكلفة العالية لها، علما اأن 

التكلفة هبطت كثريا يف العامني املن�سرمني.

امل�سادر  من  الطاقة  توليد  طرق  ايل  ال�سارة  من  لبد   ·
وكذلك  املوقع  داخل  ا�ستغاللها  ميكن  والتي  املتجددة 

امل�سادر املتوفرة داخل الدولة واماكنها وانتاجيتها.

ال�سارة اإىل ان ا�ستخدام العوازل الكيميائية  من  لبد  كان   ·
لها ا�سرار بيئية يف �سناعتها واثناء تركيبها وانه من الف�سل 

اللجوء اول اإىل العوازل امل�سنوعة من املواد الطبيعية حيث 

الول  املقام  يف  مناخي  حل  تعترب  لكيميائية  العوازل  ان 

ولكنها لي�ست �سمن منظومة ا�ستدامة املدن لأنها غالبا ما 

ياأتي وراء �سناعتها ملوثات بيئية عديدة.

طرق  ابداع  بعملية  اخلا�سة  النقاط  زيادة  من  لبد  كان   ·
وكذلك  للطاقة  املوفر  الت�سميم  يف  تقليدية  وغري  جديدة 

البيئية  احلالة  ل�سعوبة  وذلك  البديلة  للطاقة  م�سادر  يف 
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الطبيعية يف اأبوظبي يف مواجهة فقر احللول البيئية املختلفة 

وذلك ت�سجيعا للم�سممني للجوء لذلك النوع من البتكار.

وروؤية  م�سدر  مدينة  لتجربتي  النهائي  املنتج  عرب  هل   ·
ابوظبي 2030 عن ا�س�س ا�ستيعاب حقيقي لتلك الهوية؟ 

الأن�سب  التجربتني هي  افرزتها  التي  املعمارية  هل احللول   ·
جتارب  نحو  ب�سدق  يتجه  انه  خا�سة  ابوظبي  مثل  ملجتمع 

مدينة  عن  نتحدث  اننا  وخا�سة  حقيقية  ا�ستدامية  بيئية 

خ�س�ست لتحقيق ذلك احللم.

عند احلديث ان املفردات الرتاثية �سواء ملدينة م�سدر او   ·
يف  العمق  يفتقد  احلديث  فان   2030 ابوظبي  خلطة  حتى 

حملتها  التي  الدللت  من  وجردها  املفردات  تلك  حتليل 

والظروف التي من اجلها قامت وابتكرها املعماري الفطري 

املفردات  من  جمموعة  بهيئة  عنها  احلديث  وبداأ  الأول، 

كاأنها عنا�سر ديكورية تو�سع من اجل تاأكيد مل�سة معينة او 

يعرب  ل  لنموذج  وحتولت  معنها  فقدت  معني  مذاق  لتوفري 

عن توجه حداثي اأو عن توجه بيئي ول تراثي بالطبع.

يدل  مما  التجربتني  يف  ب�سدة  الفناء  م�سطلح  ا�ستخدم   ·
على ان التجربة خلت من درا�سة حقيقية للمفردات الرتاثية 

– وقد مت �سابقا احلديث عن الفناء  ب�سكل منهجي علمي 

وميكن  الثاين،  الباب  يف  الرطب  احلار  باملناخ  وعالقته 

العودة اليه.
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اخلال�صة:

لن ت�سطيع القطاعات العمرانية يف هذا الع�سر البتعاد عن   ·
الق�سايا البيئية امللحة التي بداأت تهدد العامل ومت التنبه لها 

يف ال�سنوات القالئل الأخرية، وان التوجه البيئية يف طريق 

املدينة امل�ستدامة هو �سرورة حتمية يف ظل النفجار املتوقع 

للعامل يف الفرتات القادمة نتيجة معدلت التلوث ال�سخمة 

املطردة  والزيادة  للطاقة  التقليدية  امل�سادر  وحمدودية 

النماذج  من  الإن�سان  �سجر  واي�سا  ال�سكان،  اأعداد  يف 

العمرانية واملعمارية التي تاأخذه بعيدا عن مقدرات الراحة 

البيئية والح�سا�س بالنتماء، �سواء كان ثقافيا ام بيئيا.

على  البناء  �سناعات  ان  اإىل  ت�سري  التي  التقديرات  ان   ·
املواد  اإجمايل  من   )%40( حوايل  ت�ستهلك  العامل  م�ستوى 

الأولية )Raw Materials( ويقدر هذا ال�ستهالك بحوايل 

ب�سدد  اننا  نعي  يجعلنا  �سنويًا،  الأطنان  من  مليارات   3

مواجهة حتمية لتطويع ذلك القطاع بيئيا مبا يتنا�سب وكمية 

امل�ستهلك من الطاقة من خالله ومبا يتنا�سب مع طموحات 

الإن�سان يف م�سكن وموئال معماري مريح.

ان اأبوظبي ورغم الطفرة القت�سادية ال�سخمة التي تعي�سها   ·
لي�ست  اأي�سًا  فهي  التقليدية  الطاقة  م�سادر  وفرة  ورغم 

الظبيانيان  والإن�سان  فاملجتمع  املخاطر  تلك  عن  مبعزل 

مهددان ك�سائر جمتمعات العامل بعدة ظواهر خطرية منها 
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ظاهرة اجلزيرة الدافئة واأعرا�س املباين املري�سة وغريها 

املجتمع  ان  عن  ف�سال  الكربى  املدن  تلوث  ظواهر  من 

مبانيهم  اغرتاب  من  ب�سدة  يعانيان  ابوظبي  يف  والإن�سان 

عنهم بيئيا وان التوجه �سوب ان�ساء مبان تعرب عن هويتهم 

وتراعي اجلوانب البيئية �سديدة اخل�سو�سية يف جمتمعهم 

بتطبيقاتها املختلفة ا�سبح �سرورة حتتم على تلك الأجيال 

وتعريف  الزمات  لتلك  وا�سح وحقيقي  البحث عن خمرج 

خال�س ومنهجي ملفاهيم الهوية لإفراز منتج معماري يبقى 

لالأجيال القادمة م�سريا اإىل هوية ذلك املجتمع وتاأ�سيله.

كل  رغم  تعد،  اأبوظبي  يف  ا�ستدامة  برنامج  جتربة  ان   ·
الختالفات، جتربة رائدة على م�ستوى املجتمعات العربية 

وكذلك  والرغبة،  والنوايا  القرار  م�ستويات  على  وذلك 

العديد من بنود ذلك الربنامج ذات التوجه البيئي اجليد. 

وهو يحتاج ب�سدة لتاأكيد مفاهيم العمارة اخل�سراء مبحليتها 

ويحتاج اأي�سا ان يكون اأكرث الت�ساقا بالواقع الظبياين كما 

ودوائر  هيئات  من  العديد  توا�سل  اإىل  يحتاج  تطبيقه  ان 

املجتمع.



�لبـــاب �لثـالــــث

العمارة والعمران

يف اأبوظبي

من منظور اال�ستدامة
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الباب الثالث
العمارة والعمران في ابوظبي 

من منظور االستدامة

مقدمة

وربطت  م�ستخدميها  �سخ�سية  عن  املتوازنة  العمارة  عربت  لقد 

الفي�سيولوجي  التكامل  الإن�سان واملعمار بعالقات تكاملية ولعل هذا  بني 

والروحاين هو الذي جعلنا ننظر ايل العمارة اخلليجية القدمية باعتبارها 

التي كانت حتتوي  الإن�ساين يف هذه املنطقة  التحقيق  ا�سكال  �سكال من 

على عدة مقومات ايجابية معمارية ظهرت يف التكوين اخلارجي وكذلك 

مفردة امل�سكن الواحد. هذه املالمح املميزة ظهرت على امل�ستويني ال�سامل 

واجلزئي منه.

الواقع  ايل  ننظر  يجعلنا  وعمرانه  ابوظبي  معمار  يف  التاأمل  ان 

العمراين احلايل بنظرة ت�سريحية بع�س الوقت وحتليلية الوقت الخر...

اين هذا الواقع من ذلك الإرث؟ واأين هذا الواقع من املفرت�س البيئي؟ 

هل ثمة عالقة قد تربط ذلك الإرث بذاك املفرت�س دون املرور على هذا 

الواقع؟

الفل�سفي ولكنها خيوطا مل�سار  ال�سكل  تاأخذ  الأ�سئلة  جمموعة من 

اهم على امل�ستوي املحلي الظبياين ورمبا على امل�ستوي الإقليمي العربي 
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يف كيفية حتول املدن من ال�سيغة احلداثية احلالية ايل ال�سيغة البيئية 

املفرت�سة.

ان ما حققته اأبوظبي من طفرات معمارية يعد مبهر وياأتي خلفة جهد 

جبار يف حماولة ملواكبة الع�سر جعلت منها من اأجمل مدن العامل ولكن ابهار 

هذا الواقع يجعلنا ننظر ونحلل فيما لو كانت و�سمن تلك املحاولت قد اخذ 

البيئية  اللحظة  ملتطلبات  ومعانيه وحماكاته  بدللته  امللهم  املعماري  الإرث 

مكان يف تلك الليات لكان الواقع ول حمال اأكرث جمال وابهارا.

املدينة  تلك  تفا�سيل  عن  فيه  يك�سف  ب�سكل  الثالث  الباب  ياأتي 

والتفح�س  التاأويل  اأبواب  ويفتح  وم�ستقبلها  وتراثها  وتاريخها  مباهيتها 

والدرا�سة والتحليل كيف كانت املدينة وكيف هي الن وكيف هي يف ذهن 

البيئي  امل�ستوي  على  تكون  ان  ال�سبل  وما  فيها  املعماري  القرار  �سانعي 

ال�ستدامي املرجو.

ودرا�سة العوامل والظروف التي تنطلق منها بناء منظومة املجتمع 

امل�ستدام يف اأبوظبي واخل�سو�سية البيئة والثقافية للمدينة والتي حتتم 

اتباع منهجا خا�سا ومتفردا حلالة العمران امل�ستدام التي ينبغي ان تكون 

عليها مالمح تلك املنظومة على امل�ستوي العمراين واملعماري.

وقد مت تق�سيم الباب الثالث ايل ثالث ف�س�ل رئي�سية، وجاء: 

اب�ظبي تاريخ وتراث بعن�ان:  الأول  الف�سل   ·

لي�سرح تاريخ تلك املدينة واهم مالمح عمرانها القدمي وكذلك اهم 

الفطرة  تكوين  وكيفية  الأ�سا�سية  ومفرداته  لها  املعماري  الرتاث  �سمات 
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الويل يف التعامل مع املبني التقليدي القدمي لإنتاج معمارا يخرج معربا 

عن احتياجات حقيقية ومالئمة لطبيعة وثقافة وتقاليد املكان.

اب�ظبي وحا�سرها الثاين:  الف�سل  اأما   ·

الإمارات  دولة  عن  تعريفية  مقدمة  بعد  الف�سل  هذا  فيتحدث 

– تق�سيماتها  – الت�ساري�س  – املناخ  العربية املتحدة وابوظبي -املوقع 

الإدارية، ثم التحدث عن العمارة يف ابوظبي ب�سكلها الإداري واجلمايل 

– كيف ي�سنع القرار املعماري يف ابوظبي والمثلة على العمائر املختلفة 
يف  للعمارة  املميزة  النماذج  لبع�س  عر�س  وكذلك  وانواعها  املدينة  يف 

ابوظبي، مثل جتربة جلنة تطوير امل�ساجد مبجل�س التخطيط العمراين 

باأبوظبي كواحدة من اأهم التجارب العربية بل والعاملية يف هذا ال�سدد 

التي تنادي بها تلك الدرا�سة والدرا�سات امل�سابهة اأو املكملة والتي انتبهت 

ل�سرورة الخذ مبعطيات الرتاث املحلي.

ويتحدث الف�سل الثالث: الع�دة للتاريخ �سرورة اأم ترف  ·

يتطلبان  �سائكتان  ق�سيتان  باعتبارهما  والإقليمية  العوملة  عن 

مزيدا من و�سع الدرا�سات واحللول وطرح اأفكار متطورة وحتقيق املوائمة 

يف  والتجديد  والختالف  التنوع  ذات  احلداثة  متطلبات  بني  والتوازن 

طبيعتها، وبني حتقيق قدر كاف من الإجراءات التي تعمل على احلفاظ 

على الهوية الإقليمية للعمارة.
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مقالة للموؤلف، امللحق الثقايف جلريدة الحتاد الإماراتية، 2-8-1997، �سفحة 2.  )1(

الفصل االول
ابوظبي تاريخ وتراث

تراث اب�ظبي: 

 
)1(

معمار اأب�ظبي قبل ن�سف قرن 

يف �سياق الغو�س عميقا ملحاولة معرفة جذور ح�سارتنا الإن�سانية 

والتي ت�سكلت عرب جمموعة من البداعات الب�سرية املرتبطة بوعي بيئي 

فطري لإ�سكاليات التطور الف�سيولوجي والروحاين مما �ساعد على حتقيق 

قدر جيد من ا�ستيعاب القدرة الع�سوية وبالتايل البنائية وابتكار معمار 

تداخل ب�سهولة داخل اح�ساء املكان وتعانق ب�سدق مع اللحظة دون تكلف، 

نبحث يف هذه احلالة حول فرع من امتداداتنا العربية يف معمار اأبوظبي 

قبل اكرث من ن�سف قرن وحيث املدخل اإىل تاأ�سيل هذه العمارة القدمية 

�سوف يتم من خالل الدراية بالهدف الكامن من ورائها والوقوف على 

املوؤثرات اخلارجية املحيطة باإن�سان تلك الفرتة .

�سكل )3 -1(

 ق�سر احل�سن عام 1960، ويبدو يف ال�س�رة الربج الرئي�سي 

املقبب، ويف الداخل اأحد الأبراج الدفاعية يعل�ه علم اأب�ظبي 

1820وا�ستبدل  عام  اعتماده  مت  الذي  والأحمر،  الأبي�س 

ت��سح  كما  لحقًا،  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  بعلم 

وال�س�ر  بالق�سر،  يحيط  كان  الذي  املهيب  ال�س�ر  ال�س�رة، 

تبدو  اليمني،  اأق�سى  واإىل  املنخف�س،  اخلارجي  الإ�سايف 

الب�ابة اخلارجية تعل�ها قبة يحر�سها برج دفاعي مربع.
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املعمارية  امل�سمم  مقرراته  على  العامة  املبادئ  هذه  اثرت  وقد 

الفراغات  وعالقة  نظم  يف  ايجابية  مفاهيم  الإن�سان  لدى  تكونت  حيث 

باملحيط اخلارجي، مبا يتعلق باملناخ والأر�س، حيث مت توجيه الفتحات 

للتقليل من  اأكرب قدر ممكن منه  للح�سول على  الهواء  يف اجتاه حركة 

�سدة احلر. واي�سا ا�ستطاع ان يقوم بتحريك الهواء داخل حيزه فاأن�ساأ 

للح�سول  البناء  كتل  ت�سخري  عن  ف�ساًل  الداخلية،  والحوا�س  املالقف 

على ممرات منا�سبة من حيث الطول والعر�س والرتفاع جلعلها م�سارات 

هوائية بني املنازل واي�سا داخل املنزل الواحد.

ويف مراعاة هذا الإن�سان لأموره الجتماعية والدينية والتي بداأت 

اي�سا ت�سوغ قرارته املعمارية، جند مثال ف�سل حيز خم�س لال�ستقبال 

عن باقي عنا�سر الوحدة، فيما له عن�سر الت�سال املبا�سر باخلارج، مع 

وجود ات�سال بني الوحدات ال�سكنية داخليا عن طريق الحوا�س للوحدات 

احلو�س  على  تطل  الفتحات  جميع  جعل  وكذلك  العائلية.  ال�سلة  ذات 

الداخلي وتوفري حيز الطبخ بالقرب من منطقة النوم يف الوحدة. وجند 

التحاور  حق  يف  الع�سائرية  اخل�سو�سية  درب  او  منطقة  لكل  ان  اي�سا 

وال�سكن وتوفري مناطق اخلدمات العامة – املحالت – ال�سواق – مناطق 

احلفالت والرتفيه( التي ت�سغل حيزا طرفيا للحيز ال�سكني ولذلك كانت 

متثل  القالع  وكانت  ال�سكنية  التجمعات  مداخل  عند  واحل�سون  القالع 

�سكن احلاكم.
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وبذلك ت�سري هذه املجتمعات مكانا عاما يوؤمه افراد القبيلة. هذا 

اإىل جانب ان القلعة كانت متثل مكان احلماية والدفاع عن القبيلة، حيثما 

عمارة  متيزت  وقد  العامة.  املنطقة  يف  القلعة  من  بالقرب  امل�سجد  يقع 

حيث  والبناء،  الت�سييد  يف  الطبيعية  املواد  با�ستخدام  القدمية  اأبوظبي 

ا�ستخدم احلجر واجلب�س يف املناطق املوؤثرة فيها وكذلك حجارة اما يف 

املناطق الزراعية فقد ا�ستخدمت مادة الطمي او الطينة.

الخ�ساب  مثل  اخلفيفة  املواد  ا�ستخدمت  ال�ساحلية  املناطق  ويف 

اخلفيفة  الطبيعية  املواد  حيث  وال�سقف،  للحوائط  واحل�سر  والبو�س 

اأ�سعة ال�سم�س. كما انها حتفظ  لها �سفة تدين اختزان احلرارة وعك�س 

درجات احلرارة املنخف�سة م�ستقرة داخل احليز عندما تكون من املواد 

مواد  وتعددت   .Thermal Mass حرارية  كتلة  ت�سكل  حيث  الثقيلة 
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�سكل )3 -2( 

اب�ظبي عام 59 ويظهر 

ق�سر احل�سن والك�رني�س القدمي

�سكل )3 -3(

 كان ال��س�ل اإىل اب�ظبي يف اوائل اخلم�سينات من 

القرن املا�سي يتم من خال معرب بدائي م�ؤقت، بنته 

�سركة التنقيب عن النفط ف�ق خ�ر املقطع. ويبدو 

عند  قائمًا  كان  الذي  اجلمارك  مركز  ال�س�رة  يف 

عام  اجلن�د  يحر�سه  املقطع،  جل�سر  الربي  املدخل 

1961. اإل اأنه مت هدم هذا املبنى لحقًا. 
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البناء بح�سب انتمائها ملراكز ال�ستيطان يف ذلك الوقت والتي متثلت يف 

ال�ستيطان ال�ساحلي حيث ا�ستخدم احل�سر والنخيل.

عن  تعبريا  واحل�سر  الطني  ا�ستخدم  الريفي  ال�ستيطان  ويف 

ال�ستيطان غري امل�ستقر للرعاة يف ال�سحراء، حيث ا�ستخدمت اخليام 

املتنقلة، اما املباين العامة الدينية والدفاعية فكانت تبنى من الحجار 

ال�سميكة، �سواء كانت �ساحلية او قروية او �سحراوية.

تلك  يف  املتواجدة  املباين  ونوعية  ال�سكاين  الن�ساط  وبدرا�سة 

الفرتة يالحظ انها كانت حتتوي على مناطق �سكنية ا�سا�سها القت�سادي 

ال�سيد. وقد تواجد هناك الق�سر المريي مقر احلاكم، وهي قلعة كبرية 

احتوت اي�سا على الديوان العام للحكومة وذلك بالإ�سافة اإىل تلك املباين 

الدينية واجلامع الكبري. وبنظرة اإىل املنطقة ال�سكنية جند انها اخذت 

طابعا خا�سا من حيث ال�سكل ومواد الن�ساء حيث فكرة جتميع الوحدات 

ال�سكنية يف امل�سقط الفقي على م�ستوى الف�سل او العالقة والتكوين.

�سكل )3 -4(

 ك�رني�س اب�ظبي عام 48

�سكل )3 -5(

 املنزل الذي بنته ال�سركة ملندوبها يف اب�ظبي 

يف اأواخر اخلم�سينات من القرن املا�سي. وقد مت 

بناء املقر وفق النمط املعماري التقليدي، حيث 

يعل�ه اأحد براجيل اله�اء
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وللمنطقة طابع خا�س فيما مي�س خط الأفق، حيث افقية املباين 

وت�سامنها مع بروز ابراج مالقف الهواء العالية واملخرتقة خلط ال�سماء 

اعطى لها طابعا فريدا بالن�سبة للعمارة العربية. وكما كان للوحدة ال�سكنية 

طابع مميز كان للمباين الدينية طابع مميز، وقد امتاز بالب�ساطة وح�سن 

احلو�س  وحيث  امل�سقط.  تكوين  يف  العربي  الرواق  نظام  حيث  الرتتيب 

املفتوح والبهو المامي املظلل ثم �ساحة ال�سالة املغطاة )رواق القبلة(.

ومن املالمح املميزة اي�سا يف عمارة ابوظبي القدمية تلك املناطق 

التجارية التي انطبع عليها مالمح خا�سة يف امل�سقط الفقي والراأ�سي، 

حيث كان ال�سوق يتكون من حمالت �سغرية مقيا�سها يعتمد على حركة 

الإن�سان جال�سا حيث كانت تلك �سمة التعامل يف ذلك الوقت وتلك بع�س 

خ�سائ�س احلياة املعمارية يف تلك الفرتة واملالحظ هو الرتجمة املبا�سرة 

والحالة الوا�سحة لكل مفرد معماري لنظريه البيئي والجتماعي واكتمال 

والذي  الإن�ساين  للالوعي  املرادف  ال�ستبيان  ل�سياق احلركة مع  الن�ساأة 

احيل بالكامل على فطرة ا�سلية غري معتدى عليها وحميمية عميقة بني 

الر�س وما ارت�ست ان تقوم با�ستيعابه فوقها. وكان تلك املعمار هو ن�سوء 

طبيعي او رمبا مبثابة جنني كان موؤجال حتى تلك اللحظة.

لدولة  القدمي  بالتاريخ  اخلا�سة  الأبحاث  اأن  من  الرغم  على   

الإمارات حمدودة عمومًا، اإل اأنها تعترب كافية للتاأكيد اأن املنطقة عرفت 

التي  الآثار  اأن  حيث  القدم،  يف  موغل  زمن  منذ  واحل�سارة  ال�ستقرار 

عمروا  قد  ال�سكان  اأن  على  تدل  اجلبلية  املناطق  خ�سي�س  عند  وجدت 

اأر�س الإمارات خالل فرتة مناخية رطبة والتي ا�ستمرت ما بني 6000 – 

9000 �سنة �سبقت. 
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مهمة  جتارية  كمراكز  الإمارات  يف  العمران  مراكز  عملت  وقد 

كذلك،  البحر  ركوب  يف  ال�سكان  برع  وقد  وفار�س.  ال�سند  بني  ربطت 

التجارية  املحطات  اإحدى  تكون  النار رمبا  اأم  اأن منطقة  بع�سهم  ويرى 

القدمية، التي كان يحمل اإليها النحا�س قدميًا من جبال عمان على ظهور 

الآثار  اأقدم  النار  اأم  م�ستوطنة  يف  اجلمال  اآثار  اأن  ويالحظ  اجلمال. 

الدالة على ا�ستئنا�س اجلمل يف العامل. اإل اأن ظهور النفط اأحدث الكثري 

يف  كثريًا  اأثرت  والتي  والثقافية  والقت�سادية  الجتماعية  التغريات  من 

�سكل )3 -6(

طريق املقطع

اأول طريق يف اأب�ظبي عام 1953

�سكل )3 -8(

اأب�ظبي القدمية

عام 1952 

�سكل )3 -7(

برج املراقبة القدمي يف خ�ر املقطع، كان يحمي طريق 

ال��س�ل اإىل جزيرة اأب�ظبي، قبل بناء اجل�سر.

القرن  منت�سف  اإىل  الربج  بناء  تاريخ  ويع�د 

التا�سع ع�سر
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�سهيل عبود الدرمكي، القت�ساديات يف ت�سميم الوحدة ال�سكنية يف دولة الإمارات،   )1(

ر�سالة ماج�ستري، جامعة القاهرة، 2005.

)2( عن موقع هيئة ابوظبي للثقافة والرتاث:

 http://www.adach.ae/ar/portal/qasar.alhosnfort.aspx

املجتمع الإماراتي ونتيجة لرتفاع م�ستوى الدخل القومي للدولة اهتمت 

.
)1(

الدولة كثريًا يف الأمور التي �ساهمت يف نه�سة الوطن واملواطنني

 
)2(

قـ�ســـر احل�ســــن

�سكل )3 -10( 

ق�سر احل�سن عام 1960. �ساخما. معربا عن ه�ية مكان... ومكان ي�ؤ�س�س له�يته...

وق�سر احل�سن الن �سجني غزو الثقافة الغربية يف هيئة ابراج �سخمة دخيلة على 

ام  كتلك...؟  واثرية  معمارية  قيمة  بجانب  ي�سمم  انه  املعماري  راعي  املكان...هل 

تنا�سي كل هذا واعترب ان م�قع ار�سة م�ساع لي�ؤ�س�س فيها وكاأنها ار�س ولدت الي�م ويف 

مكان وظروف اخري؟

اأبوظبي  اإمارة  يعترب ق�سر احل�سن املعلم التاريخي الرئي�سي يف 

اأبوظبي وحكامها منذ بناء  ويختزل التطور التاريخي وال�سيا�سي لإمارة 

اإمارة  يف  الق�سة  وتبداأ  امليالدي.  ع�سر  الثامن  القرن  يف  احل�سن  هذا 

ال�سيخ  يا�س  بني  قبائل  زعيم  بنى  عندما  1760م،  عام  حوايل  اأبوظبي 
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ذياب بن عي�سى برج مراقبة حلماية م�سادر املياه الثمينة �سد الغزاة. 

ثم حول ابنه ال�سيخ �سخبوط بن ذياب )1793 ـ 1816( الربج الب�سيط 

اإىل ح�سن منيع، ومع تعاظم دور امارة اأبوظبي والتغريات ال�سرتاتيجية 

وال�سيا�سية التي تطلبت انتقال بني يا�س اإىل ال�ساحل، قرر ال�سيخ �سخبوط 

نقل احلكم من واحات ليوا اإىل الق�سر املعروف با�سم ق�سر احل�سن يف 

قلب جزيرة اأبوظبي. 

ومت تو�سيع ق�سر احل�سن وحت�سينه يف عهد حكم ال�سيخ طحنون 

بن �سخبوط )1818 ـ 1833(. وخالل هذه الفرتة منت اأبوظبي من قرية 

�سغرية اأكواخها مبنية من النخيل اإىل بلدة يعي�س فيها اأكرث من خم�سة 

ال�سيخ خليفة بن �سخبوط )1845-1833(  اآلف ن�سمة. ويف عهد حكم 

لل�سلطة  والرمزي  املقر احلقيقي  واعتباره  وتعزيزه  اإ�سالح احل�سن  مت 

يف اأبوظبي. 

نهيان )1845-1855( ق�سر  اآل  �سعيد بن طحنون  ال�سيخ  وحول 

احل�سن اإىل قلعة مهيبة، وا�ستخدم الدبلوما�سية والع�سكرية معًا جلعل 

اأبوظبي قوة مهيمنة على نحو متزايد يف املنطقة. 

وقاد ال�سيخ زايد بن خليفة )1855-1909( املعروف با�سم »زايد 

اجلوانب  يف  الكبري  النمو  من  مرحلة  نحو  حكمه  يف  اأبوظبي  الكبري« 

ال�سيا�سية والع�سكرية والقت�سادية وكانت حافزًا لزدهار جتارة اللوؤلوؤ. 

اأبوظبي الإمارة الكربى على �ساحل اخلليج، وتو�سع  اأ�سبحت  ويف عهده 

اجنازاته  وكانت  وال�سلطة.  الرثوة  هذه  ليعك�س  جُمّددًا  احل�سن  ق�سر 
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مبثابة القواعد والأ�س�س التي بنيت عليها دولة الإمارات العربية املتحدة 

احلديثة.

و�سيبقى ق�سر احل�سن دائمًا رمزًا روحيًا لإمارة اأبوظبي، ويجمع 

لتكرمي  مكانًا  و�سي�سكل  الع�سور.  عرب  وح�سارتها  وتراثها  تاريخها  بني 

�سعبها، والحتفاء بثقافة الإمارة وهويتها.

اأم الـنـــــــــــــــار

اآثار  بعثة  بها  قامت  اإثر حفريات  على  �سنة 1959  اكت�سافها  بعد 

الإمارات  من  اآثار  علماء  بها  قام  التي  امل�سوحات  وكذلك  دامناركية، 

�ساهمت  اأثرية  اأدلة  النار  اأم  جزيرة  اأظهرت  والعراق،  املتحدة  العربية 

ب�سكل كبري يف ت�سليط ال�سوء على ثقافة ال�سكان الأوائل لالإمارات العربية 

املتحدة ومنط حياتهم. فمنذ حوايل 2500 اإىل 2000 �سنة قبل امليالد، 

عمل �سكان اجلزيرة يف ال�سيد و�سهر النحا�س، ومار�سوا التجارة خارج 

حدود اجلزيرة لي�سلوا اإىل بالد الرافدين ووادي ال�سند.

ومّتكن �سكان اجلزيرة الأوائل من اإقامة م�ستوطنات ممتدة ن�سبيا، 

وقد اكت�سف علماء الآثار مقربة ت�سم 50 مدفنا مبنيا فوق �سطح الأر�س. 

بع�س هذه املدافن دائري ال�سكل حيث يبلغ قطرها 6 اإىل 12 مرت وعلوها 

ب�سعة اأمتار، وهي مق�سمة اإىل غرف يتم الدخول اإليها من خالل مداخل 

�سغرية �سبه منحرفة ال�سكل. وقد مت ت�سميم كل غرفة لإيواء عدة جثث: 

الهياكل كانت مبعرثة مع تغريات  بقايا  لأن  العدد  ال�سعب حتديد  ومن 

الزمن وتعر�سها لنب�س ل�سو�س القبور يف الأزمنة الغابرة.
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كانت املدافن يف �سكل قبب، ومت بناوؤها بوا�سطة حجارة مهندمة 

مت ا�ستعمال بع�سها يف ترميم عدد من هذه املدافن خالل ال�سبعينيات. 

واأحيانا، جتد اجلدران الدائرية للمباين الكبرية مزخرفة بنقو�س متثل 

حيوانات املها والثريان والثعابني واجلمال. 

�سكل )3 -11(

 ام النار عام 1959

ب�سبب  مهمة  مناخية  لتغريات  تعّر�ست  املنطقة  اأن  املوؤكد  ومن 

�ساحل  امتداد  على  الكبرية  احلجرية  للمباين  اأثرية  اأّدلة  اأية  غياب 

�سكان  باأن  ذلك  ويوحي  امليالد.  قبل  �سنة   2000 بعد  وجزرها  اأبوظبي 

الع�سر الربونزي مل يتمكنوا من ال�ستمرار يف العي�س و�سط بيئة يتزايد 

والرتحال، مع  البداوة  اإىل  با�ستمرار، فطوروا منط حياة مييل  جفافها 

العودة اإىل اجلزر خالل مو�سم ال�ستاء البارد فقط. كما اأن الراأي القائم 

الأمطار  �سقوط  معدلت  وانخفا�س  احلرارة  درجات  ارتفاع  فكرة  على 

تعززه التحاليل التي اأجريت على عظام الطيور الأ�سلية التي كانت تعي�س 
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مطبوعة معايري الرتاث املعماري املحلي لالأبنية، وزارة ال�سغال، دولة الإمارات.  )1(

م�ستنقعات  يف  �سوى  اليوم  جنده  ل  الذي  الزقه  طائر  مثل  املنطقة،  يف 

الذي  الأخ�سر  احلمام  اإىل  بالن�سبة  احلال  هو  وكذلك  والفرات،  دجلة 

  Brian Fagan جنده اليوم يف منطقة ظفار يف �سلطنة عمان. وبح�سب

يف موؤلفة الأ�سهر Global warming  فان وعلى ال�سعيد العاملي كانت 

العاملية  برودة من درجة احلرارة  اأكرث  الو�سطى  للقرون  الفرتة احلارة 

الأخرية.

لتاريخها  اخلا�سة  املميزات  اأن  اإّل  اجلزيرة،  هذه  �سغر  ورغم 

امل�ستوى  معتمدة على  النار« عبارة  اأم  القدمي جعل من عبارة »ح�سارة 

وجنوب  العربي  اخلليج  يف  �سادت  التي  احل�سارة  اإىل  لالإ�سارة  العاملي 

�سرق اجلزيرة العربية قبل اأربعة اآلف �سنة خلت.

)1(
خ�سائ�س العمارة التقليدية اأو املحلية لدولة الإمارات

ت�سميم  يف  بالب�ساطة  الإمارات  لدولة  التقليدية  العمارة  متيزت 

لتالئم  والدفاعية  والعامة  والتجارية  وال�سكنية  الدينية  باأنواعها  املباين 

العادات والتقاليد املوروثة باملجتمع الإماراتي والتي تخ�سع ملظلة التقاليد 

والتعاليم الإ�سالمية حيث ات�سمت يف غالبها بالآتي: -

يغلب على الت�سكيل العمراين للتجمعات العمرانية الت�سميم  اأ. 

الع�سوي املن�سغط، مبعنى تقارب املباين من بع�سها البع�س 

م�سكلة �سككا وم�ساحات بينية ترتاوح بني ال�سيقة والوا�سعة 

تعمل على زيادة ن�سب الظل على الواجهات. 
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وهذه املمرات )ال�سكيك( تعمل على تزايد �سرعة الرياح فيها   

وبالتايل لل�ساحات الفراغية التي توؤدي اإليها هذه املمرات.

ملحدودية  اخلارجية  واجهاتها  بب�ساطة  املباين  متيزت  ب. 

املبنى والتناغم بني  البناء فاعتمدت على توزيع كتل  مواد 

احلوائط الغاط�سة والبارزة.

وجدت  اإن  والتي  اخلارجية  الفتحات  بقلة  كذلك  متيزت  ج. 

امل�ساجد(،  )ماعدا  املرتين  يبلغ  ارتفاع  على  تطل  فاإنها 

لتقليل تعر�سها لل�سم�س والرتكيز على توجيه الفتحات نحو 

الداخل ملراعاة اخل�سو�سية والجتاه نحو الفناء الداخلي 

بالن�سبة للمباين ال�سكنية والتجارية.

ا�ستخدام الزخارف التجريدية امل�ستقة من اأ�سكال هند�سية  د. 

اخلارج  يف  وتقليلها  بكرثة  الداخلية  الفراغات  يف  ونباتية 
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�سكل )3 -12(

جتميع املباين ب�سكل يتيح للظالل اأن 

تاأخذ حيزًا كبريًا لتفادي حرارة اجل�

�سكل )3 -13(

ال�سكة وهي امل�سافات ال�سيقة بني املباين 

ومتثل حماور لل�سري
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اأما  املبنى  لنوع  طبقا  لآخر  مبنى  من  كمياتها  وتختلف 

للم�ساكن فتعتمد على اختالف امل�ستوى املعي�سي لأ�سحاب 

امل�سكن وتنوع امل�ساحة.

�سكل )3 -14(

واجهات ب�سيطة، ولكن راعى فيها امل�سمم التقليدي تناغم الكتل وثباتها

�سكل )15-3( 

يالحظ قلة عدد الفتحات قيا�سا مل�ساحة ال�اجهات كما يراعي انها اقت�سرت على 

الرتفاعات العالية يف غالبية املباين التقليدية يف الإمارات.

ا�ستخدام البارجيل كعن�سر معماري لت�سكيل خط ال�سماء  هـ. 

يعمل  حيث  التهوية  يف  وظيفتها  اإىل  بالإ�سافة  للمبنى 

البارجيل ك�ساحب للهواء البارد العلوي والذي يفقد طاقته 

عند النتقال من الفراغ الكرب اإىل الفراغ ال�سغر يف �سكل 

تغري درجة حرارته فتقل درجة حرارته وتزيد �سرعته ليقوم 
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وعندما  برودة.  اأكرث  بهواء  الداخلية  الفراغات  بتهوية 

ي�سخن الهواء الداخلي ي�سعد اإىل اأعلى ليخرج من الفتحات 

العلوية القبلية وليحدث عملية خلخلة داخل فراغ البارجيل 

ليدخل حمله هواء اأبرد، وهكذا دواليك ويعد البارجيل من 

اجنح املعاجلات يف مواجهة اجلو احلار الرطب.

�سكل )3 -17( 

ا�ستخدام البارجيل كعن�سر جمايل خلط ال�سماء وعن�سر مناخي مميز

�سكل )3 -18( 

م�سجد ذو مفردات ومعاجلات 

تراثية تقليدية

من  ال�سكني  املبنى  عنا�سر  توزيع  بو�سوح  كذلك  متيزت  و. 

خالل ت�سنيفها اإىل عنا�سر رئي�سية وثانوية وربط اماكنها 

باملدخل الرئي�سي للم�سكن وعالقتها بالفراغ الو�سطي.

بالن�سبة للم�ساجد فقد  ز. 

فراغاتها  تق�سيم  مت 

فراغ  اإىل  عام  ب�سكل 

رئي�سي لل�سالة يق�سم 

ح�سب  على  بالأعمدة 

امل�سجد.  م�ساحة 

اخلارجية  حوائطه 
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طول  على  نوافذ  على  حتتوي  ولكن  الزخارف  من  خالية 

حميط الفراغ الرئي�سي للم�سجد )قاعة ال�سالة( ل�سمان 

التهوية اجليدة وي�سبق الفراغ الرئي�سي للم�سجد ما ي�سمى 

القاعة  بعر�س  امل�سقوف  املمر  اأو  ال�سقيفة  وهي  بالإيوان، 

الرئي�سية. وياأتي قبله �سحن امل�سجد ويكون مك�سوفا يحتوي 

يف اإحدى زواياه على جمموعة اخلدمات.

�سكل )3 -20(

 املك�ن الرئي�سي لفراغات امل�سجد الظبياين التقليدي

�سكل )3 -19(

ا�ستخدام املداخل املنك�سرة يف مدر�سة الأحمدية ويف منزل ال�سيخ �سعيد بال�سندغة
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العمارة  يف  امل�ستخدمة  التقليدية  العنا�سر  لبع�س  حتليل 

التقليدية الإماراتية

 الفــتـحــــــــات

املباين  والأ�سكال يف واجهات  الأحجام  هي عنا�سر معمارية متنوعة 

اأحيانا  ومنتظمة  ثابتة  واإيقاعات  م�ستطيلة  ن�سب  ذات  لالإمارات  التقليدية 

من  والدخالت  الفتحات  تعترب  والأفقي  الراأ�سي  امل�ستويني  على  تتواجد   ،

العنا�سر اجلمالية الوحيدة يف واجهات املباين التقليدية وتتكون من وحدتني 

الأخرية  هذه  تتميز  خمتلفة  باأ�سكال  م�سمتة  والأخرى  مفتوحة  احداهما 

وقد  ال�سكل  م�ستطيلة  اأو  مربعة  كانت  حال  يف  العلوية  اأركانها  يف  بحليات 

تكون عقود ب�سيطة ن�سف دائرية تختلف وظائفها ح�سب اأماكن تواجدها يف 

الواجهات فقد تكون �سبابيك للتهوية والإ�ساءة اأو لربط كتل املبنى ببع�سها 

وقد مت ا�ستخدام مقيا�س ي�سمى بالفرت وهو يرتاوح بني 15 اإىل 20 �سم و تكون 

الن�سبة بني الطول والعر�س 1 : 2 يف معظم احلالت.

�سكل )3 -21(

 ا�ستخدام اللي�ان كعن�سر ظالل امام مداخل امل�ساجد.
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احلليات الركنية

او هند�سية  نباتية  ا�سكال جتريدية  اتخذت  هي عنا�سر زخرفية 

احلليات  هذه  ا�ستخدمت  الإمارات  يف  التقليدية  املباين  يف  ا�ستخدمت 

وذلك  املباين  لواجهات  غنى  ولإعطاء  واإن�سائية  جمالية  وظائف  لأداء 

با�ستخدامها يف اأركان الفتحات والدخالت ولتزيني اأقوا�س املداخل.

�سكل )3 -22(

 مناذج لفتحات ومداخل 

يف العمارة التقليدية 

الإماراتية

�سكل )3 -23( 

ا�ستخدام متن�ع للزخارف الركنية

 يف مباين ذات ا�ستخدامات خمتلفة
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املــداخـــــــــــــــــل

فراغ  اإىل  يوؤدي  ممر  اأو  فراغ  اإىل  للدخول  املكان  اأو  النقطة  هي 

وعادة يكون عرب باب اأو بوابة.

�سكل )3 -24(

 املداخل يف 

العمارة التقليدية

 يف الإمارات

اخل�سائ�س: يف العمران التقليدي لدولة الإمارات متيزت املداخل 

بالب�ساطة والتنوع ح�سب نوع املبنى اأو ح�سب احلالة القت�سادية لأ�سحاب 

احلوائط  مع  با�ستوائها  امل�ساكن  بع�س  مداخل  متيزت  حيث  امل�سكن 

املحيطة بها مع ب�ساطة ال�سكل اخلارجي يف حني متيزت الأخرى بتاأكيد 

اأعمدة  اأن�ساف  ب�سيط حممول على  للخارج مزينا بعقد  املدخل بربوزه 

بالن�سبة  احلال  وكذلك  امل�سكن.  لأ�سحاب  القت�سادية  احلالة  ليعك�س 

التعليمية  واملباين  ال�سكنية  املباين  بني  الفرق  اأن  اإل  التعليمية،  للمباين 

يتمثل يف اأن الأخرية توؤدي مداخلها اإىل الفناء الداخلي مبا�سرة يف حني 

املنك�سر لتحقيق اخل�سو�سية  ا�ستخدم فيها املدخل  ال�سكنية  املباين  اأن 

لأ�سحاب امل�سكان وللحماية من العوامل اجلوية. بالن�سبة للم�ساجد فقد 

ب�سع  بوا�سطة  املحيطة  املنطقة  عن  من�سوبها  بارتفاع  مداخلها  متيزت 
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ب�سيط.  خ�سبي  باب  عرب  امل�سجد  �سحن  اإىل  مبا�سرة  لتوؤدي  درجات 

عام  ب�سكل  الن�سب  اأن  اإل  نوعه  ح�سب  لآخر  مبنى  من  الأبعاد  وتختلف 

موحدة عرب الن�سبة 1 :2.

 البــــارجـيـــــــــــــــــل

للتقاط  وي�ستخدم  عادة  ال�سكنية  املباين  يعلو  برج  هو  البارجيل 

الرياح اإىل داخل املبنى عن طريق فتحاته الأربعة تتحدد مواقعه ح�سب 

ت�سميم املبنى. وهي كلمة اأ�سلها بادكري من الفار�سية.

اأ�سكال خمتلفة ويتحد يف مقطعه املربع وتعامد  البارجيل  ويتخذ 

قطريه مما ينتج عنه وجود اأربع فتحات للتقاط الهواء.

يتواجد البارجيل يف الغرف الرئي�سية واملجال�س ويرتاوح ت�سميمه 

من الب�سيط ثنائي الفتحات اإىل النوع متعدد الفتحات ت�سل اأحيانا اإىل 

�ست فتحات منتهية بحليات ركنية. 

�سكل )3 -25( 

ا�سكال وان�اع خمتلفة للبارجيل
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اإن و�سع البارجيل فوق املباين يعطيه خا�سية التقاط الهواء البارد 

عموديا  الرياح  م�سار  تغيري  على  فيعمل  العالية  امل�ستويات  على  املوجود 

بالبيا�س  للبارجيل  القطرية  تغطية احلوائط  اأن  كما  املبنى،  داخل  اإىل 

الكل�سي يعمل على تنقية الهواء الداخل من الرطوبة العالقة فيه وقد مت 

اإىل 20 �سم وتكون  ا�ستخدام مقيا�س ي�سمى بالفرت وهو يرتاوح بني 15 

الن�سبة بني الطول والعر�س 1: 2 يف معظم احلالت.

الـفـنــــــــــــــــــــاء

هو فراغ مركزي قد يكون اأغلبه مك�سوفا، منتظم ال�سكل يف معظم 

بينها.  كرابط  ويعمل  الداخلية،  املبنى  عنا�سر  حوله  تتوزع  الأحيان 

الغر�س الأ�سا�سي من الفناء الداخلي هو حتقيق اخل�سو�سية لأ�سحاب 

غر�س  وله  امل�ساكن،  داخل  يف  وخا�سة  اليومية  الأن�سطة  ملزاولة  املبنى 

اآخر هو املعاجلة املناخية، حيث يعمل على اإدخال النور والهواء. قد يكون 

اأو مك�سوفا بالكامل، وت�سميمه ل يخ�سع لقاعدة  بع�سه مك�سوفا جزئيا 

�سكلية اأو ن�سب ثابتة ولكن وجوده حموري �سمن املبنى �سواء كان مركزيا 

اأو جانبيا، منتظم اأو غري منتظم ال�سكل، وقد يحتوي املبنى الواحد على 

اأكرث من فراغ.

يعطي  كما  للمبنى،  الداخلية  الواجهات  عليه  ت�سرف  فراغ  وهو 

بو�سع  بالتغيري  في�سمح  خمتلفة  لن�ساطات  احلاجة  عند  للتو�سع  املجال 

اإ�سافات كالت�سجري وزراعة اأجزاء منه. وكما ذكرنا يف الف�سول ال�سابقة 

العمارة  يف  ا�سيل  تراثي  تقليدي  عن�سر  اأنه  من  وبالرغم  الفناء  فان 



211 جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي

اإبراهيم، م، العمارة العربية 3 العمارة اخلليجية بني الأم�س واليوم والغد، دار الراتب   )1(

اجلامعية، بريوت، 1985.

املناخي  امل�ستوى  على  عدة  م�ساكل  يواجه  اإنه  ال  والإماراتية  الظبيانية 

خا�سة عندما ي�ستخدم يف املناخ احلار الرطب.

�سكل )3 -26( 

ا�ستخدام الفناء يف منازل ال�سيخ �سعيد و�سلطان العلماء وال�سيخ عبيد املكت�م

خ�سائ�س امل�سكن اخلليجي التقليدي: 

اأنواع  اأربعة  اإىل  اغلبها  يف  القدمية  اخلليجية  امل�ساكن  وتنق�سم 

وهي كالتايل:
)1(

طبقا لنوعية املادة امل�ستخدمة يف البناء

امل�ساكن  وهي  اجلريي:  احلجر  من  مبنية  م�ساكن   .1

احل�سرية اأو املدينة وتكون عمارة كبرية امل�ساحة من طابق 

واحد اأو طابقني.

القرى  يف  توجد  التي  وهي  الطني:  من  مبنية  م�ساكن   .2

والواحات، وهي اأب�سط من املباين احلجرية واأ�سغر حجمًا 

وتكون عادة من طابق واحد.
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كالرك، اأ، جزء البحرين، جمعية تاريخ واأثار البحرين، البحرين، 1985.  )1(

من  م�سنوعة  الرئي�سية  البناء  مادة  بيوت  وهي  العري�س:   .3

طابق  من  يبنى  ما  العري�س  ومن  النخيل.  وجريد  ال�سعف 

واحد اأو طابقني، األ اأنه يف كلتا احلالتني يت�سم بالب�ساطة 

يلجًا  وكان  الب�ساتني  اأو  الريف  يف  عادة  ويوجد  ال�سديدة، 

.
)1(

اإليه النا�س هربًا من حر القيظ

بع�س امناط امل�ساكن التقليدية يف اب�ظبي:

هذه الأمناط العمرانية التقليدية يغلب عليها الطابع املوؤقت على 

اأوقات  اأغلب  يف  �سكنًا  منها  تتخذ  قد  اجلماعات  بع�س  اأن  من  الرغم 

ال�سنة.

العـــريـــــــــــــ�س:

من  وهو  انت�سارًا،  الأنواع  هذه  اأو�سع  »العري�س«  طراز  يكون  يكاد 

م�ساكن »الع�سي�س« التي ت�سيد اأ�سا�سًا من مواد اأولية حملية م�ستقة اأ�ساًل 

اأطراف  يف  بل  الريف،  يف  النت�سار  وا�سع  وهو  ومنتجاته،  النخيل  من 

مدة  لق�ساء  »العر�سان«  بع�س  �سيفًا  املدن  �سكان  يبني  اإذ  اأي�سًا،  املدن 

ال�سيف، ولذلك ميكن اأن يكون العري�س هنا بيتًا ثانيًا. ويختلف العري�س 

عن الكرين ال�ستوي يف اأن الأخري كما لحظنا ي�سيد من مواد اأكرث ثباتًا، 

اأما العري�س فكل مواد بنائه نباتية اأ�سا�سًا، وي�سيد عادة بارتفاع اجلدران 

– 240�سم، وير�س الدعن  امل�سنوعة من »الدعن« حوايل من 300�سم 
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)1( Dostal، W.، Op. Cit.

بع�سه بجوار بع�س، ويجري ربط »حزم« الدعن هذه مع بع�سها ب�سيقان 

ما  وهو  للعري�س  الهواء  بتخلل  الطريقة  هذه  وت�سمح  وحبال،  عر�سية 

طرازان  وللعري�س   .
)1(

ال�سكان راحة  اأجل  من  ال�سيف  ف�سل  يف  يطلب 

الأول ي�سمى )العري�س املق�س�س( و�سمى )لقط( اأي�سًا، وهو م�سنوع من 

ال�سعف الذي ق�س منه اخلو�س من اأعاليه. 

البــارا�ســـتي:

وملا  املا�سي،  الإمارات يف  ل�سكان  التقليدي  ال�سكن  اأنواع  وهو من 

كان معظم قبائل دولة الإمارات العربية املتحدة يف املا�سي لي�ست منقطعة 

متامًا للرعي، كما هو املعتاد يف �سكان ال�سحراء تقليديًا، فاإن معظم هذه 

ال�سعر  بيت  الرعي، وكان  اإىل جانب  القبائل مار�س عديدًا من احلرف 

كما لحظنا �سكنًا للبدو حني يوجدون يف ال�سحراء يف جزء من ال�سنة 

�ستاء. اأما يف ال�سيف فكان العديد منهم يقطن الواحات واأطراف املدن 

ويعمل بال�سيد البحري والغو�س والتجارة، ويف حالة �سكانهم بعيدًا عن 

�سكل )3 -27( 

بيت ال�سعر املق�س��س امل�سمى باللقط واخر من الن�ع التقليدي
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التقليدي  »البارا�ستي«  كان  الزراعية  املناطق  اأطراف  ويف  ال�سحراء 

)Traditional Barasti( �سكنهم املف�سل، وهو من م�ساكن الع�سي�س 
»اأي�سًا؛ لأن له ميزة ال�سماح للن�سيم بالتخلل �سيفًا اإىل داخله؛ اإذ ي�سنع 

اأن  ميزاته  ومن  واجلدال  واحل�سر  »الدعن«  اأي�سًا  النخيل  �سعف  من 

النخيل  �سقفه قد ي�سنع من طبقتني من احل�سري املجدول، من �سعف 

وليفه، وقد �ساع البارا�ستي ل�سهولة �سنعه، وقلة الوقت امل�ستغرق يف ذلك 

ورخ�س تكاليف اإن�سائه اأي�سًا وعادة ما كان لل�سكان بارا�ستي واحد على 

الأقل لكل اأ�سرة اإ�سافة اإىل �سكنهم ال�ستوي الدائم.

ال�سبـــــــــــلة:

وهي كاخليمة ت�سنع من �سعف النخيل يتم و�سع �سبكة يف اأعالها 

بع�سه  اإىل  النخيل  �سعف  وي�سد  ويربط  واخلو�س،  ال�سعف  من  مظلة  اأو 

بحبال الليف، وي�ستغرق عملها يف املتو�سط اأربعة اأيام، وهي عادة ما تقام 

كمظلة اأمام امل�سكن الأ�سلي، كالعري�س مثاًل، اأو اأمام غريه من امل�ساكن 

�سكل )3 -28( 

مناذج مل�سكن من البار�ستي البارا�ستي
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اأنها ت�سيد طلبًا للظل  اأي  التقليدية، ولذلك تكون بع�س جوانبها خالية: 

فقط واجللو�س حتتها، ولي�س لالإقامة والنوم، كاملنزل. وت�ستخدم ال�سلبة 

لل�سيافة، والعرف اأن يدخلها كل عابر �سبيل؛ ليتزود باملاء والغداء وينال 

حتتها بع�س الراحة.

�سكل )3 -29( 

مناذج لل�سبلة من اخلارج والداخل

اأمناط الإ�سكان يف دولة الإمارات العربية املتحدة:

العمران التقليدي:

ازدهار  و�ساعد  طويلة،  مدة  منذ  احلياة  الإمارات  دولة  عرفت 

العالقات التجارية منذ القدم على منو املدن، ويتميز امل�سكن التقليدي 

املناخية  للعوامل  ا�ستجابة  يعد  بع�سها  معينة،  بخ�سائ�س  احل�سري 

امل�سكن  ذلك  بها  ا�سطلع  التي  املختلفة  للوظائف  ا�ستجابة  وبع�سها 

التقليدي. كذلك يبدي امل�سكن التقليدي احل�سري اتفاقا مع اخل�سائ�س 

العامل  بلدان  الإمارات وغريها من  تتمثل يف  التي  الإ�سالمية،  املعمارية 

الإ�سالمي وميكن اأن جنمل هذه اخل�سائ�س فيما يلي:
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التعبري الع�س�ي لعمارة امل�سكن التقليدي:

اأي اأن البناء ل يخ�سع خلطة �سارمة ملزمة، ويتمثل ذلك يف اأن 

حجم  منو  مع  والزيادة  للتو�سع  قابال  يكون  اأن  بنائه  يف  يراعي  امل�سكن 

الأ�سرة، وخا�سة لأن �سكانه كانوا اأ�سا�سا من الأ�سر املمتدة، ولذلك كانت 

امل�ساكن  جمموعة  اأي  اخلارج  من  ع�سويا  تنمو  اأي�سا  العمرانية  املحال 

وجمموعة  الفناء،  داخل  منها  ولكل  ذاتيا،  الداخل  من  تنمو  التقليدية 

اأكانت  �سواء  اأي�سا،  العمرانية  املحلة  منها  املكونة  بع�سها  مع  امل�ساكن 

مدينة اأو قرية.

الرتكيز يف الداخــــل:

�سكل )3 -30(

 الفناء والجتاه ايل الداخل يف 

العمائر التقليدية يف الإمارات

يف  مهم  معماري  مبداأ  وهو 

الإ�سالمية  اخلليج  ودول  الإمارات 

ال�سيافة  كرم  بني  التوفيق  ويحاول 

خ�سو�سية  على  واحلفاظ  العربي 

اأهل املنزل يف الوقت ذاته، ومن هنا 

كان الرتكيز مثال على وجود املجل�س 

اأي�سا  الف�سيح  والفناء  املت�سع  الفخم 

كي يفي بحاجات اأهل املنزل، ويحفظ 

خ�سو�سيتهم اأي�سا عن طريق ال�سور الذي يحيط به )الطوفة(. واأحيانا 

يوجد باملنزل احل�سري فناءان، اأحدهما مل�سايرة احلياة العامة والأخر 

توجيه  يف  دورها  اأي�سا  املناخية  العوامل  لعبت  وكذلك  بالأ�سرة.  خا�س 
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ومن  احلار،  اخلارجي  اجلو  عن  بعيدا  الداخل  على  املعمارية  العنا�سر 

هنا ميكن القول: اأن الطابع املعماري للم�سكن التقليدي جاء نتاج عوامل 

مناخية واجتماعية متعددة ومرتاكمة تاريخيا.

:Horizontality  الجتاه اإىل الأفقية

)الفريج(،  احلي  م�ساكن  جملة  اأم  املنفرد،  امل�سكن  اأكان  �سواء 

امل�ساكن  متيزت  لذلك  اأكرث،  اأو  طابقني  من  يكون  امل�ساكن  من  فالقليل 

الرتكيب  متيز  كذلك  الفعلي.  والتداخل  الكتلي  بال�ستمرار  التقليدية 

العمراين لالأجزاء القدمية من املدن بالتجمع يف منط عمراين مندمج 

مع �سبكة متعرجة و�سيقة من الطرق )ال�سكيك(، وهو ما يوجد اأي�سا يف 

دولة خليجية جماورة هي اململكة العربية ال�سعودية.

ال�ستجابة لتاأثري املناخ:

والأحجار  اللنب  الطوب  من  �سميكة  جدران  �سورة  يف  يتمثل 

املرجانية خلا�سيتها الفائقة يف العزل احلراري، كذلك تقليل الفتحات 

والنوافذ وت�سييق م�ساحتها، فيما عدا فتحات )املجل�س( ونوافذه الذي 

يغ�ساه الزوار وال�سيوف، كذلك تقارب املنازل من اجل مزيد من الظل 

وحماولة خلق جو م�ساد داخلي ملا هو موجود يف البيئة اخلارجية، وهي 

الع�سوي  الت�ساد  وهي  الإ�سالمية  العمارة  قواعد  من  اأ�سا�سية  قاعدة 

البيئي، ومن هنا وجد الفناء ووجد الليوان، وزرعت الأ�سجار داخل الفناء 

من اأجل مزيد من الظل.

خلق  اجل  من  والف�سقيات  النوافري  وجدت  الأغنياء  منازل  ويف 
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جو يختلف عن البيئة احلارة اخلارجية القا�سية، وكان البارجيل اأعظم 

اأ�سفل  نحو  البارد  بالهواء  يقذف  وحيث  املناخ  لتاأثري  خليجية  ا�ستجابة 

املنزل فيلطف من جوه يف املدن ال�ساحلية خا�سة -و�سوف نعالج وظيفة 

البارجيل عند احلديث عن تركيب امل�سكن احل�سري الداخلي. وقد اأدت 

جمموعة ال�ستجابات من كل امل�ساكن التقليدية لظروف املناخ اإيل جعل 

املنطقة العمرانية احل�سرية التقليدية األطف حرارة عموما وبخا�سة اأنها 

تتقارب فت�سقط الظالل على اجلدران كافة. ونتيجة تقاربها ين�ساأ تيار 

هوائي لطيف، ي�سهم يف حت�سني الأداء املناخي للمبنى، وي�ساف اإىل ما 

�سبق ذكره اأن بع�س امل�ساكن التقليدية كانت بروزاتها تتجه للخارج طلبا 

للظل يف بع�س جوانب املبنى.

ال�ستجابة لعن�سر الأمن واحلماية:

�سكل )3 -31( 

البادجري او البارجيل عن�سر 

مناخي مهم ومتكرر ا�ستعماله يف 

العمارة التقليدية يف اب�ظبي

الأمنية  الظروف  كانت  حيث 

قا�سية يف املا�سي، وملا كانت املدن تتعر�س 

اأحيانا للعدوان والهجوم، �سواء اأكان من 

قوي خارجية اأم داخلية، بو�سفها مراكز 

للرثوة يف و�سط بيئة �سعبة، لذا حاولت 

بنائه  وطريقة  التقليدي  امل�سكن  خطة 

دائما،  لل�سكان  واحلماية  الأمن  حتقيق 

على  ي�سمم  كان  امل�ساكن  بع�س  اأن  بل 

�سكل قلعة، وي�ستخدم لل�سكن والدفاع يف 

اآن واحد معا.
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التاأثر بامل�ؤثرات اخلارجية:

�سكان  بني  النامية  اخلارجية  التجارة  ن�ساط  عن  ذلك  وينتج 

اإىل  الذي جلب  الأمر  العربي،  واخلليج  الهندي  املحيط  ودول  الإمارات 

من  نفذت  التي  والأفكار  والتاأثريات  املواد  من  العديد  العمران  مراكز 

منازل املدن التقليدية. وقد متثل ذلك يف مواد البناء، ومن اأهمها اجلندل 

الذي يجلب من �سرق اإفريقيا والهند وغري ذلك واأعواد البا�سكيل وق�سبه 

اأي�سا والذي يجلب من جنوب العراق، والأعمدة اجلاهزة والأبواب من 

الهند والأعمدة والرخام من ايطاليا وكثري من املواد من اإيران وباك�ستان 

والعديد من اأنواع الأثاث املنزيل داخل هذه املنازل التقليدية. ولعل اأهم 

بالرباجيل  امل�سماة  الهواء  اأبراج  الإمارات  يف  واملنفذة  املنقولة  الأفكار 

الو�سيلة  البرتول  وظلت حتى مقدم عهد  اإيران  من  فكرتها  نقلت  والتي 

الطبيعية الناجحة يف مدن الإمارات لتلطيف الأجواء احلارة.

يف  وطابعه  التقليدي  احل�سري  العمران  �سكل  اأن  نرى  وهكذا 

الإمارات كان حمققا للمبداأ العمراين اخلا�س باأن ال�سكل يتبع الوظيفة، 

اخلليج  دول  بع�س  ا�ستفادت  ذلك  يف  التقليدي  العمران  لنجاح  ونظرا 

واأهمها الإمارات وال�سعودية من بع�س عنا�سر عمران املا�سي التقليدي، 

مراكز  الرحل من  البدو  توطني  الإمارات يف خطط  وقد جتلي ذلك يف 

التقليدي، ولذلك  ريفية وح�سرية م�ستقاة من اخلطة القدمية للعمران 

انت�سرت هذه الأ�سكال التي جتمع بني القدمي واحلديث وامل�سماة بامل�ساكن 

القليلة الكلفة، اأو ما يعرفه ال�سكان يف الإمارات بال�سعبيات.
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�سهيل عبود الدرمكي، القت�ساديات يف ت�سميم الوحدة ال�سكنية يف دولة الإمارات   )1(

العربية املتحدة، ر�سالة ماج�ستري، جامعة القاهرة، 2005.

وقد كانت بع�س املنازل احل�سرية التقليدية عالمة مميزة يف الفن 

الهند�سي التقليدي، ويعد بيت ال�سيخ �سعيد األ مكتوم يف دبي مثال لذلك، 

وكذلك ق�سر ال�سارقة القدمي. ويالحظ اأن تخطيط املنازل التقليدية يف 

دول اخلليج العربي كان مت�سابها لت�سابه الظروف الطبيعية واجلغرافية 

الدين  يف  ال�سرتاك  عن  ف�سال  اأي�سا  والجتماعي  احل�ساري  والت�سابه 

.
)1(

الواحد

الرتكيب الفراغي للمنزل التقليدي: 

�سبق  ما  الإمارات  يف  التقليدي  للمنزل  الداخلي  الرتكيب  يعك�س 

ال�سائدة،  والجتماعية  اجلغرافية  للظروف  ا�ستجابة  من  عنه  احلديث 

للم�سكن  الداخلي  الرتكيب  عنا�سر  لأهم  تف�سيلية  درا�سة  ياأتي  وفيما 

التقليدي: 

الغـــــــــــــــــرف: 

والغرف لها طرازان، الأول �ستوي وهو ما يطلق عليه تعبري خمزن، 

اأما ما ي�سمى غرفة، وهي الغرفة  ويكون يف الطابق الأر�سي من الدار، 

التي تقع يف الطابق الأول من الدار. وقد ل يكون للغرفة نوافذ اإذا كانت 

تطل على ال�سارع، ويكتفي ببع�س الفتحات ال�سغرية امل�سماة »م�سابيح«، 

وللحجرة باب، ويف احلجرات املخ�س�سة للنوم يوجد يف جانب منها ما 

يعرف با�سم »م�سبح«، وهو املكان امللحق بغرفة النوم ولكن لي�س بداخله 
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مرحا�س، الذي يكون يف مكان خا�س من املنزل، ويطلق على هذا الأخري 

ا�سم )مطهر(، ويف تخطيط الغرف يراعي تخطيط غرف للذكور واأخرى 

لالإناث من اأهل املنزل، كذلك يراعي الف�سل بني الغرف امل�ستخدمة كلية 

من قبل اأهل املنزل وامل�ستخدمة من الزوار اأو ال�سيوف.

�سكل )3 -32(

امل�سقط الفقي للمنزل التقليدي بالإمارات

»الديوانية«  اأو  »املجل�س«  ا�سم  هذه  ال�سيوف  غرف  على  ويطلق 

واإمعانًا يف الف�سل يف تركيب املنزل يكون للمجل�س مرافقه امل�ستقلة من 

حمام ومكان لعمل القهوة، وما اإىل ذلك من حاجات منف�سلة متامًا عن 

املحمول  الكتلي  البناء  مبداأ  على  م�سيدة  التقليدي،  املنزل  اأجزاء  بقية 

على دعائم وعمد. ويف اأنواع الغرف كافة جند �سقوفها من اأعمدة خ�سبية 

يف  الآثار  واأقدم  النخيل.  جذوع  ذلك  يف  ي�ستخدم  وقد  اجلندل،  من 

الإمارات تدل على ا�ستمرارية ذلك النمط حتى الع�سر احلديث، فاأثار 

منطقة الهيلي تبني بع�س الأعمدة التي حملت �سقف الغرف امل�سنوع من 

الطابق  غرف  يف  النوافذ  تكون  الإ�سارة  �سبقت  وكما  النخيل.  م�ستقات 

الأر�سي يف اأ�سيق احلدود ما عدا غرفة املجل�س، وذلك لأ�سباب مناخية 

واجتماعية.
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فالح حنظل، معجم الألفاظ العامية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، وزارة الثقافة   )1(

والإعالم، اأبوظبي، 1978.

الغرفة  كانت  واإذا  والإ�ساءة.  الهواء  بتجديد  »امل�سابيح«  وت�سمح 

معدة كمجل�س يف الطابق الأر�سي ل�ستقبال الزوار وال�سيوف فاإنها تكون 

ذات نوافذ »دراي�س« كبرية احلجم ب�سورة وا�سحة، كما تكون اأقرب اإىل 

م�ستوى الأر�س. ويف بع�س الأحيان ل ميثل ذلك م�سكلة، واإذا كان املجل�س 

يطل على الفناء فاإن هناك عادة فناءًا اآخر يخ�س اأهل املنزل، واإذا كان 

املجل�س يطل على الطريق فاإن املجل�س ي�ستخدم من الزوار ولي�س من قبل 

وا�سعة  نوافذ  لها  كان  العلوي  الطابق  يف  الغرفة  كانت  واإذا  الدار،  اأهل 

لتفي بوظيفة الغرفة كمكان �سيفي يلطف احلرارة.

التي  هي  معينة،  وظيفة  لها  والفتحات  النوافذ  اأن  القول:  وجملة 

توجه منطها املعماري. وف�ساًل عن النوافذ ب�سكلها املتعارف عليه، توجد 

يف داخل الغرف نوافذ داخلية جموفة حمفورة يف اجلدران )ي�سمح �سمك 

الأغرا�س وبع�س  ت�ستخدم لو�سع  الكبري(. وهذه  اجلدار بذلك لعر�سه 

امل�ستلزمات املنزلية. ولذا هي »دراي�س« داخلية ت�سمى روزنة وهي اأقرب 

ومثل  الداخل.  من  الغرف  جدران  جتمل  التي  الداخلية  »الرفوف«  اإىل 

هذه املجال�س قد يطلق عليها ا�سم »ديوانية« واأحيانًا ا�سم »مربز«. ويلحق 

اأي�سًا بالغرف ال�سيفية يف امل�ساكن التقليدية �سرفات علوية ت�ساعد على 

.
)1(

تلطيف الهواء
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الكوار: �سبيه بالتنور ي�ستخدم للطبخ واأحيانًا للتدفئة.  )1(

الفـنـــــاء )احل��س(: 

وللفناء مكانة بارزة يف تركيب املنزل التقليدي كما �سبق واأ�سرنا، 

الناب�س، وجمال  املنزل  قلب  الريف، وهو  اأم يف  اأكان يف احل�سر  �سواء 

دعت  ما  اإذا  املنزل،  لأجزاء  وبالإ�سافة  ال�سكن  يف  امل�ستقبلي  التو�سع 

عليه  ويطلق  م�ستطياًل،  اأو  مربعًا  اإما  الفناء  ويكون  ذلك.  اإىل  احلاجة 

املنزل  نطاق  يحدد  �سور  به  يحيط  مك�سوف  وهو  )حوى(،  ا�سم  حمليًا 

بالن�سبة لل�سارع وبالن�سبة للم�ساكن املجاورة، ويعزل املنزل عن اخلارج؛ 

لي�سبح ما يحيط به من �سور داخاًل يف نطاق خ�سو�سية اأهل املنزل.

املمتدة،  الأ�سرة  لتو�سع  املتنف�س  فالفناء هو  اأن ذكرنا  �سبق  وكما 

توجد  وعادة  لذلك.  احلاجة  تدعو  عندما  التقليدي  املنزل  ت�سكن  التي 

داخل الفناء �سجرة واحدة على الأقل من الأ�سجار مثل اللوز. ويف الفناء 

يوجد البئر، ويطلق عليه حمليًا ا�سم - طوى(، ماوؤه لال�ستخدام املنزيل 

املاء  يحملون  بذلك  خمت�سني  عمال  بوا�سطة  ال�سرب؛  عدا  ما  اأ�سا�سًا 

يف قرب اأو غريها، واإن كانت بع�س الآبار تتميز مبائها العذب ال�سالح 

لل�سرب ويف املا�سي كان يجري رفع املاء من الطابق الأر�سي اإىل العلوي 

بو�ساطة »بكرة« كما يف بع�س منازل حي الب�ستكية.

وقد يوجد املطبخ يف جانب من الفناء، وبه »التنور« اأي�سًا الالزم 

بع�س  الفناء  يف  توجد  وقد  للطبخ،  الالزم   
)1(

والكوار اخلبز،  ل�سناعة 

لبع�س  اأو  احل�سر،  لأهل  كوقود  امل�ستخدم  »ال�سخام«  للفحم  املخازن 
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احلطب: اخل�سب املحلي واخلا�س بالطبخ.  )1(

حممد جا�سم اخلليفي، العمارة التقليدية يف قطر، املجل�س الوطني للثقافة والفنون   )2(

والآثار، الطبعة الثالثة، 2003.

اأهل اجلبال للمدن يف   اخلا�سة بالوقود، التي كان يجلبها 
)1(

الأحطاب

املا�سي يف رحالتهم التبادلية التقليدية. واأحيانًا يوجد مكان خم�س�س 

ل�سهولة  البئر  من  وبالقرب  الفناء  يف  يقع  الغالب  يف  ولكنه  للمطبخ، 

التخل�س من دخان املواقد والأبخرة املختلفة. وبالقرب من البئر الواقع 

يف الفناء يوجد عادة »البخار« وهو خمزن ت�سع فيه الأ�سرة متوينها من 

.
)2(

املوؤن 

 احلمام واملرحا�س:

بامل�سبح،  يعرف  ما  بها  يوجد  الغرف  بع�س  اأن  ذكرنا  اأن  �سبق 

ولكن يوجد يف املنزل مكان رئي�سي للحمام واملرحا�س اأي�سًا، وكان يلحق 

ببع�س امل�ساكن التقليدية يف املا�سي يف ركن من املنزل ويكون بال �سقف، 

الداخلي  الرتكيب  داخل  مكان  له  فيخ�س�س  الكبرية  امل�ساكن  يف  اأما 

للمنزل، �ساأنه يف ذلك �ساأن بقية عنا�سر الرتكيب. وكان يراعى يف مواقع 

احلمامات واملراحي�س من املنزل بع�س العتبارات الدينية والجتماعية، 

مثل األ يكون اأحدهما يف اجتاه القبلة، كذلك الغالب اأن يكون منف�سلني 

وما  املنزل  لأهل  منهما  يخ�س�س  ما  بني  يف�سل  كذلك  الآخر،  عن  كل 

القيوين  اأم  مناطق  بع�س  يف  املرحا�س  على  ويطلق  للزوار،  يخ�س�س 

اأحيانًا ا�سم »�سندا�س«.
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)ف�سيح العامي يف �سمال جند( لعبد الرحمن ال�سويداء 3 / 1488: الليوان: �سالة   )1(

مك�سوفة اأو بهو مك�سوف من اأحد اجلوانب ... كان النا�س يجل�سون فيه يف ال�سيف 

.... وُيجمع على لياوين وليوانات 

 الليـــ�ان – الإيــ�ان: 

الأهمية،  البالغة  الداخلي  الرتكيب  عنا�سر  من   
)1(

الليوان يعد 

عن  عبارة  فهو  واجتماعية،  جغرافية  لظروف  ا�ستجابة  يعد  اأي�سًا  وهو 

جانبه  من  بالفناء  ويت�سل  كافة،  املنزل  غرف  معظم  عليه  تفتح  مكان 

املفتوح؛ اأي اإن التوجيه يف الرتكيب الداخلي هو نحو الفناء دائمًا ولي�س 

نحو اخلارج، مبعنى اأن التوجيه داخلي الطابع، وياأخذ الليوان �سكل رواق 

هذه  وتكون  »�سنطوانة«  ت�سمى حمليًا  اأعمدة  عدة  على  مرفوع  �سقف  له 

الأعمدة حجرية اأو خ�سبية واأحيانًا ت�ستورد جاهزة من اخلارج. 

�سرفة  يعني  ما  وهو  الليوان  على  »�سابط«  ا�سم  اأحيانًا  يطلق  وقد 

بالدور الأر�سي مرتفعة قلياًل عن �سطح الأر�س، اأو �سطح الفناء. ويطلق 

اأحيانًا على الليوان ا�سم اآخر يف بع�س مناطق الإمارات مثل »الطارمة«. 

وبخا�سة  اجلافة  العامل  دول  من  العديد  يف  �سائع  الليوان  منازل  وطراز 

يتطلب  الليوان  لأن  الطراز؛  بتنفيذ  ت�سمح  التي  الف�سيحة  الأماكن  يف 

املنزل يف  اجزاء  فاإن هناك عالقة بني  ولذلك  اأمامه،  اأر�سيًا  ا�ستمرارًا 

الداخل والفناء يف اخلارج عرب »الليوان«، فطرز الليوان قليلة النت�سار يف 

بلد جبلي مثل لبنان، لعدم توافر امل�ساحات املمتدة وامل�سطحة وال�ستمرار 

الأر�سي الالزم لليوان. وقد ي�ستخدم الليوان كمكان ل�ستقبال ال�سيوف 

من املقربني فقط، اأما غري املقربني في�ستقبلون يف املجل�س، اأي اإن الليوان 
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حممد مدحت جابر عبد اجلليل، العمران التقليدي يف دولة الإمارات العربية املتحدة،   )1(

مركز زايد للرتاث، 2000.

درا�سة  املتحدة،  العربية  الإمارات  كتاب  يف  امل�سادر،  متعددة  مياه  متويل،  حممد   )2(

م�سحية �ساملة، معهد البحوث والدرا�سات العربية، القاهرة 1979، �س 532 – 33.

عائلي اأكرث من املجل�س، كذلك قد ي�ستخدم الليوان ك�سالة املعي�سة. ويف 

بع�س البالد العربية ي�سمى »الإيوان« وهذا النمط العمراين �سائع يف اإيران 

ثالث  من  مغلق  الليوان  اإن  القول  �سوريا، وميكن  و�سمال  العراق  و�سمال 

الهواء  مبرور  ي�سمح  التنظيم  وهذا  الرابعة.  اجلهة  من  ومفتوح  جهات 

خالل املبنى اإىل كل غرفة، ويوجد ليوان املعي�سة نحو ال�سمال لال�ستفادة 

.
)1(

من الرياح املنع�سة، ويتميز الليوان بالأعمدة اجلميلة التي تدعمه 

البعد البيئي يف العمران التقليدي يف اب�ظبي

الرتكيب اجلي�ل�جي:

الإمارات،  دولة  العمران يف  كبرية يف  اأهمية  ذا  العامل  هذا  يعد 

ميزة خا�سة  لها  التي  املوا�سع  ببع�س  القدم  منذ  العمران  ارتبط  حيث 

برتاكيب  العمرانية  املوا�سع  فارتبطت  اجليولوجي،  الرتكيب  حيث  من 

الآبار، كذلك حيث  الينابيع ووجود  ت�ساعد على تفجر  جيولوجية معينة 

اأ�س�س الزراعة،  اأ�سا�س قدمي من  �سمحت الطبقات ب�سق »الأفالج« وهي 

اإل حيث  ووجدت يف جبال احلجر منذ الألف الثاين ق.م، وهي ل ت�سق 

احلاملة  ال�سخرية  الطبقات  يف  اأفقيًا  ميتد  �سناعي،  نفق  اإن�ساء  ميكن 

، وهو ما ل ميكن تنفيذه يف الطبقات كافة.
)2(

للماء الباطني
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وترتبط الواحات، بحكم كونها منخف�سات، بالرتكيب اجليولوجي 

قريبة  اأعماق  وعلى  ب�سهولة  اجلويف  املاء  على  باحل�سول  ي�سمح  الذي 

ن�سبيًا من املناطق املحيطة بها.

�سكل )33-3( 

اللي�ان يف امل�ساكن التقليدية يف 

الإمارات ويفتح على الفناء الو�سط 

للبيت من جهة وعلى فراغات املنزل 

الداخلية من اجلهة الأخرى

الع�امل املناخية والنباتية:

كانت ا�ستجابة العمران التقليدي يف الإمارات وا�سحة جلية منذ 

القدم حتى الوقت احلا�سر، فقد عمل ال�سكان دائمًا على تقلي�س التاأثري 

ي�سمد  ت�سميم  ذات  منازل  باإبداع  اخلليج  منطقة  يف  القا�سي  املناخي 

اأمام العوامل املناخية، و�سيما احلرارة الفائقة والرطوبة املرتفعة، وهو 

ما جند له مثياًل يف العديد من جهات العامل املماثلة، ففي ولية كلورادو 

الأمريكية جند منازل تقليدية طينية )من اللنب(، تكون فيها احلوائط 

 6 ب�سمك  حائط  كل  ويكون   ،)Double wall( مزدوجة  واجلدران 
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)1( McHenry، P.، A dobe and Ramed Earth Building، Wiley، New 
Yourk، 1984، PP. 15-39.

)2( Abdullah، I.M، Design & Construction of Traditional House in 
Bahrain، El-Maathorat El-Shaabia، No. October 1986، ElDoha، 

PP. 32-34.

قريبة  خليجية  دولة  ويف   .
)1(

للهواء بو�سات   4 بينهما  يف�سل  بو�سات، 

اأن  نف�سها، جند  املناخي  ولها اخل�سائ�س  البحرين،  الإمارات هي  من 

عنا�سر املبنى وتركيبه ت�سيد لتقاوم املناخ القا�سي �سيفًا، فتكون فتحات 

اإىل  املنزل  داخل  برطوبة  لالحتفاظ  ومرتفعة  �سيقة  الأر�سي  الطابق 

اأق�سى حد، كذلك تتم حماية النوافذ والفتحات ب�ساتر خ�سبي حماية لها 

من اأ�سعة ال�سم�س، وكل خطة املنزل البحريني التقليدي موظفة للحماية 

تباين من  الإمارات مع وجود  . ويحدث مثل ذلك يف دولة 
)2(

املناخ من 

ال�ساحلية  املدن  فم�ساكن  املناخ؛  لعن�سر  ال�ستجابة  يف  لأخرى  منطقة 

تبدي مقاومة للمناخ عن طريق اجلدران ال�سميكة واإن�ساء »الرباجيل« يف 

املباين، كما اأن تخطيط املنزل من الداخل يعك�س الرغبة يف تقليل تاأثري 

احلرارة من خالل تنظيم اأجزائه املختلفة.

الأبعاد الجتماعية والقبلية:

كانت هذه الأبعاد ذات تاأثري طاغ يف العمران والبناء التقليدي يف 

لها منطقتها اخلا�سة،  كان  ال�سحراء  قبيلة يف  لكل  فبالن�سبة  املا�سي، 

القبيلة،  »ديرة«  املنطقة  على هذه  ويطلق  اأخرى،  قبيلة  ت�ستغلها  ل  التي 

وبالتايل فلها وحدها حق اإقامة ال�سكن والرعي بها. وقد انتقلت ت�سمية 

»ديرة« هذه، وا�ستقت من النظام البدوي، لت�سبح من معامل املدن اأي�سًا، 

ففي مدينة دبي جند »ديرة دبي«. 
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منع الحتفاظ باحليوانات يف املنازل اأو قريبًا منها حاليًا وبخا�سة يف املدن.  )1(

قبلية  عادات  املتنقل  و�سبه  املتنقل  البدوي  العمران  حكم  كذلك 

�سارمة تنظم و�سع »بيوت ال�سعر«، وهي �سكن البدو اأ�سا�سًا، وو�سع خيمة 

رئي�س القبيلة بني بقية اخليم. ومو�سع العمران البدوي بعيد عن م�سدر 

املاء �ستاء، ويف ال�سيف لبد من القرتاب بوحدات ال�سكن من م�سدر 

وحدات  يف  ال�سكن  تف�سيلهم  يف  البدوية  العادات  واأثرت  وهكذا.  املاء، 

متنقلة ا�سا�سًا تنا�سب الطبيعة التي جبلتها عليها.

عدم  اأ�سباب  اأحد  القبلية  التقاليد  هذه  بع�س  اإهمال  كان  وقد 

جناح بع�س م�سروعات توطني البدو الرحل بعد ظهور البرتول، وجنحت 

يف  البدو  حياة  من  م�ستقاة  اأبعادًا  بع�سها  ا�ستمدت  حني  امل�سروعات 

املا�سي واأهمها »ال�سعبيات« التي تنت�سر يف الإمارات اليوم ك�سكن لبع�س 

ال�سكان، ومنهم بع�س القبائل البدوية، حيث جرى الحتفاظ لهم فيها 

ببع�س اأبعاد املا�سي كالفناء املفتوح وحجرة وا�سعة ي�سيف كل منهم اإليها 

ما يراه منا�سبا ح�سب رغبته، وخلف ال�سكن اأي�سًا مت�سع لإيواء احليوانات 

.
)1(

الذي هو جزء ل يتجزاأ من حياة البدو 

الديــــــــــــن:

دخلت  منذ  وا�سحة  للدين  التقليدي  العمران  ا�ستجابة  كانت 

عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  بعثة  من  وجيزة  مدة  بعد  الإ�سالم  يف  املنطقة 

قدر  اأكرب  دائمًا  يراعى  التقليدي  امل�سكن  اأن  يف  ذلك  متثل  وقد  و�سلم، 

املنزل  خطة  اأن  وجدنا  ولذلك  خا�سة،  ولالإناث  عامة  اخل�سو�سية  من 



جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي230

)( Ragette، F.، Op. it.، PP. 179-81 

التقليدي دائمًا تف�سل بني »املجل�س« اأو »الديوانية« كمكان ل�ستقبال الزوار 

وال�سيوف، وبني بقية اأجزاء املنزل. وحتى يف اأب�سط اأ�سكال ال�سكن كما 

هي احلال يف »بيوت ال�سعر« اخلا�سة بالبدو، جند اأن اخليمة مق�سمة بني 

فيها  املدن جتلت  كم�ساكن  والثابتة  الدائمة  املنازل  ويف  الإناث.  الذكور 

تزخر  بينما  الأ�سخا�س،  ر�سوم  عن  والبعد  تعاإىل،  هلل  الوحدانية  فكرة 

بالر�سوم والزخارف الهند�سية والر�سوم التجريدية اأي�سًا، وهو ما يتمثل 

ال�ساأن بني  اإذ لوحظت فروق مثاًل يف ذلك  يف معظم العامل الإ�سالمي؛ 

.
)1(

منازل امل�سلمني وامل�سيحيني يف لبنان 

الأمن واحلماية: 

الأمن واحلماية من الأهداف القدمية لل�سكن عرب التاريخ، و�سمم 

امل�سكن التقليدي يف الإمارات منذ البداية لتحقيق هذا الهدف، وهدف 

احلماية والأمن كان �سروريًا يف املا�سي يف ظل احلروب القبلية وتاأثريات 

�سكل )3 -34( 

خريطة ت�زيع 

القبائل يف اب�ظبي
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ويف  ال�سميك،  الكتلي  البناء  �سكل  وقد ظهر ذلك يف  البيئة اجلغرافية، 

اأن بع�س املنازل كانت، كما لحظنا، تخ�س�س لل�سكن والدفاع يف الوقت 

اأو احل�سن  القلعة  فاإن  لل�سكن فقط  املنزل  نف�سه، ويف حالة تخ�سي�س 

عامل  متثل  وقد  العدوان.  قوى  من  عامة  العمرانية  املحلة  حتمي  كانت 

احلماية والأمن اأكرث يف م�ساكن احلكام والروؤ�ساء الذين كانت اإقامتهم 

عمومًا يف مثل هذه امل�ساكن التقليدية التي تكفل احلماية.

الهجرة امل��سمية:

ارتبط العمران التقليدي يف دولة الإمارات العربية املتحدة بنوعني 

والثاين  الراأ�سية،  بالهجرة  ت�سميته  ميكن  الأول  املو�سمية،  الهجرة  من 

الهجرة الأفقية.

�سكل )35-3(

 احل�س�ن والقالع يف الإمارات 

مفرد بيئي افرزه احلاجة ايل 

احلماية والمن

اأما عن النوع الأول فقد كانت هذه الهجرة تتم يف املكان نف�سه يف 

املدن، حني ينتقل ال�سكان من غرف الطابق الأر�سي املخ�س�سة للمعي�سة 

الكبرية  والنوافذ  الوا�سعة  بال�سرفات  واملهياأ  العلوي،  الطابق  اإىل  �ستاء 

واملجهزة اأ�ساًل لق�ساء �سكان املنزل التقليدي ف�سل ال�سيف بها. وحتى 



جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي232

)1( Cloes، A.، & Jackson، Windtower in Dubai، 1976. PP. 12-13.

يف املنازل املتوا�سعة كان بها بال�سطح العلوي غرفة واحدة �سيفية تفي 

مع  اأعلى  اإىل  اأ�سفل  من  راأ�سًا  احلالة  هذه  يف  فالنتقال  الغر�س،  بهذا 

تغري الف�سول. وكما لحظ »كلوزو وجاك�سون« فقد تدهورت هذه الهجرة 

الراأ�سية كثريًا الآن مع تدهور العمران التقليدي، وبعد غزو اأجهزة تكييف 

الهواء احلديثة للمباين. وجدير بالذكر اأنه يف حالة وجود البارجيل  يف 

املنزل التقليدي تكون حركة النتقال الراأ�سي هذه حمدودة نوعًا ما؛ لأن 

اأعلى  البارجيل يقوم بوظيفة حتديد اجتاه الهواء والتهوية الرا�سية من 

اإىل اأ�سفل املبنى. يالحظ كذلك اأن هذه احلركة الرا�سية مل تكن عامة 

اإذا كان مزدحمًا ب�سكانه، مبعنى  التقليدي  اأن املنزل  اأو مطلقة، مبعنى 

 .
)1(

ارتفاع درجة التزاحم، اأدى ذلك اإىل تقلي�س هذه احلركة الرا�سية 

اأما النوع الثاين من الهجرة فهو الأهم، نعني به انتقال ال�سكان من 

منازلهم ال�ستوية التقليدية »الثابتة« والدائمة اإىل منازل امل�سيف الأقل 

الأحيان  بع�س  يف  عادة  تقام  ال�سيف  منازل  وكانت  دوامًا.  واأقل  ثباتًا 

وف�سيحة  خلوية  اأماكن  يف  ال�سيف  م�ساكن  من  بعيدة  غري  م�سافة  على 

من  قريبًا  وتتمو�سع  املزروعات،  من  وغريها  النخيل  ب�ساتني  ت�سغلها 

م�سادر املياه، وبعيدة نوعًا ما عن مناطق الزدحام والكتظاظ باملدن. 

ويف حالت اأخرى تكون م�ساكن ال�سيف هذه بعيدة عن امل�ساكن ال�ستوية 

واملقار الدائمة لل�سكان، وعادة ما تكون خارج الإمارة نف�سها. وعلى ذلك 

فاإن ال�سكان يف الإمارات كانوا يبقون يف م�ساكن ال�ستاء، ويتغلبون على 

حرارة ال�سيف بال�سوائل املنا�سبة التي توجد يف م�ساكنهم كالرباجيل، اأو 
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حممد مدحت جابر عبد اجلليل، العمران التقليدي يف دولة الإمارات العربية املتحدة،   )1(

مركز زايد للرتاث، 2000.

ي�ستفيدون ببع�س اأجزاء املنزل التي تلطف الهواء، مثل الليوان والأروقة 

.
)1(

املفتوحة على الفناء 

التقليدية  العمارة  معطيات  من  عر�سه  مت  ما  يف  التاأمل  بعد 

رداءتنا  اهم  من  واحدة  امام  اننا  ندرك  لعلنا  ابوظبي  يف  والرتاثية 

واننا  قوي،  باإرث  العامل  نواجه  اننا  نعي  ولعلنا  واحل�سارية،  الثقافية 

عندما ن�سطدم باحل�سارات الأخرى فاإننا ل نكون �سمن دائرة التاأثري 

احل�ساري الحادي باعتبارنا ح�سارة ا�سعف ل جذور لها يف التاريخ ، 

يف  خال�سة  اإن�سانية  جتربة  خربة  لنا  ترك  قد  املا�سي  ان  ندرك  ولعلنا 

مواجهته مع البيئة وان تلك العمائر هي افراز تلك املواجهات، ولعلنا نعلم 

ونوؤمن ان ما منتلكه كارث ح�ساري ومعماري فانه مادة جيدة ن�ستطيع 

اذا ما طورناها ان ن�سل حللول ومعاجلات بيئية متفردة.

الطابع املعماري ما هو اإل نتاج طبيعي لثقافة املجتمع، وهو التفاق 

وفنيه  بنائيه  امكانيات  ي�سبع  وعمراين  معماري  ن�سق  على  الفراد  بني 

الذين متيزوا بقدرات ومواهب عالية ان�سجمت مع بيئتهم وتراثهم بحيث 

والعادات  والعقائد  التقاليد  مع  ويتالءم  ين�سجم  ما  للمجتمع  حققت 

اإىل تعميم طراز �سامل  ال�سائدة. ولكن عمارة احلداثة �سعت  واملرا�سم 

خ�سو�سية  بني  متييز  دون  كافة  املباين  ويف  العامل  انحاء  خمتلف  يف 

احلديثة  والتكنولوجيا  الن�ساء  عاملية  على  واعتمدت  مبنى  كل  للطبيعة 
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�سكل )3 -36(

 من�ذج من عمارة اب�ظبي 

احلداثية ...من�ذج مت ت�سريبه 

ايل جمتمعاتنا.  حتى وان ا�ستمل 

على مفردات تراثية ق�سرية.

واملواد املعا�سرة وقدرتها على خلق ح�سارة دولية وقيم مثلى يطمح اليها 

منظريها بحيث يكون باإمكانها اإلغاء الظروف املحلية، �سواء املناخية اأو 

الطبوغرافيا اأو املناظر املحيطة اأو العادات و التقاليد الجتماعية للنا�س، 

الأ�سباب  ولهذه  مبا�سر.  ب�سكل  حا�سرا  الق�سد  ذلك  يكن  مل  وان  حتى 

كانت عمارة احلداثة فاقدة للمكان والهوية، ونتيجة لذلك فقد انف�سلت 

احلداثة املعمارية عن لغة العمارة انف�سال نهائيا، وا�سبحت بدون لغة 

تنعدم  وبانعدامها  الهوية،  الأ�سا�سي عن  املعرب  اللغة هي  ولأن  اأو هوية. 

الهوية، وكما يقول الفيل�سوف الأملاين هيدغر باأنه لي�س باإمكاننا اعتماد 

عمارة بال هوية لها حيث ل ت�ساعد الإن�سان على العي�س يف بيئته التاريخية 

والجتماعية، ثم يردف قائال: لقد كانت العمارة تعرب عن مفهوم قومي، 

ثم ا�سبحت اعتباطية فاقدة ال�سخ�سية.
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»ابنيتنا ت�ؤثر يف �سل�كنا«

بهذه اجلملة و�سع املفكر »رينيو دوبو« احلائز على جائزة نوبل يف 

بـ »اإن�سانية الإن�سان نقد علمي  العلوم عنوان لأحد ف�سول كتابة املعنون 

للح�سارة املادية« حيث يقول اإن الأ�سطورة القائلة باأن الإن�سان له القدرة 

حدود  لوجود  وذلك  �سحيحة  غري  التغري  دائمة  بيئات  يف  التاأقلم  على 

بيولوجية – ع�سوية – ونف�سانية هي التي حتدد هذا التاأقلم واملوائمة، 

ولذلك لبد اأن يكون التغيري منا�سبا لهذه املتغريات.

لها  بيئة  انه لبد من حتديد  تقول  ان هناك خرافة  اي�سا  ويقول 

النا�س  الإن�سان وذلك بال �سك م�ستحيل لأن اذواق  خوا�س مثلى حلياة 

خمتلفة وم�ساربهم متنوعة ومطاحمهم متباينة، ولذلك لبد من معرفة 

طريقة لتوجيه القوى املحيطة به بحيث تغذي املظاهر املتنوعة لل�سعادة 

تتفتح  بيئات  ابداع  التكنولوجيا  اهداف  اهم  يكون  ان  ويجب  والإبداع. 

فيها اإمكانات الإن�سان على او�سع نطاق.

ويتطرق املفكر ل�سعوبة حتديد تاأثري البيئة على الإن�سان، مع انها 

موجودة، وذلك لن احلياة العادية مليئة بامل�ساكل املعقدة وغري املحددة 

ا�سافة اإىل ان افراد الب�سر متباينون ب�سورة كبرية خا�سة ان مقايي�س 

ال�سحة والرفاه والراحة وال�سعادة لي�ست �سهله التحديد يف الإطار العلمي 

وذلك لأنها لي�ست امور مو�سوعية بل هي م�ساعر فردية تتاأثر بال�سروط 

الجتماعية.
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ر�سالة ماج�ستري،  الإمارات،  دولة  ال�سكان يف  تهديف عملية  احمد،  حممد حممود   )1(

جامعة القاهرة، 2005.

ولكنه مع كل ما ذكره فانه يرى ان بع�س النظريات ميكن اعتمادها 

كاأ�سا�س نظري يف حتديد هذه العالقة، ومن ذلك ان كل مناحي البيئة 

لبد ان ت�سكل جهازا ايكولوجيا واحدا بحيث يكون الإن�سان جزءا من هذا 

وال�سلوكية  اجل�سمية  ال�سحة  يحقق  ان  ي�ستطيع  ل  فهو  ولذلك  املحيط. 

والعقلية اإذا مل تكن ال�سروط منا�سبة ل�سحة البيئة كلها. ومن ذلك اي�سا 

ان البيئة التي توفر اأف�سل ال�سروط املالئمة للتنمية الإن�سانية هي التي 

متلك قابلية كافية للتغيري.

ويرى اي�سا ان العالقات املتبادلة بني النا�س من اهم العوامل التي 

ان  تثبت  النف�سي  الطب  �سواهد  لن  املخططون،  عليها  يعتمد  ان  يجب 

ع�سوية الإن�سان يف جماعة او جمتمع تزيده قوة يف مواجهه ال�سدمات 

وت�ساعده على تربية ابنائه ليكونوا �سعداء. ويف املقابل فاإن فقدان النتماء 

للجماعة يف جيل معني يجعل اجليل الذي يليه اأقل قدره على الندماج يف 

.
)1(

املجتمع مما يولد جمتمعا منعزل يلفه ال�سقاء 

حلالة  طبيعية  نتيجة  لي�ست  لالأر�س  بانتمائه  الإن�سان  �سعور  ان 

احلقيقة  ولكن  املجتمع  له  يوفره  الذي  واملادي  القت�سادي  التوازن  من 

تكمن يف النتماء ال�سعوري، انتماء العادات. لعل جمتمعا يبني على فكرة 

تاأ�سيل مفرداته وهويته ودللته، هو جمتمع اأكرث متا�سكا. ولعل العديد 
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من التوجهات التي تطلقها حكومة ابوظبي نحو ال�سالة وتاأ�سيل حركة 

املجتمع نحو تاأكيد هويته التي يفتخر بها كل اإماراتي جتعل من التاأمل يف 

املا�سي الغني مبرياثه الإن�ساين قبلة معمارية يتوجه اليها كل راغب يف 

احداث ا�ستدامة معمارية وعمرانية تاأخذ من درو�س املا�سي مر�سدا لها 

نحو عمارة امل�ستقبل.
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�سهيل عبود الدرمكي، القت�ساديات يف ت�سميم الوحدة ال�سكنية يف دولة الإمارات   )1(

العربية املتحدة، ر�سالة ماج�ستري، جامعة القاهرة، 2005.

الفصل الثاني
ابوظبي وحاضرها

)1(
امل�قـــع:

�سكل )3 -37(

 خريطة اب�ظبي

 Projection: 

 Universal
 Transverse

 Mercator
 Datum: WGS84
Zone: 40 North

الإمارات العربّية املّتحدة هي دولة احتادية تقع يف �سرق �سبه اجلزيرة 

العربية، يف جنوب غرب قارة اآ�سيا مطلة على �ساطيء  اجلنوبي اخلليج 

العربي. لها حدود بحرية م�سرتكة من ال�سمال الغربي مع دولة  قطر ومن 

اجلنوب  ومن  ال�سعودية  العربية  اململكة  مع  وبحرية  برية  حدود  الغرب 

ال�سرقي مع �سلطنة ُعمان وتبلغ م�ساحتها حوايل 88716 كيلو مرت مربع. 

تاأتي ت�سمية الإمارات ن�سبة اإىل الإمارات ال�سبع التي �سكلت احتادا فيما 

اأبوظبي، واإمارة دبي،، واإمارة ال�سارقة، واإمارة راأ�س  اإمارة  بينها وهي، 

اخليمة، واإمارة عجمان، واإمارة اأم القيوين، واإمارة الفجرية.
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املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  يف  معروفا  كان   ،1971 قبل 

والإمارات املت�ساحلة اأو �ساحل عمان املت�سالح، يف اإ�سارة اإىل هدنة يف 

القرن 19 بني اململكة املتحدة والعديد من �سيوخ العرب. كما مت ا�ستخدام 

ا�سم �ساحة القرا�سنة يف اإ�سارة اإىل الإمارات يف القرن من 18 اإىل القرن 

ال 20 يف وقت مبكر.

تاأتي يف املرتبة ال�ساد�سة يف العامل من حيث احتياطاتها النفطية، 

ودولة الإمارات العربية املتحدة متتلك واحدا من اأكرث القت�سادات منوا 

ال�سرف يف  اأ�سعار  والع�سرين يف  الثاين  القت�ساد  وهو  اآ�سيا.  يف غرب 

الإجمايل،  املحلي  الناجت  من  الفرد  ن�سيب  يف  والأكرث  العاملي،  ال�سوق 

وهي ثاين اأكرب دولة يف القوة ال�سرائية للفرد الواحد، وعلى ن�سبة عالية 

ن�سبيا يف موؤ�سر التنمية الب�سرية للقارة الآ�سيوية، دولة الإمارات العربية 

من  القت�ساد  تطوير  املرتفع يف  الدخل  ذات  اأنها  على  ت�سنف  املتحدة 

خالل �سندوق النقد الدويل.

التعاون لدول اخلليج العربية،  الإمارات ع�سو موؤ�س�س يف جمل�س 

ودولة ع�سو يف جامعة الدول العربية. وهو اأي�سا ع�سو يف  الأمم املتحدة، 

ومنظمة املوؤمتر الإ�سالمي، منظمة اأوبك، ومنظمة التجارة العاملية.

 5500 ب  املتحدة  العربية  الإمارات  يف  ب�سري  وجود  اأول  يوؤرخ 

يف  اخلارجي  العامل  مع  التفاعل  على  اأدلة  توجد  كما  امليالد  قبل  �سنه 

تلك املرحلة املبكرة ول�سيما مع احل�سارات يف ال�سمال مع فار�س. هذا 

جبال  يف  النحا�س  جتارة  ب�سبب  النطاق  وا�سع  واأ�سبح  ا�ستمر  التوا�سل 
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احلجر والتي بداأت قرابة الـ 3000 قبل امليالد. وقد �سهل تدجني اجلمل 

بحلول  املنطقة  هذه  تاريخ  بازدهار  امليالد  قبل  الثاين  الألف  نهاية  يف 

القرن الأول امليالدي بداأت حركة مرور القوافل الربية بني �سوريا واملدن 

يف جنوب العراق. اأي�سا، كان هناك ال�سفر البحري اإىل امليناء الهام يف 

اأومانا )رمبا يف الوقت احلا�سر اإىل اأم القيوين( ومن ثم اإىل الهند. هذه 

الرومان.  قبل  امل�ستخدم من  الأحمر  البحر  لطريق  بديال  كانت  الطرق 

كانت املوانئ واملعار�س الكربى يف دبا التي كانت مركزا جتاريا هاما يف 

ذلك الوقت قد جلبت التجار حتى من الأماكن البعيدة كال�سني.

اإمــــارة اأبــ�ظـــــبـي: 

 67،340 اإىل  ت�سل  م�ساحة  مع  ال�سبع  الإمارات  اأكرب  تعترب  وهي 

ي�سل  احت�ساب اجلزر.  دون  اإىل %86.7  ت�سل  بن�سبة  مربعًا  كيلو مرتًا 

ن�سمة )تقديرات منت�سف  اإىل 1،967،659  اأبو ظبي  اإمارة  عدد �سكان 

امل�ساحة  وت�سل   )2010-2005(  %7.7 ال�سكان  منو  معدل  مع   )2010

املزروعة بالدومن فيها 556،109 يف عام )2010( وعدد الأ�سجار املثمرة 

�سكل )3 -38(

 �سكل ي��سح دولة الإمارات 

وحدود اإماراتها ال�سبع
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283،976. وت�ستهر فيها زراعة التمور، واخل�سراوات، تربية الدواجن، 

اإنتاج م�ستقات احلليب والأ�سماك. 

�سكل )3 -39(

�س�رة بان�رامية ملدينة اأب�ظبي

اأبوظبي،  مدينة  هي  رئي�سية  مناطق  ثالث  اأبوظبي  اإمارة  ت�سم 

املنطقة ال�سرقية، واملنطقة الغربية.

الدولة  رئي�س  مقر  وهي  الدولة،  عا�سمة  هي  ظبي  اأبو  ومدينة 

وجمل�س الوزراء واأغلب الوزارات واملوؤ�س�سات الحتادية وكذلك ال�سفارات 

فيها  تقع  وكذلك  الدويل،  ظبي  اأبو  ومطار  زايد  ميناء  وفيها  الأجنبية، 

معظم �سركات البرتول واملن�ساآت والأ�سواق التجارية. ويعد كورني�س اأبو 

ظبي وما فيه من حدائق ونوافري من املعامل اجلمالية للمدينة.

�سديدة  منطقة  العني  مدينة  وعا�سمتها  ال�سرقية  املنطقة  اأما 

املياه  فيها  وتتوفر  واحلدائق،  واملزارع  اخل�سرة  فيها  وتكرث  اخل�سوبة 

الطبيعية التي تتدفق عن طريق قنوات حتت الأر�س وعن طريق الآبار. 

األعاب  وحديقة  حفيت  وجبل  الفاي�سة  العني  حدائق  معاملها  اأهم  ومن 

الهيلي وحديقة احليوانات ومتحف العني لالآثار.
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من  كثري  بها  ويوجد  الغربية،  املنطقة  عا�سمة  هي  زايد  ومدينة 

الغابات احلرجية املزروعة ملكافحة الت�سحر، وتبلغ م�ساحة الغابات نحو 

100 األف هكتار وعدد الأ�سجار فيها زهاء 20 مليون �سجرة، وكذلك يوجد 

الروي�س.  يف  البرتول  تكرير  وم�سفاة  الربية  البرتول  حقول  بع�س  فيها 

ويتبع الإمارة العديد من اجلزر اأهمها: جزر دا�س ومربز وزركوه وارزنة، 

وهي اأهم مناطق حقول البرتول البحرية، وجزيرة دملا وال�سعديات واأبو 

الأبي�س و�سري بني يا�س. 

طبيعة الأر�س والت�ساري�س:

�سكل )3 -40( خريطة اب�ظبي

Projection: Universal Transverse Mercator Datum:

 WGS84 Zone: 40 North
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تكون اأرا�سي دولة الإمارات يف معظمها من �سحاري ول �سيما يف 

املناطق الداخلية الغربية وتتخلل تلك املناطق عدة واحات م�سهورة اأهمها 

تلك التي ت�سغلها مدينة العني وحما�سر ليوا التي تقع علي بعد نحو 200 

كم اإيل الغرب من مدينة العني وت�سم الآن اأكرث من 600 واحة وتقع اإيل 

اجلنوب من هذه املناطق الكثبان الرملية الهائلة التي ت�سكل حدود الربع 

اخلايل و يعترب جبل حفيت حدا جنوبيا لواحة الرب ميي حيث تقع مدينة 

العني و يبلغ ارتفاعه نحو 1222مرتو اإ�سافة اإيل حفيت فاإن هناك �سل�سة 

ت�سطر �سبه جزيرة م�سندم  التي  با�سم جبل حجر  املعروفة  من اجلبال 

و متتد علي م�سافة 80 كم �سمال و جنوبا بعر�س ي�سل اإيل نحو 22كم 

فتخرق عمان لت�سل اإيل الطرف ال�سرقي من �سبه اجلزيرة العربية ، ويف 

�سفوح املناطق ال�سمالية من هذه ال�سل�سلة التي ي�سل ارتفاعها نحو 2438 

بوجود  لل�سل�سلة  الغربية  ال�سفوح  وتتميز   ، خليمة   ا  راأ�س  مدينة  تقع  م 

الوديان الكبرية و الأخاديد التي ي�ستغل بع�سها للزراعة .

الع�امل املناخية:

الرط�بة:

يبلغ متو�سط الرطوبة يف معظم اأنحاء الدولة حوايل 60% اإىل %70 

ماعدا املناطق ال�ساحلية فرتتفع فيها ن�سبة الرطوبة لأكرث من 90% ب�سبب 

الرطوبة  يف  الرتفاع  هذا  وي�سبب  العربي،  اخلليج  �ساحل  علي  وقوعها 

الن�سبية زيادة بالإح�سا�س باحلرارة.
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الـريـــــــــــاح:

ال�سنة،  مدار  على  الرياح  من  نوعان  عامة  ب�سفة  الدولة  ي�سود 

اأو  جنوبية  رياح  والثانية  العربي  اخلليج  من  تهب  �سمالية  رياح  الأويل 

ال�سيف  يف  حارة  رياح  وهي  الهندي،  املحيط  من  تهب  �سرقية  جنوبية 

ودافئة يف ال�ستاء وعادة حمملة بالأتربة وغالبا ما يزيد هبوبها يف ف�سلي 

هذه  وتاأثري  الرطوبة  ن�سبة  يف  كبري  ارتفاع  وي�سحبها  وال�سيف  الربيع 

الرياح وتلك على املباين ويختلف من ف�سل لأخر.

الأمطــــــــــــــــار:

ي�سل معدل �سقوط الإمطار يف دولة الإمارات اإىل حوايل 65 �سم 

وي�سقط  وابريل  نوفمرب  الأمطار بني �سهري  وت�سقط  �سنويا  املتو�سط  يف 

اأكرث من ن�سفها يف �سهري دي�سمرب ويناير.

�سط�ع ال�سم�س:

قد  النهار مما  �ساعات  ولأغلب  با�ستمرار  اأ�سعتها  ال�سم�س  تر�سل 

ال�سنة  �سهور  معظم  املحتمل  احلد  عن  احلرارة  درجات  ارتفاع  يف�سر 

خا�سة اأ�سهر ال�سيف.

اخلريطة البي�مناخية:

تعتمد اخلريطة البيومناخية على تكوين عالقة بني درجة احلرارة 

وبني الرطوبة الن�سبة تتمثل يف ر�سم بياين ذي حمورين  ويتمثل الظروف 

املناخية يف وقت معني باحلرارة والرطوبة الن�سبية ميكن حتديد اإن كانت 
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هذه الظروف مريحة اأم ل، فمثاًل درجة حرارة 27o قد تكون مريحة يف 

حالة رطوبة ن�سبية 50% ولكنها تعطي �سعورًا باحلرارة عند رطوبة ن�سبة 

الر�سم  على  تظهر  متفاوتة  بدرجات  الراحة  منطقة  نطاق  ويت�سع   %70

زيادة  مع  عنها  وتبعد  الراحة  منطقة  حدود  توازي  كخطوط  البياين 

�سرعة الرياح، كما يزيد الإ�سعاع ال�سم�سي من نطاق الراحة مبقدار يعرب 

عنه بخطوط متوازية تقلل من درجة احلرارة الدنيا التي تعطي �سعورًا 

بالراحة مع وجود الإ�سعاع .

�سكل )3 -41( 

درجات احلرارة والط�بة الن�سبية يف منطقة مطار اب�ظبي
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املنحني البي�مناخي لأب� ظبي:

اأبوظبي  مدينة  داخل  املناخي  املنحني  ايل  الحمر  ال�سكل  ي�سري 

ويالحظ منة التي: 

�سكل )3 -42( 

اخلريطة البي�مناخية لأب� ظبي وتبني حدود الراحة احلرارية للمدينة

 

  

منطقة 

الراحة

 احلرارية

الراحة  منطقة  يف  وفرباير  ويناير  دي�سمرب  �سهر  يقع   ·
احلرارية )املنطقة التي ل حتتاج ايل تدخل ل�سعور الن�سان 

مب�سكنة بالراحة احلرارية(.

الراحة  منطقة  يف  ومار�س  نوفمرب  �سهر  من  جزء  يقع   ·
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ابوظبي  فيها  التي حتتاج  ال�سنة  الفرتة من  الرطبة )وهي 

ايل التدخل لتخفي�س معدلت الرطوبة مثل التهوية ال�سليمة 

لإ�سفاء الراحة احلرارية على املباين(

احلار  نطاق  يف  يونية  من  وجزء  ومايو  ابريل  اأ�سهر  تقع   ·
الرطب )وهي الفرتة من ال�سنة التي حتتاج فيها املباين يف 

اأبوظبي ايل معاجلات معمارية وعمرانية للتقليل من عوامل 

الرطوبة واحلرارة الزائدة وهي معاجلات عدة ومعروفة(.

يونيو ويونيه واغ�سط�س و�سبتمرب  �سهر  اأ�سهر جزء من  تقع   ·
التي  الزمن  الفرتة من  الجهاد احلراري )وهي  نطاق  يف 

حتتاج ايل تدخل ميكانيكي ويقت�سر دور املعاجلات هنا ايل 

التقليل من زمن ا�ستخدام تلك التدخالت امليكانيكية خالل 

تلك الفرتة توفريا للطاقة(.

ال�سكل الخ�سر ايل املنحني املناخي لأبو ظبي  بينما ي�سري   ·
البعد عن  اأبوظبي حيث  املراقبة يف مطار  برج  يف منطقة 

املدينة والرتفاع عن �سطح البحر ادي ايل تغيري املنحني 

ب�سكل حاد حيث: -

يقع جزء كبري من �سهور ال�سنة يف منطقة الراحة احلرارية.  -

بينما جند ان جزء من ال�سنة يقع يف نطاق الراحة الباردة.  -

ل يقع اي جزء منها يف منطقة الجهاد احلراري.  o
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العمارة يف اب�ظبي: 

انتقل املنتج املعماري يف ابوظبي نقلة نوعية حادة مع انتقال احلياة 

برمتها من احلياة الب�سيطة التقليدية ايل حياة ما بعد اكت�ساف النفط، 

املدنية  واحلياة  التطور  ايل  متطلعا  الظبياين  املجتمع  او  الن�سان  وكان 

وكاأداة لال�ستفادة من الطفرة القت�سادية التي �سببها النفط يف احداث 

طفرة اجتماعية ومدنية لإحداث ذلك التطور ولكن قد يوؤخذ علي املجتمع 

تطلعه ايل التطور ناظرا لالأدوات الغربية كملهم وكطريق وحيد يف الوقت 

وال�ستعانة  الرتاثية  التاريخية  اأدواته  ا�ستعادة  املمكن  من  كان  الذي 

املفردات و�سنع  تلك  لتطوير  العلم  باأ�ساليب  الغربية يف الخذ  بالأليات 

منوذج معماري وعمراين خا�س به وهو المر الذي يعمل علية الن القرار 

العمراين يف اأبو ظبي .

 وكان للعمارة كطبيعة المور ن�سيب الأ�سد من ابراز ذلك التحول 

تت�سم  عمائر  التحول  ذلك  افرزت  اذ  للمجتمع  العام  ال�سلوك  احلاد يف 

بالتكنولوجيا يف �سماتها ل تعرب عن هوية املكان ول حتي تعرب عن مفهوم 

وليدة  هي  الغربية  احلداثة  ان  فكرة  من  انطلقنا  ما  اذا   - احلداثة  

ظروف ون�ساأة واأ�سلوب حياة اأحدثته بع�س الحداث والتوجهات الفكرية 

يف الغرب -كما اوردنا تف�سيال يف الباب الأول– تقوم العملية العمرانية 

واملعمارية احلديثة يف ابوظبي حتت مظلة جهتني حكوميتني وهما جمل�س 

 )DMA( ودائرة ال�سوؤون البلدية )UPC( ابوظبي للتخطيط العمراين

التي ت�سم حتت مظلتها بلديات مدينة ابوظبي والعني واملنطقة الغربية.
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تنق�سم امل�ساكن يف دولة الإمارات اإىل عدة اأن�اع اأهمها:

امل�سكن ال�سعبي:

وهو من اأكرث الأمناط انت�سارًا مع بداية الحتاد، وتختلف الن�سبة بني 

اإمارة واأخرى وهى عبارة عن م�ساكن جمانية متنحها الدولة للمواطنني 

امل�سكن  مر  وقد  املحدود،  الدخل  لذوي  املنا�سب  امل�سكن  عن  يعرب  وهو 

ال�سعبي بدولة الإمارات بعدة مراحل واأ�سكال وذلك لينا�سب التطورات 

الجتماعية والقت�سادية التي ت�سهدها البالد وقد روعي يف هذه امل�ساكن 

اأن تكون مالئمه لالحتياجات الإن�سانية من ناحية اخل�سو�سية وغريها 

النا�س،  احتياجات  بني  تباين  هناك  يكون  اأن  من  مينع  مل  ذلك  ان  ال 

وت�سميم امل�ساكن فقد اأظهرت عينة درا�سية اأجرتها دائرة التخطيط يف 

امارة اأبو ظبي اأن ن�سبة 89% من العينة قامت بتعلية ال�سور اخلارجي ما 

بني )2.5 – 3.5( م هذا بالإ�سافة للتعديالت اجلوهرية يف الواجهات 

واأعداد الغرف، واأما التعديالت الب�سيطة كبناء جدران وهدم اأخرى فال 

يكاد يخلو م�سكن �سعبي منه.

الإ�سكان املنف�سل على قطع اأرا�سي )الفيالت ال�سكنية(

تعترب الفيالت هي اأرقى اأنواع ال�سكن يف ابوظبي، وحتى يف العامل 

بعد الق�سور، وذلك لتوفر كافة متطلبات الرفاهية فيها؛ فهي مكونة من 

مرتفع  �سور  بها  ويحيط  داخلي  �سلم  بينهما  يربط  دورين  اأو  واحد  دور 

ن�سبيًا، كما تكون فيها حديقة يف الغالب وحو�س �سباحة يف بع�س الأحيان 

بي�سر  ال�سيارات  مبرور  ت�سمح  عري�سة  �سوارع  بع�سها  عن  وتف�سلها 
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و�سهولة، وت�سري اإح�سائيات ان هذا النمط ي�سكل ما ن�سبته 24.7% من 

جملة املباين يف اإمارة اأبوظبي، وهذه الن�سبة ل �سك انها يف تزايد يوما 

بعد يوم حتى ان امل�ساكن ال�سعبية اأ�سبحت عبارة عن فيالت مت�سابهة، 

بل تتفوق عليها يف العديد من اأ�سكال الرفاهية والت�ساع . 

�سكل )43-3( 

ك�رني�س اأب�ظبي

 – حالة من املدنية املتط�رة 

تكن�ل�جيا – 

ولكن اأين هي من ه�ية املكان

�سكل )44-3( )45-3(

 من�ذج لفيالت جممعة داخل اأحد املدن ال�سكنية ب�س�احي اب�ظبي

�سكل )3-46( م�قع 

عام وطابق ار�سي لحد 

فيالت اب�ظبي
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وتعترب العنا�سر التي احدثتها الفيال تعرب عن التغريات الأ�سا�سية 

اإىل  انتقلت  امل�ساحة  لأن  الغاوؤه  الفناء مت  اأن  ، فرنى  القدمي  امل�سكن  يف 

بال�سالون  الفناء  ا�ستبدل  كما  اخلارجي،  باحلو�س  ي�سمى  فيما  اخلارج 

اخل�سو�سية  من  التقليل  هو  الفيال  اأحدثته  الذى  الكبري  والختالف 

من  امل�سكن  اأهل  ي�ستطيع  ملكان  الفتحات  تتجه  ان  متاح  يعد  مل  حيث 

التمتع بالنظر فيه واخلروج اليه حيث اأن ال�سرفات اأثبتت عدم جناحها 

التحوير  اإىل  ال�سر  فقد عمدت  ولذلك  للخارج،  ب�سبب اطاللتها  وذلك 

يف الت�سميم واغالق ال�سرفات بالزجاج والذى ل مينع ال�سوء يف الليل 

القليلة املا�سية تطبيق برنامج  ال�سنوات  فيتم تغطيته بال�ستائر، ومت يف 

كما   - الوفر(  الن�سيب  لها  الفيالت )كانت  العديد من  على  ا�ستدامة 

اوردنا بالباب الثاين – اإل ان ذلك التاأثري املتوقع مل يظهر بعد.

العمارات ال�سكنية:

ومتثل املباين ذات ال�ستخدام املزدوج )التجاري وال�سكني( حيث 

ي�ستخدم الطابق الأر�سي كمحالت جتارية، وال�سقق العلوية لل�سكن. 

�سكل )47-3( 

�س�ر لفيالت داخل اب�ظبي ويظهر التن�ع احلاد يف الأل�ان والجتاهات الت�سميمية
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العالية  املباين  من  النوع  هذا  انت�سار  اإىل  عوامل  عدة  دعت  وقد 

منها:

زيادة الطلب على امل�ساكن خا�سة من املقيمني مما تطلب   ·
توفري اأكرب عدد من الوحدات.

ماليًا  امل�سمونة  للعقارات  امانًا  الأكرث  ال�ستثمار  اجتاه   ·
وال�سريعة املردود والتي قد ت�سل يف العديد من الأحيان اإىل 

6 �سنوات.

ت�سجيع احلكومة ملالك الأرا�سي، بالبناء من خالل تقدمي   ·
قرو�س وغريها.

معقولة  باأدوار  ال�سبعينات  بداية  يف  العمارات  هذه  بداأت  وقد 

ومقبولة يف حدود )4-5( اأدوار حيث كانت حتقق الغر�س ولكن مع بداية 

الثمانينات بداأت ناطحات ال�سحاب تتجاوز 20 دور يف �سعى لربح اأكرب 

حداثي  منوذج  لتطبيق  التوجه  او  يف  العمران  عوملة  اإىل  الجتاه  وتاأكيد 

غربي.

�سكل )48-3(

 مناذج للبنايات التجارية يف اب�ظبي...

ويالحظ ان كلمة اأب�ظبي هنا ميكن ا�ستبدالها باي مكان اخر



جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي254

املناطق ال�سناعية:

وهي نوع اخر وخمتلف من اطر البناء يف ابوظبي وتقع يف مناطق 

عن  كم   45 حوايل  تبعد  �سكنية  �سناعية  مدينة   – كامل�سفح  حمددة 

مركز املدينة – وتتميز بتعدد ال�سناعات من اخليف ايل الثقيل وتنق�سم 

الأن�سطة داخل الأرا�سي ال�سناعية ايل اأن�سطة �سناعية وجتارية وادرية 

واأحيانا ك�سكن للعمال.

مباين املرافق العامة:

واملدار�س  كامل�ست�سفيات  خدمي  طابع  لها  التي  املباين  وهي 

وامل�سارح والفنادق والأندية وامل�ساجد .... الخ، وتعامل تلك النوعية من 

الأرا�سي تعامل خا�س فهي يف الغالب ل يحكمها ال القوانني واملحددات 

التخطيطية -الرتفاعات وال�ستخدام من قبل جمل�س ابوظبي للتخطيط 

�سكل )49-3( 

م�قع عام وطابق متكرر لأحدي بنايات اب�ظبي
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�سكل )51-3( 

جم�عة مباين �سناعية 

مدينة  – داخل  – �سربات 
م�سفح باأب�ظبي

�سكل )50-3(

 مربع �سناعي داخل منطقة

 م�سفح ال�سناعية باأب�ظبي

التي  للهيئات  فمرتوكة  الداخلية  والعنا�سر  العالقات  اما   – العمراين 

ت�سرف على تلك الأن�سطة مثل هيئة ال�سحة للم�ست�سفيات وهيئة ابوظبي 

للتعليم للمدار�س وهيئة ابوظبي لل�سياحة للفنادق ... وهكذا.
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ال�سارع  ال�سابقة تعرب عن جميع الطر املعمارية يف  لعل ال�سكال 

تلك  يف  الغالب  متثل  ال�سكنية  املباين  ف�سريحة  وبالطبع  الن  الظبياين 

املنظومة البنائية وهنا لبد من ال�سوؤال اجلديل الأهم هل ينتمي الإ�سكان 

احلديث يف الإمارات لهوية ما؟ وهل يعرب عن ثقافة املجتمع؟ او هل املجتمع 

يطرحها  الأ�سئلة  هذه  كل  البنائي؟  انتاجه  خالل  من  ثقافته  عن  يعرب 

امل�سكن احلديث هو حتولت حائرة م�سابهة  يعنيه  الباحث بقوله ان ما 

لثقافته الن، والتي مل تتخذ لها طريقا وا�سحا ت�سلكه، وذلك ب�سبب عدم 

�سكل )52-3(

 م�قع عام وواجهات لإحدى الأبنية ال�سناعية مبدينة م�سفح باأب�ظبي

�سكل )53-3( 

مدينة خليفة الطبية 

يف اب�ظبي
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كف�ساء  م�سكن  او  للوظيفة  م�سكن  هو  هل  للم�سكن  وا�سح  هدف  و�سع 

ملمار�سة احلياة، ففي الختيار الأول يكون امل�سكن عبارة عن �سلعة تراعى 

فيها ال�سيا�سات الإ�سكانية والعوامل التقنية وغريها، اأما يف حال اعتبار 

امل�سكن ف�ساء للعالقات املعقدة مبا ي�سمله من عادات وتقاليد وثقافة هذا 

ال�ساكن، وكذلك فاإننا نرى �سكل امل�سكن من اخلارج وهو الفتعال الذى 

اإىل مباراة ت�سكيلية اخلا�سر الوحيد  حول امل�سكن من �سكينه وطماأنينة 

واملعماري  م�ستمرة  املباراة  هذه  ان  ذلك  من  والكرب  ال�سرة،  هو  فيها 

يلبي طلبات املالك الذى ل يدرى بكنه احتياجاته الأ�سا�سية وكاأنه يطبق 

املثل العربي القائل )البيت بيتكم( ولذلك فاإنه يزيد يف الحجام، وينوع 

يف ال�سكال من غري روؤية ثاقبة ، ونتج عن ذلك ان حتولت م�ساكننا جمال 

بتعاليه وجربوته وتقنيته؛ فاأ�سبحت  الغرب  خ�سب يقلد فيه معماريونا 

�سكل )54-3( 

م�سقط افقي وواجهة لحد 

امل�ست�سفيات يف اب�ظبي
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ر�سالة ماج�ستري،  الإمارات،  دولة  ال�سكان يف  تهديف عملية  احمد،  حممد حممود   )1(

جامعة القاهرة، 2005.

م�ساكننا تعرب عن حالة انف�سام مثلها مثل النف�سام الذى يعانى منه 

واخل�سو�سية  لها  املميزة  الهوية  فقدت  فاإنها  ولذلك   ، العربي  الن�سان 

 
)1(

املحلية التي متيزها. 

مناذج من العمارة احلديثة يف اب�ظبي: 

مييل  توجها  اأ�سلفنا  كما  احلديثة  عمارتها  يف  ظبي  اأبو  اجتهت 

واملدنية  للتح�سر  كاأداة  الغربي  باملفرد  والتم�سك  الغرتاب  نحو  ب�سدة 

فا�ستوردت اللة الغربية بخطابها الذي يعجز يف كثري من الأحيان عن 

ي�ستقي  جديدة  ار�س  واح�ساء  لروح  والتوجه  ار�سة  مغادرة  يف  قدرته 

يعرب عنها وعن هويتها  افراز معمارا  قادرا على  يجعله  ما  ثقافتها  من 

وخ�سو�سيتها. وبالطبع ل تعني الدرا�سة هنا باملفردات الرتاثية على انها 

جمرد عمل دللة ت�سميمية تراثية جتعل من املبني تراثيا ولكن تعي ان 

للرتاث ا�س�سا ومعايريا وان لي�س ق�سرة تعطي لأي مبني �سبغة الهوية فهو 

لي�س رداء �ساحلا لأي ج�سم وامنا هو م�سمونا كامال ل ينف�سل عن واقعة 

وتاريخه وثقافته.

ابوظبي  داخل  ال�سهرية  املباين  من  جمموعة  التي  يف  ونعر�س   

بهدف التعمق داخل املدينة بكل توجهاتها الفكرية يف العمارة فنعر�س 

مباين جمل�س ابوظبي لال�ستثمار – برج الدار امل�ستدير – برج كابيتال 
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جيت – م�سجد ال�سيخ زايد – مبني املركز التجاري العاملي  جتربة جلنة 

تطوير امل�ساجد مبجل�س ابوظبي لتخطيط العمراين يف ت�سميم امل�ساجد 

اجلديدة(.

مقر جمل�س اب�ظبي لال�ستثمار

يطرح الت�سميم م�ساحًة مكتبيًة من 350000 قدم مربع يف برجني 

من  القاعدة  عند  ببع�سهما  ويرتبطان  طابق،   25 على  منهما  كل  ميتد 

خالل من�سة مدخٍل عالية. لتت�سمن مرافقه العديد من املقاهي وم�سرح 

املحا�سرات وغرف ال�سالة التي مت تخ�سي�سها من اأجل عمال املكاتب 

ر عددهم بـِ 2000 عامل. املُقدَّ

�سكل )55-3( 

جمل�س اب�ظبي لال�ستثمار
مطوريه  من  كل  ياأمل 

واملعماريني العاملني عليه اأن يح�سل 

كما  الف�سية.   Leed �سهادة  على 

ا�ستخدامات  امل�سروع  يت�سمن 

نظام  فيها  مبا  امل�ستدامة،  للتقنيات 

ت�سغيله  يتم  جدًا  حديث  تظليل 

تغطية  متت  الكمبيوتر،  بوا�سطة 

كال الربجني من الأعلى اإىل الأ�سفل 

مب�سربيٍة تنفتح وتنغلق ا�ستجابة ملوقع ال�سم�س. حيث تتاألف امل�سربية من 

اأكرث من 1000 عن�سرا متحركا �سفاف على كل برج، ليتم التحكم بها 

و�سيعمل  الغر�س.  لهذا  خ�سي�سًا  م�سمم  كمبيوتر  برنامج  طريق  عن 
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بـِ %20،  ر  ُتقدَّ ال�سم�س بن�سبة  الت�سميم على تقليل اكت�ساب حرارة  هذا 

و�سيقدم بني 80-90% من التظليل على املبنى. ومت التفكري بها بالعتماد 

يف  الإ�سالمية  املبادئ  من  بدورها  م�ستقة  وهي  ريا�سية،  مفاهيم  على 

العمارة. اإل اأنه مبنى معا�سر اإجماًل ولكنه منغم�س بجذوره يف التاريخ 

والتقليد. 

برج الدار امل�ستدير: 

موقع بناء على عمق حوايل ثمانية اأمتار يف اخلليج العربي وعلى 

اأكرث من مئتي مرت من ال�ساطئ. حتتاج الأر�س التي �سيقوم عليها  بعد 

مركز )الدار( الرئي�سي اإىل بنائها خارج البحر با�ستعمال ثالثة ماليني 

مرت مكعب من الرمال.

 

�( ��3-56) ����� ��� 

 ��������-������ 

�سكل )56-3( 

برج الدار امل�ستدير - اأب�ظبي

برج كابيتال جيت: -

�سمم هذا الربج على ان يدخل مو�سوعة جيني�س العاملية بو�سفة 

نحو  درجة   18 بزاوية  مييل  باعتباره  الأر�س  على  اإنحناءًا  مبني  اأكرب 

الغرب.
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م�سجد ال�سيخ زايد: -

اأكرب  ثالث  يعد  )2006م(  املا�سي  �سبتمرب  �سهر  يف  الفتتاح  مت 

م�سجد يف العامل من حيث امل�ساحة الكلية مب�ساحة تبلغ )412،22( مرتا 

مربعا بدون البحريات العاك�سة حوله وكذلك واحد تبلغ تكلفته الجمالية 

مليارين و167مليونًا درهمًا.

قبة امل�سجد الرئي�سية تعترب اأكرب قبة يف العامل حيث يبلغ ارتفاعها 

)83( مرتا وبقطر داخلي يبلغ 32.8م.

وي�سل عدد القباب يف هذا امل�سجد )57( قبة خمتلفة الأحجام 

اأركان  يف  ماآذن  اأربعة  وجود  مع  م�سٍل  40األف  لعدد  ا�ستيعابية  وبطاقة 

بالرخام  كاملة  مك�سية  للماأذنة  107اأمتار  بارتفاع  اخلارجي  ال�سحن 

الأبي�س.

�سكل )57-3(

 برج كابيتال جيت -اب�ظبي
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ال�سارع  اأمتار عن م�ستوى  اإىل م�ستوى )9(  امل�سجد  رفع من�سوب 

م�سافة  اأية  وعلى  ممكنة  زاوية  اأية  من  امل�سجد  م�ساهدة  ميكن  بحيث 

خا�سة من الطرقات املحيطة به.

�سكل )58-3( 

م�سجد ال�سيخ زايد باأب�ظبي
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مركز التجارة العاملي: -

املبني من ت�سميم فو�سرت + بارترنز ك�سفوا عن ت�ساميمهم والذي 

ل�سرتاتيجية  تيعُا  الت�سميم  تطور  وقد  الراحة.  �ساطئ  م�سروع  يف  يقع 

املوقع  لهذا  الدراماتيكيا  والت�ساري�س  للمناخ  ا�ستجابة  للغاية  حمددة 

ال�ساحلي واعتمد على تربيد املبنى بوا�سطة التدفق الطبيعي للهواء ولكن 

امل�سروع  يقع موقع  ال�سحراء؛  القوية يف  الرياح  مع و�سع )فالتر( �سد 

على الواجهة البحرية اجلديدة �سرق اأبوظبي. فيقع يف الطرف ال�سرقي 

من املر�سى الن�سف دائري الوا�سع من �ساطئ الراحة.

متعدد  مبنى  عن  عبارة  هو  باأبوظبي  العاملي  التجارة  ومركز 

وحمالت  وفندق  ال�سكنية  وال�سقق  املكاتب  بني  ما  يجمع  ال�ستخدامات 

جتارية.
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�سكل )59-3( 

مركز التجارة العاملي
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املبنى متعرج  املبنى جاء ملفوفا يف ك�سوة خارجية لمعة، و�سكل 

يرتفع اإىل برج يف طرفها ال�سرقي. هذا التعامل الت�سميمي هو رد فعل 

الطاقة  على  احل�سول  من  متكنه  والتي  بزاوية  املائل  التظليل  لنظام 

ال�سم�سية.

للتخطيط  اب�ظبي  مبجل�س  امل�ساجد  تط�ير  جلنة  جتربة 

 
)1(

العمراين يف ت�سميم امل�ساجد اجلديدة: 

اآل  زايد  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأول  الفريق  اأمر  عام2008،  يف 

نهيان، ويل عهد اإمارة اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة بدولة 

اأبوظبي،  لإمارة  التنفيذي  املجل�س  ورئي�س  املتحدة  العربية  الإمارات 

بت�سكيل جلنة تطوير امل�ساجد باأبوظبي. وتهدف اللجنة اإىل حتقيق روؤية 

�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة 

الت�ساميم  اأعمال  تنفيذ  موا�سلة  اإىل  الرامية  اأبوظبي،  اإمارة  حاكم 

الراقية التي متناها املغفور له باإذن اهلل �ساحب ال�سمو ال�سيخ زايد بن 

�سلطان اآل نهيان، الأب املوؤ�س�س لالحتاد الإماراتي، ف�ساًل عن التطوير 

امل�ستمر لإمارة اأبوظبي.

تطوير  عملية  لتوجيه  ا�سرتاتيجية  و�سع  م�سوؤولية  اللجنة  تتوىل 

للم�ساجد  توزيع  اأف�سل  حتقيق  اأهدافها  وت�سمل  الإمارة،  يف  امل�ساجد 

وتعزيز دورها يف املجتمعات، وت�سجيع البتكار يف الت�سميم مع احلفاظ 

يف الوقت نف�سه على الرتاث املعماري الإماراتي، و�سمان بناء امل�ساجد 

وت�سغيلها و�سيانتها وفًقا لأرقى املعايري العاملية.

)1( http://www.upc.gov.ae/mdc/index.html.
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وعليه، فقد و�سعت جلنة التطوير ا�سرتاتيجية تهدف اإىل حتقيق 

ما يلي:

احلالة  لتقييم  بالإمارة  القائمة  امل�ساجد  لكل  �سامل  م�سح   ·
اإىل  للو�سول  فيها  ا�ستبداله  ميكن  ما  وحتديد  لها  العامة 

التنا�سب املن�سود بني توزيع واّت�ساع امل�ساجد مبا يتوافق مع 

معدلت الكثافة ال�سكانية.

على  معتمًدا  تطبيًقا  ت�ستخدم  معاجلة  باأداة  ال�ستعانة  	 	•
العر�س  بني  الفجوات  حتديد  اإىل  تهدف  الإنرتنت  �سبكة 

املزمع  للم�ساجد  املواقع  اأن�سب  لتحديد  وذلك  والطلب، 

اإن�ساوؤها م�ستقباًل.

خدمة  �سمان  �ساأنه  من  وال�سيانة  للنظافة  برنامج  و�سع   ·
جميع امل�ساجد وفًقا لأعلى املعايري الدولية.

الإ�سالمية  لل�سوؤون  العامة  للهيئة  يتيح  برنامج  و�سع   ·
والأوقاف اإدارة كل امل�ساجد وت�سغيلها، مبا يف ذلك امل�ساجد 

ذات امللكية اخلا�سة.

بالإمارة  املوؤقتة  امل�ساجد  كل  ا�ستبدال  يتيح  برنامج  و�سع   ·
مب�ساجد اأخرى جديدة دائمة متى دعت احلاجة اإليها.

وت�سميمها  امل�ساجد  تخطيط  يتناول  تنظيمي  اإطار  و�سع   ·
خالل  املمار�سات  اأف�سل  معايري  تطبيق  ل�سمان  وت�سغيلها 

دورة حياة امل�ساجد الكاملة.
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اإ�سدار لوائح تطوير  وبناًء على ما �سبق، ي�سر جلنة تطوير امل�ساجد 

م�ساجد اأبوظبي، وهي اإطار تنظيمي من �ساأنه تنظيم عملية تطوير امل�ساجد 

و�سبط م�سارها على الوجه الأمثل يف الوقت احلا�سر ويف امل�ستقبل.

�سمات الت�سميــــــم: 

بناًء على  للم�ساجد املحلية الإماراتية  ال�سمات املميزة  مت حتديد 

الرغم  وعلى  الدولة  اأنحاء  جميع  يف  الرتاثية  امل�ساجد  من  عدد  درا�سة 

بها  تتميز  التي  اأن اخل�سائ�س  اإل  �ساملة  تكن  الدرا�سة مل  اأن هذه  من 

امل�ساجد املحلية الإماراتية، واملو�سحة يف لوائح تطوير م�ساجد اأبوظبي، 

اختيارها  مت  وقد  ال�سائعة  املحلي  الت�سميم  لعنا�سر  منوذٍج  مبثابة  تعد 

خ�سي�سا ملا ت�سفيه من الهدوء وال�سرتخاء النف�سي يف حميط املكان.

�سكل )60-3( 

الإ�سدارات اخلا�سة بلجنة تط�ير امل�ساجد

 مل�سروع امل�ساجد اجلديدة يف اب�ظبي
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الدليل الأول –التخطيط:

بتوزيع  خا�سة  ومنهجيات  ومبادئ  واإر�سادات  معايري  ير�سى 

توفري  عملية  تلبية  ل�سمان  و�سعتها  واأنواعها  مواقعها  واختيار  امل�ساجد 

اأبو ظبي. يحتوي على  اأنحاء  املناطق يف جميع  امل�ساجد لحتياجات كل 

املجاورة  وال�ستخدامات  البناء  وكتل  باملواقع  خا�سة  واإر�سادات  معايري 

لأرا�سي امل�ساجد الدائمة وامل�سليات.

يتم من خالله توجيه عمليات التخطيط لبناء امل�ساجد وذلك فيما 

يتعلق بتطوير الأماكن ال�ساغرة واإعداد املخطط العام. وذلك كما املثال 

بال�سكل )61-3(

�سكل )61-3( 

ي��سح كيفية احت�ساب عدد امل�سلني بامل�سجد 

وال�سمات التخطيطية الرئي�سية له
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الدليل الثاين – الت�سميم:

ير�سى معايري واإر�سادات للت�ساميم املعمارية والأعمال التجميلية 

ي�سّجع على  امل�ساجد.  لكافة  البناء  واأنظمة  باملوقع  والت�ساميم اخلا�سة 

اإعداد الت�ساميم املبتكرة وامل�ستدامة مع احلفاظ على الرتاث املعماري 

الإماراتي يف ذات الوقت، وذلك من خالل دعم الت�سميم املحلي الإماراتي 

دومنا اإغفال لأمناط الت�سميم الأخرى.

�سكل )62-3( 

درا�سة عالقات ون�سب عنا�سر امل�سجد اجلمالية وال�ظيفية والبيئية ا�ستنادا 

ملفردات العمارة املحلية الظبيانية.
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الدليل الثالث – الت�سغيل: 

لت�سغيل  الالزمة  واملتطلبات  امل�سوؤوليات  حتديد  خالله  من  يتم 

عمليات  يغطي  لذلك.  املنا�سبة  والإر�سادات  املعايري  وتوفري  امل�ساجد، 

ال�سيانة والإ�سالح والنظافة مل�ساحات الأعمال التجميلية داخل وخارج 

موقع امل�سجد.

مللحق الأول – ا�ستدامة: 

اإر�سادات خا�سة بامل�ساجد تبني كيفية اللتزام بنظام  يوفر   ·
التقييم بدرجات اللوؤلوؤ.

�سكل )63-3( 

ي��سح يف ال�س�رة اعاله 

درا�سة الظالل على 

واجهة احد امل�ساجد 

والثانية ت��سح درا�سة 

تق�سيم مناطق امل�سجد 

حراريا باختالف 

طرق املعاجلة املنا�سبة 

ل�ظيفتها.
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كافة  حل�سول  الالزمة  اخلطوات  امللحق  هذا  يو�سح   ·
نظام  يف  لوؤلوؤتني  بدرجة  تقييم  على  اأبوظبي  يف  امل�ساجد 

التقييم بدرجات اللوؤلوؤ.

الرتكيز على تر�سيد ا�ستهالك املياه والطاقة واختيار مواد   ·
البناء وعنا�سر التظليل واأنظمة التهوية و�سهولة الو�سول.

امللحق الثاين -النماذج املعمارية

من  ناجتة  الإماراتية  املحلية  للم�ساجد  مناذج  �ستة  على  يحتوي 

الأرا�سي  باأنواع  خا�سة  ت�سميمية  معايري  على  ويحتوي  اللوائح  تطبيق 

ُيلقي ال�سوء على كيفية اجلمع بني ال�سمات املميزة للمكان  وكتل البناء 

وبني اأ�ساليب العمارة املحلية للو�سول اإىل حلول ت�سميمية فريدة يو�سح 

كيف ميكن ت�سميم م�ساجد على الطراز املعماري الرتاثي اأو املعا�سر مع 

اللتزام بخ�سائ�س العمارة املحلية الإماراتية.

�سكل )64-3(

هذا  ودمج  املعمارية  مفرداته  من  جديد  م�سجد  وا�ستلهام  اب�ظبي  يف  العتيبة  م�سجد  ي��سح   

مبقررات الحتياجات احلديثة للحركة داخل امل�ساجد واخلروج بامل�سقط الفقي له ليحافظ 

علي روح الرتاث ويراعي ال�ستخدامات ال�ظيفية ويراعي اجل�انب البيئية املحلية.
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امللحق الثالث -درا�سة عن العمارة املحلية

املحلية  العمارة  اأ�ساليب  لتحديد  ا�سُتخدمت  وهي درا�سة مف�سلة 

الإماراتية ل�سمان احلفاظ على الرتاث املعماري الإماراتي وحمايته من 

خالل عمليات تطوير امل�ساجد التي تعك�س من الناحية املادية

والثقافية الهوية الفريدة لإمارة اأبوظبي، وحتدد الدرا�سة الأ�ساليب 

املنا�سبة للعمارة املحلية الإماراتية وتقنيات البناء ومواد البناء والألوان 

امل�ستخدمة والتي ميكن ال�ستفادة منها يف تطوير امل�ساجد احلديثة.

�سكل )65-3( 

حتليل املفردات الرتاثية البيئية كالبادجري وا�ستيعاب دللتها 

متهيدا ل�ستخدامها يف امل�ساجد احلديثة.
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�سكل )66-3( 

درا�سة املفردات املعمارية الرتاثية يف م�سجدي العتيبة وحامد بن �سلطان

 كاأ�سا�س ملنهجية املفردات الرتاثية يف عمارة امل�ساجد املحلية



273 جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي

العمراين  التخطيط  مبجل�س  امل�ساجد  تطوير  جلنة  جتربة  تعد 

التي  باأبوظبي واحدة من اهم التجارب العربية بل والعاملية يف ال�سدد 

انتبهت  والتي  املكملة  او  امل�سابهة  والدار�سات  الدرا�سة  تلك  بها  تنادي 

ا�ستدعاء  يف  وامللهم  الغني  املحلي  الرتاث  مبعطيات  الخذ  ل�سرورة 

امل�ستقبل  عمارة  عليها  تقوم  ان  املفرت�س  من  التي  والليات  املنهجية 

وخا�سة اذا ما اكتملت تلك ال�ستدعاءات بالأخذ باأ�ساليب العلم احلديث 

وواعية  منهجية  اليات  وو�سع  املحيطة  البيئة  خ�سائ�س  معرفة  يف 

ل�ستدامة تلك الأبنية التي ت�سرع تلك التجربة اقامتها من خالل دمج ما 

هو ا�سيل وحملي مبا هو �سروري وع�سري من اجلوانب البيئية.

�سكل )67-3( 

حتليل عالقات ون�سب العمق والرتفاع يف م�سجد املهنادي يف الأعلى 

وحتليل عالقات ون�سب العر�س والرتفاع لفتحات الرواق واملاأذنة يف ال�سكل ال�سفل
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ان مثل تلك التجارب التي ت�سنع هوية للمجتمع وتاأ�س�س لندماج 

املا�سي  ا�ستيعاب  من  املنبثق  احلقيقي  وحا�سرة  الن�سان  بني  روحي 

والخذ باأدوات احلا�سر ل�سنع م�ستقبلة، ان ما تفتقده عوا�سمنا العربية 

الدور  لها  العمارة  ولعل  باملكان  احلميمي  الإح�سا�س  هو  معظمها  يف 

الرئي�سي لنقل ذلك الإح�سا�س للفرد واملجتمع اذ هي الرابط الذي ينقل 

العميقة  املتاأ�سلة يف اجلذور ويف بواطن املعرفة واحل�سارة  القيمة  تلك 

ايل وجدان الن�سان املعا�سر وجتعله ي�ست�سعر يف مكانة بخ�سو�سيته دون 

تلك  مثل  الدرا�سة ايل  تدعو  املنطلق  ثقافات مغايرة دخيلة. ومن ذلك 

اأنواع املباين ونقلها ايل مناطق عربية اخري بح�سب  التجارب يف باقي 

هوية كل مكان وثقافته.
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الدرا�سات  مركز  املعمارية،  للنظرية  الإ�سالمي  املنظور   : اإبراهيم  الباقي  عبد   )1(

التخطيطية واملعمارية، م�سر �س11.

الفصل الثالث
العودة للتاريخ ضرورة أم ترف 

اإذا كانت العودة للتاريخ القدمي وعمارته مهمًا فالأوىل اأي�سًا العودة 

للتاريخ القريب، ونعني به تاريخ العمارة احلديثة »العاملية« وكذا ما بعد 

احلداثة العاملية مبا ت�سمله من معاين متعددة ل ميكن اإغفالها فالتاريخ 

هو تراكم خربات ال�سكل ول يعني اإن احلداثة �سقطت عمارتها اأنها كانت 

�سيئة �سموليتها بل قد جتدد روؤيتها من منظور اليوم، وهي التي ت�ستحق 

ب�سورة  البيئة  مع  تتعامل  اأنها  لنا  تعني  كانت  اإذا  البحث وخا�سة  عناء 

تلقائية، فمثاًل �سئل عبد الباقي اإبراهيم املعماري الياباين »كنزو تاجن« 

عما اإذا كان يعتمد باأعماله على الرتاث الياباين؟ واملعروف عن تاج باأن 

ل  باأنه  تاجن:  فاأجاب  وا�سحة  يابانية  نفحات  فيها  )احلداثية(  اعماله 

واأن  الورق  اأ�سا�سًا عند و�سع فكرة املعماري على  يفكر يف هذا املو�سوع 

اأن يقحم  ما ينتجه هو ح�سيلة تلقائية لفل�سفته املعمارية اخلا�سة دون 

الرتاث كهدف ت�سميمي، وف�سر اإبراهيم ذلك« اأن تاجن يعرب عن �سدق 

هذا  من   
)1(

اأعماقه يف  اليابانية  ح�سارته  عن  التعبري  وتلقائية  الفكر 

احلوار ا�ستطعنا ان نلتم�س حقيقة غابت عن اأذهاننا ملا انتجه املعماريون 

وكيف ينتجوه.
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حممد حممود احمد – تهديف عملية ال�سكان يف دولة المارات – ر�سالة ماج�ستري   )1(

2005- القاهرة  – جامعة 

ثابت ،1990 ،�س79.  )2(

ان الدللة هنا لي�ست يف مالمح ذلك الإرث ولكن يف درجة ا�ستيعاب 

املجتمع له ولبد هنا من عدم الف�سل بني املعماري واملجتمع فعندما يعمل 

املعماري مبعزل عن ثقافة جمعية فانة لن ينتج �سيئا فالبد ان ي�ستوعب 

املجتمع كله اأهمية تراثه وثقافته، وعندها يكون املعماري موؤهل ان ينطلق 

ليبدع معمارا اقره ذلك املجتمع بجميع عنا�سره.

لتف�سري  مداخل  عدة  هناك 
)1(

التح�سر  ملفه�م  املختلفة  املظاهر 

واجتماعية  ولغوية  دميوغرافية  مداخل  وهي  وتعريفه  التح�سر  معني 

فاأما املدخل الدميغرايف فريي اأن التح�سر )هو التزايد يف معدل �سكان 

اللغوي  املدخل  واأما  ح�سرية(  الغري  املناطق  ب�سكان  باملقارنة  احل�سر 

الجتماعي فريي اأن التح�سر هو انتقال اجتماعي من حالة الرتيف اإىل 

بالتغري  تت�سل  اجتماعية  حالة  التح�سر  اأن  يعني  وذلك  التح�سر  حالة 

الجتماعي ولأن الو�سع يف دولة الإمارات يختلف قليال عما هو يف الدول 

العربية الأخرى، فقد و�سع اأحد الباحثني تعريفا دقيقا للتح�سر يف دولة 

الإمارات فقال: 

»التح�سر هو انتقال اأعداد كبرية من الريف والبادية والوافدين 

من اخلارج ايل عوا�سم الإمارات العربية املتحدة التي ميكن اعتبارها 

ح�سرا نتيجة لزيادة ال�سكان يف مدة ق�سرية ن�سبيا ل تتجاوز الثالثني 

 .»
)2(

عاما
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ثابت 1990 �س 85.  )1(

مكان  باأنه  ويرث(  )لوي�س  عرفه  فقد  احل�سري  املجتمع  واأما 

اأفراده  بني  التجان�س  وعدم  العالية  بالكثافة  يتميز  والإقامة  لال�ستقرار 

والجتماعية  الثقافية  املالمح  لي�سف  احل�سرية  مفهوم  ا�ستخدم  وقد 

للحياة واأما )لوي�س ممفورد( فقد عرف املجتمع احل�سري.

»باأنه املكان الذي تلتقي فيه كافة موجات احلياة املنت�سرة والكثرية 

الإنتاج  وحدات  تتعدد  ففيه  وقيمتها،  الجتماعية  فاعليتها  وتظهر 

اإ�سارات  ايل  الإن�سانية  والتجارب  بداخله اخلربة  تتحول  كما  احل�سري 

ورموز حية واأمناط لل�سلوك وقواعد للنظام«.

واأما م�ساكل التح�سر يف الإمارات فتعتمد اأ�سا�سا على النمو ال�سريع 

وخا�سة  اخلارج  من  الوافدة  الهجرات  بالأ�سا�س  احدثه  والذي  للمدن 

الفرتة  خالل  مرات  اأربع  احل�سر  �سكان  ن�سبة  ت�ساعفت  فقد  الأ�سيوية 

)1950 -1974( حيث ارتفعت الن�سبة من 25% وهي ن�سبة �سكان املدن 

اإىل 84%وهي زيادة كبرية قل ما يحدث مثلها يف العامل ول �سك اأن ظهور 

النفط كان له الأثر البالغ يف هذا النفجار احل�سري ثم بداأت بعد ذلك 

الن�سبة بال�ستقرار نتيجة ل�سبط عمليتي الهجرة الداخلية واخلارجية.

الإمارات  دولة  يف  والريف  احل�سر  �سكان  ن�سبة   )1.3( جدول 

الكبري يف  التحول  املتحدة ما بني عام 1950-1980 وهي فرتة  العربية 

. 
)1(

الهجرات 
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حممد حممود احمد – تهديف عملية ال�سكان يف دولة المارات – ر�سالة ماج�ستري   )1(

.2005 – القاهرة  – جامعة 

املجم�ع % احل�سر% الريف% العام

100 25 75 1950

100 65،4 34،6 1968

100 83،9 16،1 1975

100 80،9 19،1 1980

انتاج  للتح�سر ايل  ال�سكل الجتماعي  او  التح�سر  وبالطبع ادى هذا 

لغة ثقافية جديدة بجميع ادواتها التي اثرت على جميع ا�سهامات تلك الفرتة 

الثقافية ومنها بالطبع املنتج العمراين واملعماري المر الذي نراه حاليا يف 

كانوا  )�سواء  اخلارج  من  القادمني  اذهان  يف  جاءت  وابنية  عمارات  �سكل 

اجانب او حمليني �سافروا للخارج لأ�سباب خمتلفة( ونقلوها بدورهم لذهن 

�ساحب القرار -�سواء كان قرار عمراين او قرار مادي – لتفرز معمارا غريبا 

 .
)1(

عن ذلك املجتمع ل ميثل الر�س التي اقيم عليها 

�سكل )68-3( 

مناذج معمارية 

افرزها ال�سكل 

الجتماعي الغري 

ممنهج للتح�سر يف 

اب�ظبي.
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النظرية  الرواد يف  واأفكار  اآراء  تطبيق  ف�سلت عمارة احلداثة يف 

املثالية والتي تري اأنه يجب علي املعماري تاأ�سي�س حياة القيم املثلي وقد 

اعترب ذلك �سقوط مبا�سر للنظرية احلتمية ال�سلوكية والتي تري اأن نوعا 

معينا من العمران يوؤدي لنوع معني من ال�سلوك ولكن باملقابل ل ميكننا اأن 

نقع يف خطاأ اآخر وهو الغاء التاأثريات العمرانية على ال�سلوكيات الإن�سانية 

اأو الغاء تاأثريات الثقافة الإن�سانية على المناط العمرانية ولذلك فبقول 

الدكتور عمر عبيد ح�سنه يف كتاب )تخطيط وعمارة املدن الإ�سالمية(.

العمران  راأ�سها  وعلي  املادية  الإنتاجيات  اعتبار  امل�ؤ�سف  »ومن 

هي  منتجيها  وثقافات  باأفكار  م�سبعة  احلقيقة  يف  ولكنها   ، حمايدة 

معابر تت�سلل ايل ثقافات اأخري فتف�سدها اأو ت�سطدم بها فتلفظها ثم 

ي�ؤكد علي الإ�سكان بق�له والأهم يف ذلك اأمناط البنيان الذي يحت�سن 

الإن�سان وذلك لأثره البالغ يف التحكم مب�سالك الإن�سان وت�جيه حركته 

كما انه يفر�س عليه اأن�اعا من املعي�سة تنا�سب ثقافته الأ�سلية بل وقد 

تعار�سها يف كثري من الأحيان مثل اهدار وت�سييع اخل�س��سية والتي 

تعترب من حاجيات الإن�سان الأ�سا�سية والتي قلما تت�سابه بني جمتمع 

حياتية  فل�سفة  علي  والقائمة  املادية  احلياة  ت�سجع  انها  كما  اآخر  و 

خمتلفة عن الفل�سفة التي تتبناها املجتمعات الأخرى«.

ثم ي�ؤكد على جانب التاأثريات املتبادلة بني الإ�سكان والإن�سان 

بق�له: 

»فالعمارة كفن هند�سي على الأخ�س و�سائر الفن�ن الأخرى لبد 
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اأن تت�افق مع العقيدة وامل�ستلزمات والروابط الجتماعية والدواعي 

تخطيط  يف  التنظيمي  والن�سق  املعماري  فالفن  الفن  لهذا  الفطرية 

الأثر  العام له كبري  النفع  واأماكن  العامة  املدن وال�س�ارع واملرتفقات 

يف بناء العالقات الإن�سانية ومتانة الن�سيج الجتماعي واإ�ساعة الت�حد 

وتعميق الأ�س�ل النف�سية للتكامل الجتماعي«.

يف درا�سة اأعدها الدكتور عبد اهلل م�ساري النفي�سي يف العدد رقم 

341 من جملة الكويت حتدث فيها عن ان 

العمارة احلديثة يف يومنا هذا ظاهرة عاملية وقد حظيت يف وحدة 

القبول ب�سكل عام لدى املجتمعات العاملية اإل اأن هذه الظاهرة التي عملت 

على وجود اأمناط ومظاهر جديدة ومتطورة يف الطراز املعماري ومعامله 

التي �ساهمت به التكنولوجيا املتطورة وب�سكل حاد يف تنوع واختالف معامله 

اإل اأن هذه الظاهرة قد واجهت مواقف متعددة من النتقاد والعرتا�س 

يف اأحيان كثرية ومن اأهم تلك النتقادات ما ذكره “Salingros” هو 

التي  احلديثة  العمارة  ملوؤثرات  الإقليمية  العمارة  تعر�س  من  التخوف 

ات�سفت بالعوملة  Globalization كما لحظ Tzonis باأنه يزداد تفاعل 

الوا�سحة يف  موؤثراتها  واأن  مع جميع جوانب حياتنا  تداخلها  العوملة يف 

العمارة من اأهم تلك املوؤثرات »وقد اأدى انت�سار العوملة اإىل بروز اإ�سكالية 

الهوية الثقافية للت�سميم املعماري حيث يرى  Herrle”اأن هناك �سكوى 

و�سائل  اأن  اإىل  اأدى ذلك  وقد  للمدن،  املعمارية  الهوية  عامة من فقدان 

الإعالم اأخذت ت�سع اللوم على املعماريني باأنهم يبنون مناذج »غبية« و 



281 جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي

ال�سريعة  العامل  عوملة  خ�سم  يف  Canizaro»باأنه  يذكر  كما   ، »مملة«. 

فاإن اأي حتقيق لل�ساأن املعماري يوؤدي اإىل و�سع اعتبارات هامة للعمارة، 

وعلى الرغم من تلك العتبارات النظرية والعملية فاإن العمارة الإقليمية 

تظل موؤثراتها التاريخية غري موجودة، كما، يت�ساءل Canizaro باأنه ل 

يوجد �سبب باأل ت�سبح العمارة الإقليمية كمفهوم لنموذج متطور ومتقدم 

يف ا�ستعرا�س راق للعمارة؟«. ومن املتفق واملتعارف عليه يف دول اخلليج 

العربي من حيث اخلطط املو�سوعة للعمل على تطوير الهوية الإقليمية 

اخلليج  دول  يف  العمارة  لتطوير  ال�ساملة  ال�سيا�سات  خالل  من  كمنهج 

العربي. اإل اأن ما ذكرته  le Faivre  يوؤكد تلك املوؤثرات للعمارة احلديثة 

فقد ذكرت: »باأن العمارة الإقليمية تهتم بعنا�سر حمدودة من الإقليمية 

والتي ت�سكل عامال مت�سال مع البيئة الجتماعية رغم اأن تلك العنا�سر 

تعترب غريبة اأو غري ماألوفة وهناك م�سافة و�سعوبة مزعجة لظهور تلك 

على  ينطبق  ما  »وهذا  احلديثة  املعمارية  املظاهر  يف  الغريبة  العنا�سر 

احلالة التي ت�سهدها مدينتي ابوظبي ودبي من خالل مظاهرها املعمارية 

احلديثة ومن خالل الهوة الزمنية والثقافية بني الن�سان الظبياين وبني 

مفردات تراثه فهو تقريبا ل يعرف عنها الكثري وتراه عيناه يف منا�سبات 

تلك  يف  �سببا  كان  املعماري  يف  الغربي  احلداثي  التوجه  ولعل  بعينها 

الإغرتابيه.

و�سع  من  مزيدا  تتطلب  �سائكة  ق�سية  والإقليمية  العوملة  وتظل 

اأفكار متطورة وحتقيق املواءمة والتوازن بني  الدرا�سات واحللول وطرح 

وبني  طبيعتها  يف  والتجديد  والختالف  التنوع  ذات  احلداثة  متطلبات 
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الهوية  على  احلفاظ  على  تعمل  التي  الإجراءات  من  كاف  قدر  حتقيق 

اأو  وطيه  املا�سي  اإغفال  يعني  ل  امل�ستقبل  بلوغ  واأن  للعمارة،  الإقليمية 

جتاهله بل يجب اأن يكون مواكبا مبا يتم حتقيقه من التوازن يف معطيات 

احلداثة ومكا�سب املا�سي الرتاثية والثقافية والجتماعية. 

الع�ملة واإ�سكالية اله�ية الإقليمية للعمارة

اإن ق�سية الهوية املعمارية هي حالة حديثة جتتاح الفكر املعماري 

خمتلف  يف  الكال�سيكية  املعمارية  الطرز  ا�ستخدام  مت  فقد  ونقاده، 

اأي  يحدث  ومل  العامل  اأرجاء  من  خمتلفة  بالد  يف  املعمارية  الت�ساميم 

واإمنا  الإقليمية،  العمارة  اأو  املعمارية  بالهوية  امل�سا�س  على  اعرتا�س 

احلديثة  وامل�سطلحات  واملعار�سة  املناه�سة  والأفكار  الآراء  ظهرت 

العمارة  اكت�سحت  اأن  حدث  عندما  املعمارية  الهوية  اأو  الإقليمية  مثل 

جميع  على  �سيطرتها  واأحكمت  العامل  دول  يف  عديدة  مواقع  احلديثة 

اأو الإقليمية  املعامل املعمارية واأ�سبحت قوة طاردة لكل ما ميثل الرتاث 

وعملت على حجب الهوية املعمارية الإقليمية وهي القوة املقاومة للحداثة 

اأجنبي  اأ�سل  من  معينة  اأمناط  ا�ستعمال  تلزم  التي  القوى  من  وللتحرر 

غري �سرعي من اأجل احلفاظ على مقوماتها. اأن هناك منظورا عامليا يف 

متغريات حتدث على طبيعة العمارة احلديثة منذ بدء الألفية اجلديدة 

الثقافية  النظريات  ظهور  يف  املتطورة  املظاهر  من  العديد  خالل  ومن 

احلديثة والنظم التكنولوجية والقوى العاملية والإقليمية التي تعمل على 

حتديد معامل مغايرة وخمتلفة ملظاهر العمارة احلديثة يف اأنحاء خمتلفة 

يف دول العامل«.



283 جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي

الإقليمية  العمارة  زوال  التخوف من  اإىل  العوامل  تلك  اأدت  حيث 

يف امل�ستقبل وكان ذلك مبثابة ناقو�س للخطر يقرعه املفكرون والعلماء 

والباحثون لإمكانية حتديد و�سع العمارة الإقليمية و�سط تلك املتغريات 

ال�سريعة والهائلة التي جترفها معها العوملة اأينما وجدت. كما ل يق�سد 

ومبتكراتها يف  احلركة  تقدر  واإمنا هي  احلداثة  ترف�س  اأنها  بالإقليمية 

بالتاأكيد والرتكيز  الإقليمية تقوم  واإمنا  العمارة  مظاهر عديدة تقدمها 

عليها  وتعرت�س  ترف�سها  عنا�سر  وهي  املحلية  والتقاليد  الثقافة  على 

العمارة احلديثة وهنا تكمن الإ�سكالية التي تتعر�س لها العمارة يف دول 

اخلليج العربي.

حديثة  عمارة  هناك  تكون  اأن  ميكن  باأنه  النقاد  بع�س  يرى  كما 

الإقليمية، وت�سكل  الأ�سكال  اأية موؤثرات على  اأن حتدث  بيئة دون  اأية  يف 

اجلوانب واملوؤثرات ال�سلبية للعوملة باأنها تعمل على تغيري واإحالل التقاليد 

اإىل  تغيريها  على  وتعمل  منها  تخلق  لكى  الإقليمية  واملميزات  املحلية 

كانت  الجتاهات  يف  النتائج  وهذه  عاملية،  ثقافة   Homogenized
النامية وهي  للدول  والقت�سادي  الجتماعي  التبادل  نتائج  ح�سيلة من 

نتائج اأدت حلدوث العديد من املتغريات يف ن�سيج احلياة لتلك املجتمعات، 

ب�سكل عام النطالق من ال�سيء ايل �سيء اخر �سواء كان اكرث تطورا او 

اقل يجعل هذا ال�سيء الخر ينتمي ايل الأول مبعني ان فكرة النطالق 

من العمارة املحلية ايل ا�سكال قد تكون اكرث تطورا او اكرث منا�سبة للواقع 

بال�سرورة  يعني  ال�سفات والظروف اخلا�سة قد  الظبياين احلديث ذو 

منتج معماري اكرث حداثة ومنتمي لالأر�س اأي�سا.
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يف درا�سة قيمة للعمارة احلديثة يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

قدم Jedidiah »باأنها قد جذبت اأنظار العديد من اأ�سهر املعماريني يف 

Nouvel Jeanو Tado Ando وFrank Gehry   العامل من اأمثال

املعماريني  وHadid Zaha غريهم من عمالقة   Foster Norman و 

والتي  املبتكرة  امل�سروعات  من  العديد  بت�سميم  �ساهموا  حيث  العامليني 

جعلت اليوم من دولة الإمارات على قمة البقع ال�ساخنة«. فقد اأ�سبحت 

مدينة دبي ومدينة اأبو ظبي مبثابة خلية ن�سطة لالأعمال املعمارية املبتكرة 

متميزة  احتفالية  ت�سكل  والتي  العاملي  املعماري  لالإبداع  غنية  وبيئة 

واإ�سافات معمارية متطورة  بال�ستمرارية لظهور معامل جديدة للمدينة 

بني احلني والآخر. كما مل تكتفيا باأنها قد اأ�سبحت حمط اأنظار العامل بل 

اإنها �ساهمت بخلق ميدان وا�سع للتناف�س العاملي للتجارب احلديثة مثل 

اإن�ساء املتاحف الفنية احلديثة واملعار�س والأ�سواق التجارية واملنتجعات 

اأهمية  املعماريني  من  العديد  اأدرك  وقد  الفخمة.  والفنادق  ال�سياحية 

مدينة  وفى  دبي  مدينة  يف  احلديثة  والعمارة  الإقليمية  العمارة  تفاعل 

اأبوظبي حيث جند تلك املعامل للعمارة الإقليمية والعاملية يف توازن فكري 

وكما  اأبوظبي  مدينة  يف  الفنون  ومتحف  البحري  املتحف  م�سروع  مثل 

وبع�س  ال�سعبي  وال�سوق  النخيل  وجزيرة  ال�سعديات  م�سروع  ن�ساهده يف 

املنتجعات ال�سياحية يف مدينة دبي. 

ولكن هل هذه النماذج -والتي خلقها �سوق املعمار احلديث من كل 
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بقاع الغرب احلداثي – تعرب باي م�ستوي عن الأر�س التي تقام عليها، 

هل لو انتقلت تلك النماذج لأي مدينة غربية قد ي�سكل هذا فارقا، هل 

النتقال املفرت�س للمدينة امل�ستدامة يقد مير عرب تلك النماذج
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اخلال�صة:

متتلك ابوظبي واحدة من اهم رياداتها الثقافية والإن�سانية   ·
الفطري  التقليدي  املعماري  تراثها  يف  متمثلة  واحل�سارية 

والذي يجمع ما قرره اولني تلك الأرا�سي من ا�سرتاتيجيات 

متالئم  بيئي  كمعطي  املعماري  مع  للتعامل  �سادقة  فطرية 

مع احتياجاتهم وثقافتهم وعادتهم.

معطيات  كل  التقليدي  الظبياين  املعماري  ا�ستوعب  يقينًا   ·
البيئة املحيطة به عن فهم وا�ستيعاب كاملني وبالتايل �سرع 

يف ت�سميماته بخلفية واعية اأنتجت معمارًا يعترب وبح�سب 

كل املفاهيم احلديثة معمارًا بيئيا. 

من  عمارته  يلزم  ما  كل  بتوفري  القدمي  املعماري  قام   ·
التخطيط  اأ�سلوب  من  بداية  ومعمارية  عمرانية  معاجلات 

املناخية  والعوامل  الجتماعي  البعد  وفر  والذي  العمراين 

اجليدة ملدينته مرورًا باختياره ملواد البناء املحلية واجليدة 

وفرت  التي  املعمارية  الت�سميم  اأ�ساليب  وحتى  حراريًا 

لقاطنيه راحة حرارية منا�سبة. 

منه  ننطلق  كاأ�سا�س  املعاجلات  تلك  من  كثريًا  �سالحية   ·
لو�سع اأ�سا�سيات لت�سميم معماري حراري حديث يكون نواة 
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لعمارة بيئية مناخية معا�سرة مثل: البادجري ومواد البناء 

الأبنية  بني  ال�سيقة  وال�سكك  املت�سام  التخطيط  وطرق 

 .... وال�سقف  احلوائط  الكبرية يف  ال�سماكات  وا�ستخدام 

الخ.

نتيجة  فقط  لي�ست  لالأر�س  بانتمائه  الن�سان  �سعور  ان   ·
طبيعية حلالة من التوازن القت�سادي واملادي الذي يوفره له 

املجتمع، ولكن احلقيقة تكمن يف النتماء ال�سعوري، انتماء 

مفرداته  تاأ�سيل  فكرة  على  يبني  جمتمعا  لعل  العادات، 

وهويته ودللته هو جمتمعا اأكرث متا�سكًا ومنوًا.

توجها  اأ�سلفنا  كما  احلديثة  عمارتها  يف  اأبوظبي  اجتهت   ·
مييل ب�سدة نحو الغرتاب والتم�سك باملفرد الغربي كاأداة 

الذي  بخطابها  الغربية  اللة  فا�ستوردت  واملدنية  للتح�سر 

ار�سة  مغادرة  يف  قدرته  عن  الأحيان  من  كثري  يف  يعجز 

ثقافتها  من  ي�ستقي  جديدة  ار�س  واح�ساء  لروح  والتوجه 

ما يجعله قادرا على افراز معمارا يعرب عنها وعن هويتها 

وخ�سو�سيتها.

من  مزيدا  تتطلب  �سائكة  ق�سية  والإقليمية  العوملة  تظل   ·
وحتقيق  متطورة  اأفكار  وطرح  واحللول  الدرا�سات  و�سع 

التنوع  ذات  احلداثة  متطلبات  بني  والتوازن  املواءمة 

والختالف والتجديد يف طبيعتها وبني حتقيق قدر كاف من 
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الإقليمية  الهوية  على  احلفاظ  على  تعمل  التي  الإجراءات 

للعمارة، واأن بلوغ امل�ستقبل ل يعني اإغفال املا�سي وطيه اأو 

جتاهله بل يجب اأن يكون مواكبا مبا يتم حتقيقه من التوازن 

والثقافية  الرتاثية  املا�سي  ومكا�سب  احلداثة  معطيات  يف 

والجتماعية.

العمراين  التخطيط  ملجل�س  امل�ساجد  جلنة  جتربة  ان   ·
باأبوظبي تعترب جتربة رائدة و�سديدة التميز يف تاأ�سيل روح 

الهوية والثقافة املحلية والخذ مبعطيات املا�سي امللهم كما 

انها مل تهمل الدار�سات احلديثة يف جعل تلك املباين ذات 

للتكرار يف  موؤهلة  بيئي مما جعلها جتربة  ا�ستدامي  طابع 

اأنواع اخري من املباين واحري بالتعميم ونقل دللتها ايل 

عوا�سم اخري يف العامل العربي.



�لبـــاب �لـر�بـــع

»نـتـائـج وتــو�صــيـات«

جدلية احلداثة والتنمية واالإن�سان...

نظرية يف العمارة والعمران

امل�ستدام يف اأبوظبي
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الباب الرابع
جدلية الحداثة والتنمية واإلنسان

نظرية في العمارة والعمران المستدام 
في أبوظبي

مقدمة:

يقول فيل�سوف العلم الأملاين كارل بوبر يف )اأ�سطورة الإطار(:

الروح  عنه  وتغيب  قيمته  يفقد  والثقايف  احل�ساري  ال�سدام  »اإن 

النقدية ال�سرورية ليحل حملها الت�سليم الأعمى العقيم بل واملدمر، وذلك 

اإذا اعتربت اإحدى الثقافات نف�سها العليا والأكرث تف�قاً ب�سكل عام، وكذلك 

.
)1(

اإذا اعتربها الأخرون هكذا، فيما اأح�س الفريق الأخر بدونيته«

ان راهن عاملنا العربي متمثال يف عمارة عوا�سمه، ومنها عمارة 

ابوظبي، بالطبع هي حالة – كما ذكرنا من قبل – من حالت انعكا�سات 

احلوار احل�ساري الأحادي الذي يفر�س فيه الأقوى نفوذه، ولكن الغرب 

يف حالتنا العربية ان الطرف الخر لي�س هو �ساحب ال�سوت العايل...بل 

نحن اأ�سحاب ال�سوت املنخف�س...العمارة العربية فقدت هويتها عندما 

بانه ميتلك واحدة من اهم اجنازاته  اإميانه  العربي عن  تخلى الن�سان 

احل�سارية والثقافية املتمثلة يف العمارة الرتاثية.

بوبر، 2003 اأ�سطورة الإطار، �سل�سلة عامل املعرفة، الكويت.  )1(
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املنتج  وبدا  الإبداعً  والهوية يف  النتماء  العربي  الن�سان  فقد  نعم 

ن�سخة  والعمارة  كلها،  احلياة  جمالت  يغطي  �سكلي«  »م�سخ  �سورة  على 

منها، لي�سل بهوية ال�سعوب وحقوقها، واأهمها الإن�سان، اإىل حد النبهار 

ح�ساري  ترف  اأنها  �سوى  تعني  ل  التي  التقنية،  با�سم  ح�ساري  بزائف 

لبدائل طبيعة متواجدة �سهلة املنال دون اللجوء والعوز لقتنائها.

امل�ستوى  على  اإدراكها  يزداد  حقيقة  اأ�سبحت  البيئية  العمارة  اإن 

العاملي، وتت�سابه هنا املدن العربية بالغربية حيث اطال املد التقني امللوث 

واأ�ساب بالطبع مدننا الكبرية حتى وان  العامل تقريبا  لبيئته كافة بقاع 

نتيجة  �سديدة  خماطر  هناك  ولكن  الغربية.  كمثيلتها  �سناعية  تكن  مل 

والأعراف  ال�سرتاطات  عن  مبعزل  البنيان  يف  الواعي  غري  ال�سراف 

البيئية ال�سليمة. اأما العامل الإن�ساين، فهذه الظروف تختلف لدينا عن 

واإن�سانية وتت�سم  اأن جمتمعاتنا ذات مقومات روحية  مثيلتها الغربية يف 

ورمبا  ان�سانيته.  يف  متاأ�سل  الر�سالت  متعدد  متدين  ح�سري  مبجتمع 

التغريب  لول دخول  موؤثرة  تزال  ما  اأو احلالية  التقليدية  كانت عمارتنا 

البيئي يف بدايات ال�ستعمار وتاأثرياته يف الأمة.

وال�ستدامة  احلداثة  نظرية  ل�سياغة  حماولة  الرابع  الباب  ياأتي 

وو�سع مالمح تلك النظرية وكيفية ت�سكيل حمدداتها التي حتكم ا�سكال 

الهيئة املفرت�سة ل�سكل العمارة والعمران امل�ستدام وقيا�س جتربة مدينة 

والجتماعي  الثقايف  التكوين  بطبيعة ذلك  وربطها  ابوظبي مع احلداثة 

والعمراين من خالل املفاهيم امل�ستخل�سة من الباب الول وا�ستخال�س 

الظروف البيئة اخلا�سة ملدينة ابو ظبي من خالل ما جاء بالباب الثالث 
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وقيا�س النتيجتني على التجارب امل�ستدامة التي جاءت درا�ستها بالباب 

الثاين واخلروج بتحليل ت�سريحي لتلك التجارب وقيا�س مدى مالئمتها 

لطبيعة وتكوين املجتمع الظبياين وحماولة اخلروج مبنظومة بيئية اكرث 

قدرة على ا�ستيعاب تلك الظروف واخل�سائ�س وذلك من خالل اختبار 

قدرة النظرية امل�ستوحاة من البحث يف �سرح وتقييم التجربة احلداثية 

يف مدينة ابو ظبي ودرا�سة - املعطيات التي ينبغي النطالق منها لتكوين 

جمتمع عمراين ومعماري م�ستدام يف ابوظبي.

ولقد جاء الباب الرابع يف ف�سلني

الف�سل الأول بعن�ان املفاهيم امل�ستخل�سة من احلداثة والبيئة 

نح� نظرية يف العمارة والعمران امل�ستدام يف اأب�ظبي

وي�سرح ما ا�ستخل�سته الدرا�سة يف الأبواب الأول والثاين والثالث 

اأ�س�س  و�سع  م�ستوى  اإىل  الو�سول  يف  امل�ستخل�سات  تلك  �ساهمت  وكيف 

لنظرية العمارة والعمران امل�ستدام يف ابوظبي.

اأما الف�سل الثاين الذي يجئ بعن�ان اليات ومعاجلات معمارية 

نح� نظرية يف العمارة والعمران امل�ستدام يف اب�ظبي.

وياأتي الف�سل الثاين �سارحا املعاجلات التي توؤدي اإىل حتقيق مبنى 

وبيئة م�ستدامة مراعية ظروف ابوظبي املناخية اخلا�سة. وي�سرح اأي�سا 

احلراري  ال�سلوك  لقيا�س  املوؤلف  اأعده  الذي  الربنامج  الثاين  الف�سل 

بع�س  ادخال  خالل  من  يقا�س  والذي  الت�سميم  مرحلة  اثناء  للمبنى 
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الن�سائية  العنا�سر  وطبيعة  والتوجيه  البناء  مبواد  اخلا�سة  املعطيات 

النتقال  معدل  يقي�س  ان  ي�ستطيع  بحيث  املعماري  الت�سميم  ومفردات 

احلراري وجمموع املقاومات احلرارية املختلفة التي تتحدد يف جمموعها 

الت�سميم  مرحلة  اثناء  معماري  فراغ  اأي  داخل  املتدفقة  احلرارة  كمية 

املعماري.
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م. �سقر م�سطفى ال�سقور، اأن�سنه العمارة، ر�سالة ماج�ستري، جامعة القاهرة، 2006.  )1(

الفصل االول
المفاهيم المستخلصة من الحداثة والبيئة

نحو نظرية في العمارة والعمران المستدام 
في ابوظبي

جتربة عمارة احلداثة يف اب�ظبي:

انطالقًا من مفهوم العمران باعتباره ال�سكل والفراغ والدللة وراء 

القت�سادية  الدرا�سات  ا�سا�سه  على  تقوم  والذي  الجتماعية  العالقات 

والقرارات ال�سيا�سية ويبذل فيه العديد من اجلهد القانوين والت�سريعي، 

فاإن الغرتاب املعماري هو انعكا�س جلميع اأنواع الغرتاب ودرجاته.

لذاته  جتاوزه  خالل  من  لإن�سانيته  الن�سان  جتاوز  هو  فالعمران 

 .
)1(

وتاريخه وهويته وثقافته

جاءت الدرا�سة يف بابها الأول مبفاهيم احلداثة وما بعد احلداثة 

العمراين  املنتج  يف  اخلطورة  وراءه  تنطوي  ذلك  يف  ا�سهابها  ولعل 

واملعماري، لي�س فقط يف ابوظبي ولكن يف الغالب الأعظم من عوا�سمنا 

لتاريخ  العربية، لذلك جاء ذكر عمارة احلداثة بهدف ان يكون كا�سفا 

تلك العمائر بالقدر الذي يتيح لكل دار�س او ممار�س او متاأمل او مهتم 

املنتج  ذلك  تفا�سيل  ويك�سف  ويفكك  يحلل  ان  العربي  املعماري  بال�ساأن 
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لنعي اين نحن ومن اين اتينا بتلك املنظومة، وبالتايل و�سعها يف قالبها 

ال�سحيح ب�سكل علمي واكادميي والنطالق بوعي كامل نحو ما نرجوه من 

مدننا امل�ستقبلية.

اإن الأ�سباب التي دعت جمتمع ابوظبي للتوجه نحو عمارة احلداثة 

ذلك  لها  ي�سفع  مل  ال�سابقة  اأبوابها  يف  الدرا�سة  ذكرتها  والتي  الغربية 

تقدمه  يف  غربيا  الظبياين  املجتمع  بجعل  كفيلة  تكن  مل  كما  التوجه، 

ول مدنيا باملعنى الغربي نف�سه للتمدن، فقد حقق ذاك املجتمع بالفعل 

درجات متقدمة بل وجتاوزت النماذج الغربية يف �سبل عدي علي �سعيد 

اإذا ما اأدمج  التقدم والتمدن ولكنة تتاح له فر�س اأ�سخم واأكرث فاعلية 

تلك الليات مبا�سيه امللهم وم�ستقبلة امللت�سق بالهتمام امل�ستدام.

اإن توجه الغرب لعمارة احلداثة كان رد فعل ان�ساين يف املقام الأول 

يف مواجهة �سلطة الغيبيات املتمثلة يف الكني�سة، فجاء رف�س املجتمع لتلك 

تولدت  ثم  ومن  املعماري،  ال�سكل  �سمنها  من  عدة  ا�سكال  يف  املنظومة 

رغبة عامة يف التخل�س من تلك ال�سيطرة والتحرر منها. كذلك عربت 

الكن�سية  العقيدة  تقدمه  ما  بني  الوا�سح  التعار�س  عن  اآنذاك  العمارة 

واملفكرون،  العلماء  يقدمه  وما  والكون  للعامل  وتربيرات  تف�سريات  من 

وبالتايل فاإن ذلك املنتج الراف�س يف �سكله املعماري جاء نتيجة طبيعية 

لتطور ان�ساين يخ�س ثقافة معينة وجاء يف ظروف معينة. واحلق اأّن كل 

هذه الإ�سكاليات لي�س لها عالقة من قريب او بعيد باملجتمعات العربية 

ب�سكل عام، وابوظبي منها ب�سكل خا�س، ال اإذا كان هذا املنتج جاء ليعرب 
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عبد اهلل العدوي، العرب والفكر التاريخي، �س )75(  )1(

بامل�سادفة املح�سة عن احتياجات املدينة العربية، وهو المر غري الوارد 

بالطبع تبعا ملا جاءت به الدرا�سة يف ابوابها ال�سابقة.

بل والأكرث من هذا فان الغرب نف�سه قد انق�سم على ذاته يف تلك 

واملوؤرخني  والكتاب  واملفكرين  املعماريني  انق�سم كثري من  اإذ  التحولت، 

املا�سي ويقد�سه ويت�سبث به،  يلتم�س  اإىل فريقني، فريق منهم  وغريهم 

ويعتربه وحده ال�سحيح، وفريق اآخر يرى اأن على الإن�سان اأن يتابع احلديث 

، ويف 
)1(

واجلديد، ويت�سبث به ويطوره، دومنا اعتبار للما�سي وقد�سيته

كال احلالتني اغرتاب، فاذا كانت كلتا احلالتني يف الغرب تعترب اغرتابا 

فكيف هو احلال اإذًا يف جمتمع �سرقي عربي م�سلم؟

بوجود  يتميز  انه  وكيف  املجتمع  فكرة  عن  الأول  الباب  حتدث 

جماعات  اأو  اأفراد  بني  تربط  ال�سلوك  يف  طرائق  اأو  خا�سة  عالقات 

ومتيزهم عن غريهم ممن ل ت�سود بينهم هذه العالقة اأو ممن يختلفون 

عنهم يف ال�سلوك، لذا فان املجتمع الظبياين، ب�سلوك اأفراده والعالقات 

التي تربط بينهم وكيفية التعبري عن تلك الروابط والعادات، لهو يف حالة 

متيز �سديدة اخل�سو�سية وان فكرة خلق جمتمع م�ستدام ل ميكنها ان 

تغرتب عن فكرة معانقة الهوية التي تعرب عن تلك اخل�سو�سية.

وحتدث الباب الأول اأي�سا عن فكرة التحديث وكيف انها بالن�سبة 

ملجتمع مثل ابوظبي توفر فر�سة تاريخية نادرة لإحياء الرتاث ولو�سول ما 

انقطع من تطوره ولتجديد نف�سه وال�ستعانة مبا تتيحه احل�سارة احلديثة 
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والتنقيب  واحلفر  التحقيق  يف  مثيل  لها  ي�سبق  مل  علمية  مناهج  من 

مع  فالتوا�سل  والتاأويل،  القراءة  واإعادة  والتمحي�س  والنقد  والدرا�سة 

احل�سارة احلديثة -ل النقطاع عنها-هو وحدة الذي ميكن اأن ي�سيف 

موته  يف  ينفخ  واأن  قيمة،  ف�سل  قيمته  واإىل  جديدًا،  الرتاث  قدمي  اإىل 

حياة.

 وقد حتدث الباب الثالث باإ�سهاب اأي�سا عن تلك املنظومة الرتاثية 

يف ابوظبي، فتلك املنظومة هي بوابة ابوظبي لالنطالق نحو روؤية حديثة 

للتوجه  برغبة  وتوؤمن  اخلا�سة  احتياجاته  وتعاي�س  املا�سي  من  تنطلق 

�سوب امل�ستقبل لتنتج معمارا ي�سبهها ويعرب عنها.

وحتدث الباب الثالث حماول بكل جهد ان ي�سع مدينة ابوظبي يف 

حا�سرها  وب�سط  بتعريفها  املدينة  تلك  عن  فتحدث  الدرا�سة  هذه  قلب 

وكيف ت�سري اأمور العمران فيها وما هي تطلعاتها امل�ستقبلية وكيف تفكر 

املا�سي  عن  مبعزل  جاء  التفكري  هذا  وهل  م�ستقبلها  يف  املدينة  تلك 

تراث  اأي�سا عن  له. وحتدث  امتدادا طبيعيا منهجيا  ام جاء  واحلا�سر 

تلك املدينة وتاريخها وكيف كانت قبل النفط وبعدة وماذا كان وراء تلك 

انتابت  كما  ابوظبي  انتابت  التي  احلديثة  الغربية  املعمارية  التظاهرة 

العديد من العوا�سم العربية، ودرا�سة عن روؤية ابوظبي 2030 لكي ت�سهل 

املقارنة بني كيف كانت املدينة، وكيف �ستوؤول، وهل هناك ثمة رابط ام 

امتداد؟ وحتدث اأي�سا عن جتربة ت�سميم امل�ساجد اجلديدة التي تبناها 

جمل�س التخطيط العمراين يف ابوظبي كواحدة من اهم م�ساريع التطوير 

يف العامل العربي والتي عربت عن ا�ستيعاب كامل وجيد ملفردات الرتاث 
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املعماري وا�ستيعاب اأي�سا لالأهمية الكامنة يف ا�ستدامة املباين امل�ستقبلية 

تلك  اليها  تدعو  مناذج  �سبيل  على  الأهمية  منتهي  يف  درا�سة  فاأنتجت 

الدرا�سة او درا�سات م�سابهة او مكملة.

والهوية،  العوملة  مفهوم  عن  الأول  بالباب  جاء  ما  دور  ياأتي  هنا 

فتحدثنا عن العمارة يف جانبها الثقايف حيث تطرح ق�سايا الرتاث والهوية 

والطابع وال�سكل واجلماليات والتحري�س الإبداعي، فال ميكن اأن ندعى 

للعمارة اأي عمومية. وهنا تبداأ ا�ستقالليتها وخ�سو�سيتها التي ل ميكن 

ظروف  حتت  ملجتمع  فكري  تطور  عن  عرب  الغربي  فالنموذج  تعميمها، 

التجربة  تلك  تعمم  ان  الأحوال  من  حال  باأي  ميكن  ل  خا�سة  ونداءات 

على باقي الثقافات، فما افرزه املجتمع الغربي من معمار يظل منا�سبا 

يف  احلال  هو  -كما  ابوظبي  يف  حدث  ما  وان  غريه  دون  املجتمع  لذلك 

باقي العوا�سم العربية – وكما جاء يف الباب الأول فهو نوع من التاأثري 

الأحادي احل�ساري. فاأي ح�سارة متتد ا�سولها لتاريخ عميق وت�سادف 

وجود اليات حلا�سر قوي ت�سنعه لها القدرة على التاأثري يف احل�سارات 

الأخرى القل قوة ومت�سكا بهويتها.

لقد جتاهلت عمارة احلداثة هوية الت�سخي�س اإذ اأ�سبحت الأ�سكال 

كما يقول »فان در روه«، نتيجة عملية الت�سميم والبتكار.

ذكر يف الباب الأول اأي�سا ان الهوية تتلخ�س يف قدرة ال�سخ�س على 

التعرف اإىل مكان ما نتيجة تفرده عن غريه ب�سفات وخ�سائ�س مميزة، 

العمرانية  الدللت  املكان مبجموعة من  ت�سجيل  التاريخ على  هي قدرة 
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التي تعطي موؤ�سرا مبا�سرا عن ثقافة املكان وخ�سو�سيته. واإن اإهمال لغة 

الذاكرة التاريخية يف احلداثة املعمارية دفع املعماري اإىل التعوي�س عن 

التاريخ باحلوافز ال�سناعية، فاأ�سبحت احلداثة جمرد هواية ومغامرة 

وما  وهويته.  امل�ستخدم  ثقافة  عن  بكاملها  انف�سلت  وبالتايل  اعتباطية 

حدث يف ابوظبي من ا�سترياد ا�سكال غربية يف مزاجها ووظيفتها اطمث 

معه اأي معنى للهوية الظبيانية الثقافية والجتماعية.

وهنا ن�ستعيد ما مت بحثة يف الباب الثاين الذي حتدث عن التنمية 

امل�ستدامة حماول الك�سف عن اأهمية و�سرورة وحتمية التوجه الأخ�سر يف 

مدنا العربية لأنها وباي حال لي�ست مبناآى عن تلك الحداث مبخاطرها 

املتوقعة، كما حتدث عن اأ�س�س ومفاهيم التنمية امل�ستدامة وكيف كانت 

املجتمعات القدمية يف احل�سارات املختلفة على وعي باأهمية وجود عالقة 

اإىل  اقرب  بيئية  وا�س�س  اهتمام  �سكل  حميمية مع حميطهم احليوي يف 

نتطرق  والعمارة اخل�سراء  ال�ستدامة  مفاهيم  ومن  واقعهم وحميطهم 

نواياها  يف  مهمة  جتربة  انها  وكيف  ابوظبي  يف  ال�ستدامة  جتربة  ايل 

من  الدرا�سات  من  املزيد  حتتاج  اأنها  يبدو  ولكن  وجديتها،  واخال�سها 

اجل التوجه املحلي الأخ�سر اخلا�س بطبيعة الأر�س وتفردها وثقافتها.

الطريق اإىل ا�ستعادة اله�ية الظبيانية: 

لعلنا امام �سوؤال يف غاية الأهمية.... هل باإمكان العمارة ان تقوم 

بالدور الذي كان من املفرت�س ان يقوم به »الجتماعي« من حركة تطور 

املجتمع؟
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ان الطفرة القت�سادية والتكنولوجيا التي عا�سها جمتمع ابوظبي 

بعد النفط حققت له الكثري الكثري من متلك اأ�سباب احلياة املرفهة ورمبا 

القدرة على احل�سول على الأطر التعليمة وخلق كوادر مهمة يف جمالت 

ما  اأحدث  ممار�سة  اإىل  للتعرف  جدا  وا�سعة  افاقا  له  وفتحت  عديدة، 

واإدارة مفردات احلياة بجميع  تكنولوجيا  العلم احلديث من  اليه  و�سل 

م�ستوياتها، ولكن يبقى لهذه املنظومة اأن ت�ساهم ب�سكل اآخر يف احلفاظ 

وتاأكيد الهوية املعمارية لأبوظبي.

الظبيانية: نح�  اله�ية  ا�ستعادة  للعمارة دورًا يف  كيف يك�ن 

نظرية يف العمارة والعمران امل�ستدام يف اب�ظبي.

حتليل ال�سيغة احلالية للطرح العمراين واملعماري: 

كل  رف�س  على  ن�ساأت  اأن احلداثة  وجد  العمارة  اأدبيات  بع�س  يف 

مبادئ العمارة التقليدية ف�سال عن اأنها عرتها، لي�س من ال�سكل وح�سب، 

بل من جزء من اأهداف العمارة البيئية املتمثل يف الأدمية اأو الن�سانية – 

اأحيانًا – والهوية وترك التاريخ اأحيانا اأخرى، وانتهت احلداثة لأنها مل 

تف بتلك املتطلبات.

اإن ال�سكال املبنية والف�ساءات امل�سكلة للعمارة يف ابوظبي ينبغي 

بال�سرورة ان ل تكون افرازا او مردودا لعمارة احلداثة يف الغرب، فاذا 
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الهند�سة  ق�سم  جملة  النامية،  البالد  يف  والعمارة  الثقافية  اجلذور  ب�سيوين،  على   )1(

املعمارية، كلية الهند�سة، جامعة القاهرة، 1992.

كانت عمارة احلداثة الغربية قد قامت على ح�ساب اندثار الهوية الغربية 

املتمثلة يف عمارتهم التقليدية فاإنها اأي�سا قامت يف ابوظبي على ح�ساب 

امتداد كان مفرت�سا لهوية تاأ�س�ست عرب عهود من ال�سدق والفطرة يف 

التعامل مع املحيط احليوي.

ان ال�ستمرار يف نهج الإنتاج املعماري لأبوظبي بامتداد مع الواقع 

الراهن لهو ا�ستمرارية لتيار التغريب احل�ساري وانعكا�سًا لتيار التغريب 

الثقايف، وهنا يعترب رواد هذا الجتاه اأن الفكر املعماري الغربي هو املثل 

اأو  النامية  البالد  العادة يف  الإتباع، حيث جرت  ت�ستوجب  التي  والقدوة 

الغربية  احل�سارة  طريق  يف  ال�سري  هي  للنه�سة  الأوىل  اخلطوة  تكون 

هذا  ونتاج  املتطورة،  والتكنولوجيا  العلمي  الفكر  ا�ساليب  باإتباع  وذلك 

ال�سباق،  املتقدم  العامل  ح�سارة  من  جزء  هو  نظرهم  وجهة  من  الفكر 

لالآخر  يت�سنى  حتى  العاملية  بلغته  والتعامل  به  لالرتباط  يدعو  ولذلك 

عن  نظره  ي�سرف  قد  الفكر  لهذا  املنتج  واملعماري   .
)1(

والتقدم الرقي 

ي�ستوجب  وما  املنقول  التوجه  عنه  يعرب  ما  بني  الثقافية  القيم  اختالف 

الدوائر  العديد من  تنبهت  املجتمع ومن هنا  ثقافة  التعبري عنه يف ظل 

العمرانية واملعمارية يف ابوظبي ايل هذا وبداأت تتخذ خطوات جادة يف 

هذا ال�سدد حتدثت عنها الدرا�سة يف الف�سول ال�سابقة.

البيئة  بني  العالقة  اإطار  يف  اأ�سئلة  عدة  توجه  ان  �سروريا  بات  وقد 
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امل�سيدة )املبنية( يف ابوظبي وبني الن�سان م�ستخدم هذه البيئة وكيف يوؤثر 

توحي  التي  الر�سائل  وماهي  امل�سيدة؟  البيئة  اإدراك هذه  يتم  وكيف  عليها؟ 

بها لالأ�سخا�س امل�ستعملني �سواء بطريق مبا�سر اأو بطريقة رمزية؟ وبالتايل 

كيف تكون ردود الأفعال والعمليات التفاعلية الن�سانية كمردود لها يف البيئة 

امل�سيدة؟ وهل ميكن حتديد ا�سكال هذه العمليات التفاعلية؟

احلالية  ابوظبي  عمارة  على  حداثية  �سيغة  اإطالق  ان   ·
احلداثة  ان  من  الأول  الباب  يف  جاء  ملا  قيا�سا  دقيق  غري 

يف العمارة جاءت يف �سياق تاريخي وفل�سفي معني مل يكن 

متوافرا لأبو ظبي، ومن ثم فانه لي�س حقيقيا اأو منطقيا ان 

تنتقل التجربة ب�سكلها وا�سمها اأي�سا.

عمراين  طرح  من  الظبياين  املجتمع  افرزه  ما  ولكن   ·
�سبل  توفري  النوعية وم�سداقيته يف  ومعماري رغم جودته 

غربي  ملنتج  ا�ستريادا  عن  عرب  انه  ال  مل�ستخدميه  الراحة 

اخذ �سيغة احلداثة عندما تطور من �سيغة لأخرى نتيجة 

قرار جمتمعي غربي خال�س، وانه من احلتمي البحث عن 

الت�ساقا وتعبريا  اأكرث  بتوافق جمتمعي تكون  �سيغة اخري 

عن الهوية الظبيانية.

ا�ستلهام دللة الرتاث ومعناة: 

ان الدرا�سة تو�سي ب�سرورة العودة اإيل اجلذور التاريخية للعمارة 
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م. اميان عبد ال�سهيد، العمارة ونظرية �سدام احل�سارات، ر�سالة ماج�ستري، جامعة   )1(

القاهرة، 2007.

بالقيم  املعا�سر  املعماري  املنتج  ربط  و�سرورة  اأبوظبي  يف  التقليدية 

اجلمالية واملعمارية والإن�سانية والبيئية للرتاث واعتباره الأ�سا�س لالأفكار 

وال�سياغات، فالدعوة اإىل العمارة املحلية الرتاثية ينبع اأ�سا�سًا من رف�س 

الطراز الدويل الذي �ساد العامل، وكجزء من احلفاظ على الهوية الثقافية 

والجتماعية لل�سعوب التي هي مرحلة من مراحل ال�سراع امل�ستمر بني 

الوافد الغربي والتقليدي الأ�سيل، حيث اأن العمارة املحلية قد بداأت يف 

الختفاء مع غزو تيار الثقافة الغربية يف �سورة التحديث، وتعتمد تلك 

معمارية  كلغات  والتاريخ  الرتاث  لغة  مفردات  ا�ستخدام  على  التو�سية 

حملية مع مراعاة الظروف البيئية وحماولة توظيف املبنى ملالئمة هذه 

مع  والتوا�سل  ال�ستمرارية  تاأتي  ال�ستعارات  هذه  خالل  ومن  الظروف 

ياأتي  وبالتايل  املحلي  املجتمع  متطلبات  مع  املتوائمة  املوروثة  العمارة 

التعبري عن العمارة املحلية 

وذلك يف اإطار البحث عن ال�سخ�سية املتميزة للعمارة املعا�سرة، 

ومتطلباته  احلا�سر  بالزمن  وربطها  املعماري  الرتاث  جلذور  والعودة 

وطبيعته، فالتو�سية هنا هي الرتباط باملا�سي واأهمية ربطه باحلا�سر 

 .
)1(

دون اإخالل باأحدهما

البيئة  بعلم  الهتمام  »اإن  جند  التقليدية  العمارة  حتليل  وعند 

ح�سارية،  ظاهرة  الأن  اأنه  اإل  مهمة  ق�سية  الدوام  على  كان  والذي 
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خاونباباو بونتا، 1996 العمارة وتف�سريها: درا�سة للمنظومات التعبريية يف العمارة،   )1(

ترجمة، �سعاد علي مهندي، دار ال�سئون الثقافية العامة، بغداد العراق، �س258

الوعي  من  نوع  جمرد  ال�سابق  يف  كان  اأنه  حني  يف  وثقافية،  اجتماعية 

، حيث كان الوعي بالطبيعة يف املنطقة القدمية والإ�سالمية 
)1(

بالطبيعة

وغريها ميار�س عرب التاريخ بطرائق خمتلفة وا�سحة، لذا فمن الأهمية 

قد  حقيقة  اإىل  للو�سول  ب�سدق  التقليدية  العمارة  توجه  درا�سة  مبكان 

ل تكون مطلقة لكنها �ستمثل نقلة اأخرى لتحقيق عمارة �سادقة املكنون 

والتعبري البيئيني ومن هنا ل بد اأن ننظر للعمارة التقليدية ب�سور اأخرى 

التقليدية  املعمارية  فاملفردات  ال�سكلية فقط  اأو  ال�سطحية  ال�سورة  غري 

كالبادجري او الفناء او الأقوا�س والزخارف لي�ست هي العمارة التقليدية 

القدمي  الن�سان  حماولت  انها  املفردات،  تلك  وراء  الدللت  هي  وامنا 

لتطويع الطبيعة خلدمة البيئة ولتحقيق الكم الأكرب املتاح ملفردات الراحة 

والتاأقلم.

لذا فقد جاء الباب الثالث باحثا يف تاريخ ابوظبي وتراثها ليك�سف 

والظروف  البيئة  مع  مواجهته  يف  بوعيه  القدمي  الظبياين  تفرد  مدى 

عن  وفطرة  �سدق  وبكل  عرب  اأنه  كما  ومتيزها  �سعوبتها  بكل  املحيطة 

انعكا�سات ثقافة جمتمعة على املفردات املعمارية، فك�سفت الدرا�سة عن 

ان لكل عن�سر وقرار عمراين ومعماري كان وراءه العديد من الدللت 

التي تخ�س جمتمع ابوظبي دون غريه.

نحن اذن امام معطي موجود ومفردات تتهياأ لإعادة تاأهيلها   ·
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ودرا�ستها وت�سريحها لال�ستفادة بال�سالح منها وتطويره.

ان على املجتمع الظبياين وخمت�سيه، لي�س فقط املعماريني   ·
والثقافية،  والجتماعية  املعمارية  م�ستوياته  كل  على  وامنا 

ان يقوموا بالعديد من الدرا�سات لكت�ساف وحتليل وت�سريح 

تلك  من  وال�ستفادة  ابوظبي  يف  العماري  الرتاث  مفردات 

كل  وراء  والبحث  والتطور  للبقاء  ت�سلح  التي  املفردات 

ذلك  اختيار  القدمي  ابوظبي  ان�سان  جعلت  التي  الدللت 

املفرد والتعبري عنه بتلك الطريقة ويف ذلك الزمن.

حتديد الحتياجات احلالية يف ظل م�ستجدات الع�سر.

برموز  حممل  وهو  الفراد  حياة  مكان  هو  العمراين  احليز  ان 

التي  هي  املعاين  هذه  للمجتمع.  الثقافية  واخللفيات  بالأ�سكال  مرتبطة 

توؤثر �سلبا وايجابا يف تقومي الفراد له ولذلك فاإنها ل ينبغي النظر اإىل 

الب�سري  التاأثري  من  النابع  الح�سا�س  نظر  وجهة  من  العمراين  احليز 

املرتبط  املعنى  هو  اخر  موؤثرا  العتبار  يف  الخذ  من  لبد  ولكن  فقط 

الثر  ان  اي  املحيطة،  للبيئة  املكونني  الفراد  باأ�سكال احليز عند عامة 

الح�سا�س  عن  الناجت  الثر  عن  ينف�سل  ان  ميكن  ل  املعنى  عن  الناجت 

اجلمايل املتولد من التاأثري الب�سري.

حمتوى  جمرد  باعتبارها  اليها  النظر  ميكن  ل  واملباين  احليز  ان 
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م. �سقر م�سطفى ال�سقور -اأن�سنه العمارة – ر�سالة ماج�ستري – جامعة القاهرة -2006.  )1(

ال�سلوك  امناط  مع  متكامل  جزء  المر  واقع  يف  هي  بل  الن�سان  لأن�سطة 

الن�ساين لذا فاإن البيئة املبنية توؤثر يف ا�ستعمالت و�سلوكيات الفراد وتتاأثر 

 Lang،1974 بها عند تواجدهم فيها وذلك من خالل بعديها املادي واملعنوي

وا�سكال  وم�ساحات  ابعاد  من  للحيز  املادية  فاخل�سائ�س   .Moore،1979
واألوان ومالم�س حتقق ممار�سة �سلوكية معينه بينما تعوق ممار�سات �سلوكية 

 Winston. David( اخري ل تتنا�سب مع الن�سطة التي تدور يف ذلك احليز

للتعبري  و�سائل  اأو  رموز  للحيز هي مبثابة  تلك اخل�سائ�س  ان  1987( كما 
ميكن من خاللها ا�ستثارة امل�ساعر وتوجيه ال�سلوك.

كيف تك�ن العمارة اإن�سانية؟

ان ال�سعور باحتواء العمارة لالإن�سان له عدة ابعاد نف�سية وفيزيائية 

منها احرتام املقيا�س الإن�ساين للعالقة بني حجم الن�سان وال�سارع واملبنى 

الطبيعية  اخل�سو�سية  وحتقيق  لالحتواء  الهند�سية  املفاهيم  وحتقيق 

للتخطيط وحتقيق حدود  ال�سمولية  النظرة  والتاأكيد على  لأي م�ستخدم 

الهدوء وال�سرتخاء وامل�ساهمة يف  المن وال�سالمة وامل�ساعدة يف توفري 

تعظيم الروابط الجتماعية وتهياأة املجالت للتوا�سل الإن�ساين والتوا�سل 

الأماكن  علي  التعرف  له  يتيح  مما  الخر  على  والنفتاح  الطبيعة  مع 

وان حترتم  لوظيفتها  موؤدية  �سليمة  تفا�سيل  تكون ذي  وان  والجتاهات 

وت�سعره  الت�سويقي  اجلمايل  البعد  تراعي  وان  اجلار  وحقوق  احلدود 

.
)1(

بالنتماء



جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي308

العمارة،  يف  الإن�سانية  التوجهات  يف  تتحقق  العمارة  اإن�سانية  ان 

والعمران اإ�سافة اإىل توازن طاقة البيئة الطبيعية وامليتافيزيقيةـ  الروحية 

/ الدينية ـ يف الإن�سان نف�سه والفراغ املكاين معه، وكذا يف حتقيق غناء 

الروح اجلمايل بدون املغالة اأو الرهبنة الرمزية. وما يراه »�سلقيني« هو 

اأن التوازن الروحي يتحقق بالتوجيه املناخي ـ الفيزيقي. وكذلك هو حق 

التوازن الطبيعي لكافة الأحياء مع العمارة البيئية، املتمثل يف العدل بحق 

العي�س لها اأو التعاي�س معها ـ ايكولوجيا.

 ميكن حتقيق الحتياجات الإن�سانية من خالل العمارة يف ت�سميم 

ثالثي احلاجات:

احلاجات الروحية: ال�ستقرار النف�سي والآمن لالإن�سان يف   ·
هوية  على  وتاأكيد  اجتماعي  ر�سى  واملدينة،  واحلي  املبنى 

الفرد واجلماعة والقدرة على الو�سول اإىل كل املنافع.

الفيزيقي  املناخي  الأداء  يف  التوازن  املادية:  احلاجات   ·
البيئي  املعماري  البناء  و�سموليته عند حتقق  اأول،  للعمارة 

ثانيًا. ويتمثل حتقيقهما يف جزء من البناء مبادياته، ويكتمل 

بالروحي. 

احلاجات الزمانية: ومتثل جزءًا من املطلب الزمني الدائم   ·
معطيات  وتلبي  القائمة.  بعنا�سرها  البيئية  العمارة  ملادية 

حلياة  م�سروعة  تطلعات  من  فيها  مبا  الراهنة  اللحظة 
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ماج�ستري،  ر�سالة  البيئي،  للت�سميم  احلديثة  الجتاهات  احلمادي،  غالب  نبيل  م.   )1(

جامعة القاهرة،2007.

ع�سرية مدنية ل تتخلى عن الهوية والثقافة ولكنها يف الوقت 

 .
)1(

ذاته حتقق اليات احلا�سر ومواكبة التطور امل�ستقبلي

- ختامًا فاإننا نرى انه على املجتمع الظبياين ان يقوم بالعديد من 

الدرا�سات بكل م�ستوياته لدرا�سة احتياجاته احلالية ويواجه بكل �سدق 

الراهنة بكل تطلعاتها احلداثية واملدنية واحل�سارية،  اللحظة  معطيات 

لختالف  تبعا  ال�سابقة  الأجيال  عن  املتوقعة  الطبيعية  اختالفاتها  بكل 

الحتياجات والإمكانات والروؤى وطبيعة اللحظة الراهنة وعلي املعماريون 

بالدور الأهم يف ترجمة تلك الحتياجات والتطلعات بعد  بالطبع لقيام 

ا�ستيعابهم الكامل لهوية ذلك املجتمع وثقافته ايل منتج معماري ميتزج 

فيه ا�ستيعاب دللت املا�سي واحتياجات الع�سر لتتكون داخله افرازات 

معمارية معربة عن قرارات جمتمعية كاملة وخال�سة.

وعي  على  م�ستندة  حملية  م�ستدامة  بيئية  منظومة  نحو  التوجه 

واإدراك كاملني بطبيعة ومعطيات املحيط احليوي وخ�سو�سية املكان.

روؤية  وبح�سب  اب�ظبي،  بيئية م�ستدامة يف  الت�جه نح� منظ�مة  ان 

الدرا�سة، يتم على م�ست�يني: 

وتوجهات  طريق  حتدد  التي  النظرية  الأ�س�س  من  جمموعة   .1

ومعامل العمارة امل�ستدامة يف ابوظبي.
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يف  امل�ستدامة  العمارة  طريق  يف  ومعاجلات  اليات  جمموعة   .2

يف  الدرا�سة  فيها  تبحث  �سوف  النقطة  وهذه   – ابوظبي 

الف�سل الثاين من الباب الرابع.

الأ�س�س النظرية التي حتدد طريق وت�جهات ومعامل العمارة 

امل�ستدامة يف اب�ظبي: 

العمارة امل�ستدامة منظ�مة حملية وغري قابلة لال�سترياد والع�ملة: 

حتقيق الثابت املطلق يف العمارة البيئية هو بالأ�سا�س اأمر ي�سعب 

والثقايف  والنف�سي  والروحي  احلراري  التف�سيل  لختالف  تطبيقه 

وال�سلوكي – الأدمي من �سخ�س لآخر ناهيك عن التنوع املناخي واختالف 

الأمكنة والأزمنة والثقافات، وهذه هي اخل�سو�سية لالأقاليم اأو الأمم يف 

مقابل التوحد يف العوملة. فالعمارة البيئية ل تقبل العوملة، وتدلياًل على 

ذلك هو ف�سل احلداثة يف تعميم العمارة بالأ�سلوب العاملي.

العمارة امل�ستدامة ل حتقق الر�سا املطلق: 

اأو  التوجه  وع�سري  الثقافة  عايل  كان  لو  حتى  �سخ�س  يوجد  ل 

و�سنعه  �سممه  ملبنى  بالرتياح  ي�سعر  باأنه  يوؤكد  معماريًا،  ناقدًا  حتى 

ليكوربوزيية اأو �سنعة معمار تقليدي بارز اآخر ما مل يكن هو را�س عنه، 

فال يهمه نقدًا معماريًا بذاته ملبنى عا�س فيه واأحبه، وهذا ما حدث يف 

فياًل “�سافوا” لليكوربوزية والتي غريها املالك اأكرث من خم�سني مرة قبل 
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راي.  لويد  لفرانك  ال�سالل  فيال  ومثلها  كمتحف،  قوميًا  اإرثا  ت�سبح  اأن 

هو  ل�سبب  مبنى  اأي  الراحة احلرارية يف  ن�سبية حتقيق  الأخر  واجلانب 

اإن التف�سيل احلراري للنا�س يتباين وهذا معناه اأن نتاأكد من ح�سا�سية 

الفرد اأو املوظفني للحرارة اأو الربودة ومع اأفراد اأ�سرته اأو جميعهم قبل 

اأن ن�سمم له / لهم م�سكنه اأو مبناهم، فما اأدركه انا جميل وبيئي ومريح 

قد ل يدركه اخر بنف�س امل�ستوى ولكن املعيار هنا قد يخ�سع لال�سرتاطات 

وال�س�س املعرفية وتبقي ن�سبة تفاوت الر�سا كمعيار ا�ستثنائي.

العمارة امل�ستدامة تقبل التط�ير ل التغيري: 

اإن العمارة البيئية مهما اختلفت روؤاها التنفيذية، فهي حتقق اأداء 

وظيفيًا حمددًا باملنفعة املناخية �سمن الأغلفة الأربعة – غالف املبنى، 

غالف املدينة، الغالف احليوي، والغالف اجلوي – والراحة للم�ستفيد 

يف احلماية هي راحة ف�سيولوجية بيولوجية �سمن ال�سيكولوجية املوجودة 

عنها،  املجتمعي  والر�ساء  الطبيعي  املحيط  مع  حيًا  تكاماًل  وتتكامل 

بامل�ساركة، مع نظرة للتكامل التاريخي وحلول للكليات ومن ثم تقييمها 

يف امل�ستقبل وتقييم جتاربنا العاملية اليوم. وميكن اأن تلب�س ثوب التف�سيل 

ورمبا  تنافيها،  ل  تكوينات  اأو  وباأ�سكال  القومي  اأو  واجلماعي  الفردي 

تراعي يف ت�سميمها التغري الثقايف، الطارئ اأو املرتاكم، مبعنى اأنها تقبل 

التطوير ل التغيري وذلك على اعتبار ثوابت املرجعيات املناخية والثقافية، 

فيما يبقى التطوير يف اليات التعامل مع تلك الثوابت.
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ماج�ستري،  ر�سالة  البيئي،  للت�سميم  احلديثة  الجتاهات  احلمادي،  غالب  نبيل  م.   )1(

جامعة القاهرة، 2007.

العمارة امل�ستدامة ل تكتفي بتحقيق املادي دون الروحي.

يف  امللمو�س  املادي  يف  حتقيقها  يجب  التي  ال�سفات  كل  وهي 

تتمثل  ال�سفات  والفراغ، وهذه  والتكوين  وال�سكل  والكتل  املواد  العمارة: 

يف العدل وال�سالم والنماء، وميكن اأن تتكون العمارة البيئية من ل �سيء، 

اأو  القت�سادي  العامل  بالعتبار  والأخذ  الذكي  املناخي  الت�سميم  �سوى 

البيئية  بالعمارة  تو�سف  لكنها  بذاته،  ال�سهل  فهي  للدميومة،  قابليتها 

اجلامدة، ما مل ولن تقبل اأن تكون غري اإن�سانية يجتمع فيها الروحي �سمن 

حنان املادي والعك�س، فال بد من ان تغازل العمارة البيئية ثقافة املكان 

وجمالياته وتعمل على احتواء امل�ستخدم وان ت�سعره بالر�سى ال�سخ�سي 

الروحي ولي�س فقط حتقيقها ملجموعة من املبادئ واملوا�سفات واملعايري 

.
)1(

بعيدة عن احل�س والتفاعل

العمارة امل�ستدامة منظ�مة جمتمعية ولي�ست معمارية فقط.

ذكرت الدرا�سة يف الباب الثاين و�سمن مالحظاتها على برنامج 

على  الأدوار  توزيع  من  تقريبا  خال  الربنامج  ان  ابوظبي  يف  ا�ستدامة 

التنمية  �سمن  امل�ستدامة  العمارة  منظومة  لن  املجتمع  موؤ�س�سات  كافة 

باقي  عن  مبعزل  به  القيام  واملعماري  املخطط  ي�ستطيع  ل  امل�ستدامة 

موؤ�س�سات املجتمع التي بدورها �ستقوم باأدوار عدة من �سمنها ال�سراف 

والدعاية والتحفيز والتمويل والرقابة الدائمة وتوفري ما يلزم الربنامج 
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من مواد بناء ومعامل، واأي�سا يف معزل عن اجلهات �ساحبة القرار التي 

ت�سدر ت�سريعات منا�سبة ومالئمة ل�سمان جناح التجربة وا�ستمرارها.

التي جاءت  املعطيات  ان يقرر، وبح�سب  اإذا  املجتمع  على   ·
لي�س  ال�ستدامة  البيئي  املعطى  اختيار  ان  الثاين،  بالباب 

دربا من الرفاهية ول جمرد مواكبا لتطور تكنولوجي وامنا 

الأخرية  العاملية  البيئية  الزمات  افرزتها  حتمية  �سرورة 

عواملي  لي�س  اأي�سا  هو  املفرت�س  البيئي  التوجه  هذا  وان 

منظومات جاهزة  او  برامج  ا�سترياد  ي�ستطيع  ل  انه  بعني 

يف هذا ال�سدد وامنا هي منظومة تخرج من اح�ساء الأر�س 

فانه  عليه  وبناء  الفريدة.  ومعطياتها  بيئتها  بخ�سو�سية 

كما   – والثقافية  املناخية  ظروفه  تخ�س  ملعاجلات  يلجا 

�سنورد تف�سيال لحقا.

الدرا�سة  روؤية  هي  ال�سابقة  النقاط  دمج  فاإن  وبالتايل   ·
لتحقيق جمتمع م�ستدام حقيقي يعرب عن  ابوظبي  لطريق 

ا�ستيعابه لهويته وتراثه  هوية املكان وثقافته كما يعرب عن 

واأن  للما�سي  متطورا  امتدادا  امل�ستقبل  يكون  ان  ورغبته 

يعرب اي�سا عن احتياجاته الفعلية وروؤيته ملدينته املفرت�سة 

التي تعرب عن كل ما �سبق.
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حممد عبا�س، العمارة املوروثة كاأ�سا�س ملنهجية العمارة اخل�سراء املعا�سرة، ر�سالة   )1(

ماج�ستري، جامعة عني �سم�س، 2005.

الفصل الثاني
اليات ومعالجات معمارية

نحو نظرية في العمارة والعمران المستدام

 فــي ابوظبــــي

كما �سبق وا�سرنا يف العديد من املنا�سبات �سمن هذا البحث فاإن 

لأي جمتمع خ�سو�سية ثقافية واجتماعية وجمالية وبيئية، وعلى امل�ستوى 

البيئي فان املحيط البيئي ملجتمع مثل ابو ظبي يقع و�سط اخلليج العربي 

من  رفيع  م�ستوى  يتطلب  اخل�سو�سية  �سديدة  البيئة  تلك  به  تتميز  مبا 

التحليل لفهم معطيات تلك اخل�سو�سية  الوعي والدراك والقدرة على 

وكيفية التعامل معها يف �سبيل انتاج عمران ومعمار بيئي يتميز بعالقته 

املناخية  املعاجلات  من  فهناك  وتفرده  املكان  بخ�سو�سية  احلميمية 

التي قد توؤدي بالإ�سافة اإىل عوامل اخرى على م�ستويات عدة اإىل خلق 

بالراحة احلرارية داخل  ي�سمى  امل�ستدام وحتقيق ما  املجتمع  نواة ذلك 

مفرداته البنائية.

)1(Thermal Comfort الراحة احلرارية

عند درا�سة ت�سميم مبنى ينتمي للعمارة اخل�سراء على امل�ستوى 

احلراري فاإنه ل بد من درا�سة ال�سق احلراري والذي يحدد ما اإذا كان 

هذا املبنى ناجحا حراريًا من عدمه.
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يف  الإن�سان  عندها  يقف  التي  املعدلت  درا�سة  اأهمية  تربز  وهنا 

اأو حتول هذا  التي جتعل  الظروف  تلك  وت�سريح  الراحة احلرارية  حالة 

عند  مبكان  الأهمية  من  واأي�سًا  مل�ستخدميه.  حراري  ماأوى  اإىل  املعمار 

درا�سة ما اإذا كانت عمارتنا املوروثة قد جنحت على م�ستواها احلراري، 

العمارة اخل�سراء  قائمة  ذاتها �سمن  و�سع  مّكنت قدرتها من  وبالتايل 

اأم ل؟

وتعرف الراحة احلرارية باأنها تلك الظروف التي جتعل الإن�سان 

التبادلت  من  �سل�سلة  طريق  عن  الثابتة  بحرارته  الحتفاظ  على  قادرًا 

فيعترب  لذلك  املحيطة،  البيئية  والظروف  الإن�سان  ج�سم  من  احلرارية 

اجل�سم الب�سرى يف حالة من حالت التزان احلراري بني حرارة منتجة 

وحرارة مفقودة.

�سكل )1-4( 

طريقة انتقال احلرارة من اخلارج للداخل

اأو هي حالة العقل التي ي�سعر فيها بارتياح ور�سا فيما يتعلق بالبيئة 

هذه  يوفر  الذي  هو  البيئي  املعماري  والت�سميم  بها.  املوجود  احلرارية 
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امل�ستقبل،  ومدينة  امل�ستدامة  العمرانية  التنمية  وهبة،  د. حممد  الهامي،  د. حممد   )1(

موؤمتر العمارة والعمران يف اإطار التنمية امل�ستدامة، كلية الهند�سة، جامعة القاهرة، 

.2004

التي  الطاقة  ا�ستهالك  تقليل  مع  دائم،  توازن  حالة  يف  داخله  احلالة 

واملحيط  املبنى  بني  احلراري  التوازن  واإيجاد  الراحة  هذه  على  ت�ساعد 

اخلارجي.

ومن تلك املفردات املناخية التي ت�ساهم يف توفري الراحة احلرارية 

ما يلي: 

التجمع الإقليمي 

حيث يكون تخطيط املجتمعات العمرانية ب�سكل جمموعات �سغرية 

بدل  وذلك  التجمع  م�ساحة  مع  ال�سكانية  الكثافة  بها  تتنا�سب  مرتابطة 

من التجمعات الفردية املنعزلة، بهدف حتقيق الكتفاء الذاتي والو�سول 

واملوا�سالت بخالف تاليف  الأ�سا�سية  والبنية  التكامل يف اخلدمات  اإىل 

التما�سك  الإقليمي  التجميع  ويوفر  بالنعزالية،  النف�سي  الإح�سا�س 

الجتماعي وتقارب الحتياجات اليومية الأ�سا�سية وتكون اإدارة املجتمعات 

اأاآثر فعالية واقت�سادية.

ثم  الرئي�سية  تدرج هرمي  التجمعات يف  تلك  توزع  اأن  كما ميكن 

الفرعية، ويهدف التجميع الإقليمي اإىل تنمية فكر اجلماعة على اعتبار 

.
)1(

اأنه اأ�سلوب فعال يف حتقيق الت�سكيل العمراين امل�ستدام 
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ظاهرة ارتفاع درجات احلرارة يف املدن ذات الكثافة البنائية 

مقارنة بالأطراف:

هذه الظاهرة هي اإحدى تداعيات ظاهرة اجلزيرة احلرارية التي 

تن�سا يف املدن ذات الكثافات البنائية املرتفعة.

اأ�سباب هذه الظاهرة الرتفاع الكبري يف الأبنية المر  من   ·
الذي يوؤدي اإىل �سغر م�ساحة قبة ال�سماء وبالتايل تقل كمية 

ال�سعاع الذي يعاد انبعاثه اإىل ال�سماء ليال بعد امت�سا�سه 

من ال�سطح املختلفة مبعني ان امل�ساحة املعر�سة للم�ساحة 

وم�سقطها  املباين  لن�سبة طول  قيا�سا  ال�سماء  املفتوحة من 

الفقي على الأر�س تعمل على حمدودية كمية ال�سعاع الذي 

يعاد انبعاثه ايل ال�سماء بعد امت�سا�سه.

نتيجة  الأبنية  بني  ال�ساخن  الهواء  ا�ستبدال  عملية  تقل   ·
ل�سرعة الهواء املنخف�سة الناجتة من زيادة لكثافة البنائية 

وحتديدا  ليال  تاأثريها  يزداد  الظاهرة  هذه  فان  وبالتايل 

يف املناطق احلارة الرطبة مثل ابوظبي، فاإن زيادة الكثافة 

البنائية قد توؤدي اإىل زيادة غري مرغوبة لدرجات احلرارة 

لياًل.

ت�ساهم الر�سيات التي غالبا تكون يف ابوظبي من ال�سفلت   ·
وبالتايل  ال�سم�سي  لالإ�سعاع  امت�سا�سها  زيادة  اإىل  الأ�سود 

ت�ساهم يف زيادة ارتفاع درجات احلرارة.
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لون  تغري  او  ال�سارع  تظليل  م�ساحة  زادت  كلما  وبالتايل   ·
ال�سفلت لأخر فاحت �سوف يوؤدي ذلك لتقليل تاأثري ال�سعاع 

املمت�س وبالتايل تقليل درجات احلرارة.

ن�سبة  عالقة  تخ�س  ال�سدد  هذا  يف  مهمة  جتربة  ويف   ·
لودفيج  بها  قام  بينها  الفقية  امل�سافات  اإىل  املبنى  ارتفاع 

على  املنعك�س  ال�سم�سي  ال�سعاع  تاأثري  وبني   Ludwig
درجات احلرارة كالتي: 

�سكل)2-4( 

ا�سطدام الإ�سعاع ال�سم�سي بالأ�سطح املختلفة 

.)Ludwig، 1970( ،يف مناطق تختلف يف الكثافة البنائية
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م. م�سطفى فرحات، البعد البيئي يف الت�سريعات البنائية، ر�سالة ماج�ستري، جامعة   )1(

القاهرة، 2010.

اأنه يف حالة الأر�س املنب�سطة املفتوحة يعاد انبعاث معظم   ·
كاأ�سعة  ال�سماء  اإىل  بالأر�س  امل�سطدم  ال�سم�سي  الإ�سعاع 

طويلة املوجة )حرارية( لياًل.

o  ويف املناطق التي تكون فيها ارتفاعات املباين م�ساوية 
للم�سافات الأفقية بينها فاإن كثري من الأ�سعة املنعك�سة 

متت�س  وبالتايل  وبالأر�س  الأخرى  باملباين  ت�سطدم 

تلك الأ�سعة عند �سطح الأر�س اأو بالقرب منه. 

ارتفاع  ن�سبة  تكون فيها  التي  املناطق  حالة  يف  اأما   o
فاإن   ،1 اإىل   4 القطاع  يف  الأفقي  البعد  اإىل  املبنى 

معظم المت�سا�س لالأ�سعة يحدث على ارتفاع كبري 

انعكا�سات  حدوث  )بعد  الأر�س  �سطح  عن  بعيد 

متبادلة لالأ�سعة بني املباين(، مما يقلل ب�سكل كبري 

�سطح  عند  امت�سا�سها  يتم  التي  الإ�سعاع  كمية 

الأر�س.

�سطح  اإىل  ت�سل  التي  الإ�سعاع  كمية  فاإن  لذلك   o
الأر�س وتوؤدي اإىل ت�سخني الهواء بالقرب منه تكون 

عن  العالية  البنائية  الكثافة  ذات  املناطق  يف  اأقل 

 Luwdig( املناطق ذات الكثافة البنائية املتو�سطة

 .
)1(

)1970
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عالقة املبني بالأر�س املقام عليها: 

م�سطح املباين بالن�سبة لالأر�س: 

اخلارجي  الغالف  م�سطح  ثبات  مع  الر�س  م�سطح  زيادة  توؤدي 

للمبنى اإىل رفع ن�سبة امل�سطحات غري املظللة للم�سطح الكلى مما يرفع 

من درجة حرارة الهواء، والعك�س �سحيح. ونظرا لن الت�سميم ال�سم�سي 

يحتاج مل�سطحات كبرية معر�سة لل�سم�س فان ذلك يعنى ان ازدياد الكثافة 

البنائية قد تعوق و�سول ال�سم�س بالكمية الالزمة للمباين، ال انه بتوجيه 

ال�سوارع �سرق –غرب ودرا�سة عالقة كتل املباين ببع�سها البع�س ميكن 

تالفى هذا المر.

كـتـــــل املبــانــــي:

وذلك  تعقيدا  اأكرث  املبنى  �سكل  اأ�سبح  كلما  الظل  كمية  تزداد 

ال�سم�س.  اأ�سعة  من  احلماية  يف  الرغبة  حالة  يف  بالتاأكيد  فيه  مرغوب 

ويف حالة ابوظبي كاأحدى املناطق احلارة الرطبة يف�سل دائما ان تكون 

املباين متباعدة ومتناثرة.

�سكل 3-4 

ن�سيج عمراين قد يتيح من خالل ت�جيه ال�س�ارع �سرق غرب 

اإىل القاء كمية من الظالل على ال�اجهات والطرق
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ت�جيــــه املبـانــــي: 

للح�سول على اق�سى قدر ممكن من الطاقة، وبالن�سبة لأبوظبي، 

فان اق�سى �سدة ا�سعاع �سم�سي على مدار العام يقع على ال�سطح ثم على 

الواجهات ال�سرقية والغربية بدرجة ثانية، وت�ستقبل الواجهات اجلنوبية 

ا�سعاعا �سم�سيا حمدودا يف ال�سيف ال ان ح�ستها يف ال�سعاع ال�سم�سي 

ن�سيب  باأقل  فتحظى  ال�سمالية  الواجهات  اما  كبرية.  تكون  ال�ستاء  يف 

من ال�سعاع ال�سم�سي على مدار العام. ويف درا�سة حول عالقة ال�سكال 

الهند�سية املختلفة مبدى اكت�سابها لالإ�سعاع ال�سم�سي تبدى كما يلي:

�سكل )4-4(

 ت�جيه املباين �سرق غرب يتيح زيادة كمية الظالل على ال�اجهات

املربع  ال�سكل  من  اأف�سل  هو   1:2 بن�سبة  امل�ستطيل  ال�سكل   .1

وال�سكل املربع اأف�سل من ال�سكل حرف L وذلك لأي ن�سبة يف 

حالة ثبات امل�ساحة الت�سميمية حيث حقق احمال حرارية 
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�سفق الوكيل، عبد اهلل �سراج، املناخ وعمارة املناطق احلارة، القاهرة، عامل الكتب،   )1(

.1989

حرارية  احمال  اقل  ومتثل  وات  ك.   291.48 مقدارها 

.
)1(

مبقارنتها بباقي ال�سكال الهند�سية التي

�سكل رقم )5-4(

 ال�سكل الأمثل للمباين يف املناطق املناخية املختلفة

ن�سبة  بزيادة  امل�ستطيل  لل�سكل  احلراري  الأداء  يتح�سن  ل   .2

بهذه  تتناق�س  احلرارية  كفاءته  بل   1:2 عن  الهند�سية 

ال�سلع  فيه  يواجه  الذي  التوجيه  حالة  يف  وذلك  الزيادة. 

الكرب اجتاه ال�سمال.
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بالن�سبة لل�سكل حرف L فاأن الكفاءة احلرارية لهذا ال�سكل   .3

من  ذلك  ونالحظ  الهند�سية  ن�سبة  بزيادة  اي�سا  تتناق�س 

جمموع  ان  يت�سح  حيث  احلرارية  الحمال  مقارنة  خالل 

L بن�سبة 1:3 =  الحمال احلرارية املطلوبة لل�سكل حرف 

احلرارية  لالأحمال  قيمة  اأكرب  ومتثل  وات  ك.   298.87

بالن�سبة لالأ�سكال الهند�سية التي �سملتها الدرا�سة.

امل�ستطيل  ال�سكل  من  اأف�سل   1:1 بن�سبة   L حرف  ال�سكل   .4

لالأول  احلرارية  الحمال  جمموع  لن  وذلك   1:5 بن�سبة 

249.85 ك. وات وللثاين 249.11 ك. وات.

�سكل )6-4(

 الكتل وتاأثري الظالل ح�سب �سكل الكتلة
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ال�سمال  ال�سلع الكرب يواجه  التوجيه )�سفر ،180( حيث   .5

ذات  الفقية  امل�ساقط  جلميع  بالن�سبة  توجيه  اأف�سل  هو 

ال�سكال الهند�سية �سواء املربعة اأو امل�ستطيلة اأو �سكل حرف 

L وذلك لأي ن�سبة هند�سية.

ل يتح�سن الداء احلراري لأي مبني ذو �سكل هند�سي �سواء   .6

مربع اأو م�ستطيل اأو حرف L بزيادة ن�سب ابعاده الهند�سية 

ذو   1:2 بن�سبة  امل�ستطيل  ال�سكل  عدا  فيما  توجيه  اأي  يف 

التوجيه �سفر اي ان ال�سلع الكرب يواجه ال�سمال فهو اأف�سل 

من املربع واأف�سل من اي ن�سبة لل�سكل امل�ستطيل وكذا اأف�سل 

.L من ال�سكل

يتدرج التوجيه المثل لالأ�سكال الهند�سية للم�ساقط الفقية   .7

الهند�سية من التوجيه �سمال –جنوب يليه املائلة بزاوية 45 

يليه املائلة بزاوية 90 فيما عدا ال�سكل امل�ستطيل بن�سبة 1:2 

L بن�سبة 1:2 فاأن الكفاءة احلرارية تتدرج  وال�سكل حرف 

من اعلي قيمة لها يف حالة التوجيه �سمال جنوب يليه املائلة 

بزاوية 90 يليه املائلة بزاوية 45.

الهند�سية يف  تتقارب كفاءة جمموع ال�سكال  ب�سفة عامة   .8

حالة التوجيهات املائلة بزاوية 45 ،90 يف حني وجود حت�سن 

والتوجيه  التوجيهات  بني هذه  الداء احلراري  ملحوظ يف 

اجتاه  الكرب  ال�سلع  فيه  يواجه  الذي  جنوب   – �سمال 

ال�سمال.
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حيث  املباين  تال�سق  عن  المكان  قدر  البعد  حماولة   .9

متتاز ابوظبي بحرارتها املرتفعة والتي قد ت�سل يف �سهور 

الن�سبية  والرطوبة  الظل  يف  مئوية  درجة   45 اإىل  ال�سيف 

العالية قد ت�سل يف بع�س �سهور ال�سيف اإىل 85%، وبالتايل 

يف  الأوىل  الدرجة  يف  تاأتي  الن�سبية  الرطوبة  مواجهة  فان 

الأولوية وذلك قبل معاجلة احلرارة املرتفعة. ومبا ان زيادة 

معدلت �سرعة تغيري كمية الهواء داخل الفراغ هي حائط 

ال�سد الول يف مواجهة الرطوبة، فان تفتيت الكتل وتباعدها 

ي�ساعد على عملية خلخلة الهواء بيت الكتل وي�سهم يف خلق 

تدفق  معدلت  ت�سريع  على  تعمل  خمتلفة  �سغط  مناطق 

الن�سبية  بالرطوبة  الح�سا�س  من  التقليل  وبالتايل  الهواء 

وعدم الراحة احلرارية الناجمة بفعلها.

ويعترب اأف�سل توجيه للمبنى هو ذلك الذي ي�ستغل اأقل اإ�سعاع �سم�سي 

�سيفًا واأعلى اإ�سعاع �سم�سي �ستاًء، ويف�سل اأن ياأخذ حمور املبنى الطويل 

اجتاه �سرق غرب، وتكون الواجهة الطويلة مبواجهة ال�سمايل واجلنوب، 

وبذلك تكون اأ�سعة ال�سم�س �ساقطة على واجهة واحدة طويلة هي الواجهة 

تكون  ان  ال�سيف( على  ال�ستاء و�سعيفة يف  �سديدة يف  اجلنوبية )وهي 

امل�سافة اجلانبية بني املباين ت�سمح ببقاء الواجهات ال�سرقية والغربية يف 

الظل. 
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�سكــــل املبنــــــــى: 

ويكون ل�سكل املبنى وكتلته اأهمية كبرية يف حتديد كمية الإظالل 

اأن  الكمية من مبنى ذي �سطح م�ستوى حيث يالحظ  تتباين هذه  حيث 

اأقل كمية ظالل تخ�س املبنى املربع فيما تزداد كمية الظالل كلما اأ�سبح 

املبنى اأكرث تعقيدًا، وكذلك تزداد الظالل يف املبنى ذي احلو�س وخا�سة 

اإذا ما زاد الرتفاع عن دور واحد.

�سكل )7-4( 

ت�جيه املبني وتاأثريه �سيفا و�ستاء يف اب� ظبي

�سكل )8-4(

 ي��سح الظالل باأحد النماذج املت�قعة باأب�ظبي ذات الفناء
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كما يجب اأن حتظى جميع الفراغات املعي�سية بفتحتني خارجتني 

على الأقل )مع الخذ يف العتبار ن�سبة م�ساحة النوافذ ايل م�ساحة الفراغ 

منطقة  بح�سب  اخلارجي  الهواء  و�سرعة  ودرجة  النوافذ  لتوجيه  تبعا 

الت�سميم(، كما تو�سع كل من املطابخ واحلمامات واملخازن على واجهة 

منخف�س(.  �سغط  )منطقة  الريح  لجتاه  املواجهة  غري  اخللفية  املبنى 

ويراعى �سحب الهواء ال�ساخن من املطبخ بوا�سطة مداخن اأو �سفاطات 

هواء وذلك لتخفيف احلمل احلراري.

تن�سيـــــق امل�قـــــع:

عناية خا�سة  اإىل  الطاقة  لإ�سكالت  املدرك  املوقع  تن�سيق  يحتاج 

املباين  و�سع  امكانيات  بع�س  يلي  وفيما  املختلفة،  العنا�سر  معاجلة  يف 

الرطبة  باحلرارة  تتميز  منطقة  يف  وذلك  املوقع  بعنا�سر  وعالقتها 

كاأبوظبي.

تاأثري الالند�سكيب Landscape على منظ�مة الرياح ح�ل املبنى:

منظومة  على  للتاأثري  الالند�سكيب  ت�سميم  اإمكانية  اإن   -

الرياح حول املبنى ترتبط بقدرة امل�سمم على اإدراك كيفية 

لأ�سا�سيات  وفقًا  لها  بالن�سبة  الت�سميمية  اأهدافه  حتديد 

املرتبطة  املبنى  وخارج  داخل  احلراري  التزان  حتقيق 

بخ�سائ�س كل من الرياح واملبنى. حيث يعتمد تاأثري الرياح 

على التزان احلراري داخل املبنى ومن حوله يف الأ�سا�س 

على تاأثري احلمل احلراري، والذي يعتمد بدوره على الفرق 
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والفراغات  اخلارجية  الفراغات  بني  احلرارة  درجة  يف 

مقاربة  اخلارجية  احلرارة  درجة  تكون  فعندما  الداخلي. 

كانت  اإذا  اأما  اأقل،  الرياح  تاأثري  يكون  الداخلية  للحرارة 

درجة احلرارة اخلارجية اأعلى من احلرارة الداخلية فاإن 

الرياح توؤدي اإىل رفع درجة حرارة املبنى، وكلما زاد الفرق 

الت�سخني.  يف درجة احلرارة وزادت �سدة الرياح كلما زاد 

بينما عندما تكون درجة احلرارة اخلارجية اأقل من احلرارة 

الداخلية فاإن الرياح يف هذه احلالة تعمل على تربيد املبنى. 

واإذا زاد الفرق يف درجة احلرارة وزادت حركة الرياح زادت 

�سرعة التربيد.

يجب  ال�سيف  يف  للرياح  وفقًا  الت�سميم  عند  فاإنه  لذلك   -

تتحرك  فعندما  املبنى،  حول  الرياح  تربيد  على  العمل 

الرياح الباردة حول املبنى الذي يكون درجة حرارته اأعلى 

منها فاإن هذه الرياح حتمل احلرارة من اأ�سطح املبنى وفقًا 

املحيطة  اخلارجية  الأ�سطح  تربد  وبالتايل  احلمل،  لعملية 

باملبنى حتى تت�ساوى درجة حرارتها مع درجة حرارة الهواء، 

الداخلية  الفراغات  من  احلرارة  معظم  تنتقل  وعندئذ 

وكلما  )الباردة(،  اخلارجية  الفراغات  اإىل  )ال�ساخنة( 

زاد الفرق يف درجة احلرارة بني الداخل واخلارج كلما زاد 

على  الباردة  الرياح  توؤثر  املبداأ  وبنف�س  احلرارة.  انتقال 

وخا�سة  منها  يجب احلماية  لذلك  ال�ستاء  املبنى يف  دفء 
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الت�سرب من خالل فتحات والأبواب الذي ي�سرع من عملية 

فقدان اأو اكت�ساب احلرارة ويوؤثر يف زيادة ا�ستهالك الطاقة 

يف املبنى.

كلما  وحركتها  الرياح  �سرعة  زادت  كلما  اأن  يت�سح  وبذلك   -

املبداأ  فاإن  لذلك  بعيدًا،  احلرارة  حمل  يف  �سرعتها  زادت 

الأ�سا�سي لت�سميم الالند�سكيب يف ال�سيف هو تقليل درجة 

حرارة الرياح وزيادة حركتها و�سرعتها، وهذا كان ال�سبب 

الكامن من وراء تو�سية ان تكون املباين يف ابوظبي متباعدة 

الرياح يف مواجهة  �سرعة حركة  اإىل  توؤدي  ومتناثرة حيث 

الرطوبة الن�سيبة امل�سئولة ب�سكل مبا�سر عن زيادة الح�سا�س 

بارتفاع درجة احلرارة، بينما يف ال�ستاء يكون الرتكيز على 

تقليل �سرعتها حول املباين وتوفري احلماية منها، مع العلم 

اأنه غالبًا ما يظهر تاأثري عنا�سر الالند�سكيب على الرياح 

حول املبنى املنخف�س اأكرث من املباين املرتفعة. وهذه امليزة 

بتحقيق  املنخف�سة  املباين  ا�ستفادة  زيادة  على  ت�ساعد 

التوجيه اجليد املطلوب من خالل ا�ستغالل الالند�سكيب، 

خا�سة اإذا تعار�س التوجيه مع متطلبات الت�سميم الأخرى 

كاخل�سو�سية، بينما يف حالة املباين املرتفعة يجب اأن يكون 

بالن�سبة  املطلوب  للتوجيه  مراعيًا  نف�سه  املبنى  ت�سميم 

زيادة  على  واملعاجلات  العوامل  بع�س  توؤثر  وقد  للرياح. 

الواعي  التن�سيق  �سريطة  احلرارية  بالراحة  الح�سا�س 

بالطاقة والبيئة مثل: -
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ال�سم�سي  ال�سعاع  تتجنب  بطريقة  املوقع  يف  املبنى  و�سع   -1

ال�سمالية  الواجهات  على  املجاورة  املباين  من  الوارد 

وال�سرقية والغربية وذلك بو�سعه على بعد منا�سب من تلك 

املباين مع حجز ا�سعة ال�سم�س بوا�سطة النباتات.

للحرارة  املمت�سة  واملبلطة  املر�سوفة  امل�ساحات  و�سع   -2

عك�س اجتاه الرياح ال�سائدة وعزلها عن املبنى والفراغات 

اخلارجية وذلك ملنع حرارة ال�سعاع من الدخول اإىل املبنى 

جدران  اإىل  بالتو�سيل  احلرارة  انتقال  او  الرياح  بوا�سطة 

املبنى يف حالة مالم�سة اجلدران له.

�سكل )9-4( 

ت�جيه املباين وعالقته بكمية ال�سعاع ال�سم�سي ال�ساقط عليها
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امام  ال�سم�س  من  للحماية  املبنى  حول  النباتات  و�سع   -3

الواجهات ال�سرقية والغربية حتديدا، وتكون النباتات ذات 

ارتفاع منخف�س حلجز ا�سعة ال�سم�س ذات الزاوية الرا�سية 

املنخف�سة يف ال�سباح وعند الع�سر. 

�سكل )11-4( 

مكت�سبات عدة ل�ستخدام العن�سر النباتي ح�ل املباين

�سكل )10-4( 

ا�ستخدام ال�سجار يف ت�جيه الرياح 

لته�ية املبني

و�سع النباتات يف امل�سقط الأفقي للتحكم يف تهوية املوقع واملباين، وميكن:

نحو  الرياح  لتوجيه  النباتات  بوا�سطة  طبيعي  نفق  عمل   -1

املبنى واحل�سول على اق�سى تهوية ممكنة. 

ا�ستخدام الو�سائل ال�سطناعية لتوجيه الرياح، وتكون اما   -2

ثابتة او متحركة.
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ا�ستخدام املواد املقاومة لكت�ساب احلرارة يف ت�سميم املوقع   -3

بغر�س تقليل احلرارة املكت�سبة يف املوقع ب�سكل عام، ويكون 

و�سع  عدم  ويجب  املبنى.  �سمال  يف  اختياريا  ا�ستخدامها 

القادمة  ال�سائدة  الرياح  للحرارة يف اجتاه  املختزنة  املواد 

ال�سعاع  من  الناجتة  احلرارة  حتمل  ل  حتى  املباين  نحو 

ال�سادر من تلك املواد اإىل املبنى.

ا�ستخدام مواد غري عاك�سة على �سطح الر�س يف جميع   -5  -4

اختياريا،  فيه  يكون  الذي  املبنى  �سمال  ماعدا  الجتاهات 

من   %70 النعكا�س  من  املكت�سبة  احلرارة  ت�سل  حيث 

احلرارة الكلية املكت�سبة يف حائط جنوبي.

�سكل )12-4(

قطاعان ي��سحان ا�ستخدام الأ�سجار امل��سمية بج�ار املبانى

 لت�فري الظالل حل�ائط �سيفًا وال�سماح بنفاذ الأ�سعة ال�سم�سية املبا�سرة �ستاًء

 عند ت�ساقط اأوراقها
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حتديد ن�سب الفراغات املفت�حة وعالقتها باملبنى:

يظهر تاأثري ت�سميم الالند�سكيب للتحكم يف الرياح تبعًا لختالف 

توجيه الفراغات الداخلية واخلارجية املفتوحة، وذلك من خالل ا�ستغالل 

باملبنى،  الالند�سكيب  عالقة  ت�سكيل  يف  الأيروديناميكية  اخل�سائ�س 

للرياح  بالن�سبة  حتقيقه  املطلوب  بطبيعة  مرتبطًا  التوجيه  هذا  ويكون 

لل�سماح بدخولها اأو احلماية منها، مع العلم بتاأثري اخل�سائ�س الطبيعية 

للرياح وحجم و�سكل املبنى وكذلك العنا�سر املوجودة يف املو�سع نف�سه، 

خالل  من  نف�سه  الفراغ  واأبعاد  ن�سب  يف  التحكم  اإمكانية  اإىل  بالإ�سافة 

تغيري توزيع عنا�سر الالند�سكيب.

وتظهر اإمكانية التحكم يف حتديد عالقة الفراغ املفتوح وتوجيهه 

ون�سبته بالن�سبة للمبنى، فعندما يكون البعد الأكرب للفراغ اخلارجي يف 

بعك�س  الفراغ،  داخل  الهواء  بدخول  ي�سمح  فاإنه  ال�سائدة  الرياح  اجتاه 

حالة وجود البعد الأ�سغر للفراغ اخلارجي يف اجتاه الرياح ال�سائدة، كما 

يظهر يف ال�سكل )13-4(.

�سكل )13-4(

 ت�سميم الفراغات املفت�حة مناخيا
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ون�سبته  الداخلي فالبد من مراعاة م�ساحته  الفراغ  اأما يف حالة 

بالن�سبة للمبنى، وقد وجد اأن الفراغ الداخلي املربع ال�سكل يحقق حماية 

من �سفي الرمال بفعل الرياح بغ�س النظر عن اجتاه الرياح، بينما الفراغ 

الداخلي امل�ستطيل فيمنح حماية جيدة على األ يزيد طول الفراغ عن ثالثة 

اأمثال عر�سه واأن يكون حمور املبنى الطويل عمودي على اجتاه الرياح.

�سكل )14-4(

 تاأثري حجم الفراغات الداخلية 

بني املباين على التحكم يف 

ت�جيه الرياح

�سكل )15-4(

 التحكم يف 

�سكل الفراغ 

لت�جيه 

الرياح نح� 

املبنى اأو 

اإبعادها عنه
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 ان الفراغات املفتوحة لها فائدة مناخية مهمة اإىل جانب وظيفتها 

يف الت�سكيل الب�سري لعنا�سر املدينة فهي ت�سمح بتخلل الن�سيم والرياح 

امل�ستحبة وتوزيعها على الفراغات الأ�سغر مع احلماية من الرياح املحملة 

بالأتربة باإ�سافة عنا�سر تنقية الهواء مثل الأ�سجار والأ�سوار يف مواجهة 

هذه الرياح. كما ي�ساعد تنوع حجم هذه الفراغات وتباين ن�سب امل�ساحات 

املعر�سة منها لالإ�سعاع ال�سم�سي املبا�سر على خلق مناطق �سغط خمتلفة 

ال�سكنية.  التجمعات  اأحوا�س  داخل  الهواء  اندفاع  ت�سهيل  الو  يوؤدي  مما 

)اخل�سائ�س  بينها  وامل�سافات  املباين  بارتفاعات  الهواء  حركة  وتتاأثر 

انغالقه  ومدى  الفراغ  احتواء  ودرجة  البنائية(  للكتل  الأيروديناميكية 

واملزروعات  كالأ�سجار  الطبيعية  والعنا�سر  الرياح  باجتاهات  وعالقتها 

وكذلك العنا�سر الإ�سافية كاملظالت والبواكي. كما تتاأثر حركة الهواء 

بعالقة هذه الفراغات باملناطق املحيطة وارتفاعها )طبوغرافية املوقع(

�سكل )16-4(

 تاأثري الت�سكيل العام للمباين حلي حركة اله�اء داخل الفراغات.
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وميكن حتديد وظيفة الفراغ يف التحكم يف حركة الهواء وامل�ساحات 

املعر�سة لالإ�سعاع ال�سم�سي يف املناطق ال�سكنية كما يلي:

ال�سرعات الكبرية للهواء والتي تتجاوز 5 م / ثانية  تاليف   ·
و�سرعة رياح كتلك نادر حدوثها يف ابوظبي.

ت�سجيع تخلل الن�سيم والرياح الرطبة خالل املوقع يف الفرتات   ·
احلارة واحلماية من الرياح الباردة يف ف�سل ال�ستاء.

يف املوقع.  التغلغل  من  لالأتربة  احلاملة  ال�ساخنة  الرياح  منع   ·
يف  التحكم  طريق  عن  احلرارة  درجة  تلطيف  على  العمل   ·
امل�ساحات الأفقية والراأ�سية املعر�سة لالإ�سعاع ال�سم�سي يف 

كل من �ساعات الذروة احلرارية والربودة الزائدة ايل جانب 

درا�سة اخلوا�س احلرارية عند اختيار املواد اخلا�سة بهذه 

امل�ساحات من درجة المت�سا�س والنعكا�سية والبتعاثية.

�سكل )17-4(

ا�ستخدام التغطيات لطرق 

امل�ساة يعمل على تظليلها

 

4( !"#- $%&'($!% )%*+$,% )17

%-!&!.$ /!0 !)0& 1%#)!% 23'! 
منطقة  خللق  واملبنى  الأ�سجار  بني  بينية  فراغات  وجود   ·
مناخ و�سطى بينها وبني املبنى، فمثاًل عند زراعة �سجريات 

كثيفة على م�سافة قريبة من احلائط اخلارجي للمبنى تكون 
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فراغ من الهواء ال�ساكن، حيث تقلل تلك ال�سجريات حركة 

ال�سجريات  فاإن زراعة  بالقرب من احلائط، لذلك  الهواء 

 Prodocarpus nagi،( مثل  الكثيفة  اخل�سرة  دائمة 

Pittosporum tobira( بالقرب من املبنى تعمل بكفاءة 
على حمايته من الرياح بينما اإذا ا�ستخدمت الأ�سجار دائمة 

الأر�س،  خط  تعلية  اأو  �سور  اأو  حائط  وجود  مع  اخل�سرة 

عندئذ ميكن منع اأو تغيري م�سار الرياح لتعرب اأعلى املبنى.

املعاجلـــــات: 

معاجلة الأ�سطـح: 

طوال  مبا�سرة  ال�سم�سية  لالأ�سعة  للمبنى  العلوي  ال�سطح  يتعر�س 

نتائج  اإيجاد بع�س و�سائل احلماية من  التفكري يف  اليوم، ومن هنا كان 

هذا التعر�س مثل: 

تغطية ال�سطح مبواد عاك�سة لالأ�سعة لتقليل الطاقة املمت�سة   -1

ان  ينبغي  احتياطات  املعاجلة  ولهذه  الأ�سعة.  �سقوط  عن 

املباين  على  ال�سعة  تلك  انعكا�س  مثل  العتبار  يف  توؤخذ 

املجاورة. لذلك يو�سى با�ستخدام تلك املعاجلة يف املباين 

العالية.

بع�سهما  عن  املنف�سلتني  البالطتني  اأ�سلوب  ا�ستخدام   -2

ليخلقان بينهما منطقة حترك هواء مظلل بارد ن�سبيًا. 
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امل�ساحات  تقل  بحيث  الأ�سطح  هذه  ت�سكيل  اإىل  اللجوء   -3

حدة  لتخفيف  ذاتي  ظل  مناطق  خلق  مع  منها  املعر�سة 

املائلة،  الأ�سقف  مثل  املبا�سر  ال�سم�س  لإ�سعاع  التعر�س 

والقبوان والقباب.

�سكل )21-4( 

التحكم يف الرياح با�ستخدام عنا�سر 

الت�سجري والفراغات بينها

�سكل )20-4( 

التحكم يف الفراغات البينية بني املبنى

مع تغيري ارتفاع املبنى

�سكل )18-4( 

خلق فراغات بينية بني الأ�سجار واملبنى

�سكل )19-4( 

البالطة املزدوجة 

اأ�سل�ب ناجح يف 

منظ�مة معاجلة 

الأ�سطح
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زراعة اأ�سطح املباين واملن�ساآت

توفر  فهي  التقليدية  لالأ�سطح  بديال  اليوم  تعترب  الأ�سطح  زراعة 

مظهرا جماليا للمبنى وميكن ت�سميتها بحدائق الأ�سطح. وتوؤدى زراعات 

اأ�سطح املباين اإىل خف�س درجة حرارة ال�سطح الأخ�سر املزروع للمبنى 

عن درجة حرارة الهواء املحيط به.

ظاهرة  تاأثري  من  املدن  يف  واملن�ساآت  املباين  اأ�سطح  زراعة  وتقلل 

النباتات  به  تقوم  الذي  التظليل  طريق  عن   )Urban Heat Islands(

ل�سطح املبنى اأو املنزل، كذلك عملية النتح اأي خروج املاء من ثغور النباتات 

وعملية تبخر املاء املوجود يف البيئة املزروع بها النباتات اإىل الهواء اخلارجي 

مما يوؤدى اإىل تلطيف اجلو املحيط باملبنى املزروع �سطحه.

اإىل جانب ال�سابق فاإن لزراعة اأ�سطح املباين يف املدن العديد – 

– جامعة  الزراعة  -كلية  البحريي  ا�سامة  ا.د.  اجراها  درا�سة  بح�سب 

عني �سم�س.

�سكل )22-4(

 يالحظ ان ال�سطح الغري م�ست�ية تقع غالبية ال�قت يف حالة اظالل جزئي
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د. اأ�سامة البحريي، رئي�س ق�سم الزراعة الأر�سية، مبركز البحوث الزراعية بجامعة   )1(

عني �سم�س.

تلخي�سها  ميكن  املحيطة  والبيئة  والإن�سان  للمبنى  الف�ائد  من 

فبالتايل: 

املوجودة  امللوثات  كمية  تقليل  اإىل  الأ�سطح  زراعة  توؤدى   ·
بالهواء، حيث وجد اأنه بزراعة 1م2 من ال�سطح يوؤدى اإىل 

�سنويًا  الهواء  يف  املوجودة  امللوثات  من   
)1(

جم  100 اإزالة 

مما ينقى من هواء املدن والذي يعود بالفائدة على �سحة 

�ساكني املدن ويقلل من فر�س الإ�سابة بالأمرا�س خ�سو�سًا 

اأمرا�س اجلهاز التنف�سي.

وتقليل  الأك�سجني  ن�سبه  زيادة  اإىل  الأ�سطح  زراعة  توؤدى   ·
ن�سبة ثاين اأك�سيد الكربون بهواء املدن، حيث وجد اأن زراعة 

اأك�سجني تكفي  اإنتاج كمية  اإىل  يوؤدى  ال�سطح  1.5 م2 من 

لتغطية الحتياجات التنف�سية ل�سخ�س واحد ملدة عام.

�سكل )23-4( 

زراعة ال�سطح 

باملحالت 

التجارية بحي 

العا�سمة مب�سروع 

اب�ظبي 2030
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اخلارجية  الطبقة  حماية  اإىل  املباين  اأ�سطح  زراعة  توؤدى   ·
ل�سطح املبنى من التاأثريات ال�سارة لدرجة احلرارة املرتفعة 

اإىل زيادة عمر املبنى  يوؤدى  البنف�سجية مما  والأ�سعة فوق 

بحالة جيدة وتقليل عدد الت�سليحات الدورية الالزمة التي 

يقوم بها املالكني للحفاظ على �سطح املبنى.

�سكل )24-4( مناذج من زراعة ال�سطح

�سكل )24-4( 

مناذج من زراعة ال�سطح

العزل  عملية  ي�سبه  ما  اإجراء  اإىل  الأ�سطح  زراعة  توؤدى   ·
احلراري للمبنى حيث تخف�س درجة حرارة ال�سطح كذلك 

متنع درجة حرارة الهواء املرتفعة من النفاذ لداخل املبنى 

مما يقلل من درجة احلرارة داخل املبنى ويقلل تبعًا لذلك 



343 جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي

التكاليف الالزمة لعملية التربيد. ونتيجة لعملية العزل تقل   ·
تكاليف التدفئة والتربيد مبقدار ي�سل اإىل 25-50% �سنويًا 

البنايات  حالة  يف  مبا�سرة  ال�سطح  اأ�سفل  ال�سقة  اأو  للدور 

متعددة الأدوار اأو للمنزل ككل يف حالة البنايات املكونة من 

دور واحد.

�سكل )25-4(

 تزايد ال�عي باأهمية 

البيئة لتظهر العديد 

من التطبيقات يف جمال 

العمارة البيئية تهدف 

للحد من ا�ستهالك الطاقة 

ومنها زراعة ال�سقف.

امل�سدر

)www.google.com( 

معاجلة احل�ائط: 

ال�سم�سية  الأ�سعة  من  الأ�سقف  من  اأقل  لكمية  احلوائط  تتعر�س 

ويعترب  ال�سنة،  ف�سول  اختالف  مع  الأ�سعة  ميل  زاوية  لختالف  نظرًا 

احلائط اأو غالف املبنى هو خط الدفاع الأول عن املبنى وهو الذي يتحمل 

م�سئولية مقاومة عنا�سر املناخ املختلفة.

احلائط املزدوج: 

ويعمل على عمل منطقة عازلة بني الفراغ الداخلي واخلارجي احلار 
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احلائط  ويعمل يف  �سم   6 هواء  فراغ  بينهما  مزدوج  بعمل حائط  وذلك 

اخلارجي فتحتان �سيقتان يف الأعلى وال�سفل يعمالن على خروج الهواء 

ال�ساخن ليدخل الهواء البرد ثانيا وهكذا وذلك بفعل فارق ال�سغوط

الطبيعية  املناخية  احللول  اأف�سل  من  املذوج  احلائط  ويعترب 

للمناطق احلارة وي�ساهم ب�سدة يف احلد من ا�ستهالك الطاقة يف احللول 

امليكانيكية التقليدية.

ت�سميم الفتحات:

ت�ساعد الفتحات الكبرية العالية والتي قد متتد من الأر�سية ايل 

ال�سقف يف حركة �سريان الهواء، ونظرا لطول فرتة ال�سيف يف ابوظبي 

تكون ال�سبابيك العلوية املتحركة التي ت�سهل عملية التهوية م�ستحبة مع 

مراعاة حمايتها من اأ�سعة ال�سم�س، وبالطبع تغلق تلك الفتحات يف حالة 

اللجوء للحلول امليكانيكية التقليدية يف فرتات احلر ال�سديد.

معاجلة الفتحات: 

تكت�سب معاجلة الفتحات اأهمية كبرية م�سدرها اأنها ذات عالقة 

�سكل )26-4( 

حائط مزدوج

 10 �سم 

+ جت�يف ه�ائي 

6 �سم 

+ حائط 10 �سم
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رئي�سية بنفاذ احلرارة اإىل داخل املبنى، فعالوة على اأهمية توجيه تلك 

اإىل  نلجاأ  لذلك  معاجلتها  عوامل  اأهم  من  يعترب  تظليلها  فاإن  الفتحات 

ت�سمم  عنا�سر  عبارة عن  وهي  ال�سم�س  بكا�سرات  ي�سمى  ما  ا�ستخدام 

والأفقي  الراأ�سي  وتاأخذ الجتاهني  ال�سم�س  اأ�سعة  للوقاية من  خ�سي�سًا 

اأو اإحداهما.

�سكل )27-4( 

اإمكانية ا�ستخدام ك�ا�سر ال�سم�س املتحركة
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كيفية ح�ساب الربوز الفقي ف�ق النافذة:

جـــدول )1-4( 

معامل خط الظل يف اأب�ظبي

ملقف اله�اء او البادجري: 

البادجري عن�سر مناخي تقليدي ا�ستخدم يف العمارة الرتاثية يف 

اأبو ظبي بكرثة ويعتمد ب�سفة اأ�سا�سية على توجيه فتحاته العلوية )مداخل 

الهواء( جتاه الرياح ال�سائدة – بح�سب احد اأنواعه، وتوجد انواع اخرى 

مفتوحة من كل اجلهات ل�سطياد الهواء القل درجة يف احلرارة من اي 

اجتاه كان اإعمال مببداأ ان التهوية يف ابوظبي، كمنطقة حارة رطبة، يف 

مواجهة م�سكالت الرطوبة هي اهم من معاجلة احلرارة املفرطة ب�سورة 

عامة بحيث تكون الرياح حتت �سغط موجب اأكرب من �سغط هواء الفراغ 

التيارات  من  ممكنة  كمية  اأكرب  ا�سطياد   / لقف  يتم  بحيث  الداخلي 

الفراغ  داخل  اإىل  امللقف  برج  عرب  الفتحات  لداخل  وتوجيهها  الهوائية 

لتكون مربدة له. ويعتمد الأداء التربيدي للهواء الداخل بدوره على درجة 

حرارته، اإذ يتطلب اأن تكون درجة حرارته اأقل من درجة حرارة الهواء 

الداخلي بالفراغ واأل تزيد درجة حرارة هذا الهواء عن 32ْم. ويف حالة 

زيادتها يكون تربيد الهواء الداخلي مطلوبًا.
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اأ�سل�ب عمل امللقف:

يق�م امللقف بعمله بالتتابع التايل:

ا�ستقبال التيارات الهوائية وتوجيهها اإىل داخله مع اأهمية   ·
التلقائي  بان�سيابها  وال�سماح  تدفقها  اإعاقة  عدم  مراعاة 

هواء  �سرعات  توفري  على  ي�ساعد  مبا  امللقف  مقطع  داخل 

ومقطع  لفتحات  خا�سًا  ت�سميمًا  يتطلب  قد  مبا  مالئمة 

امللقف.

�سكل )29-4( 

ا�سكال الن�اع 

املختلفة من املالقف 

والبادجري

)كاأداء اختياري تبعًا لدرجة حرارة  الداخل  الهواء  تربيد   ·
الهواء الداخل: ح�سب درجة حرارة الهواء اخلارجي(. 

عم  كفاءة  على  املوؤثرين  الرئي�سيني  العاملني  فاإن  وبذلك   ·
مللقف الهواء يف التهوية والتربيد معًا هما: 

وتوجيهها  الهوائية  التيارات  اأو لقف  قدرته على، ا�سطياد  اأ- 

ب�سرعات مالئمة اإىل داخل الفراغ.
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امل�ستخدم  التبخريي  التربيد  لعن�سر  التربيدية  القدرة  ب- 

داخله )حال وجوده( وتعتمد على طبيعة العن�سر.

الع�امل امل�ؤثرة على اأداء امللقف:

التيارات  لقف  على  توؤثر  حيث  امللقف  وفتحة  قمة  �سكل   -1

الهوائية اأو جتميعها وكذلك على عدم اإعاقة التدفق للداخل 

)اإتاحة ان�سيابية تدفق الهواء(.

ارتفاع امللقف و�سكل مقطعه.  .2

فتحة املدخل واملخرج للملقف.  .3

 �سكل قمة وفتحة امللقف:

�سكل )30-4( 

البادجري ذو 

اأكرث من فتحة 

وامل�ستخدم بكرثة 

يف اأب�ظبي

اأ�سارت اإحدى الدرا�سات املجراة با�ستخدام نفق الرياح على مناذج 

جتريبية م�سغرة ل�ستنتاج اأف�سل ن�سب مللقف الهواء الذي يخدم فراغًا 

واحدًا مبا�سرة اإىل اأن اأف�سل ت�سميم لقمة ملقف الهواء )فتحة اأو �سقف 

امللقف( من حيث اإتاحة اأكرب �سرعة هواء داخل مقطع امللقف )كن�سبة 
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من �سرعة الرياح اخلارجية احلرة( هو اأن يكون منحنيًا مع بروز ال�سقف 

للخارج، وكذلك بوجود بروز اأفقي من احلائط املواجه للرياح.

ارتفــاع امللقـــــف:

اأف�سل  اإمكانية  مبناه  �سقف  اأعلى  امللقف  برج  ارتفاع  زيادة  تتيح 

داخله  الهواء  تدفق  �سرعة  زيادة  ثم  له  الداخل  الهواء  �سرعة  لزيادة 

اإدخال  لإتاحة  الرتفاع  تزايد  يوؤدي  اإذ  احلرة،  الرياح  ل�سرعة  بالن�سبة 

تدفق هواء اأقل تاأثرًا بالن�سيج العمراين القائم ذي درجة حرارة اأقل مما 

الهواء خا�سة  ملقف  برج  ارتفاع  زيادة  ويف�سل  الأدنى.  الهواء  لطبقات 

بزيادة حجم مقطعه بحيث يزيد حجم الهواء املتحرك عربه.

يف  الهواء  ملقف  ا�ستخدام  لتجربة  اأخرى  درا�سة  اأ�سارت  وقد 

م�سكن عائلة واحدة مكون من طابق واحد )وبناء الربج بارتفاع طابقني 

خلدمة الطابق الأر�سي( اإل اأن تزايد ارتفاع الربج يوؤدي بالفعل لتقليل 

درجة احلرارة الداخلية عن نظريتها اخلارجية، على اأن طردية العالقة 

بني تزايد ارتفاع الربج وتناق�س درجة احلرارة ل يكون كبريًا، لذا فقد 

من  ملبنى  مرت   8 حوايل  امللقف  برج  ارتفاع  يكون  باأن  الدرا�سة  اأو�ست 

تواجد  املبنى بحوايل 2 مرت( وذلك مع  �سقف  يعلو عن  اأن  )اأي  دورين 

فتحة مدخل الهواء للمبنى بالدور ال�سفلي فقط.

اأعلى �سطح  امللقف  برج  ارتفاع  اأهمية  اأخرى على  درا�سة  واأكدت 

املبنى لزيادة �سرعة تدفق الهواء لالأدوار خا�سة الأدوار العلوية التي تقل 

�سرعات الهواء الداخل لها بانخفا�س ارتفاع امللقف فيما تنعدم تقريبًا 
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بارتفاع برج امللقف حتى 2 مرت فقط اأعلى �سطح املبنى. لذا يف�سل األ يقل 

هذا عن الرتفاع عن 3 مرت اأعلى �سقف مبنى موؤلف من ثالثة اأدوار.

اأعلى �سقف مبنى  الربج  ارتفاع  يكون  اأن  الدرا�سة ذاتها  اأو�ست  كما 

بارتفاع ثالثة اأدوار متكررة، اأي حوايل 9 مرت، على اأن تكون م�ساحة املقطع 

اإىل  اأخرى  مرة  نف�سها  الدرا�سة  اأ�سارت  عامة  وب�سفة  لأ�سفل،  متناق�سة 

اف�سلية مماثلة ارتفاع برج امللقف اأعلى �سقف مبنى متعدد الأدوار لرتفاع 

املبنى ذاته على اأن يكون مقطع الربج متناق�سًا لأ�سفل لتوفري �سرعات الهواء 

اخلارج بحيث تكون متقاربة مع خمتلف فراغات الأدوار.

�سكـــل قطـــاع امللـقـــــف:

�سكل )31-4(

 ارتفاع برج امللقف اأعلى �سقف املبنى وتاأثريه على �سرعات اله�اء

 )كن�سبة من الرياح احلرة(
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العمارة  يف  ا�ستعماله  بهدف  الهواء،  ملقف  لتطوير  حتليلية  درا�سة  فجال،  �سليم  خالد   )1(

امل�سرية املعا�سرة، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، كلية الهند�سة، جامعة املنيا، 1988.

الباحـــــث.  )2(

ولتحقيق  مقطعه،  حجم  بزيادة  للملقف  الداخل  الهواء  يزيد 

ان�سيابية التدفق يف�سل اأن يكون املقطع باأدنى معامل احتكام واأقل قدر 

من معرت�سات حركة الهواء بحيث ل يوؤثر على التدفق ال�سرائحي للهواء 

الداخل. ويقلل تغيري ن�سقه لتيارات مرتدة، منف�سلة اأو دوامية توؤثر �سلبًا 

على قوة و�سرعة التدفق. لذا، يف�سل تقليل الأحرف والزوايا وا�ستدارة 

.
)1(

حدودها لتحقيق ذلك 

مـــ�اد البنـــــاء:

كبرية  �سماكة  مع  اأقل،  حرارية  مو�سلية  لها  بناء  مواد  ا�ستخدام 

لتكون كتلة حرارية، حيث يوؤثران هذان العامالن ب�سكل رئي�سي يف مدى 

.
)2(

النتقالية احلرارية الكلية ملواد البناء 

�سكل )32-4( 

العالقة بني كمية احلرارة املتدفقة واختيار م�اد البناء و�سمك املادة
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)1( Andy Rigg. )2000(. »Greening Architecture -Towards more 
Sustainable Building Environment«. Op Cit. P. 31:36

تعريف م�اد البناء امل�ستدامة: 

وهي تلك املواد التي ت�ستخدم لالإن�ساء بحيث حتقق ميزات ثالث، 

بيئية واجتماعية واقت�سادية، وبحيث تكون حملية وطبيعية بقدر الإمكان 

واأل  ال�سحية  النواحي  على  ال�سيء  التاأثري  اإىل  ا�ستخدامها  يوؤدي  واأل 

تت�سف بال�سمية واأل ت�سدر ملوثات اثناء ت�سنيعها ول اثناء تركيبها اأو 

اثناء ت�سغيلها. واأي�سا بحيث تكون متجددة ومعمرة وقابلة لإعادة التدوير 

وال�ستخدام وقليلة ال�ستهالك للطاقة يف مراحل ت�سنيعها وقليلة التهالك 

وال�سيانة ومقبولة اجتماعيًا وان تكون منا�سبة من حيث التكلفة كذلك. 

جدول )2-4( 

)1(
الأثر البيئي لبع�س من اأكرث م�اد البناء انت�سارًا 



353 جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي

تاأثري تكن�ل�جيا البناء على انتاج امل�اد العازلة حلرارة:

الطاقة  على  احلفاظ  يف  هاما  دورا  للحرارة  العازلة  املواد  توؤدي 

اإىل توفري  العازلة للحرارة  املواد  ا�ستخدام  ويوؤدي  ا�ستهالكها،  وتر�سيد 

اجواء مريحة حراريا داخل املن�ساآت يف معظم اأ�سهر العام، واىل ا�ستخدام 

اجهزة تكييف ذات قدرة منخف�سة مقارنة بحالة عدم ا�ستخدام املواد 

املباين  يف  الطاقة  ا�ستهالك  تر�سيد  اإىل  توؤدي  كما  للحرارة،  العازلة 

التكييف  اجهزة  ا�ستخدام  عند  التلوث  يف  ال�سراف  من  البيئة  وحماية 

نتيجة خف�س ا�ستهالك الكهرباء. 

تقدم  حدث  فقد  املجالت  �ستى  يف  الكبري  العلمي  للتقدم  ونظرا 

ملحوظ يف �سناعة وا�ستخدام املواد العازلة للحرارة. ففي اوائل القرن 

الع�سرين ظهرت �سناعة ال�سوف الزجاجي ويف بداية الربعينات ظهرت 

�سناعة  ظهرت  اخلم�سينات  بداية  ويف  املتمدد  البول�سرتين  �سناعة 

باملبثوق  امل�سكل  البول�سرتين  اي�سا  ظهر  كما  والبريليت،  الفريمكيوليت 
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ومع ظهور ازمة الطاقة العاملية 1973 ظهرت العوازل العاك�سة للحرارة 

وا�ستخدمت على نطاق وا�سع يف جمال ال�سكان.

املواد  مفردات  من  كغريها  للحرارة  العازلة  املواد  ان  احلقائق  ومن 

امل�ستخدمة يف العمارة قد تاأثرت بالتكنولوجيا تاأثرا ملحوظا ادى اإىل تطورها 

على  العامل  دول  معظم  يف  البناء  جمال  يف  القائمون  �ساعد  كبريا  تطورا 

ا�ستخدامها بكرثة يف الغالف اخلارجي للمبنى ومتكن امل�سمم من ا�ستخدام 

ما �ساء. من مواد البناء كما �ساهم اي�سا يف خف�س �سمك احلائط وبالتايل 

اأ�سهم يف توفري م�ساحات كبرية داخل الفراغات املعمارية.

وهناك العديد من الطرق التي اأمكن تق�سيم مواد العزل احلراري 

على اأ�سا�سها، منها الرتكيب الكيميائي والرتكيب الفيزيائي.

ت�ستخدم  التي  املن�ساآت  يف  مهما  دورا  احلراري  العزل  ويلعب 

كتلة  الذي مينع م�ساركة  يكون مبثابة احلاجز  فيها اجهزة تربيد حيث 

الداخلية  ال�سطح  وي�ساعد  مبا�سرة  اخلارجية  املناخية  العوامل  املبنى 

يف الو�سول اإىل درجة حرارة ا�سعاعية ثابتة ت�ساهم يف ال�سعور بالراحة 

بالإ�سافة اإىل ما يقوم به من التحكم يف انتقال احلرارة من اخلارج اإىل 

الداخل او العك�س.

Surface Color α
  Light 0.33

Medium 0.55
Dark 0.75

جدول )3-4( 

 )α( معامل المت�سا�سية لل�سطح

وعالقته بدرجة ل�ن ال�سطح
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احللول  من  ولي�س  احلرارية  احللول  من  احلراري  العزل  ويعترب 

راحة  معدلت  اإىل  باملبنى  الو�سول  يف  جدا  يفيد  قد  لأنه  نظرا  البيئية 

عمليات  للبيئة يف  تلوثا  ي�سبب  قد  نف�سه  الوقت  ولكنه يف  حرارية جيدة 

ا�ستدامة  برنامج  فيها  وقع  التي  ال�سلبيات  فهو من �سمن  لذا  �سناعته، 

باحلائط  للو�سول  العازلة  املواد  على  كبري  ب�سكل  اعتمد  اذ  اأبوظبي 

املعاجلات  اإىل  اول  اللجوء  دون  املطلوبة  النتقالية احلرارية  معدل  اإىل 

ال�سم�سية ال�سالبة. حيث يبقي العازل احلراري هو حل مناخي جيد ولكنة 

لي�س حل م�ستدام اذ يعتمد على الطاقات التقليدية امللوثة بالبيئة مهما 

الباقي  للعازل احلراري هو احلل  اللجوء  ويبقي  كانت كفائتة احلرارية 

بعد ا�ستنفاذ جميع احللول او املعاجلات البيئية الطبيعية.

اختيار الأل�ان الفاحتة: 

حيث يتاأثر معامل امت�سا�سية ال�سطح بدرجة لون ال�سطح.  -

معامل  من  التقليل  علي  تعمل  الفاحتة  اللوان  ان  حيث   -

خمزونها  تقل  وبالتايل  للحرارة  ال�سطح  امت�سا�سية 

ايل  منها  احلرارة  انتقال  معدل  تقل  وبالتايل  احلراري 

الفراغات الداخلية..

الته�يــــة الطبيعيـــة:

حركه اله�اء:

ال�سلوك  يف  ال�سكنية  التجمعات  وداخل  حول  الهواء  حركه  توثر 

الهواء  احلراري حول املبنى او جمموعه املباين وحيث تن�سا جيوب من 
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وتتاأثر  �سلبيا.  املبنى  تكييف  عملية  تعوق  او  ت�ساعد  البارد  او  ال�ساخن 

حركة الهواء بعدة عوامل اهمها و�سع املباين يف املوقع وعالقتها ببع�سها 

البع�س بعنا�سر املوقع الخرى.

للته�ية داخل املباين اأربع وظائف اأ�سا�سية:

معدل  ويختلف  الفا�سد  الهواء  حمل  النقي  الهواء  اإحالل   .1

جتديد هواء الفراغ الذي ي�سغله الإن�سان باختالف وظيفته، 

ففي غرفة املعي�سة مثال يحتاج الهواء اإىل جتديد من 1.5-1 

مرة يف ال�ساعة بينما يف املطبخ حيث الروائح وارتفاع ن�سبة 

ثاين اك�سيد الكربون يزداد هذا املعدل اإىل 4-5 مرات يف 

ال�ساعة.

�سكل )33-4( 

تاأثري �سبكة املمرات على حركة اله�اء
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جهاز تخطيط الطاقة، دليل العمارة والطاقة -القاهرة، 1998.  )1(

تربيد ج�سم الإن�سان عند احلاجة بالتحكم يف �سرعة الهواء   .2

وحركته وذلك لأنه بازدياد �سرعة الهواء يرتفع معدل انتقال 

احلرارة من اجل�سم اإىل البيئة املحيطة.

تربيد املن�ساأ اإذ يختلط الهواء اخلارجي الداخل عن طريق   .3

طبقا  بينهما  احلرارة  فتنتقل  الداخلي  بالهواء  الفتحات 

للفرق بني درجتي حرارتيهما.

التخل�س من الرطوبة الزائدة داخل املبني وذلك يف املناطق   .4

احلارة الرطبة مثل ابوظبي بزيادة �سرعة الهواء وا�ستمرار 

التهوية التي حتمل الرطوبة اإىل خارج املبنى ب�سرعة.

يف  الهواء  حجم  تغيري  معدلت  ولزيادة  الطبيعية  للتهوية  الحتياج 

وخا�سة يف  موقع  اي  الرطوبة يف  معدلت  زيادة  مع  يتنا�سب طرديا  الفراغ 

بيئة مثل ابوظبي ذات الرطوبة الن�سبية العالية. ويف هذا ال�سدد من الهمية 

 :
)1(

مبكان ان نتعرف على بع�س النقاط اخلا�سة بالتهوية ومنها 

�سكل )34-4(

 ي��سح حركة اله�اء
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النقي  للهواء  الأدنى  احلد  ملعرفة  جتارب  عدة  اأجريت   ·
لل�سخ�س داخل الفراغات الداخلية حيث وجد اأنه يحتاج اإىل 

4 م3/�ساعة يف حالة الراحة، اأما يف حالة العمل اخلفيف 

فاإنه يحتاج اإىل 12 م3/�ساعة. ولتوفري هذه الكميات وجد 

الإن�سان  ي�سغله  الذي  املكان  هواء  جتديد  اإىل  يحتاج  اأنه 

والذي يختلف ح�سب نوع الن�ساط.

الفتحات  خالل  من  املبنى  داخل  الطبيعية  التهوية  تتم   ·
نتيجة ل�سغط الهواء ال�سائد يف املوقع حول املبنى اأو نتيجة 

بني  احلرارة  درجات  اختالف  عن  الناجت  ال�سغط  لفرق 

داخل املبنى وخارجه.

احلرارة  درجة  فاإن  املنخف�سة  التهوية  معدلت  حالة  يف    ·
الداخلية تزيد بزيادة م�سطح الفتحات.

مرات يف ال�ساعة يوؤدي  ثالث  مبقدار  التهوية  معدل  زيادة   ·
اإىل انخفا�س يف درجة احلرارة الداخلية ب مقدار5.4 �ْس، 

 10 اإىل  التهوية  زيادة معدل  �ْس يف حالة  اإىل 7.5  وت�سل 

مرات يف ال�ساعة.

عالقة الته�ية باحلد من مل�ثات اله�اء الداخلية: 

ومن حيث كمية الهواء اخلارجي والالزمة بالدواخل ال�سكنية بدون 

ا�ستعمال اأجهزة تكييف: فهي ترتاوح من 280 : 420 دي�سيمرت مكعب / 
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قانون البيئة امل�سري رقم )4( ل�سنه 1994م.  )1(

اأ�سامة قنرب، ا�ستدامة املناطق ال�سكنية باملجتمعات احل�سرية اجلديدة، ر�سالة  م.   )2(

ماج�ستري، جامعة القاهرة، 2005.

دقيقة / �سخ�س بدون تدخني فيها اأو مع بع�س التدخني القليل، ول يقل 

حجم الفراغ املخ�س�س لكل فرد عن 4.25 مرت مكعب من الدواخل، ول 

، ويراعي 
)1(

تقل م�ساحة الأر�سية املخ�س�سة لكل فرد عن 1.4 مرت مربع

اأك�سيد الكربون عن 0.5%، اأي  األ يزيد تركيز ثاين  بالدواخل ال�سكنية 

5000 جزء باملليون. واإذا كان اإنتاج ثاين اأك�سيد الكربون حوايل 18 لرت 

/ ال�ساعة يف حالة ال�سكون ا�ستغاله فاإن كمية الهواء الالزمة = 4م3 / 

ال�ساعة للفرد، لتزيد وت�سل اإىل 12م3 / ال�ساعة للفرد يف حالة اأخذ اأول 

بالعتبار  الكربون  اأك�سيد 

على  العتماد  يتم  ل  فاإنه 

اإمنا  فقط  الرائحة  معيار 

اأكرب  لتهوية  الأمر  يحتاج 

الغاز  هذا  ل�سمية  نظرًا 

ل  بحيث  التهوية  فتتم 

 %0.01 عن  تركيزه  يزيد 

وهو ما يوجه امل�سمم من 

تلك احليثيات اإىل �سرورة 

اجليدة  التهوية  اإجراء 

الهواء  جودة  لتح�سني 

.
)2(

بالدواخل ال�سكنية 

�سكل )35-4( 

عالقة كا�سرات ال�سم�س بت�جيه اله�اء 

داخل الفراغات
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�سفق الوكيل،عبد اهلل �سراج، املناخ وعمارة املناطق احلارة، القاهرة، عامل الكتب،   )1(

.1989

)1(
الته�ية يف املناطق احلارة الرطبة:

حركة  تعوق  ل  حتى  ومتباعدة  متناثرة  املباين  تكون  اأن  - يراعي 

الهواء

- حماية ممرات امل�ساة والفراغات بني املباين من ال�سم�س واملطر 

ولكن مع مراعاة عدم اإعاقة حركة الهواء

بالن�سبة ملنطقة مركز التجمع احل�سري يراعى األ تكون ارتفاعات   -

املباين عالية وذلك لأن التهوية الطبيعية اجليدة توؤدي اإىل ال�ستغناء عن 

التكييف ال�سناعي.

مع  الهواء  حركة  مل�ساعدة  وم�ستقيمة  طويلة  ال�سوارع  - تكون 

ت�سريف  اأو  ا�ستعمالها  حالة  يف  الأمطار  مياه  جتميع  بنظام  الهتمام 

الزائد منها.

وي�ساعد تن�سيق املوقع يف توجيه حركة الهواء وتربيده قبل الو�سول 

اإىل املبنى. ويتوقف املعدل املطلوب من الهواء النقي على وظيفة الفراغ 

الدولة  ال�سخ�سية وقوانني  العمل والعوامل  وعدد �ساغلي املبنى وطبيعة 

وار�ساداتها.

 / قدم   3( �ساعة  لكل  الهواء  تغري  بحدود  التهوية  حجم  ويقا�س 

�ساعة(.
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جدول )4-4( 

اأقل معدل ته�ية مطل�ب 

فراغ الهواء 

)M3( بالن�سبة لل�سخ�س

كمية الهواء النقي التي يحتاجها ال�سخ�س)لرت/ث( 

)اأقل معدل مطلوب(

بدون تدخنيمع التدخني

322.617.0

614.210.7

910.607.8

1086.0

التـ�جيـــــــه:

الرطبة  احلارة  املنطقة  يف  املباين  توجيه  اعتبارات  تخ�سع 

الأخرية  تاأثري  معاجلة  ميكن  حيث  ال�سم�س  من  اأكرث  الرياح  لعتبارات 

لتاأخذ  ال�سم�س  تعود  ميكانيكيا  املبني  تكييف  حالة  ويف  متعددة  بطرق 

العتبار الأول يف الت�سميم.

وحتت جميع الظروف يجب اأن تتم تهوية املبنى بهدف التربيد كما 

يكون من املهم تظليل الواجهات ال�سرقية والغربية على حد �سواء.

الته�ية با�ستخدام اخل�سائ�س الأيروديناميكية املعمارية:

املباين مكونًا مناطق �سغط مرتفع ومناطق  الهواء حول  يتحرك 

الهواء دائما من مناطق ال�سغط املرتفع  �سغط منخف�س حيث يتحرك 

اإىل مناطق ال�سغط املنخف�س، وتعترب مناطق ال�سغط املرتفع التي تتميز 
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بحالة �سغط ثابتة اأو �سبه ثابتة م�سدرًا لكمية كبرية من الكتل الهوائية 

خ�سائ�س  فتكت�سب  ن�سبيًا  ثابتة  طروق  حتت  طويلة  لفرتة  تبقى  والتي 

متجان�سة تقريبًا تبعًا بطبيعة �سطح الأر�س املالم�س لهذه الكتلة الهوائية. 

الرياح، فرق  توؤثر ب�سفة عامة على حركة  التي  الرئي�سية  العوامل  ومن 

الأ�سجار  وجتمعات  والت�ساري�س  الأر�س  �سطح  وخ�سونة  اجلوي  ال�سغط 

والغابات ومواقع الأبنية واأ�سكالها. 

تاأثري الت�سكيل املعماري واأ�سكال املباين على حركة اله�اء ح�لها:

بدرا�سة حركة الهواء حول املباين املنفردة، وجد اأن املناطق التي 

تقع يف ظل الرياح تكون �سرعة الهواء فيها اأقل. ويزداد �سغط الهواء على 

يتوقف طولها  املنطقة  الهواء. وهذه  املواجه لجتها حركة  املبنى  �سطح 

على ن�سب املبنى والتغيري يف اجتاه و�سرعة الهواء.

فعند ت�سميم املواقع للمجموعات ال�سكنية يراعى و�سع البلكونات 

توؤثر  ل  وبحيث  ال�سائدة،  بالرياح  املباين  اإىل متتع جميع  توؤدي  بطريقة 

مناطق الظل التهوية املطلوبة يف املوقع.

اأغلب  تعر�س  اإىل  يوؤدي  الرياح  اجتاه  على  مائلة  البلكونات  و�سع   

و�سع  من  اأف�سل  يكون  احلل  وهذا  املف�سلة،  ال�سائدة  للرياح  الوحدات 

البلكونات بالتبادل. كما يجب درا�سة و�سع املباين بالن�سبة لبع�سها البع�س 

عند اختالف ارتفاعاتها وذلك لال�ستفادة من فرق ال�سغط يف التهوية.

�سكل  ح�سب  العمرانية  الكتلة  داخل  الهواء  حركة  �سكل  ويختلف 

وت�سميم �سبكة املمرات ولتوجيه حركه الهواء داخل الفراغ العمراين يتم 



363 جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي

توجيه الفراغ بحيث يكون البعد الكرب للفراغ يف اجتاه الرياح ال�سائدة 

لداخل  الهواء  بدخول  لل�سماح  وذلك  الغربية(  ال�سمالية  او  )ال�سمالية 

الفراغ. وي�ساعد توجيه الفراغ العمراين على التحكم يف التهوية الداخلية 

تكون  حيث  ال�ساحلية  املناطق  يف  وذلك  داخله  الهواء  بحركة  لل�سماح 

عن  الناجت  احلراري  بالإجهاد  الح�سا�س  لتقليل  �سرورية  الهواء  حركه 

ارتفاع درجات احلرارة امل�ساحبة لرتفاع معدل بخار املاء وهنا تف�سل 

امل�سافات الكرب بني املباين لل�سماح بحركة الهواء بينها ب�سرعة كبرية.

الته�ية على م�ست�ى املباين املت�سلة:

عند درا�سة حركة الهواء حول مبنيني متجاورين فاإنه من املحتمل 

حدوث حالة من احلالت الثالث التالية وذلك تبعا للم�سافة بني املبنيني، 

واحلالت الثالث هي:

تكون  عندما  ال�سريان  هذا  يحدث  املنف�سل:  ال�سريان   ·
امل�سافة بني املبنيني اأكرب من حم�سلة املنطقة اخللفية لظل 

الرياح للمبنى الأول واملنطقة الأمامية ل�سغط الرياح على 

املبنى الثاين بحيث ل يظهر تاأثري منطقة اخللخلة للمبنى 

الأول على املبنى الثاين.

·  ال�سريان املتداخل: يحدث عندما تكون امل�سافة بني املبنيني 
اأقل من حم�سلة املنطقة اخللفية لظل الرياح للمبنى الأول 

ويف  الثاين،  املبنى  على  الرياح  ل�سغط  الأمامية  واملنطقة 

نف�س الوقت يكون البعد بني املبنيني اأكرب من املنطقة التي 

حتدث فيها دوامة خلف املبني الأمامي.
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·  ال�سريان الدوامي: يحدث عندما تكون امل�سافة بني املبنيني 
اأقل من اأو ت�ساوي املنطقة التي حتدث عندها دوامة خلف 

املبني الأمامي بحيث تتكون دوامات بني املبنيني.

عالقة املبنى بحركة اله�اء بالنمط التجميعي للمباين:

�سكل )36-4( 

عالقة تباعد املباين عن بع�سها 

بنمط �سريان اله�اء

تتوقف كميه احلرارة التي 

خارجي  حائط  خالل  من  متر 

عوامل  عدة  على  �سقف  او 

احلرارية  اخلوا�س  على  تعتمد 

وعلى  البناء  ملواد  الطبيعية 

اخلارجية  الهواء  طبقة  مقاومة 

على  وكذلك  ل�سطحها  املال�سقة 

)ناعم  اخلارجي  ال�سطح  طبيعة 

معامالت  وتتحدد  خ�سن(.  ام 

لأ�سطح  اخلارجية  املقاومة 

لدرجة  تبعا  وال�سقف  احلوائط 

التي  و�سرعتها  للرياح  تعر�سها 

تتوقف بدورها على حركة الرياح 

جمموعة  تنظيم  عن  الناجتة 

وموا�سفات  املوقع  يف  املباين 

ال�سكل اخلارجي لهذه املباين.
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 م�سارات اله�اء يف التجمعات ال�سكنية وت�زيع مناطق ال�سغط املرتفع 

واملنخف�س:

حالة  ففي  املباين.  بني  امل�سافة  بتغري  الهواء  حركة  اأمناط  تتغري 

وجود م�سافات كبرية بني املباين يكون تاأثري حركه الهواء على كل مبنى 

منها منف�سل وبالتايل ل يخ�سع الداء احلراري لهذا املبنى اإىل ظروف 

جتميعية م�سرتكة مع املباين الأخرى.

الهواء  م�سارات  فتتغري  املباين  بني  امل�سافات  �سغر  حال  يف  اما 

يتاأثر  وبالتايل  املباين  حول  واملنخف�س  العايل  ال�سغط  مناطق  وتوزيع 

الداء احلراري للمبنى بو�سعه بالن�سبة للمباين الأخرى.

�سكل )37-4( 

امل�سافة بني املباين وعالقتها بحركة اله�اء بينهم

 كلما زادت امل�سافة بني املباين كلما تغري �سكل حركة اله�اء بينها 

عن  الناجتة  املنخف�س  ال�سغط  منطقة  يف  مبنى  و�سع  ويوؤدى 

مبنى اخر اإىل قلة احتكاك الهواء باأ�سطحه واىل تهوية �سعيفة. وحتدد 

اإذ  املبنى،  ا�سعاف عمق   6 بنحو  ملبنى  املنخف�س  ال�سغط  عادة منطقة 

يوؤدي جتميع امل�ساكن باإزاحة عن بع�سها البع�س اإىل التقليل من مناطق 

ال�سغط املنخف�س وزيادة حركة الهواء بني مباين املجموعة ال�سكنية. ويف 

حالة ت�سفيف املباين باإزاحة ومبيل على اجتاه الرياح فان ذلك ي�سبب 

التقليل من مناطق ال�سغط املنخف�س.
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ال�سغط  مناطق  اإىل  املرتفع  ال�سغط  مناطق  من  الهواء  ويتدفق   

املنخف�س، لذلك متكننا معرفة توزيع مناطق ال�سغط املرتفع واملنخف�س 

من ان نتنباأ بحركة الرياح حول املباين.

الع�امل التي ت�ثر على �سرعة اله�اء بني املباين:

كلما زادت اأبعاد املبنى يف الجتاه املقابل لجتاه الرياح كلما   -1

كان ي�سكل عائقا ل�ستمرار الرياح يف اجتاهها الرئي�سي.

على  بينها  الرياح  �سرعة  تنخف�س  املباين  تقارب  حالة  يف   -2

م�ستوى امل�ساة وذلك لعدم اخرتاق الرياح للفراغ املنح�سر 

تزداد �سرعة  املباين  البعد بني  وبزيادة  بعمق.  املباين  بني 

الرياح على امل�ستوى املنخف�س وذلك اإىل حد معني تنخف�س 

بعده �سرعة الرياح وتثبت.

انخف�ست  كلما  بع�سها  مع  املباين  ارتفاعات  تقاربت  كلما   -3

�سرعة الرياح يف الفراغات املنح�سرة بينها.

�سرعة  اإىل  امل�ساة  م�ستوى  على  الرياح  �سرعة  ن�سبة  تزداد   -4

الرياح احلرة فوق م�ستوى املباين كلما زادت ن�سبة عر�س 

املباين اإىل ارتفاعها وتكون الزيادة مبعدل اأكرب حتى تبلغ 

ثم  ال�سحيح،  الواحد  ارتفاعه  اإىل  املبنى  عر�س  ن�سبة 

اعتبار  الن�سبة. ميكن  بزيادة هذه  الزيادة  تنخف�س معدل 

ن�سبة �سرعة الرياح على م�ستوى امل�ساة اإىل �سرعات الرياح 

معظم  القيمة  هذه  تنا�سب  حيث   0.5 املباين  فوق  احلرة 

الحتمالت العملية لن�سب املباين ال�سائعة.
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وتزداد �سرعة الهواء عند الأركان والزوايا اخلارجية على   -5

املبنى  واجهة  عر�س  بزيادة  عموما  وتزداد  املبنى  جانبي 

املقابلة للرياح وارتفاعها.

التظليـــــل اخلـارجــــي:

�سكل )38-4( & )39-4(

 ي��سحان حركة اله�اء والظالل 

وعالقتهما ب�سكل وت�جيه املبني 

حيث يعمل ال�سكل الأكرث تعقيدا 

علي زيادة كمية الظالل ويعمل 

الت�جيه املدرو�س حلركة ال�سك�س 

على القاء الظالل على املناطق ذات 

ال�سعاع الق�ي

تاأثري التهوية الطبيعية ون�سب م�سطح الفتحات والتظليل اخلارجي 

لها تناولنه الكثري من الدرا�سات من حيث تاأثري تغري كل من تكرار التهوية 

الطبيعية وجمموع م�سطح الفتحات:
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احلرارة  درجة  فاإن  املنخف�سة  التهوية  معدلت  حالة  يف   -1

الداخلية تزيد بزيادة م�سطح الفتحات.

انخفا�س يف  اإىل  مبا�سر  ب�سكل  يوؤدي  التهوية  معدل  زيادة   -2

علي  النخفا�س  مقدار  وتتوقف  الداخلية  احلرارة  درجة 

زيادة تلك معدلت التهوية حث تعمل على القالل من تاأثري 

الهواء  والقالل من احلمل احلراري يف  الن�سبية  الرطوبة 

من  التقليل  وبالتايل  اخلارجية  ال�سطح  تربيد  وبالتايل 

معدلت النتقال احلراري بني اخلارج والداخل.

على  احلراري  احلمل  تقليل  على  يعمل  اجليد  التظليل   -3

التوجيه  درا�سة  من  ولبد  الأبنية  امام  والطرق  الواجهات 

املنا�سب للمباين والذي له عالقة بحركة ال�سم�س على مدار 

اليوم وبالتايل التحكم يف القاء الظالل على الطرق واأي�سا 

درا�سة بروز املباين فوق النوافذ لإلقاء الظالل عليها المر 

احلرارية  املو�سلية  زيادة  عن  الناجتة  امل�ساكل  يحل  الذي 

للزجاج.
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جهاز تخطيط الطاقة، دليل العمارة والطاقة -القاهرة، 1998  )1(

:
)1(

معدلت الته�ية املثالية للفراغات املختلفة 

معدل اله�اء النقي املطل�ب حلجم الفراغ يف ال�ساعة )RVH(الفراغ

حمامات )منزلية(

�سينما

غرفة مائدة 

مطبخ

معامل )م�سانع(

غرف معي�سة 

مكاتب 

م�سارح

غرف نوم

6

10-6

10

60-20

6-4

1-4

6-4

10-6

6-2

امل�سطحات الزجاجية

املبنى  مع  التعامل  مفردات  ا�سواأ  من  الزجاج  ا�ستخدام  يعترب    

ال�سيطرة عليها خا�سة  و�سلوك حراري ي�سعب  له �سفات  حراريا حيث 

منخف�س  حراري  تو�سيل  معامل  ذو  الزجاج  ويعترب  احلارة  املناطق  يف 

املباين  يف  ي�ستخدم  ولكنه   )W/mk 1.05( احلرارية  املو�سلية  ن�سبيا 

التي  احلراري  النتقال  مقاومة  معظم  اأن  لدرجة  جدا  رقيقة  بطبقات 

ت�ستمد من النافذة ترجع ايل طبقات الهواء ال�ساكن ن�سبيا والقريب من 

�سطح الزجاج.

جدول )5-4( 

معدلت الته�ية املنا�سبة قيا�سا لالأن�سطة املختلفة 

يف حالة معدل عدد الفراد الداخلي القيا�سي
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م. م�سطفي ا�سماعيل فرحات، البعد البيئي يف الت�سريعات البنائية، ر�سالة ماج�ستري،   )1(

كلية الهند�سة، جامعة القاهرة.

 – – املمت�س  )املنعك�س  ال�سابقة  الثالثة  الجزاء  ن�سب  وتعتمد 

القيم  التايل  اجلدول  ويلخ�س  امل�ستخدم  الزجاج  نوع  علي  النافذ( 

النمطية لكت�ساب احلرارة من خالل امناط متعددة من الزجاج مق�سمة 

ال�سعاع  من  الناجت  وذلك  الزجاج،  عرب  مبا�سرة  املنتقل  اجلزء  ايل 

املمت�س يف الزجاج.

)1(
تقنيات الزجاج امل�ستخدمة يف التحكم يف الإ�سعاع ال�سم�سي 

اأو  منعها  املطلوب  من  يكون  التي  البيئية  العوامل  لتعدد  نظرًا 

يف  املختلفة  املتطلبات  بني  تعار�س  اأو  تداخل  وحدوث  بنفادها  ال�سماح 

خا�سة  ومتقدمة  معقدة  عملية  النوافذ  ت�سميم  اأ�سبح  الأحيان  بع�س 

اأنواع متعددة من الزجاج تختلف من حيث نفاذيتها لالإ�سعاع  مع وجود 

ال�سم�سي ومكوناته املختلفة ودخلت عدة تخ�س�سات م�ساعدة للمعماري 

�سكل )40-4( 

ي��سح ارتفاعات املباين وامل�سار ال�سم�سي
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مدخل  ال�سم�سي،  لالإ�سعاع  الختيارية  ذو  الزجاج  فكري،  واحمد  الزعفراين  عبا�س   )  (

للت�سميم البيئي للفتحات اخلارجية يف املباين، موؤمتر ق�سم الهند�سة املعمارية، كلية 

الهند�سة، جامعة القاهرة، 2006.

يف عملية ت�سميم النوافذ واملواد املكونة لها مثل علماء الفيزياء والكيمياء 

ومهند�سي اللكرتونيات. ونتج عن البحث العلمي والتطور يف هذا املجال 

اأجياًل جيدة من املواد ذات الكفاءة العالية من الناحية البيئية وحتقق 

توفريًا يف ا�ستهالك الطاقة.

ويف  جتاريًا  النت�سار  يف  املواد  هذه  فيه  تاأخذ  الذي  الوقت  ويف 

الو�سول  اأجل  من  والتطوير  العلمي  البحث  ي�ستمر  املعمارية  التطبيقات 

اإىل تقنيات اأكرث كفاءة، وفيما يلي �سيتم اإلقاء ال�سوء على اأبرز التقنيات 

املتعلقة مبعاجلات حت�سني كفاءة اأداء الزجاج امل�ستخدم يف اأغلفة املباين 

من منظور الإ�سعاع ال�سم�سي.

�سكل )41-4(

)1(
 نفاذية بع�س اأن�اع الزجاج لالأط�ال امل�جية املختلفة لالإ�سعاع ال�سم�سي 
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م�ساحات الفتحات وعالقة ت�سميمها بكتلة املبنى 

يف معظم املباين تعترب الفتحات الزجاجية اأكرب م�سدر لالكت�ساب 

اأن  ذلك  يوؤكد  ومما  ال�سم�سي.  لالإ�سعاع  التعر�س  عن  الناجت  احلراري 

كمية الكت�ساب احلراري ال�سم�سي من خالل وحدة امل�ساحة من الزجاج 

قد تعادل يف بع�س احلالت اأكرث من 40 مرة كمية الكت�ساب احلراري 

ال�سم�سي من مبنى يف منطقة معينة. لذلك ينبغي اأن يتم اختيار امل�ساحات 

املنا�سبة من الفتحات الزجاجية مع مراعاة الختالفات بني الواجهات 

مراعاة  املهم  ومن  الأ�سلية،  لالجتاهات  بالن�سبة  توجيهها  حيث  من 

واجهة  كل  لها  تتعر�س  التي  ال�سم�سي  الإ�سعاع  كمية  على  التوجيه  تاأثري 

يف ف�سول ال�سنة املختلفة وعالقة ذلك باخل�سائ�س املناخية للمنطقة. 

وب�سفة عامة فانه يف املناطق املدارية و�سبه املدارية التي تقع يف الن�سف 

للفتحات  الإجمالية  امل�ساحة  تقليل  يف�سل  الأر�سية  الكرة  من  ال�سمايل 

الواجهة  يف  لها  املناظرة  امل�ساحة  عن  اجلنوبية  الواجهة  يف  الزجاجية 

م�ساحة  تكون  اأن  فيف�سل  والغربية  ال�سرقية  الواجهتان  اأما  ال�سمالية، 

.)Grad، 1976( الفتحات الزجاجية فيها اأقل ما ميكن

الفتحات  بت�سميم  املتعلقة  املعمارية  احللول  من  العديد  وتوجد 

زيادة  اأو  تقليل  اأجل  من  تطبيقها  ميكن  والتي  املبنى  بكتلة  وعالقتها 

يكون  التي  احلالت  يف  املثال  �سبيل  على  ال�سم�سي  لالإ�سعاع  التعر�س 

املطلوب فيها زيادة التعر�س لل�سم�س. وميكن بروز النوافذ الزجاجية يف 

اأو  الدائرة  ن�سف  �سكل  تاأخذ  بحيث  املبنى  واجهة  عن  الأفقي  امل�سقط 
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قو�س اأو ال�سكل متعدد الأ�سالع. كما ميكن اإمالة امل�ساحة الزجاجية من 

الواجهة يف القطاع بحيث تقرتب زوايا �سقوط الإ�سعاع ال�سم�سي وزاوية 

نفاذة اإىل الداخل.

ويف احلالت التي تكون فيها احلماية من الإ�سعاع ال�سم�سي مطلبًا 

احلوائط  اإىل  الزجاجية  الفتحات  م�ساحات  ن�سبة  تغيري  يتم  ا�سا�سيًا 

امل�سمتة كما هو متبع يف العمارة الرتاثية ال�سحراوية يف املناطق احلارة، 

توجيه  طريق  عن  ال�سم�سي  لالإ�سعاع  التعر�س  تقليل  اأي�سًا  املمكن  ومن 

النوافذ يف امل�سقط الأفقي بحيث يختلف توجيهها عن باقي الواجهة وقد 

تقليل  طريق  عن  النتقائية  من  نوع  حتقيق  اإىل  اأي�سًا  احلل  هذا  يوؤدي 

اإن مت  الباردة  الأوقات  وزيادته يف  الأوقات احلارة  لل�سم�س يف  التعر�س 

تطبيقه يف واجهة �سرقية اأو غربية.

التــــاأهـيــــل البـيئـــي:

بيئيًا  القائمة  املباين  يف  الطاقة  تاأهيل  اإعادة  مرحلة  باأنه  يعرف 

اأو بالإ�سافة  البيئي للمبني  اأو التعديل مل�ستوى الأداء  اأما بالرتقاء  وتتم 

اأو الإنهاء اأو ال�ستغناء لبع�س خدمات واأجزاء املبنى لتعاد �سياغته من 

الذي  هو  باأنه   : ال�سامل  البيئي  التاأهيل  تعريف  ميكن  كما  بيئي  منظور 

عرب  اأدائه  يف  اإن�سانيا  مقبول  جتعله  ب�سورة  متجددا  املبنى  من  يجعل 

اأدائه وتنتهي  اأثناء  اأن له دورة بقاء تبداأ عند بنائه وت�ستمر  الزمن، يف 

ينتفع منه  ال�سحة  اأخرى وب�سورة جتعل منه دائم  ت�سغيله مرة  باإعادة 

اجليل القادم ويفي باملتطلبات البيئية واحلاجات املتغرية مع تر�سيده يف 

الطاقة .
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�سروط يف التاأهيل البيئي والطاقة

القيم  مع  القدمي  الن�سيج  على  احلفاظ  ي�سمل  التاأهيل   -1

والهوية الجتماعية.

احلفاظ على طابع املنطقة الت�سريعي كالرتفاعات والألوان   -2

ما مل تتناق�س مع املعاجلات املناخية والبيئية.

يجب اأن يحقق التحديث البيئي للمبنى اإنفاقا ماديًا اأقل يف   -3

اأثناء الت�سغيل. واأن يحقق وفرة يف البدائل واحللول املالئمة 

للمبنى واملناخ املحيط.

يف  املنا�سب  املناخي  العن�سر  اأو  املناخية  املعاجلة  اختيار   -4

املراد  البيئي  التحديث  املنا�سبة يف مكان  البيئية  الظروف 

ا�ستغالله.

الراحة  البيولوجية:  امل�ستفيدين  احتياجات  جتاهل  عدم   - 5

والدميومة  وال�سحة  والأمان  النف�سية  والراحة  احلرارية 

والنظام املقيا�س والنتماء والألفة واخل�سو�سية الإقليمية.

اأبعاد تاأهيل الطاقة البيئية يف املباين

من  جديدة  وخارجية  داخلية  �سحية  بيئة  واإحالل  توفري   .1

خالل ا�ستخدام طاقة بيئية نظيفة ل ينبعث منها ما ي�سر 

الإن�سان اأو البيئة املحلية اخلارجية، واإلغاء ما دون ذلك.

يف  ال�سم�س  من  املتاحة  الطاقة  م�سادر  ا�ستخدام  كفاءة   .2
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ت�سميمية  حلول  ا�ستعمال  خالل  من  الإ�ساءة  اأو  التربيد 

حتقق الأهداف باأ�سلوب طبيعي واإزالة املكيفات التي اثبت 

�سررها مع ا�ستخدام اأقل قدر ممكن من الطاقة.

�سكل )42-4(

النفاذية احلرارية 

لعنا�سر املبنى املختلفة

توظيف اأو اإمداد املبنى مب�سادر الطاقة املتجددة.  .3

املوقع  حيث  من  املحلية  للبيئة  العمراين  الت�سكيل  مالئمة   .4

تقليل  ميكن  حتى  املختلفة  املناخية  والظروف  اجلغرايف 

احلاجة اإىل الطاقة.

ويحقق  الطاقة،  يف  الناجح  املعماري  الت�سميم  كفاءة   .5

متطلبات م�ستخدميه واحتياجاتهم املناخية والبيئية القيم 

واملبادئ الروحية التي يجب درا�ستها حتى ي�سبح العمران 

مالئما ملتطلبات قاطنيه.
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الطاقة البديلة )الطاقة اجلديدة واملتجددة(: -

ا�ستهالك  املطالبة برت�سيد  الأ�سوات  الأخرية  الآونة  ت�سارعت يف 

الطاقة على نطاق وا�سع، واتخذت العديد من التدابري واخلطوات الالزمة 

للحد من الإ�سراف يف ا�ستهالك الطاقة على كافة م�ستوياتها.

تتعدد م�سادر الطاقة ما بني طاقة متجددة وطاقة غري متجددة 

�سعة  لها  على م�سادر خمزونة  تعتمد  التي  الطاقة  تلك  تعني  والخرية 

معينة، وحتما الطاقة غري املتجددة هي يف طريقها اإىل الزوال، ف�سال 

على ان تلك النواع من الطاقات هي يف غالبها طاقات غري نظيفة ... 

ال  تنتهي  تعتمد على م�سادر طبيعية ل  التي  تلك  املتجددة  الطاقة  اما 

بنهاية احلياة ذاتها وهي طاقة نظيفة م�ستدامة كال�سم�س والرياح واملياه 

وحرارة الأر�س اجلوفية ...الخ.

 العامل املعا�سر يواجه العديد من التحديات التي تواكب التنمية 

تعاظم  يف  التقليدية  الطاقة  م�سادر  ا�ستهالك  املت�سارعة.   العمرانية 

م�ستمر اأي�سا بهدف حتقيق البيئة املالئمة لراحة الإن�سان، وبالتايل فان 

الأ�سرار الناجمة عن الإفراط يف ا�ستخدام هذه الطاقات التقليدية يف 

التنمية العمرانية وتاأثريها ال�سلبي على البيئة الطبيعية يف تزايد م�ستمر 

خا�سة يف املناطق احل�سرية.  اأ�سبحت م�سادر الطاقة املتجددة يف الوقت 

احلا�سر اأحد اأهم البدائل ال�سديقة للبيئة والتي ميكن بتعظيم العتماد 

عليها بديال عن م�سادر الطاقة التقليدية من قبل املهتمني واملخت�سني 

لها  تتعر�س  التي  ال�سرار  تقليل  ميكن  العمران،  وان�ساء  ت�سميم  يف 

البيئة الطبيعية ب�سبب ا�ستخدام م�سادر الطاقة التقليدية.  يتناول هذا 
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البحث واأهم تطبيقات ا�ستخدام م�سادر الطاقة املتجددة يف العمران.  

وتن�سيط العتماد على م�سادر الطاقة املتجددة بدل عن م�سادر الطاقة 

�ساحلة  �سحية  نظيفة  الأر�س  بيئة  على  احلفاظ  ميكن  حتى  التقليدية 

هذه  يف  امل�ستقبلية  الأجيال  بحق  الإخالل  دون  املعا�سر  الإن�سان  حلياة 

البيئة النظيفة ال�سحية غري امللوثة: -

الجتاه ل�ستخدام الطاقات املتجددة:

ظهرت احلاجة ل�سرورة الجتاه ل�ستخدام الطاقات املتجددة ملا لها 

من مردود بيئي ايجابي فعلي ومبا�سر، ومردود بيئي ايجابي فعلي ومبا�سر 

الطاقات  نظم  فا�ستخدام  البعيد.  املدى  على  ايجابي  اقت�سادي  ومردود 

ويعمل  املنتجة  الطاقة  تكلفة  خف�س  على  كبرية  وب�سورة  ي�ساعد  املتجددة 

على رفع كفاءة معدلت الأداء لنظم الطاقة داخل املبنى، هذا ف�سال عن 

الطاقة  نظم  مثل  الواحد  املبنى  داخل  معا  املتجددة  الطاقات  نظم  تكامل 

ال�سم�سية نهارا مع نظم طاقة الرياح ليال اأو عند غروب ال�سم�س.
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   Active Solar Water Heating الت�سخني ال�سم�سي للماء

هو الأ�سلوب الأكرث انت�سارا لال�ستفادة من الطاقة ال�سم�سية وذلك 

باملياه  التغذية  املباين عرب �سبكات  لت�ستخدم يف  املياه مبا�سرة  بت�سخني 

ال�ساخنة والتدفئة. كما ميكن ا�ستخدام املياه ال�ساخنة اأو البخار الناجت 

عنها يف ت�سغيل توربينات لتوليد طاقة كهربائية نظيفة ميكن توزيعها على 

املباين عرب �سبكات توزيع الكهرباء. 

�سكل )43-4(

 طريقة عمل ال�سخانات 

ال�سم�سية

   )Solar Photovoltaic )PV خاليا كهرو�س�ئية

اإل  هذا الأ�سلوب يقوم بتحويل الطاقة ال�سم�سية اإىل طاقة كهربائية 

اأنها كانت ن�سبيًا غري اقت�سادية حتى ال�سنتني الخريتني نظرًا لرتفاع تكلفة 

التي  الدول  يف  اقت�سادية  اأ�سعارها  بات  اإذ  الكهرو�سوئية،  اخلاليا  اإنتاج 

ت�ستورد النفط، العربية منها والأجنبية. توليد الكهرباء بهذا الأ�سلوب ارتفع 

من ل�سيء يف ال�سبعينات اإىل نحو 75 ميجاوات اليوم.  التحدي احلايل هو 



379 جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي

تخفي�س تكلفة اإنتاج الكهرباء بهذه الطريق حتى ميكن تطبيقها ب�سكل مو�سع 

يف �سناعة توليد الكهرباء. ميكن ا�ستخدام هذه اخلاليا يف جمموعات على 

اأن تقوم  اأو احلوائط املعر�سة لأ�سعة ال�سم�س وبالتايل ميكن  اأ�سطح املباين 

املباين باإنتاج قدر من احتياجاتها من الكهرباء ذاتيًا باأ�سلوب نظيف ل ي�سر 

بالبيئة -يف عام 2012 اأنتج العامل من اخلاليا اأكرث من 110 غيجاواط وقد 

بلغ النتاج مطلع هذا العام 125 غيجا -. 

�سكل )44-4( 

طريقة عمل اخلاليا 

الكهرو�س�ئية

�سكل )45-4(

 ا�ستخدام اخلاليا 

الف�ت�ف�لطية ف�ق املباين 

لت�ليد الكهرباء من ال�سم�س

 واي�سا لإلقاء الظالل على 

�سطح املبني
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 Wind Power طاقة الرياح

�سكل )4-46( ابراج الرياح

الت�سكيل  واأي�سًا  واجهاتها  وت�سكيل  املباين  توجيه  خالل  من 

العمراين ميكن التحكم يف توفري التهوية الداخلية الطبيعية عند احلاجة 

اإليها لتح�سني البيئة الداخلية اأو احلماية من حركة الرياح عندما تكون 

غري حمببة من حيث �سرعتها اأو ما حتمله من �سوائب. يو�سح منوذجًا 

الداخل  اإىل  وجذبها  املبنى  حول  اخلارجية  الرياح  حركة  يف  للتحكم 

لتوفري التهوية الطبيعية.  قدميًا كانت ت�ستخدم حركة الرياح يف ت�سغيل 

بع�س املعدات مثل طواحني الهواء لطحن احلبوب اأو رفع مياه الري. يف 

الوقت احلا�سر ت�ستخدم طاقة الرياح لتحريك توربينات لتوليد الكهرباء 

النظيفة التي ميكن ا�ستخدامها لأغرا�س متعددة، حيث ميكن توزيع عدد 

اأو  بالعمران  املحيط  املناطق  املزارع يف  ي�سبه  فيما  التوربينات  من هذه 

حول املدن ويتم تخزين الكهرباء املتولدة ومن ثم توزيعها خالل �سبكة 

الكهرباء اإىل املباين. 
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  Geothermal احلرارة الأر�سية اجل�فية

هي الطاقة الناجتة من حرارة باطن الأر�س حيث تنتقل بالتو�سيل 

الق�سرة الأر�سية، وميكن ا�ستخدامها ب�سكل مبا�سر يف  اإىل قرب �سطح 

حماية املباين من التقلبات املناخية احلادة وغريها باإن�ساء املباين حتت 

عليها عن  اأي�سًا ميكن احل�سول    .Earth Sheltering الأر�س  �سطح 

بخار  اأو  ال�ساخن  واملاء  املن�سهرة  املواد  ت�سمح بخروج  اأبار  طريق حفر 

املاء اأو الغازات والتي ت�ستخدم احلرارة الناجتة عنها بدورها يف ت�سغيل 

توربينات لتوليد الطاقة الكهربائية.

 Biomass امل�اد الع�س�ية

�سكل )47-4( 

اإحدى تطبيقات 

ا�ستخدام طاقة احلرارة 

الر�سية 

يف ت�ليد طاقة

املواد  بع�س  با�ستعمال  عليها  احل�سول  ميكن  التي  الطاقة  وهي 

 Plant and Animal احليوانات  خملفات  اأو  النباتات  مثل  الع�سوية 

waste.  وتعترب طاقة متجددة لأنها ل حتتاج اإىل فرتات زمنية طويلة 
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لتكوينها مثل الفحم والبرتول.  اأقدم الطرق للح�سول على الطاقة من 

اجلافة  الع�سوية  املواد  من  وغريها  الأخ�ساب  حرق  هي  الع�سوية  الواد 

بدورها  التي  املياه  ت�سخني  اأو  للتدفئة  اأو  للطهي  للح�سول على احلرارة 

ت�ستعمل لتوليد الكهرباء. حديثا ت�ستعمل املخلفات احليوانية اأو الأدمية 

لتنتج   Anaerobic Digester هوائي  ل  ها�سم  يف  حتللها  خالل  من 

بع�س الغازات مثل امليثان الذي ي�ستعمل بدوره لت�سغيل توربينات لتوليد 

الطاقة الكهربائية.  

 Water Power   طاقة املــياه

اإىل طاقة حركه  الأر�س  املياه الطبيعية على �سطح  حتويل حركة 

كانت ت�ستخدم قدميًا لبع�س الأغرا�س، اأما ا�ستخدامها الأو�سع يف الوقت 

ويتم  كهربائية،  اإىل طاقة  املياه  فيتم من خالل حتويل حركة  احلا�سر 

ذلك عرب ثالثة اأ�ساليب رئي�سية هي: - 

�سكل )49-4( 

اإحدى تطبيقات طاقة املياه يف ا�ستغالل

 ق�ة �سريان املاء يف تدوير الدينام� ل�ستخراج الكهرباء
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 Hydro Power املياه  �سقوط  من  الكهرباء  توليد   ·
Collects Falling Water

 Hydro-schemes الأنهار  تدفق  من  الكهرباء  توليد   ·
Harness Energy From Fast Flowing Rivers

املد واجلزر. حركة  من  الكهرباء  توليد   ·

نظم اإعادة ا�ستخدام م�اد البناء:

مبني جديد  اإن�ساء  من  بدل  مبني  اأو جتديد  ا�ستخدام  اإعادة  اإن 

يقلل من كمية املواد امل�ستخدمة يف البناء وبالتايل يقلل من كمية الطاقة 

الالزمة لإن�ساء املبني كما انه ي�ساعد علي خف�س كمية النفايات الناجتة 

ال�ستخدام  اإعادة  تكلفة  اإىل  وبالنظر  والإن�ساء.  الهدم  عمليات  عن 

مبني  اإن�ساء  تكلفة  من   %30 بن�سبة  تقل  اأنها  جند  للمبني  والتجديد 

خلدمة  القدمي  الهيكل  توظيف  مدي  على  الن�سبة  هذه  وتعتمد  جديد 

جديدة  حتتية  بنية  لإن�ساء  الحتياج  من  يقلل  وكذلك  اجلديد،  املبني 

عملية  وتعترب  لالإن�ساء.  الالزمة  الطاقة  من  كبرية  كمية  يوفر  ثم  ومن 

ا�ستخدام  مرحلة  بني  ما  متو�سطة  خطوة  البناء  مواد  ا�ستخدام  اإعادة 

كبري  كم  توفري  فانه ميكن  وبالطبع  التدوير  اإعادة  ومرحلة  البناء  مواد 

اإيل  الو�سول  قبل  البناء  مواد  ا�ستخدام  مرات  عدد  بزيادة  الطاقة  من 

مرحلة التدوير ففي الوليات املتحدة الأمريكية جند اأن كل مرت مربع من 

م�ساحة املبني املهدم ينتج 20-35 % كجم من املخلفات القابلة لإعادة 

مواد  ومن  الأخ�ساب  وقطع  واخلر�سانة  الطوب  خملفات  مثل  التدوير 
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الإن�ساء القابلة لإعادة التدوير بلوكات اخلر�سانة وخملفات احلوائط من 

الطوب  والأحجار والعنا�سر الإن�سائية مثل الكمرات احلديدية واخل�سبية 

والعوار�س والعنا�سر املتفرقة كالأبواب والنوافذ.

نظم اإعادة ا�ستخدام املياه باملبني:

ميكن توجيه نظم اإعادة ا�ستخدام املياه لتوفري الطاقات الالزمة 

الرمادية  املياه  ا�ستخدام  تطبيقاتها  اأهم  من  ولعل  جديدة  مياه  لإنتاج 

املراحي�س يف  من  القادمة  عدا  فيما  املنزلية  ال�ستعمالت  الناجتة عن 

ري احلدائق وذلك عن طريق اأحوا�س الرت�سيح يف اأ�سفل املباين وذلك 

ل�سهولة �سيانتها. ويجب مرعاه ا�ستخدام تلك املياه يف ري نباتات الزينة 

وال�سجريات ال�سغرية واحل�سائ�س فقط.

�سكل )50-4(

 ي��سح اعادة ا�ستخدام املياه
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بالر�س،  الري  نظام  ي�ستخدم  ول  الرتبة  �سطح  ري  يف  وت�ستخدم 

ويراعي ا�ستخدام خليط من التنب ون�سارة اخل�سب يف امل�ساحات التي يتم 

ا�ستخدام املياه الرمادية للري فيها لأنه يزيد من �سرعة عملية التحليل 

التي قد حتتويها هذه املياه هذا ف�سال عن ا�ستخدام  لأي من املركبات 

تلك املياه يف املناطق املزروعة بالفعل ولي�ست التي يف مراحل منو البذور 

الأوىل.

نظم الته�ية داخل املباين:

من  للتخل�س  وذلك  م�ستمرة  ب�سفة  التهوية  اإىل  املبني  يحتاج 

وقد  املتطايرة  الع�سوية  املركبات  من  املختلفة  امللوثات  واأنواع  الرطوبة 

ذكر تقرير ملنظمة )ASHRAE( اأنه يجب تهوية الغرف ال�سكنية مبعدل 

ل يقل عن 0.35 مرة كل �ساعة اأو 15 قدم مكعب لكل دقيقة لكل �سخ�س. 

وهناك عدة اأنظمه للتهوية تعتمد اما علي �سحب الهواء خلارج املبني اأو 

�سخ الهواء لداخل املبني والتهوية بنظام متزن مع اإ�سافة وحدة ا�سرتداد 

تكلفة  من  يقلل  الأ�سلوب  وهذا   )Heat Recovery Unit( احلرارة 

انتقال  نتيجة  التهوية  نظم  ا�ستخدام  عن  تنتج  التي  والتربيد  الت�سخني 

احلرارة من الهواء الدافئ بالداخل اإىل اخلارج حيث يتم نقل احلرارة 

من الهواء اخلارج من املبني اإىل الهواء الداخل للمبني وذلك يف ال�ستاء 

التكلفة  واقل يف  الأداء  كفاءة يف  اأكرث  ويعترب  ال�سيف،  العك�س يف  ويتم 

على املدي البعيد.
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نظم ا�سرتداد الطاقة احلرارية من نظم التكييف:

و يق�سد بهذا النظام اأن يتكامل نظام تهوية املبنى مع نظم الت�سخني 

ال�سم�سي ال�سلبية واليجابية مع نظام تكييف الهواء بالإ�سافة اإىل تكامله 

يف  بامل�ساعدة  املياه  ت�سخني  نظم  تقوم  وحيث  املياه،  ت�سخني  نظام  مع 

ت�سخني الفراغات بجانب ت�سخني املياه ونظم التكييف الهيدروليكية التي 

تعمل بدفع الهواء وهذه النظم تتكون من املجمعات ال�سم�سية التي تقوم 

اإيل  حراري  مبادل  عرب  احلرارة  وتنقل  ال�سم�سي  الإ�سعاع  بامت�سا�س 

نظام تكييف الهواء ومنه اإيل مبادل حراري اأخر يف داخل �سخان املياه 

وكذلك نظام ا�سرتداد احلرارة من الهواء ويرتبط بنظام تهوية املبنى 

وميت�س حرارته لينقلها اإيل مبادل حراري ينقل احلرارة بدوره اإيل نظام 

تكييف الهواء وي�ستقبل نظام تكييف الهواء احلرارة من نظم الت�سخني 

ال�سم�سية ال�سلبية ومن ا�سرتداد احلرارة من الهواء ويقوم بنقل الهواء 

النقي اجلديد املكيف اإىل نظام تهوية املبنى.

نظم اإعادة ا�ستخدام م�اد البناء:

مبنى جديد  اإن�ساء  بدل من  مبنى  اأو جتديد  ا�ستخدام  اإعادة  اإن 

يقلل من كمية املواد امل�ستخدمة يف البناء وبالتايل يقلل من كمية الطاقة 

الالزمة لإن�ساء املبنى كما انه ي�ساعد على خف�س كمية النفايات الناجتة 

ال�ستخدام  اإعادة  تكلفة  اإىل  وبالنظر  والإن�ساء.  الهدم  عمليات  عن 

والتجديد للمبنى جند اأنها تقل بن�سبة 30% من تكلفة اإن�ساء مبنى جديد 

املبنى  خلدمة  القدمي  الهيكل  توظيف  مدى  على  الن�سبة  هذه  وتعتمد 

اجلديد.
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للمبني  احلراري  بال�سل�ك  التنب�ؤ  ي�ستطيع  برنامج  ت�سميم 

اثناء فرتة الت�سميم يف اب�ظبي:

حيث يقوم بال�ستفادة من كل الدرا�سات واملجهودات يف املجال   

الفيزيائي احلراري )Building Physics( وا�ستعارتها خلدمة اجلهود 

وتطبيقا  ت�سميمية حرارية جيدة  الو�سول حلالة  اإىل  الرامية  املعمارية 

على حالة ابوظبي من خالل املعادلت وكل املتغريات املبا�سرة والتي لها 

وكيفية  امل�ستخدمة  البناء  مواد  ونوعية  املبنى  بظروف  حقيقية  عالقة 

ا�ستخدمها وطريقة و�سعية املبنى واجتاهه، ا�ستطاع الربنامج ان يفرز 

وكذلك   )U-VALUE( احلراري  النتقال  ملعدل  احلقيقية  النتائج 

املقاومة احلرارية وكمية احلارة املتدفقة او املت�سربة من املبنى.

�ســــرح البــرنـــامــــج: 

Visual Basic.( هو برنامج على احلا�سب الآيل مت برجمته بلغة

net( مع وجود قاعدة بيانات على برنامج )Excel( وي�ستنتج من خالل 
املختلفة  البناء  مواد  وا�ستخدام  للفراغ  والعمراين  املعماري  الت�سميم 

خالل  من  للمبنى  احلراري  املحيطة-ال�سلوك  البيئية  الظروف  وكذلك 

املعادلت  وتطبيق  احلرارية  خوا�سها  ودرا�سة  العوامل  هذه  كل  حتليل 

احلرارية املتعارف عليها يف ا�ستنتاج النتقالية احلرارية الكلية للمبنى 

كمية  ا�ستنتاج  وكذلك  ابوظبي،  يف  بها  املو�سي  باملعدلت  ومقارنتها 

احلرارة املتدفقة اأو املت�سربة من اأي فراغ معماري.
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�سكل )51-4(: 

ال�سفحة الأوىل من الربنامج

ومت تق�سيم الربنامج اإىل عدد من ال�سفحات:

والتي  للربنامج  الفتتاحية  ال�سفحة  حتتوي  الأوىل:  ال�سفحة 

حتوي جمموعة الختيارات املتعددة للبدء يف العمليات 

احل�سابية للفراغ-�سكل)51-4(.

ال�سفحة الثانية: وحتتوي على �سفحة املدخالت او البيانات اخلا�سة 

بالت�سميم والتي ت�ساعد على العمليات احل�سابية مثل: 

التخانات   – �سقف(  او  )حائط  القطاعات  تفا�سيل 

اخلا�سة بكل تف�سيله – م�ساحة القطاع – حجم الفراغ 

– توجيه احلائط – �سرعة الهواء – درجات احلرارة 
مغلقة(  ام  النوافذ )مفتوحة  – حالة  لون احلائط   –

وذلك يف حالة امل�سطحات الزجاجية )52-4( 
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ال�سفحة الثالثة: يحتوي على اجلدول اخلا�س بالنتائج املتوقعة النهائية 

النتقالية  مثل:  املختار  املعماري  للفراغ  لل�سلوك احلراري 

احلرارية الكلية )U value( – املقاومة احلرارية الكلية 

معاجلة  بعد  وذلك   )Q( املتدفقة  احلرارة  -كمية   )Rt(

بيانات ال�سفحة الثانية. »�سكل 53-4«.

�سكل )53-4( 

ال�سفحة الثالثة للربنامج

�سكل )52-4(

ال�سفحة الثانية للربنامج
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والتي   )ECXIL( البيانات البيانات على نظام قاعدة  �سفحات 

حتتوي على �سبيل املثال علي: 

جدول مواد البناء املحتمل ا�ستخدامها وعالقتها باملو�سلية   ·
احلرارية لكل منها. 

وعالقتها  ابوظبي  يف  املتوقعة  احلرارة  درجات  جدول   ·
مبعامل النتقال احلراري بالإ�سعاع.

لالإ�سعاع  املعر�سة  للواجهة  اجلغرايف  لالجتاه  جدول   ·
ابوظبي يف  ال�سم�سية يف  الطاقة  ب�سدة  ال�سم�سي وعالقتها 

�سهر يونية. �سكل )54-4(

�سكل )4 -54( وي��سح من الأعلى ميني:

املوا�سلة احلرارية الداخلية )hi( بالن�سبة للحوائط اأو الأ�سطح.  -

معامل المت�سا�سية لل�سطح )a( وعالقته بدرجة لون ال�سطح.  -

درجات  عند   )hr( بالإ�سعاع  احلراري  النتقال  معامل  جدول   -

حرارة خمتلفة.

معامل ال�سعاع ال�سم�سي وعالقته بنوع مادة البناء.  -

هواء  �سرعة  وعند   )n( ال�ساعة  يف  الهواء  حجم  تغيري  معدل   -

.)Vw=2 m/s(

اأو عند  املختلفة  التوجيه  ال�سم�سية )It( يف حالت  الطاقة  �سدة   -

تظليل الواجهة يف ابوظبي.
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�سكل )55-4(: 

امل��سلية احلرارية )K( لبع�س م�اد البناء الأكرث ا�ستخدامًا يف اأب�ظبي
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اخلال�صة:     )ملخ�س النتائج والتو�سيات(:

النتائج: 

يف  طرق  اأو  خا�سة  عالقات  بوجود  يتميز  الظبياين  املجتمع  ان   ·
اأفراده وجماعاته ومتيزهم عن غريهم ممن  ال�سلوك تربط بني 

ال�سلوك  يف  عنهم  يختلفون  ممن  اأو  العالقة  هذه  بينهم  ت�سود  ل 

اأفراده والعالقات التي تربط  لذا فان للمجتمع الظبياين ب�سلوك 

بينهم وكيفية التعبري عن تلك الروابط والعادات لهو يف حالة متيز 

�سديدة اخل�سو�سية وان خلق جمتمع م�ستدام ل ميكنها ان تغرتب 

عن فكرة معانقة الهوية التي تعرب عن تلك اخل�سو�سية.

فر�سة  تعترب  ابوظبي  مثل  ملجتمع  بالن�سبة  التحديث  فكرة  ان   ·
تاريخية نادرة لإحياء الرتاث ولو�سول ما انقطع من تطوره ولتجديد 

نف�سه وال�ستعانة مبا تتيحه احل�سارة احلديثة من مناهج علمية.

مكان  على  التعرف  على  ال�سخ�س  قدرة  يف  تتلخ�س  الهوية  ان   ·
ما نتيجة تفرده عن غريه ب�سفات وخ�سائ�س مميزة، هي قدرة 

التاريخ علي ت�سجيل املكان مبجموعة من الدللت العمرانية التي 

اإهمال  واإن  وخ�سو�سيته  املكان  ثقافة  مبا�سرا عن  موؤ�سرا  تعطي 

اإىل  املعماري  دفع  املعمارية،  احلداثة  يف  التاريخية  الذاكرة  لغة 

احلداثة  فاأ�سبحت  ال�سناعية،  باحلوافز  التاريخ  عن  التعوي�س 
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ثقافة  عن  بكاملها  وانف�سلت  اعتباطية  ومغامرة  هواية  جمرد 

امل�ستخدم وهويته، وما حدث يف ابوظبي من ا�سترياد ا�سكال غربية 

مزاجها ووظيفتها �ساهم يف التاأثري ال�سلبي علي الهوية الظبيانية 

الثقافية والجتماعية .

اأ�سبح حتميا  ابوظبي  الأخ�سر يف  والتوجه  امل�ستدامة  التنمية  ان   ·
بخاطرها  الحداث  تلك  عن  مبناآي  لي�ست  حال  وباأي  لأنها 

املتوقعة، وان جتربة ال�ستدامة يف ابوظبي جتربة مهمة يف نواياها 

واخال�سها وجديتها ولكن نق�سها التوجه الأخ�سر املحلي اخلا�س 

بطبيعة الأر�س وتفردها وثقافتها.

احلفاظ  يف  كاٍف  ب�سكل  القت�سادية  املنظومة  تلك  ت�ساهم  مل   ·
تلك  معاي�سة  بعد  ابوظبي  تخرج  ومل  املجتمع،  هذا  هوية  على 

الطفرة مبالمح هوية جديدة حتى يبقيها اجليل احلايل لالأجيال 

امل�ستقبلية ومل يعرب ال�سارع الظبياين بكل ما يحتويه من مفردات 

مبهرة ب�سريا عن هوية ظبيانية متيزه عن اأي جمتمع غربي.

الظبياين ان يعي ان للعمارة مب�ساهمة كل موؤ�س�سات  املجتمع  على   ·
املجتمع دورا واإمكانية هائلة يف ا�ستعادة الهوية الظبيانية ومواكبتها 

الرغبة  توفرت  ما  اإذا  امل�ستدامة  املدينة  وتوجهات  الع�سر  بروح 

احلقيقية وتوفرت م�ساهمات جميع قطاعات املجتمع يف ذلك.
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التو�صيات:

ان للعمارة يف ابوظبي دورا هامة يف ا�ستعادة الهوية الظبيانية نحو 

نظرية يف العمارة والعمران امل�ستدام يف ابوظبي وذلك من خالل عدة 

نقاط هامة: - 

- حتليل ال�سيغة احلالية للطرح العمراين واملعماري:  1

دقيق  ابوظبي احلالية غري  اإطالق �سيغة حداثية علي عمارة  ان   

قيا�سا ملا جاء يف الباب الأول من ان احلداثة يف العمارة جاءت يف 

�سياق تاريخي وفل�سفي معني مل يتوفر لأبو ظبي ومن ثم فانه لي�س 

حقيقيا ان تنتقل التجربة ب�سكلها وا�سمها اأي�سا.

ولكن ما افرزه املجتمع الظبياين من طرح عمراين ومعماري ل يعد   

ال ا�ستريادا ملنتج غربي اخذ �سيغة احلداثة عندما تطور من �سيغة 

لأخري نتيجة قرار جمتمعي غربي خال�س، وانه ملن احلتمي البحث 

عن  وتعبريا  الت�ساقا  اأكرث  تكون  جمتمعي  بتوافق  اخري  �سيغة  عن 

الهوية الظبيانية.

- ا�ستلهام دللة الرتاث ومعناة:  2

ان احلالة املعمارية يف ابوظبي امام معطي موجود، ومفردات تتهياأ   

منها  بال�سالح  لال�ستفادة  وت�سريحها  ودرا�ستها  تاأهيلها  لإعادة 

وتطويره، وعلى املجتمع الظبياين وخمت�سيه لي�س فقط املعماريني 

وامنا على كل م�ستوياته املعمارية والجتماعية والثقافية ان يقوموا 
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بالعديد من الدرا�سات لكت�ساف وحتليل وت�سريح مفردات الرتاث 

ت�سلح  التي  املفردات  تلك  من  وال�ستفادة  اأبوظبي  يف  املعماري 

للبقاء والتطور والبحث وراء كل الدللت التي جعلت ان�سان ابوظبي 

القدمي ان يختار ذلك املفرد والتعبري عنه بتلك الطريقة.

- حتديد الحتياجات احلالية يف ظل م�ستجدات الع�سر:  3

بكل  الدرا�سات  من  بالعديد  يقوم  ان  الظبياين  املجتمع  على   

م�ستوياته لدرا�سة احتياجاته احلالية ويواجه بكل �سدق معطيات 

اللحظة الراهنة بكل تطلعاتها احلداثية واملدنية واحل�سارية، بكل 

اختالفاتها الطبيعية املتوقعة عن الأجيال ال�سابقة تبعا لختالف 

وعلي  الراهنة،  اللحظة  وطبيعة  والروؤى  والإمكانات  الحتياجات 

املعماريون بالطبع القيام بالدور الأهم يف ترجمة تلك الحتياجات 

والتطلعات بعد ا�ستيعابهم الكامل لهوية ذلك املجتمع وثقافته ايل 

واحتياجات  املا�سي  دللت  ا�ستيعاب  فيه  ميزج  معماري  منتج 

قرارات  عن  معربة  معمارية  افرازات  داخلة  لتتكون  الع�سر 

جمتمعية كاملة وخال�سة.

وعي  على  م�ستندة  حملية  م�ستدامة  بيئية  منظ�مة  نح�  الت�جه   -  4

واإدراك كاملني بطبيعة ومعطيات املحيط احلي�ي وخ�س��سية املكان:

على املجتمع ان يقرر وبح�سب املعطيات التي جاءت بالباب الثاين   

ان اختيار املعطى البيئي لال�ستدامة لي�س دربا من الرفة ول جمرد 

الزمات  افرزتها  حتمية  �سرورة  وامنا  تكنولوجي  لتطور  مواكبا 
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البيئية العاملية الأخرية وان هذا التوجه البيئي املفرت�س هو اأي�سا 

منظومات  او  برامج  ا�سترياد  ي�ستطيع  ل  انه  مبعنى  عواملي  لي�س 

جاهزة يف هذا ال�سدد وامنا هي منظومة تخرج من اح�ساء الأر�س 

ملعاجلات  يلجا  ان  وعليه  الفريدة  ومعطياتها  بيئتها  بخ�سو�سية 

تخ�س ظروفه املناخية والثقافية.

من اجل القيام بتجربة مدينة م�ستدامة على امل�ست�ى املعماري لبد للرجوع   -5

واليات فيزيائية وعمرانية ومعمارية منطلقة  اأ�س�س ومعاجلات  لعدة 

والطبوغرافية  املناخية  وخ�سو�سياتها  الأر�س  بطبيعة  ادراكها  من 

 – الأر�س  التعامل تخطيطيا مع  كيفية  والطبيعية مثل  واجليولوجية 

املبني  عالقة   – عمرانيا  والبيئية  املناخية  الظواهر  بع�س  معاجلة 

بالأر�س املقام عليها مناخيا – تن�سيق املواقع – معاجلات ال�سطح 

واحلوائط والفتحات – مواد البناء – الألوان – التهوية – امل�سطحات 

الزجاجية – التاأهيل البيئي – الطاقة البديلة.

ال�سلوك  ح�ساب  ي�ستطيع  والذي  الدرا�سة  لتلك  املخ�س�س  الربنامج  ان   -6

اأ�سا�س  على  جاء  الت�سميم  فرتة  اثناء  للمبنى  املتوقع  احلراري 

ح�ساب اللحظة الثابتة ومل يدخل فيه عامل رطوبة اجلو بال�سكل 

ليكون  الخرين  جهود  ا�ستكمال  اإىل  بحاجة  حينئذ  وهو  الكامل 

حتديد  يف  نتائجه  لأهمية  نظرا  ودقة  اكتمال  اأكرث  �سيغة  على 

اإمكانية الت�سميم يف توفري الراحة احلرارية لأي مبنى خالل فرتة 

الت�سميم املعماري.



املـــالحـــــــــق
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ملحق )1(
االستبيان

اجاباتها  ت�سكل  الأ�سئلة  من  جمموعة  �سكل  يف  جاء  ال�ستبيان   ·
روؤية امل�ستبني عن الو�سع العمراين واملعماري احلايل يف ابوظبي 

وروؤيتهم عن املدينة امل�ستدامة املفرت�سة ووجهت تلك ال�ستبيانات 

ثقافتهم  باختالف  واملثقفني  املعماريني  من  جمموعة  اىل 

واهتمامهم بق�سد ان ينقل ال�ستبيان وجهات نظر ذات احا�سي�س 

وروؤى خمتلفة عن و�سح املدينة.

جمم�عة الأ�سئلة التي مت طرحها هي: 

ومدى تعبريه  ابوظبي  يف  احلايل  املعماري  املنتج  يف  راأيك  ما   ·
يف  والجتماعية  والبيئية  الثقافية  احلالة  خ�سو�سية  عن 

ابوظبي؟

النف�سية  املخرجات  ت�سع  اين  والتغريب،  التحديث  اإطار  يف   ·
الفردي  ال�سلوك  على  وتاأثريها  ابوظبي  لعمارة  والدللية 

وقدرتها على اح�سا�س املتلقي بالنتماء لالأر�س؟

الحادي  التاأثري  ظاهرة  عن  املنتج  ذلك  تعبري  مدى  ما   ·
للح�سارة الغربية على ح�سارة املنطقة؟

املفرت�س لعمارة ابوظبي؟ النموذج  تري  كيف   ·
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)1(  العديد من مادة ال�ستبيان ماأخوذة من مقالة مدننا العربية لل�سحفية وال�ساعرة/ 

�سهريه اأحمد، امللحق الثقايف بجريدة الحتاد الظبيانية.

ما توفرت يف ذلك  اإذا  التي  والعنا�سر  املفردات  اهم  هي  ما   ·
ثقافة  عن  حقيقي  ب�سكل  يعرب  لكي  املفرت�س  البيئي  النموذج 

للمكان يف ظل  البيئية وي�ساهم يف خلق هوية  املكان وتطلعاته 

هوية  عن  للتعبري  حقيقية  مراآة  باأنها  العمارة  تعريفات  اأحد 

وثقافة مكان ما؟

وبعد الجابات مت توجيه ال�ستبيان لهم يف �سورة ا�سرت�سال عن 

اأو�ساع العمران والعمارة يف ابوظبي على النحو التايل:  

 :
)1(

طالل املعال – فنان ت�سكيلي وناقد فني اماراتي  .1

احلديث عن الغربة هو حديث عن ف�سل امل�ساريع الكثرية املطروحة 

تاأ�سي�س نه�سته  ان�ساننا يف  العمارة، وقد ف�سل  لكت�ساب هوية يف جمال 

احلرية  متثل  حيث  احلرية،  اجل  من  احلياة  مع  املرير  �سراعه  ب�سبب 

القت  التي  امل�سري  للخال�س من غربته، غربة  ال�سعي  الول يف  ال�سرط 

التوازن يف  �سعيه اىل  وبيئته وح�سارته وهويته يف  باملبدع خارج موطنه 

عامل ل ي�سعر فيه ال بالوحدة والقلق واحل�س املاأ�ساوي بالوجود وبفقدان 

القدرة على توجيه التاريخ.

العمارة علم وفن، وكالهما يبحث عن احلقيقة بالتعبري عنها يف 

كل جزئية من جزئياتها، وللو�سول اىل الجابة املثلى لل�سوؤال: ملاذا كان 

لنا هوية معمارية او فنية او ... ل بد من ال�سارة اىل اأن فقدان احلما�س 
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واملفاهيم  ببع�سها  ال�سياء  تربط  التي  ال�سل�سلة  ياأتي من ف�سل حلقات 

مبدلولتها وتفكك اآليات الوعي التي تبني النف�س وتعلي �سوية الح�سا�س 

ان الرث  البداع. ل �سك  بروح  يت�سل  الذات وما حولها وكل ما  بقيمة 

تراثا ماديا وح�ساريا مييز هذه املجتمعات  ي�سكل  املعماري لأي جمتمع 

من جهة ويدفع عمارتها لتبني مفردات هذا الرتاث ل�سياغة حا�سرها 

بث  فان  هذا  وعلى  والنواحي،  املدن  كافة  الرث  هذا  ويطال  املعماري 

الروح املعنوية يف املعمار هو الذي يجعلنا منيز اليوم بني معمار ا�سالمي 

الن�سانية  العمارة  من  غريه  وبني  التعبري  هذا  ملثل  ال�سامل  باملفهوم 

مثل  ح�سور  ارهق  ما  وكل  منتجيها،  وروح  خ�سائ�س  على  ت�ستمل  التي 

العامل احل�ساري  تاأثري  ين�سوي يف غياب  امنا  ال�سالمية  العمارة  هذه 

ال�سالمي على �سعوب كانت تويل هذا المر ن�سيبا كبريا من الهتمام، 

اطراف  وهيمنتها على  الغربية  للح�سارة  النت�سار اجلارف  اىل  ا�سافة 

احلياة املادية واملعنوية، ولعل ما ن�سهده اليوم من عمارة هجينة او تابعة 

امنا يعك�س حال الفنون والآداب التي تعاين ذات امل�ساكل وذات الفجوة يف 

التعامل مع تراثها وتقاليدها البداعية.

ان الق�سية تبقى مرتبطة بالأبعاد والعماق والوزان والكتل واملواد 

من جهة، وبالف�ساء املادي او الروحي او الكياين الذي يتبع �سريورة العامل 

با�سالر  يذكر  ال�سبب  ولهذا  ثانية،  جهة  من  اجلمالية  احلياة  وحتولت 

العالقة بني البيئة والفكر: »بع�س ال�سور حتدد �سورا معينة من البيوت.. 

لقد  نوافذ«.  كلها  بيوت  الف�سول �سيف،  كل  م�سم�سة حيث  بيوت  هناك 

ادى انح�سار المناط املعمارية املميزة ملنطقتنا وهيمنة الفكار املعمارية 
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وا�ساليب  وظائفها  لتغري  ال�سرقية  املدينة  فهم  يف  انقالب  اىل  الغربية 

احلديث  �سميم  يف  يدخل  العمارة  عن  فاحلديث  ولهذا  فيها،  احلياة 

عن احلياة الجتماعية والثقافية، فثمة تاأثري متبادل. ولعل النتقال من 

�سكل العمارة الفقية التي ت�سبه احلدود املرتامية يف ال�سرق اىل العمارة 

العمودية التي اقت�ستها التجمعات والثورة ال�سناعية يف الغرب والتمركز 

بقرب مواقع النتاج، هذا النتقال اقت�سى دون �سك انتقال يف العادات 

والقيم وال�سلوك.

يف  احلرية  تاأتي  متعددة  مبفاهيم  والتحديث  التجديد  ويرتبط 

مقدمتها، والتقنية التي تعقدت �سبل تطورها، واحدة من اأعقد امل�سائل 

امكاناته  على  متاما  �سيطرت  انها  بل  الن�سان،  حرية  حا�سرت  التي 

الداخلية  العوامل  على  اخلارجية  العوامل  هيمنة  اىل  ادى  ما  البداعية 

املغلق  اطارها  يف  التي  الروح  على  املادة  هيمنة  انها  للمبدع...  الذاتية 

التي  التقنية  ت�سكيلها.  يف  وحريتنا  ذواتنا  من  تاه  ما  نلتقط  ان  نحاول 

خلخلت قواعد �سفائنا وفطرتنا وتاأملنا ونف�سيتنا بحجة التطوير وامل�سي 

من  التقنية  حتدثه  ما  الن�سانية.  اجلمالية  تركيبتنا  حتليل  يف  اأعمق 

انقالبات ي�ستدعي الوعي احلاد بالتاريخ، وب�سراع الن�سان لالإجابة على 

الت�ساوؤل الكبري: من نحن؟ وماذا نريد من فنوننا وجمالياتنا؟

انتاجها وال�س�س الوىل  التقنية كوننا ل منتلك ادوات  نتكلم عن 

لبناء بنيتها التحتية، فكان ا�ستريادها ا�ستالبا مياثل الخذ بالنظريات 

ن�ساأت بفعل مفاهيم  التي  الكولونيالية   العمارة  ولعل  الغربية،  املعمارية 
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العمارة  متكنت  كيف  يعك�س  العمارة  جمالت  يف  الغربي  للفهم  الولء 

الطبقات  بها  قامت  التي  التطعيمات  وجودها يف ظل  تثبت  ان  الهجينة 

ال�سلة  وفروا  الذين  العربية  املنطقة  اىل  امل�ستعمرين  دخول  مع  الرثية 

واملتاجرة  بلدانهم  يف  النا�سئة  العمارة  لفن  ال�سا�سية  املختلفة  باملواد 

بها يف بلداننا دون النظر اىل اعتبار العمارة وعاء ح�ساريا او جذرا من 

جذور الثقافة والهوية. 

لقد ا�ستطاع التطور املدين ان يح�سر اهتمام الن�سان باأقل قدر من 

املدن  ل�ساكن هذه  مفاهيم اجلمال  انقلبت  فقد  ولهذا  الطبيعة  مع  التالوؤم 

بانقالب قوانني الرتباط بها، حتى ا�سحت عمارتنا بال جذور ما اأدى بالنتيجة 

اىل خلل يف الرتكيبة القيمية التي تخ�س جمتمعاتنا وفكرنا وثقافتنا.

م. حمم�د الرحمي – معماري وت�سكيلي اماراتي: -  .2

ال�سوؤال عن امل�سمون ولي�س ال�سكل اأي عن ت�سميم املدينة ولي�س 

املدن  بع�س  تاأ�س�ست  الذي  الوقت  يف  اأنه  الرحمي  ويرى  املبنى.  واجهة 

واحليز  باملكان  يتعلق  فيما  هند�سية؛  ا�س�س  على  ال�سالمية  العربية 

العربية  املدن  عن  غاب  وقوافلهم،  النا�س  حاجات  وراعت  والتوزيع 

بحيث  املعا�سرة  احلياة  متطلبات  حتقق  ومل  ذلك،  من  الكثري  احلديثة 

ومناخنا  وطق�سنا  وعاداتنا  و�سلوكنا  ديننا  مع  نف�سه  الوقت  يف  يتما�سى 

و�سم�سنا وظلنا وبيئتنا، كما اأنها مل تنجح يف حل م�سكلة امل�ساكن اخلا�سة 

مبحدودي الدخل خ�سو�سا جلهة املباين وتوزيع الطرق التي يرى انه كان 

من املمكن ان تكون اأف�سل.
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ويعتقد الرحمي ان املدن الغربية جاءت نتاج تطور طبيعي فر�سته 

اننا حتى الن ل منلك  تطورات احلياة القت�سادية واملجتمعية يف حني 

متخ�س�سني يف تخطيط املدن ال نادرا جدا، ولهذا اأوكلت هذه املهمة اىل 

املهند�سني واملعماريني وهذا من �سوء التخطيط، واىل الن ما زلنا نعاين 

املعماريني  نبخ�س  ل  ان  يجب  ذلك  رغم  املجال.  هذا  يف  كبريا  ق�سورا 

العرب حقهم فقد بذلوا جهودا كبرية وت�سحياتهم ينبغي ان تقدر لأنهم 

يعملون من ل �سيء وهم ا�سبه بالنحات الذي ينحت يف ال�سخر يف حني 

القت�سادية  واملوؤ�س�سات  املراجع واخلربات  �سيء،  كل  لديه  الجنبي  ان 

اأخطاأ  والبتكار، من هنا مهما  البداع  ي�سجعه على  ما  وكل  والعالمية 

العربي يظل اأف�سل من الجنبي مبا ل يقا�س.

م. �سامل النعيمي – معماري اماراتي: -  .3

ل يعرب املنتج املعماري احلايل عن خ�سو�سية اأبو ظبي باي حال ما 

عدا كونها مدينة حديثة ولكن بدون اي ميزة او فرادة، والنموذج الغالب 

على عمارة ابوظبي حاليا منوذج م�ستورد ولي�س له خ�سو�سية ول يعطي 

اي �سعور بالتفرد او النتماء للمكان. 

بعد  وال�سريع  امل�سطرد  تطورها  مرحلة  يف  املنطقة  اأن  وحيث 

اكت�ساف النفط وما ترتب عليه من اختطاط ل�سيا�سات التنمية ا�ستوجب 

ا�سترياد خربات وكوادر لي�ست متوفرة �سمن املنطقة او حميطها القريب، 

ح�سارتها  ونتاج  ثقافتها  ما  بطريقة  اأملت  اخلربات  او  الكوادر  هذه 

املتقدمة على النموذج املعماري، فكانت النتيجة اأن مت اإزالة كل القدمي 
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معامل  طم�ست  وبالتايل  املخطط  طاولة  على  املدينة  ر�سم  اإعادة  ومت 

الأ�سلوب والنموذج املعماري ومت حموه متاما ومل يبق لالأجيال الالحقة 

اي اإثر لال�ستدلل. 

باعتقادي هناك بع�س املفردات التي قد تعرب عن املكان مثل لون 

املواد املوجودة يف البيئة ويف حالة اأبو ظبي هي الرمل واحلجارة البحرية 

حديثة  مواد  ا�ستخدام  مت  لو  فحتى  الكل�سي،  والطالء  اجلندل  وخ�سب 

كاخلر�سانة او الألومنيوم والزجاج فال يجب ا�ستخدام األوان خارجة عن 

الكود اللوين للمواد البيئية، عالوة على ا�ستخدام العنا�سر املعمارية مثل 

املعمارية  الكتل  وتباين  الغائرة  ال�سغرية  اخل�سبية  والنافذة  البارجيل 

املعربة عن وظيفة الفراغ املعماري الذي حتويه.

عالء التميمي – معماري بدائرة التخطيط باأب�ظبي: -  .4

معظم  اأ�سبحت  فقد  ماأ�ساوية،  وحالتها  كارثية  باتت  العربية  املدن 

لل�سكان  العنيف  ال�سغط  او  ياأت هذا الكتظاظ  بال�سكان ومل  مدننا مكتظة 

عن تخطيط بل مت ب�سكل ع�سوائي بحيث ظهرت اأحياء غري منتظمة تطوق 

حدثت  التي  التو�سعات  اما  الحيان،  معظم  يف  �سرطاين  ب�سكل  املدن  هذه 

هجرة  ا�ستدعت  التي  املفاجئة  الظروف  فر�ستها  ظرفية  تو�سعات  فكانت 

نعرف  ان  املهم  من  جتاهها.  تدفقهم  او  املدينة  اىل  الريف  من  الكثريين 

تنبع  الب�سر  موا�سفات  ان  وكما  وموا�سفات،  قيم  لها  كالإن�سان،  املدينة  ان 

من قيمهم وتربيتهم وقراءاتهم فاإن املدينة اي�سا تت�سكل قيمها من جمموع 

�سكانها، وحني ت�سهد املدينة نزوحا كبريا للمجاميع الب�سرية املختلفة تختلط 
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املعايري وتتدهور قيم املدينة. لقد كانت املدينة يف ال�سابق من�سجمة ومتناغمة 

تتوزع  له مركز  وفق تخطيط هند�سي معني  كانت م�سممة  لأنها  ومتنا�سقة 

حوله امل�ساكن، لكن هذا النموذج تغري مع تعقيدات احلياة وفقدنا ا�سلوبه يف 

التو�سع وا�سبحت عمارتنا متاأثرة بالعقلية الغربية واملعمار الغربي الذي ل 

يلبي حاجاتنا الجتماعية ومتطلباتنا املناخية، كما خ�سرنا اي�سا احلرفيني 

التقليديني الذين انقر�سوا لنهم ل يعرفون العمارة الغربية، اأنه مع ان�سطار 

الن�سان  مثل  فاملدينة  العربية  ال�سخ�سية  اي�سا  ان�سطرت  العربية  املدينة 

حتتاج اىل رعاية واهتمام ولأننا مل نوفر لها ذلك فهي تختنق وتتو�سع على 

نحو �سرطاين ومن دون خدمات وا�سحة.

اأكرم العقيلي – معماري ك�يتي مقيم يف المارات: -  .5

ان الرثوة ا�ساءت اىل العمارة التقليدية يف اخلليج حيث كان من 

جند  اننا  حدث  ما  لكن  يراها،  ان  كله  العامل  يتمنى  مدن  خلق  املمكن 

مقا�س  على  بنيت  التقليدية  املدينة  متقاطعة.  و�سوارع  زجاجية  ابنية 

واملدنية  والع�سكرية  والجتماعية  القت�سادية  حاجاته  ولتلبي  الن�سان 

ان طريقة  كما  دفاعية.  لأغرا�س  او مدورة  مربعة  اما  انها  ولهذا جند 

ت�سميمها التي تنبني على مركز ي�سم ق�سر احلاكم »ال�سلطة ال�سيا�سية« 

للنا�س مثل  القت�سادية الخرى  والفعاليات  الدينية«  »ال�سلطة  وامل�سجد 

الت�سميم  هذا  ال�سكنية.  الوحدات  توزيع  يتم  حيث  حولها  وما  ال�سواق 

اتاح نوعا من التدرج وال�سعور بالف�ساءات، لكن احلال تغري مع الحتالل 

الوروبي حيث قلد النا�س ما قام به جنود يف اجلي�س ولي�س مهند�سني او 



407 جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي

م�سممني من وحدات وجتمعات �سكنية و�سعت لتخدم حاجاتهم. كما ان 

املدن اعطيت جلهات اوروبية و�سممت على منطها لهذا جند ان املدن 

�سممت لتحل م�سكلة حركة ال�سيارات ولكنها مل حتل حركة النا�س، وحتى 

اأولئك الذين در�سوا يف اخلارج تاأثروا اي�سا وطبقوا ما تعلموه يف الغرب 

ول يوجد �سوى القلة القليلة التي ارادت تطويع ما تعلمت لينا�سب بيئتنا 

ولكنها مل جتد الهتمام والت�سجيع الكافيني.

يف مدن امل�سلمني كانت ال�سريعة وقوانينها حتكم املدينة وكان القا�سي 

يف�سل يف التجاوزات التي حتدث بني اجلريان، وقد انعك�س ذلك ايجابا من 

ولي�س  ا�سا�س ع�سوي  تبنى على  املدن  حيث احرتام اخل�سو�سية مما جعل 

ميكانيكي. اما املدن العربية احلديثة فتعاين من خلل يف الت�سريعات القانونية 

وعدم التفريق بني امل�سلحة ال�سخ�سية وامل�سلحة العامة.

م. ت�فيق �سعبان – معماري وناقد فني م�سري مقيم يف المارات:  .6

مل يقت�سر افتقار املدينة العربية احلديثة اىل الن�سجام املعماري 

الداخلية  والهجرة  ال�سريعة  التنمية  �سغوط  على  الهوية  وخ�سو�سية 

املهم  املعماريني  دور  اىل  يلفت  بل  وح�سب،  ال�سكاين  والنمو  واخلارجية 

وجتاهل  اعمالهم  على  املعمارية  النفعية  مفهوم  با�ستحواذ  وال�سا�سي 

الذي  الأمر  الإن�ساين،  والتوا�سل  للتطور  اداة  باعتبارها  العمارة  مفهوم 

على  املفرو�س  المالء  من  نوع  اىل  العمارة  حتول  اىل  تقديره  يف  اأدى 

ي�سكنه  الذي  املعمار  وبني  بينه  التفاعلية  العالقة  غياب  واىل  الن�سان 

ويعمل فيه.
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الغربية  احل�سارة  عن  املنقولة  احلديثة  املعمارية  املفاهيم  اإن 

اختباري  او  اأي جمهود بحثي  بذل  بدون  مبختلف مدار�سها واجتاهاتها 

اجتاه  حدد  قد  والجتماعية  اجلغرافية  للبيئة  منا�سبتها  مدى  ملعرفة 

احلركة الجتماعية نحو العزلة الجتماعية بدل من التفاعل الجتماعي، 

يف  الن�ساين،  الجتماع  مفهوم  ح�ساب  على  الفردية  تعزيز  يف  و�ساهم 

نف�س الوقت الذي األغى حرية الفرد يف التفاعل التباديل مع معماره تبعا 

حلاجته الجتماعية والقت�سادية املتغرية.

العربية احلديثة يف عالقتها مع ما�سيها  املدينة  اقت�سر معمار  لقد 

املعماري على اجتزاء ال�سكل »وال�ستفادة« من املفردات املعمارية التاريخية 

وا�سافتها اىل ال�سكل املعماري احلديث بطريقة الق�س والل�سق بدون بحث 

والذي  التاريخي،  املعمار  املعمارية يف  واملفردات  البنيوي لالأ�سكال  التكامل 

على اأ�سا�سه تتحدد الكيفية التي ميكن من خاللها ادخال هذه املفردات يف 

الن�سيج املعماري احلديث من دون الخالل بجمالية اجلزء والكل وتاأثرياتها 

على امل�سامني القت�سادية والجتماعية والنف�سية حلياة �سكان املدينة.

تخطيط املدينة له اأ�س�س ول بد من مراعاة �سلوك املجتمع والبيئة، 

بد من احرتام  ول  فيها.  يعي�س  التي  بالبيئة  الن�سان  ي�سعر  ان  اإذ يجب 

انه  بيته  يف  حتى  الن�سان  ي�سعر  ل  بحيث  الن�سان  وخ�سو�سية  البيئة 

مك�سوف لالأخرين وي�سطر ان يرتدي يف بيته مالب�سه التي يرتديها يف 

ال�سارع مما يجعله يفقد حريته.

– ع�س�  – معماري �س�داين مقيم يف المارات  م. عادل حمج�ب   –7
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يف املجل�س الدويل لالأثار وامل�اقع –الي�ن�سك�:

النا�س  لدى  تتوفر  حيث  والتح�سر،  الرثوة  منتوج  هي  العمارة 

امل�سادر للتمويل والتميز وتخليد ما لديهم من قيم، بينما حتكم اجلماعة 

الن�سانية معايري لل�سلوك والداء والتفاعل لإدارة احتياجاتهم ال�سرورية 

قيم  عن  بال�سرورة  تعرب  ل  ظبي  اأبو  يف  املعمارية  املنتجات  فان  لذا؛ 

عن  تعبري  ولكن  وفل�سفي؛  معريف  تراكم  احل�سارة  باعتبار  ح�سارية؛ 

مقيا�س الرثوة والنظم التجارية امل�ستوردة.

الثنائي فيما  التغيري هو احتواء معريف للح�سارة، يتطلب احلوار 

بني العمارة واملواطنني، للتعبري عن ا�ستدامة القيم واملعايري، واإل؛ فان 

ترجمتها،  وتت�سوه  ا�ستخدامها،  ُي�ساء  �سوف  تقني،  كتعبري  احلداثة، 

ويخطئ فهمها، مما ينتج اأمناط مبتورة وم�سوهة لل�سلوك والتفاعل.

اأكرث من املظاهر الحتفالية  املنتجات املعمارية تتطلب  ا�ستدامة 

اجلذور  عميق  تفاهم  ولكن  الثقافية،  والأحداث  للمنا�سبات  املخططة 

للفراغ وال�سكل واللون، ينعك�س على كل من املوئل والنا�س.

لذا، فاإن ال�سخ�سية املعمارية يف اأبوظبي تنقاد بال�سلوك العاملي، بينما 

مفاهيم املواطنة يف جمملها غري متطورة، ولكنها تتميز باحلما�سة.

اأكرث  اليوم  العامل  لكان  واإل  بالبقاء،  جديرة  الثقافات  كل  لي�ست 

هكذا  التعاي�س.  اأو  للتفاهم  امكانية  اأية  عن  بعيدًا  وتناق�سا  فو�سوية 

جتد فكرة �سراع احل�سارات مقوماتها ومربراتها، حيث املنطق والقيم 
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والنف�سية العامة تقود النا�س باجتاه �سلمي اأو متناق�س.

بادية  يف  الرثوة  عن  البحث  نتاج  هي  العربي  اخلليج  منطقة  ان 

املنطقة  والت�سال كان مقطوعًا بني هذه  التوا�سل  اأن  وكما  ال�سحراء. 

القفزة  فاإن  الع�سرين،  القرن  من  الثاين  الن�سف  حتى  العامل  وبقية 

ال�سلطة  قدرة  حول  الاأراء  تناق�س  برغم  فهمها،  اأ�سيء  قد  احل�سرية 

الراعية وحتكمها.

ل  النامي،  العامل  من  كجزء  املنطقة،  هذه  يف  املدن  فاإن  لهذا، 

متثل انعكا�سات ثقافية اأو �سخو�سًا ح�سرية، ل من الفل�سفة اأو اجلدارة 

املعمارية ول ميكن تناولهما بعيدًا عن العتبارات الجتماعية القت�سادية 

اأو التطور ال�سيا�سي. العمارة هي نتاج للمجتمع، ولي�ست قائدًا له.

العامل  ذلك  املوارد،  على  ال�سراع  رهن  باأ�سره  العامل  فاإن  بيئيًا 

ينبغي على  اإذ  وال�سيطرة.  الحتواء  يتفوق كل حماولت  بت�سارع  النامي 

للموارد  امل�ستدام  ال�ستخدام  باجتاه  جمتمعاتهم  توجيه  احل�سر  مدراء 

من اأجل �سمان م�ستقبل م�ستقر ملواطنيهم، من املوؤكد اأن كال من اإليتي 

العوام  بني  الفو�سوي  املوقف  يف  �ساهمتا  قد  القرار  واتخاذ  املراجعة 

ال�سامة للرثوة مع الطموح قد جعلت من  2000-2010، ولعل الرتاكيب 

اأبو ظبي م�ستقطبًا لكافة الباعة، الذين يف غالبيتهم مروجني للنوايا اأكرث 

منهم للخربات.

بيئية  ب�سيطة،  تكون  اأن  يجب  ظبي  اأبو  يف  املعمارية  ال�سخ�سية 

واجتماعية، يف تناغم مع البنى القت�سادية والجتماعية والفعلية.
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ملحق )2(
تعريفات ومعادالت االنتقال الحراري

 الخاصة بالبرنامج المقدم

امل�ا�سلية احلرارية )وات/م.�س°(  .1

 )k(Thermal conductivity 

مقطع  خالل  ال�سطح  على  عموديًا  متر  التي  احلرارة  كمية  هي 

متجان�س من املادة م�ساحته الوحدة وثخانته الوحدة عندما يوجد فرق 

يف درجات احلرارة بني �سطحي املادة مقدارها الوحدة يف وحدة الزمن 

وذلك يف حالة التزان احلراري. وتقا�س املو�سلية احلرارية )k(  بوحدة 

قيا�س: وات/م �س° درجة مئوية.

خ�ا�س �سطح املادة  .2

Surface Characteristics

مدى  وكذلك  لالأ�سعة  ال�سطح  امت�سا�س  اأو  عك�س  درجة  وهي   

انبعاث الأ�سعة احلرارية من �سطح املادة اأو قدرة املادة على ن�سر اأو بعث 

اأقل يف درجة حرارته  اأخرى منها عندما تو�سع يف و�سط  احلرارة مرة 

منها.
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درجة حرارة اله�اء اخلارجي املحيطة )درجة حرارة اله�اء ال�سم�سية(   .3

Outdoor Environmental Temperature )Teo( 

SOL-Air Temp.  

العنا�سر  لأحد  اخلارجي  ال�سطح  على  ال�سم�س  اأ�سعة  ب�سقوط 

املعمارية، ميت�س قدر منه مت�سببًا يف ارتفاع درجة حرارة هذا ال�سطح، 

مما يوؤدي اإىل نفاذ جزء من هذه احلرارة اإىل داخل املبنى، بينما يعاد 

)باحلمل(  اخلارجي  الهواء  مع  بالتالم�س  اأخرى  مرة  منها  قدر  فقد 

وبالإ�سعاع اإىل الف�ساء والعنا�سر املحيطة.

وهكذا ي�سبح من ال�سعب حتديد فارق درجات احلرارة اخلارجية 

والتي يتم احت�ساب معدل �سريان احلرارة على اأ�سا�سه، فهي لي�ست درجة 

حرارة الهواء )حيث تكون درجة حرارة �سطح احلائط املعر�س لل�سم�س 

اأعلى منها عادة( وهي لي�ست درجة حرارة احلائط، لأن جزءًا من هذه 

احلرارة يفقد اإىل الهواء اخلارجي ولي�س للداخل، ولهذا ظهر ا�ستخدام 

مفهوم درجة احلرارة ال�سم�سية: -

درجة احلرارة ال�سم�سية:  .4

وهي درجة احلرارة الفرتا�سية للهواء اخلارجي التي تولد نف�س 

معدل �سريان احلرارة اإىل املبنى الذي تولده درجة حرارة الهواء واأ�سعة 

ال�سم�س جمتمعني.

اأو هي درجة حرارة احلائط اخلارجي حتت تاأثري الأ�سعة ال�سم�سية 
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الذي ميت�سها الأ�سطح واملقاومة احلرارية ال�سطحية للهواء املحيط وهي 

درجة افرتا�سية ل ميكن قيا�سها وحت�سب كالتايل:

Teo = Tao + a Rso It - ∆R …

Tao درجة حرارة الهواء اخلارجي

معامل المت�سا�س لالأ�سعة ال�سم�سية  .5

Solar Absorbtivity )a(

وهي القيمة التى تتحدد بح�سب لون ال�سطح وبالتايل ا�ستيعاب ال�سطح 

لمت�سا�س الأ�سعة ال�سم�سية ال�ساقطة عليه وترتاوح قيمتها كالتايل:

�سطح ذو لون فاحت = 0.33  -

�سطح ذو لون متو�سط = 0.55  -

�سطح ذو لون قامت = 0.75  -

الإنبعـــاثيـــــــــــــــــــــة  .6

 Emissivity )ε(

وحدة  من  املنبعث  احلراري  الإ�سعاع  كمية  بني  الن�سبة  وهي 

امل�ساحات من �سطح املادة يف جميع الجتاهات وكمية الإ�سعاع احلراري 

املنبعث من وحدة امل�ساحات من �سطح مادة كاملة ال�سواد ذات اإ�سعاع تام 

عند نف�س درجة احلرارة.

انبعاثية اجل�سم الأ�سود = 1  -
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و0.2  البناء  مواد  لأغلبية   0.9 بالقيمة  عنها  يعو�س  ما  وعادة 

للمعادن غري الالمعة. 

ال�سعة احلرارية ل�حدة احلج�م )ج�ل/ م3.�س°(  .7

 Volumetric Heat Capacity )Cv(

ال�سعة احلرارية حلائط اأو �سقف هي كمية احلرارة املطلوبة لرفع   

درجة حرارة وحدة حجم درجة واحدة مئوية، وتعرف بال�سعة احلرارية 

احلجمية للمادة ووحدة قيا�سها جول/ �سم3. درجة مئوية، وتعتمد ال�سعة 

احلرارية للمادة على كل من:

درجة  كجم.  كجول/  قيا�سها  ووحدة   ،)cp( النوعية  احلرارة 

مئوية والكثافة، ووحدة قيا�سها كجم/ م3 لهذه املادة. 

ومبا اأن اختالف احلرارة النوعية بني مواد البناء املختلفة �سغري 

جدًا فاإن الكثافة هي الفي�سل يف حتديد ال�سعة احلرارية ملواد البناء ومن 

ثم القدرة التو�سيلية هذه املواد، لأنه كلما زادت كمية احلرارة املطلوبة 

الداخل عن  اإىل  النفاذ احلراري  قل  والأ�سقف  مادة احلوائط  لت�سخني 

طريق هذه احلوائط.

تاأثري ال�سعة احلرارية للعن�سر املعماري:

الداخلي  اإىل  اخلارجي  الفراغ  من  احلرارة  تنتقل  ل  بالطبع 

اأوًل  املعماري  العن�سر  اإىل  الفراغ اخلارجي  تنتقل من  مبا�سرة، ولكنها 

العملية  بالتو�سيل وت�ستغرق هذه  الداخل  اإىل  تنتقل  بت�سخينه ثم  فتقوم 
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ال�سعة  بتغري  يتغري  كما  احلرارة،  درجات  يف  الفارق  بتغري  يتغري  زمنًا 

احلرارية للعن�سر املعماري ومو�سليته احلرارية.

التخلف الزمني  .8

 Time Lag )φ(

درجة  رفع  اإىل  �سقف(  )اأو  حائط  ميت�سها  التي  الطاقة  توؤدى 

حرارته. ومعظم تلك احلرارة يعود احلائط في�سعها بعد غروب ال�سم�س 

اأي بعد غياب م�سدر الطاقة.

الهــــواء 

الداخلي

الهــــواء

اخلارجي

ي�ستقبلها  التي  الأ�سعة  وكمية 

اأثناء  ثابتة  غري  خارجي  �سطح  اأي 

زوايا  تغري  ب�سبب  وذلك  النهار، 

و�سدتها.  ال�سم�س  اأ�سعة  �سقوط 

من  هذا  بتغريها  احلرارة  وتنتقل 

اإىل  للحائط  اخلارجي  ال�سطح 

فرتة  بعد  الداخلي  ال�سطح  لتبلغ  احلائط(  )ثخانة  الداخلية  الطبقات 

زمنية معينة، وعلى هذا تبلغ درجة حرارة ال�سطح الداخلي اأق�ساها بعد 

ال�سطح اخلارجي بفرتة حيث يبداأ هذا الأخري يف فقدان حرارته. وت�سمى 

هذه الفرتة الزمنية التي ت�سل فيها درجة حرارة ال�سطح الداخلي للذروة 

بالتخلف الزمنى، وهي تتنا�سب مع املقاومة احلرارية للمادة ومع �سمك 

احلائط تنا�سبًا طرديًا.
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وكلما قل)التناق�س( تزيد )املقاومة الكلية( ΣR ويزيد التخلف الزمني 

تبعا لذلك.

9-�سدة الطاقة ال�سم�سية الكلية

»It« )وات/م2( ال�ساقطة على ال�سطح املعر�س وتختلف من موقع 

لآخر ومن فرتة زمنية لأخرى. 

معامل انتقال احلرارة بالإ�سعاع  1-9

 )hr )W/m2. °C

ويح�سب العالقة التالية : 

hr=4x5.67 x 10-8 x )Tao + 273(3…  )3-2(

وت�ساوى = 5.7 وات/م2. �س° عند درجة حرارة 20�س° لل�سطح 

النتقالية احلرارية الكلية )وات/م2.�س°(  2-9

 Thermal transmittance )U-Value(

هي كمية احلرارة املارة عموديًا خالل وحدة امل�ساحة لوحدة الزمن 

يتكون من عدة طبقات وذلك عندما يوجد  اأو �سقف  عرب �سطح حائط 

فرق يف درجة حرارة الهواء الداخلي واخلارجي املظلل مقداره الوحدة. 

وهي ت�ساوي مقلوب جمموع املقاومة احلرارية الكلية.

U=1/∑R…
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امل�ا�سلة احلرارية ال�سطحية وات/م2.�س°  .10

Surface Thermal Conduction 

يف  امل�ساحات  وحدة  خالل  عموديًا  متر  التي  احلرارة  كمية  وهي 

وحدة الزمن بني �سطح املادة ومانع مالم�س مثل )الهواء( اأو العك�س – 

وذلك عندما يوجد فرق بني درجات احلرارة مقداره الوحدة بني ال�سطح 

واملانع وفى حالة الثبات احلراري. 

.hi وداخلية ،ho وتوجد موا�سلة حرارية خارجية

وتعني قيم hi،ho كالتي:

ho = 5.7 + 3.7Vw…   )3-4(

m/s هي �سرعة الهواء اخلارجي باملرت يف الثانية الواحدة Vw حيث

وات/   3 كالآتي  الداخلية  احلرارية  املو�سلية  ا�ستخدام  ميكن 

م2.�س° للحوائط، 4.5 وات/ م2.�س° لالأ�سقف.

DR الأ�سعة ط�يلة امل�جة  .11

DR �سفر يف حالة احلوائط 3.9 يف حالة  وميكن التعوي�س عن 

الأ�سقف اخلارجية.

) Rso( ملقاومة احلرارية ال�سطحية للجدار  .12

وهي مقلوب املوا�سلة احلرارية اخلارجية ال�سطحية

 Rso=1/hso
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         20
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         30

30°C 20°C

وتوجد مقاومة حرارية خارجية Rso واأخرى داخلية Rsi وحتدد 

بالعالقة التالية:

Rso = 1/)ε hr + ho(…   )3-5(

Rsi = 1 / )1.2 e hr + hi(…     )3-6(

R )املقاومة احلرارية الكلية )م2.�س°/وات  .13

هي قيا�س قدرة املادة على مقاومة �سريان احلرارة خالل وحدة 

امل�ساحات لتخانة العينة املختربة، وميكن ح�ساب مقاومة احلرارة الكلية 

جلميع  وذلك  متغرية  لتخانات  خمتلفة  بناء  مواد  من  مركب  حلائط 

املقاومات احلرارية املختلفة لكل طبقة على حدة كما يلي:

R = SR = R1 + R2 + R3 + … + Rsi + Rso + Rn…  )3-7(

املركبة  احلوائط  يف  الهوائية  التجويفات  مقاومة  اإ�سافة  وميكن 

والتي تتكون من عدة طبقات وترتاوح قيمتها بني 0.16 اإىل 0.18 )م2.

�س°/وات( ب�سرط األ تزيد �سماكة الفراغ ع 5�سم.

وميكن ح�ساب مقاومة املادة للحرارة وذلك بق�سمة تخانة العينة 

.)k( على املو�سلية احلرارية للمادة )L(

.)Qw( التدفق احلراري خالل احل�ائط / لالأ�سقف يف حالة التزان احلراري  .14

ويح�سب بالعالقة التالية:

Qw = AwUwDt… 



419 جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي

حيث )Aw( هي م�ساحة ال�سطح املعر�س لالأ�سعة ال�سم�سية. 

)Qg( التدفق احلراري من خالل م�سطح زجاجي  .15

ويح�سب بالعالقة التالية :

Qg = AgUgTDt +AgSC )SHGF(…  

حيث 

Ag م�ساحة امل�سطح الزجاجي، م2 

Ug النتقال احلرارى للنافذة الزجاجية، وات/م2.�س°

SC معامل التظليل ال�سم�سي 

SHGF الكت�ساب احلرارى للنافذة، وات/م2 

معدل التدفق احلراري بالته�ية الطبيعية:  .16

ال�ساعة  يف  احلجرة  الهواء  حجم  تغيري  طريقة  بح�سب  وحت�سب 

كالتايل:

Qv = raCp،aV  ∆t          )3-10(

حيث اأن:

V = حجم هواء احلجرة )م3(

ra = كثافة الهواء )1.2 كجم/ م3(

Cp،a= احلرارة النوعية للهواء )1000 جول / كجم. �س°(.
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∆t = الفرق بني درجة الهواء الداخلي واخلارجي املظلل.

Qv = Cv  ∆t.. .     

Cv = 1/3nV…     

n = 0.9+0.49vw  املغلقة   … للنوافذ 

n = 0.29  +  1.03v2w  املفتوحة   …للنوافذ 

حيث اأن :

Cv  = معامل التهوية الطبيعية )وات/�س°(.

n = معدل تغري حجم الهواء يف ال�ساعة 

vw= �سرعة الهواء اخلارجي م/ث



املراجع
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اأبوظبي  مبجل�س  امل�ساجد  تطوير  جلنة  جتربة   o
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الدليل الأول - التخطيط   -

الدليل الثاين - الت�سميم   -

الدليل الثالث - الت�سغيل   -

امللحق الأول - ا�ستدامة   -

امللحق الثاين – النماذج املعمارية   -

امللحق الثالث – درا�سة عن العمارة املحلية   -

الف�سل الثالث  -

العودة للتاريخ �سرورة اأم ترف   o
املظاهر املختلفة ملفهوم التح�سر   o

واإ�سكالية الهوية الإقليمية للعمارة  العوملة   o
خال�سة الباب الثالث  -

الباب الرابع  -

مقدمة الباب الرابع  -
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الطريق ايل ا�ستعادة الهوية الظبيانية   o
كيف يكون للعمارة دورا يف ا�ستعادة الهوية الظبيانية   o
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على وعي واإدراك كاملني بطبيعة ومعطيات املحيط احليوي 
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وتوجهات  طريق  حتدد  التي  النظرية  الأ�س�س   ·
ومعامل العمارة امل�ستدامة يف ابوظبي 

قابلة  وغري  حملية  منظومة  امل�ستدامة  العمارة   o
لال�سترياد والعوملة 

العمارة امل�ستدامة ل حتقق الر�سا املطلق   ·
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بتحقيق املادي دون الروحي  تكتفي  ل  امل�ستدامة  العمارة   ·
ولي�ست  جمتمعية  منظومة  امل�ستدامة  العمارة   ·

معمارية فقط 

الف�سل الثاين  -

العمارة  نحو نظرية يف  اآليات ومعاجلات معمارية   -

والعمران امل�ستدام يف اأبوظبي

 Thermal Comfort الراحة احلرارية  o
الإقليمي  التجمع   o

ذات  املدن  يف  احلرارة  درجات  ارتفاع  ظاهرة   o
الكثافة البنائية عنها يف الأطراف 

عالقة املبني بالأر�س املقام عليها   o
م�سطح املباين بالن�سبة لالأر�س   -

كتل املباين   -

توجيه املباين    -

�سكل املبنى   -

املوقع  تن�سيق   o
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تاأثري الالند�سكيب على منظومة الرياح حول املبنى   -

حتديد ن�سب الفراغات املفتوحة وعالقتها باملبنى   -

املعاجلات   o
معاجلة الأ�سطح   -

املباين واملن�ساآت   اأ�سطح  زراعة   ·
معاجلة احلوائط  -

احلائط املزدوج  -

ت�سميم الفتحات   -

معاجلة الفتحات  -

كيفية ح�ساب الربوز الفقي فوق النافذة   ·
ملقف الهواء او البادجري   -

امللقف عمل  اأ�سلوب   ·
املوؤثرة على اأداء امللقف  العوامل   ·

امللقف  وفتحة  قمة  �سكل   ·
امللقف  ارتفاع   ·

امللقف  قطاع  �سكل   ·
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مواد البناء   o
تعريف مواد البناء امل�ستدامة   -

تاأثري تكنولوجيا البناء على انتاج املواد العازلة حلرارة   -

اختيار الألوان الفاحتة   -

الطبيعية  التهوية   o
حركه الهواء   -

وظائف التهوية داخل املباين   -

عالقة التهوية باحلد من ملوثات الهواء الداخلية   -

التهوية يف املناطق احلارة الرطبة   -

التوجيه   -

التهوية با�ستخدام اخل�سائ�س الأيروديناميكية املعمارية   -

تاأثري الت�سكيل املعماري واأ�سكال املباين على حركة   -

الهواء حولها 

التهوية على م�ستوي املباين املت�سلة   -

عالقة املبنى بحركة الهواء بالنمط التجميعي للمباين   -

وتوزيع  ال�سكنية  التجمعات  يف  الهواء  م�سارات   -

مناطق ال�سغط املرتفع واملنخف�س 
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العوامل التي توثر على �سرعه الهواء بني املباين   o
التظليل اخلارجي   -

الزجاجية  امل�سطحات   o
تقنيات الزجاج امل�ستخدمة يف التحكم يف الإ�سعاع ال�سم�سي   -

م�ساحات الفتحات وعالقة ت�سميمها بكتلة املبنى   -

البيئي  التاأهيل   o
�سروط يف التاأهيل البيئي والطاقة   -

اأبعاد تاأهيل الطاقة البيئية يف املباين   -

الطاقة البديلة )الطاقة اجلديدة واملتجددة(  o
الجتاه ل�ستخدام الطاقات املتجددة   -

 Active Solar Waterللماء ال�سم�سي  الت�سخني   -

  Heating

)Solar Photovoltaic )PV خاليا كهرو�سوئية  -

 Wind Power طاقة الرياح  -

 Geothermal احلرارة الأر�سية  -

 Biomass املواد الع�سوية  -
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 Water Power   طاقة املــياه  -

نظم اإعادة ا�ستخدام مواد البناء   -

نظم اإعادة ا�ستخدام املياه باملبني   -

نظم التهوية داخل املباين   -

نظم ا�سرتداد الطاقة احلرارية من نظم التكييف   -

نظم اإعادة ا�ستخدام مواد البناء   -

برنامج ي�ستطيع التنبوؤ بال�سلوك احلراري  ت�سميم   o
للمبني اثناء فرتة الت�سميم يف ابوظبي 

الربنامج  �سرح   o
-  اخلال�سة

ملحق )1(  -

ملحق )2(  -

املراجع   -

فهر�س ال�سكال  -

املحـــــتويات  -

382

383

384

385

386

386

387

387

392

399

411

423

441

459



قو�عـد �لن�صـر



≤≤≤جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي478 ©·Ëd$U*«® ÂdI�«  UÐUG� w¾O³�« ÂUEM�«

d‡‡A‡M‡�« b‡�«u‡�

WL?łd²�« Ë√ nO�Q²�«  U?Š«d²�UÐ W?¾O³�« r�U?Ž WK�KÝ VŠdð

∫ WO�U²�« ◊ËdAK� ÎUI�Ë ÁU½œ√ …œb;«  ôU:« w�

¨W???O?Ðd???F�« W????IDM?*UÐ W???×?K*« U¹U????C???IK?� W¹u�Ë_« Êu?Jð ≠ ±

ÆoO³D²K� WKÐUI�« —UJ�_«Ë

s� W??×??H??� ≥∞∞ ≠ ≤∞∞ œËb??Š w� r?−??(« ÊuJ¹ Ê√ ≠ ≤

ÆjÝu²*« lDI�«

Æq³� s� ¡«eł√ w� Ë√ Îö�U� »U²J�« dA½ - b� ÊuJ¹ ô Ê√ ≠ ≥

Y×?Ð Ë√ »U???²????� s� ’u???B?M� a�?½ „UM¼ Êu?J¹ ô Ê√ ≠ ¥

q� qO?−?�ð l� ”U?³?²?�S� t?O�≈ —U?A¹ U?� ¡UM¦?²?ÝUÐ d?š¬

ÆnO�Q²�« w� X�b�²Ý« w²�« lł«d*«

¨wK�_« »U²J�«  U×?H� v�≈ —UAÔ¹ WL?łd²�« W�UŠ w� ≠ µ

W?OK�_« W??GK�UÐ W?�?�½ o?�dðË ¨rłd?²*« hMK� W?KÐU?I*«

Æn�R*« WI�«u�Ë rłd²Ô*« »U²JK�

 U?Š«d²?�ô« q� ‰u³?IÐ W�eK?� dO?ž W¹—UA?²Ýù« W?¾O?N�« ≠ ∂

ÆUN� ÂbIð w²�«

w²?�«  U¹u�Ë_« V?�???Š Õd????²????I*« »U????²J�« d????A½ Êu?J¹ ≠ ∑

Æd¹d×²�« W¾O¼Ë W¹—UA²Ýô« W¾ON�« U¼œb%

—«c??²?Žù« W�U??Š w� W??O?³M?ł_« V²J�«Ë  «œu??�*« œdÔðô ≠ ∏

ÆU¼dA½ sŽ



479جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي ≥≥≥ ©·Ëd$U*«® ÂdI�«  UÐUG� w¾O³�« ÂUEM�«

d‡‡A‡M‡�« b‡�«u‡�

WL?łd²�« Ë√ nO�Q²�«  U?Š«d²�UÐ W?¾O³�« r�U?Ž WK�KÝ VŠdð

∫ WO�U²�« ◊ËdAK� ÎUI�Ë ÁU½œ√ …œb;«  ôU:« w�

¨W???O?Ðd???F�« W????IDM?*UÐ W???×?K*« U¹U????C???IK?� W¹u�Ë_« Êu?Jð ≠ ±

ÆoO³D²K� WKÐUI�« —UJ�_«Ë

s� W??×??H??� ≥∞∞ ≠ ≤∞∞ œËb??Š w� r?−??(« ÊuJ¹ Ê√ ≠ ≤

ÆjÝu²*« lDI�«

Æq³� s� ¡«eł√ w� Ë√ Îö�U� »U²J�« dA½ - b� ÊuJ¹ ô Ê√ ≠ ≥

Y×?Ð Ë√ »U???²????� s� ’u???B?M� a�?½ „UM¼ Êu?J¹ ô Ê√ ≠ ¥

q� qO?−?�ð l� ”U?³?²?�S� t?O�≈ —U?A¹ U?� ¡UM¦?²?ÝUÐ d?š¬

ÆnO�Q²�« w� X�b�²Ý« w²�« lł«d*«

¨wK�_« »U²J�«  U×?H� v�≈ —UAÔ¹ WL?łd²�« W�UŠ w� ≠ µ

W?OK�_« W??GK�UÐ W?�?�½ o?�dðË ¨rłd?²*« hMK� W?KÐU?I*«

Æn�R*« WI�«u�Ë rłd²Ô*« »U²JK�

 U?Š«d²?�ô« q� ‰u³?IÐ W�eK?� dO?ž W¹—UA?²Ýù« W?¾O?N�« ≠ ∂

ÆUN� ÂbIð w²�«

w²?�«  U¹u�Ë_« V?�???Š Õd????²????I*« »U????²J�« d????A½ Êu?J¹ ≠ ∑

Æd¹d×²�« W¾O¼Ë W¹—UA²Ýô« W¾ON�« U¼œb%

—«c??²?Žù« W�U??Š w� W??O?³M?ł_« V²J�«Ë  «œu??�*« œdÔðô ≠ ∏

ÆU¼dA½ sŽ



جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي480 ≥≥¥©·Ëd$U*«® ÂdI�«  UÐUG� w¾O³�« ÂUEM�«

»U??????²J?K?� W?????�U??????F?�« …dJ?H?�UÐ …d??????�c??????� ÎôË√ qÝd?ð Ê√ ≠ π

Õ«d?²�ù W?I�d*« …—U?L²?Ýù« vKŽ t²?OL¼√Ë tðU?Žu{u?�Ë

Æn�RLK� WOð«c�« …dO��UÐ WÐu×B� dAMK� »U²�

w� 5?B????B????�?????²????� 5L?J×?????� v�≈ »U????²?J�« q?Ýd¹ ≠ ±∞

ÆdAMK� t²OŠö� ‰uŠ Í√d�« ¡«bÐù tŽu{u�

s� t???OKŽ W??I???�«u*«Ë 5LJ;« s?� tð“U??ł≈ W�U???Š w� ≠ ±±

r¼—œ ±µ[∞∞∞ mK³??� n�R*« o×??²?�¹ ¨d¹d??×?²�« W?¾??O¼

‰UL�≈ b?FÐ n�RLK� UNK¹u% r²¹ UN�œU?F¹ U� Ë√ ¨wð«—U�≈

vKŽ W?Žu?³D� W?�?�½ .b?IðË ¨WÐuKD*«  ö¹b?F?²�« q�

ÂUE½ ÎU�b�?²�� ¨CD Z�b� ’d� vKŽ Èdš√Ë ¨‚—u�«

Æ Macintosh ‘u²M�U*«

rłd?²*« o×?²?�¹ b?�U?F??²�«Ë W?L?łd?²�« ‰u?³?� W�U?Š w� ≠ ±≤

r²?¹ ¨U????N�œU????F?¹ U???� Ë√ w?ð«—U????�≈ r¼—œ ±∞[∞∞∞ m?K³????�

.b??IðË WÐuKD*«  ö?¹b?F??²�« q� ‰U??L??�≈ b?FÐ U??NK¹u??%

’d????� vK?Ž Èd‡š√Ë ¨‚—u?�« v‡K?Ž W????Žu???³?D� W‡?�????�½

Æ Macintosh ‘u²M�U*« ÂUE½ ÎU�b�²�� ¨CD Z�b�

Æn�RLK� W³�M�UÐ W¹dJH�« WOJK*« oŠ sŽ ‰ËR�� rłd²*« ≠ ±≥

sŽ W�ËR??�??� d??O??ž W?¾??O??³K� W??O�Ëb�« b?¹«“ …ezU??ł W?�??ÝR??� ≠ ±¥

ÆVðUJ�« Í√— sŽ d³Fð …—uAM*« …dJH�«Ë »U²J�«  U¹u²×�

W?I??�«u0 ô≈¨l³D?�« …œU?Ž≈ rłd??²*« Ë√ n�R?L?K� o×¹ô ≠ ±µ

kH?²?% w²�« ¨åW?¾O?³K� W?O�Ëb�« b¹«“ …ezU?łò s� W?ODš

ÆdAM�« ‚uI×Ð

اإليكرتونية  ن�سخة  وتقدمي  املطلوبة،  التعديالت  كل 

ليطبع الكتاب.

ن�سخة اإليكرتونية ليطبع الكتاب.

عن م�سوؤولة  غري  للبيئة  الدولية  زايد  موؤ�س�سة 

خطية من »موؤ�س�سة زايد  الدولية للبيئة«، التي حتتفظ

≥≥µ ©·Ëd$U*«® ÂdI�«  UÐUG� w¾O³�« ÂUEM�«

∫ WK�K��«  ôU��

Êu???B� ¨q�U???A�« —UÞù« p?K� w� WK?�K��«  ôU???−???� —Ëbð

w²�« W?�«b?²?�*« WO?LM²�« f?Ý_ ÎUI?�Ë ¨W?O?F?O³D�« œ—«u?*«Ë W¾?O?³�«

¨W?O?ŽU?L?²?łô« W?O?LM²�«Ë W¹œU?B?²?�ô« W?O?L?M²�« 5Ð Ê“«u?²�« oI?%

∫WOðü«  ôU:« qLAðË ¨W¾O³�« W¹ULŠË

 U?O?�¬ s� U?N?I??O?I??×?²Ð oK?F?²¹ U?�Ë W??�«b?²??�*« W?O??LM²�« ≠ ±

ÆWO¾OÐË WOŽUL²ł«Ë W¹œUB²�«

ÆWOłu�uJ¹ô« rEM�« …—«œ≈ ≠ ≤

Æ WÐcF�« ÁUO*« ≠ ≥

ÆUN²OLMðË W¹dDH�« …UO(« W¹ULŠË ÍuO(« ŸuM²�« Êu� ≠ ¥

oÞUM?LK� WK�U?J²*« W??O??¾??O??³�« …—«œù«Ë W?¹d??×??³�« W??¾??O??³�« ≠ µ

ÆWOKŠU��«

ÆqŠd�« oÞUM�Ë WOŽ«—e�« oÞUMLK� W�«b²�*« WOLM²�« ≠ ∂

ÆÀuK²�« W×�UJ� ≠ ∑

ÃU?²½ù«  UO?KLŽ w� U?N�U?šœ≈Ë ÎUO?¾?OÐ W?LOK��«  U?OMI?²�« ≠ ∏

Æœ—«u*« …—«œ≈Ë



481 جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي ≥≥¥©·Ëd$U*«® ÂdI�«  UÐUG� w¾O³�« ÂUEM�«

»U??????²J?K?� W?????�U??????F?�« …dJ?H?�UÐ …d??????�c??????� ÎôË√ qÝd?ð Ê√ ≠ π

Õ«d?²�ù W?I�d*« …—U?L²?Ýù« vKŽ t²?OL¼√Ë tðU?Žu{u?�Ë

Æn�RLK� WOð«c�« …dO��UÐ WÐu×B� dAMK� »U²�

w� 5?B????B????�?????²????� 5L?J×?????� v�≈ »U????²?J�« q?Ýd¹ ≠ ±∞

ÆdAMK� t²OŠö� ‰uŠ Í√d�« ¡«bÐù tŽu{u�

s� t???OKŽ W??I???�«u*«Ë 5LJ;« s?� tð“U??ł≈ W�U???Š w� ≠ ±±

r¼—œ ±µ[∞∞∞ mK³??� n�R*« o×??²?�¹ ¨d¹d??×?²�« W?¾??O¼

‰UL�≈ b?FÐ n�RLK� UNK¹u% r²¹ UN�œU?F¹ U� Ë√ ¨wð«—U�≈

vKŽ W?Žu?³D� W?�?�½ .b?IðË ¨WÐuKD*«  ö¹b?F?²�« q�

ÂUE½ ÎU�b�?²�� ¨CD Z�b� ’d� vKŽ Èdš√Ë ¨‚—u�«

Æ Macintosh ‘u²M�U*«

rłd?²*« o×?²?�¹ b?�U?F??²�«Ë W?L?łd?²�« ‰u?³?� W�U?Š w� ≠ ±≤

r²?¹ ¨U????N�œU????F?¹ U???� Ë√ w?ð«—U????�≈ r¼—œ ±∞[∞∞∞ m?K³????�

.b??IðË WÐuKD*«  ö?¹b?F??²�« q� ‰U??L??�≈ b?FÐ U??NK¹u??%

’d????� vK?Ž Èd‡š√Ë ¨‚—u?�« v‡K?Ž W????Žu???³?D� W‡?�????�½

Æ Macintosh ‘u²M�U*« ÂUE½ ÎU�b�²�� ¨CD Z�b�

Æn�RLK� W³�M�UÐ W¹dJH�« WOJK*« oŠ sŽ ‰ËR�� rłd²*« ≠ ±≥

sŽ W�ËR??�??� d??O??ž W?¾??O??³K� W??O�Ëb�« b?¹«“ …ezU??ł W?�??ÝR??� ≠ ±¥

ÆVðUJ�« Í√— sŽ d³Fð …—uAM*« …dJH�«Ë »U²J�«  U¹u²×�

W?I??�«u0 ô≈¨l³D?�« …œU?Ž≈ rłd??²*« Ë√ n�R?L?K� o×¹ô ≠ ±µ

kH?²?% w²�« ¨åW?¾O?³K� W?O�Ëb�« b¹«“ …ezU?łò s� W?ODš

ÆdAM�« ‚uI×Ð

≥≥µ ©·Ëd$U*«® ÂdI�«  UÐUG� w¾O³�« ÂUEM�«

∫ WK�K��«  ôU��

Êu???B� ¨q�U???A�« —UÞù« p?K� w� WK?�K��«  ôU???−???� —Ëbð

w²�« W?�«b?²?�*« WO?LM²�« f?Ý_ ÎUI?�Ë ¨W?O?F?O³D�« œ—«u?*«Ë W¾?O?³�«

¨W?O?ŽU?L?²?łô« W?O?LM²�«Ë W¹œU?B?²?�ô« W?O?L?M²�« 5Ð Ê“«u?²�« oI?%

∫WOðü«  ôU:« qLAðË ¨W¾O³�« W¹ULŠË

 U?O?�¬ s� U?N?I??O?I??×?²Ð oK?F?²¹ U?�Ë W??�«b?²??�*« W?O??LM²�« ≠ ±

ÆWO¾OÐË WOŽUL²ł«Ë W¹œUB²�«

ÆWOłu�uJ¹ô« rEM�« …—«œ≈ ≠ ≤

Æ WÐcF�« ÁUO*« ≠ ≥

ÆUN²OLMðË W¹dDH�« …UO(« W¹ULŠË ÍuO(« ŸuM²�« Êu� ≠ ¥

oÞUM?LK� WK�U?J²*« W??O??¾??O??³�« …—«œù«Ë W?¹d??×??³�« W??¾??O??³�« ≠ µ

ÆWOKŠU��«

ÆqŠd�« oÞUM�Ë WOŽ«—e�« oÞUMLK� W�«b²�*« WOLM²�« ≠ ∂

ÆÀuK²�« W×�UJ� ≠ ∑

ÃU?²½ù«  UO?KLŽ w� U?N�U?šœ≈Ë ÎUO?¾?OÐ W?LOK��«  U?OMI?²�« ≠ ∏

Æœ—«u*« …—«œ≈Ë



جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي482 ≥≥∂©·Ëd$U*«® ÂdI�«  UÐUG� w¾O³�« ÂUEM�«

ÆW¾O³�« W×� ≠ π

ÆWO³FA�« W�—UA*«Ë w¾O³�« wŽu�« e¹eFðË dA½ ≠ ±∞

Æw¾O³�« ÂöŽù«Ë ¨WO¾O³�« WOÐd²�« ≠ ±±

Æ`z«uK�«Ë 5½«uI�« oO³Dð  UO�¬Ë w¾O³�« l¹dA²�« ≠ ±≤

ÆWOLM²�«Ë W¾O³�«Ë …√d*« —Ëœ e¹eFð ≠ ±≥

Æ w¾O³�« s�_« ≠ ±¥

�

ådAMK� »U�� Õ«d��«ò …—UL��«

¡«d?³)«Ë ¡U?LKF�« qJ� U?NðU?O% W?¾?O³?K� WO�Ëb�« b?¹«“ …ezUłò Íb?Nð

r¼u??ŽbðË W?HK?²?<« W??O?LM²�«Ë W??¾?O??³�«  ôU?−??� w� »d??F�« 5¦?ŠU??³�«Ë

w� rNM� W??L¼U?�?� W?L?łd??²�«Ë nO�Q?²�UÐ W?K�K��« Ác¼ w� W?�—U??A?LK�

‚u??I??Š kH?ŠË W??�«b??²??Ýù« u??×½ W??OÐd?F?�« U½œöÐ w� W??O??LM²�« t??O??łuð

 Æ…U�UF� WLOKÝ W¾OÐ w� W�œUI�« ‰UOł_«

d???AM�« b???Ž«u??� vK?Ž ŸöÞù« ¡U??łd?�« ¨W??�—U???A*« w� Vžd?¹ s*Ë

b¹d³�« Ë√ ¨b¹d?³�« Ë√ ¨f�UH�UÐ U?N�UÝ—≈Ë ¨ÁU½œ√ …—U?L²Ýô« ú?�Ë ¨ÁöŽ√

∫åW¾O³�« r�UŽ WK�KÝ d¹d% W¾O¼ò v�≈ w½Ëd²J�ù«

åW¾O³K� WO�Ëb�« b¹«“ …ezUł W�ÝR�ò

b¹«“ aOA�« Ÿ—Uý ≠ wKF�« ÃdÐ ≠ µ∞¥ r�—

w‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡Ðœ ≤∏≥ππ ∫ » Æ’

…b×²*« WOÐdF�«  «—U�ù«

©´π∑±® ∞¥ ≠ ≥≥≤∂∂∂∂ ∫ nðU¼

©´π∑±® ∞¥ ≠ ≥≥≤∂∑∑∑ ∫ f�U�

zayedprz@emirates.net.ae ∫ w½Ëd²J�≈ b‡¹dÐ

∫ r‡‡‡‡Ýô«

∫ WOLKF�« Wł—b�«

∫ WHOþu�«

∫ Ê«u‡MF�«

∫f�UH�« ∫ nðUN�«

∫ w½d²J�ù« b¹d³�«

∫ Õd²I*« »U²J�« Ê«uMŽ

�

tHKš dE½«



483 جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي ≥≥∂©·Ëd$U*«® ÂdI�«  UÐUG� w¾O³�« ÂUEM�«

ÆW¾O³�« W×� ≠ π

ÆWO³FA�« W�—UA*«Ë w¾O³�« wŽu�« e¹eFðË dA½ ≠ ±∞

Æw¾O³�« ÂöŽù«Ë ¨WO¾O³�« WOÐd²�« ≠ ±±

Æ`z«uK�«Ë 5½«uI�« oO³Dð  UO�¬Ë w¾O³�« l¹dA²�« ≠ ±≤

ÆWOLM²�«Ë W¾O³�«Ë …√d*« —Ëœ e¹eFð ≠ ±≥

Æ w¾O³�« s�_« ≠ ±¥

�

ådAMK� »U�� Õ«d��«ò …—UL��«

¡«d?³)«Ë ¡U?LKF�« qJ� U?NðU?O% W?¾?O³?K� WO�Ëb�« b?¹«“ …ezUłò Íb?Nð

r¼u??ŽbðË W?HK?²?<« W??O?LM²�«Ë W??¾?O??³�«  ôU?−??� w� »d??F�« 5¦?ŠU??³�«Ë

w� rNM� W??L¼U?�?� W?L?łd??²�«Ë nO�Q?²�UÐ W?K�K��« Ác¼ w� W?�—U??A?LK�

‚u??I??Š kH?ŠË W??�«b??²??Ýù« u??×½ W??OÐd?F?�« U½œöÐ w� W??O??LM²�« t??O??łuð

 Æ…U�UF� WLOKÝ W¾OÐ w� W�œUI�« ‰UOł_«

d???AM�« b???Ž«u??� vK?Ž ŸöÞù« ¡U??łd?�« ¨W??�—U???A*« w� Vžd?¹ s*Ë

b¹d³�« Ë√ ¨b¹d?³�« Ë√ ¨f�UH�UÐ U?N�UÝ—≈Ë ¨ÁU½œ√ …—U?L²Ýô« ú?�Ë ¨ÁöŽ√

∫åW¾O³�« r�UŽ WK�KÝ d¹d% W¾O¼ò v�≈ w½Ëd²J�ù«

åW¾O³K� WO�Ëb�« b¹«“ …ezUł W�ÝR�ò

b¹«“ aOA�« Ÿ—Uý ≠ wKF�« ÃdÐ ≠ µ∞¥ r�—

w‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡Ðœ ≤∏≥ππ ∫ » Æ’

…b×²*« WOÐdF�«  «—U�ù«

©´π∑±® ∞¥ ≠ ≥≥≤∂∂∂∂ ∫ nðU¼

©´π∑±® ∞¥ ≠ ≥≥≤∂∑∑∑ ∫ f�U�

zayedprz@emirates.net.ae ∫ w½Ëd²J�≈ b‡¹dÐ

∫ r‡‡‡‡Ýô«

∫ WOLKF�« Wł—b�«

∫ WHOþu�«

∫ Ê«u‡MF�«

∫f�UH�« ∫ nðUN�«

∫ w½d²J�ù« b¹d³�«

∫ Õd²I*« »U²J�« Ê«uMŽ

�

tHKš dE½«

تهدي »موؤ�س�سة زايد الدولية للبيئة« حتياتها لكل العلماء واخلرباء

cta@zayedprize.org.ae



جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي484

Á«u���Ë »U�J�« WOL�√ s� …dB��� …c��

—«d‡‡‡‡�≈

WK�KÝ w� dAM�« bŽ«u� vKŽ XFKÞ« b� w½QÐ ÁU½œ√ l�u*« U½√ d�√

W�?ÝR* l³D�« …œUŽ≈Ë d?AM�« ‚uI?Š kHŠ vKŽ o�«Ë√Ë ¨åW?¾O?³�« r�UŽò

q� d?š¬ w� W??×?{u*« ◊Ëd?A�« V�?Š ¨åW??¾?O?³K� W?O�Ëb?�« b¹«“ …ezU?łò

ÆWK�K��« s� »U²�

∫ lO�u²�«

∫ a‡¹—U²�«

ÆÆ U¹u²;« WLzU� dB²��Ë n�RLK� WOð«c�« …dO��« ‚U�—SÐ ÂdJ²�« ¡Ułd�« ¿¿

�

�

�

»موؤ�س�سة زايد الدولية للبيئة«، ح�سب ال�سروط املو�سحة يف اآخر كل

åW�O��« r�U�ò WK�K� w� „«d��« WLO��

�

∫ r‡Ýô«

∫ WMN*«

∫ Íb¹d³�« Ê«uMF�«

∫ f�UH�« ∫ nðUN�«

∫w½Ëd²J�ù« b¹d³�«

©r¼—œ ±∞∞® 5²MÝ ©r¼—œ ∂∞® WMÝ ∫…b* „«d²ý«

ÊUL²z≈ W�UDÐ ‚bB� pOý o�d� Î«bI½

∫ W�UD³�« Ÿu‡½

∫ mK³*« ∫ W�UD³�« r�—

∫ W�UD³�« ¡UN²½« a¹—Uð

∫ lO�u²�« ∫ a¹—U²�«

Am Express Master Card Visa



485 جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي

Á«u���Ë »U�J�« WOL�√ s� …dB��� …c��

—«d‡‡‡‡�≈

WK�KÝ w� dAM�« bŽ«u� vKŽ XFKÞ« b� w½QÐ ÁU½œ√ l�u*« U½√ d�√

W�?ÝR* l³D�« …œUŽ≈Ë d?AM�« ‚uI?Š kHŠ vKŽ o�«Ë√Ë ¨åW?¾O?³�« r�UŽò

q� d?š¬ w� W??×?{u*« ◊Ëd?A�« V�?Š ¨åW??¾?O?³K� W?O�Ëb?�« b¹«“ …ezU?łò

ÆWK�K��« s� »U²�

∫ lO�u²�«

∫ a‡¹—U²�«

ÆÆ U¹u²;« WLzU� dB²��Ë n�RLK� WOð«c�« …dO��« ‚U�—SÐ ÂdJ²�« ¡Ułd�« ¿¿

�

�

�

åW�O��« r�U�ò WK�K� w� „«d��« WLO��

�

∫ r‡Ýô«

∫ WMN*«

∫ Íb¹d³�« Ê«uMF�«

∫ f�UH�« ∫ nðUN�«

∫w½Ëd²J�ù« b¹d³�«

©r¼—œ ±∞∞® 5²MÝ ©r¼—œ ∂∞® WMÝ ∫…b* „«d²ý«

ÊUL²z≈ W�UDÐ ‚bB� pOý o�d� Î«bI½

∫ W�UD³�« Ÿu‡½

∫ mK³*« ∫ W�UD³�« r�—

∫ W�UD³�« ¡UN²½« a¹—Uð

∫ lO�u²�« ∫ a¹—U²�«

Am Express Master Card Visa



جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي486

åW�O��« r�U�ò WK�K�  ¡«d� WLO��

�

∫ r‡Ýô«

∫ WMN*«

∫ Íb¹d³�« Ê«uMF�«

∫ f�UH�« ∫ nðUN�«

∫w½Ëd²J�ù« b¹d³�«

©W��MK� ÎUL¼—œ ±µ®    ∫r�— »U²J�« s� ∫œbŽ ¡«dý

ÆÁöŽ√ Ê«uMF�« v�≈ UN�UÝ—≈ ¡Ułd�«

∫ v�≈ W¹bN� UN�UÝ—≈ ¡Ułd�«

∫ r‡Ýô«

∫ WMN*«

∫ Íb¹d³�« Ê«uMF�«

∫ f�UH�« ∫ nðUN�«

∫w½Ëd²J�ù« b¹d³�«

ÊUL²z≈ W�UDÐ ‚bB� pOý o�d� Î«bI½

∫ W�UD³�« Ÿu‡½

∫ mK³*« ∫ W�UD³�« r�—

∫ W�UD³�« ¡UN²½« a¹—Uð

∫ lO�u²�« ∫ a¹—U²�«

Am Express Master Card Visa



487 جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي

åW�O��« r�U�ò WK�K�  ¡«d� WLO��

�

∫ r‡Ýô«

∫ WMN*«

∫ Íb¹d³�« Ê«uMF�«

∫ f�UH�« ∫ nðUN�«

∫w½Ëd²J�ù« b¹d³�«

©W��MK� ÎUL¼—œ ±µ®    ∫r�— »U²J�« s� ∫œbŽ ¡«dý

ÆÁöŽ√ Ê«uMF�« v�≈ UN�UÝ—≈ ¡Ułd�«

∫ v�≈ W¹bN� UN�UÝ—≈ ¡Ułd�«

∫ r‡Ýô«

∫ WMN*«

∫ Íb¹d³�« Ê«uMF�«

∫ f�UH�« ∫ nðUN�«

∫w½Ëd²J�ù« b¹d³�«

ÊUL²z≈ W�UDÐ ‚bB� pOý o�d� Î«bI½

∫ W�UD³�« Ÿu‡½

∫ mK³*« ∫ W�UD³�« r�—

∫ W�UD³�« ¡UN²½« a¹—Uð

∫ lO�u²�« ∫ a¹—U²�«

Am Express Master Card Visa



جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي488

العنـــــــ�ان : جدلية الحداثة والبيئة في عمارة اأب�ظبي

الم�ؤلــــــف : د. محمد محم�د عبا�س اأحمد

الم��س�ع : بـيـئــــي

ISBN 978 - 9948 - .2 - 154 - . : الرقم الدولي لل�سل�سلة

الـرقـــــــــم المــــ��ســـ�عــــي : 154/.

ال�سف الت�س�يري : مطبعة بن د�سمال

التنفيذ الطباعـــــي : مطبعة بن د�سمال

التجلـــيــد الفـــــــــنــي : مطبعة بن د�سمال

عـــدد ال�ســفـحـــــــــات : 494 �سفحة

قـــــــيا�س ال�سـفـحــــة : 15 �سم * 21 �سم

عــــدد النـــ�ســــــــــــــــــــــــخ : 2000 ن�سخة

جميع الحق�ق محف�ظة

والت�س�ير،  الطرق، كالطبع،  بكل  اأجزائه  اأو  الإ�سدار  ن�سخ هذا  يمنع 

اإل  والإلكتروني،  والم�سم�ع  المرئي  والت�سجيل  والترجمة،  والنقل، 

باإذن خطي من : »م�ؤ�س�سة زايد الدولية للبيئة«.

رقم )5.4( - برج العلي - �سارع ال�سيخ زايد

�س. ب : 28399  دبي - الإمارات العربية المتحدة

هاتـــــف : 3326666 4 971 +

فاكــــ�س : 3326777 4 971 +

zayedprz@emirates.net.ae : البريد الإلكترونـــي

www.zayedprize.org.ae : الم�قع الإلكتروني

الطبعة الأولى

1435 هـ - 2014 م

)ط( 2014 م


