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 ( و مبادئ االستدامة في العمارة االسالميةLEEDدراسة مقارنة بين معايير الميد )
A Comparative Study of LEED Standards and Principles of Sustainability 

in Islamic Architecture 

 د/ وليد محمد الغمري بركاتأ.م.
 جامعة  حموان  كميـــــة الفنـون التطبيقية ــ الزخرفة أستاذ مساعد بقسم
 / نسرين يوسف ابو مسمم.دم

 كميـــة الفنـون التطبيقية ــ جامعة حموان مدرس بقسم الزخرفة
 بسنت عبد الباري ميدي عمارةم/ 

 كميـــة الفنـون التطبيقية ــ جامعة حموان قسم الزخرفة –مصمم حر 

 ممخص البحث:
ت العديد مف المفاىيـ الحداثية الخاصة بالتصميـ والتشكيؿ في مصر المعاصرة، وقبؿ اف ينتيى القرف العشريف ظير      

المعماري؛ كاالستدامة عمي سبيؿ التخصيص. ومف المثير لبلنتباه انو بدراسة ىذه المفاىيـ نجد انيا ليست مستحدثة بؿ 
بيؿ المثاؿ ىي مصطمحات ارتبطت بالغرب في صياغتيا، ولكنيا كانت مفيـو متأصؿ في العمارة منذ القدـ. فنجد عمي س

اف العمارة المستدامة تيتـ بدعـ وتوافؽ البيئة المشيدة، والبيئة الطبيعية، وخمؽ مستوطنات بشرية صحية تحفظ الكرامة 
االنسانية، وتصوف االرث الحضاري، وتوزيع الثروة بشكؿ عادؿ، بحيث يضمف لؤلجياؿ المتعاقبة تمبية احتياجاتيا. وىي 

كامؿ في العمارة االسبلمية؛ حيث انيا حافظت عمى التوازف البيئي والمجتمعي  كميا مفاىيـ وظيفية وجدت بشكؿ
 واالقتصادي والثقافي فكانت اقرب ما تكوف لمفيـو االستدامة واقعيا ومنطقيا.

 الماضية السنوات مدى عمى ظيرت فقد الفكر الحديث، ليذا األساسي المحرؾ ىي والعمراف البيئة قضايا كانت وحيث
 معو التعامؿ البحث ماحاوؿ وىو ومعايير، أدلة شكؿ عمى الفكر ووضعو في اطار حاكـ، ىذا لتقنيف المحاوالت مف العديد
 والتأصيؿ. االكتشاؼ بدافعي
مقارنة المعايير العالمية )الدولية(  تـ فقد اإلسبلمي، العمراف في االستدامة مفيوـ تأصيؿ إلى ييدؼ البحث ولكوف

رة اإلسبلمية لمعرفة اوجو التوافؽ بينيما ومدى شموؿ العمراف اإلسبلمي لمبادئ االستدامة لئلستدامة مع تطبيقات العما
مف معايير, وبيف  LEEDبمفيوميا المعاصر, حيث المقصد مف المقارنة ىو اإلشارة إلى وجود العبلقة بيف ما يطرحو نظاـ 

 اقتدار، بكؿ االستدامة قضايا مع تعاطى قد سبلمياإل العمراف أف ما مارسو األجداد في العمراف اإلسبلمي. وقد تـ اثبات
 .جوانبيا معظـ وغطى

عدد مف اإلشتراطات لتحقيؽ مفيـو اإلستدامة وفى المقابؿ راعى العمراف اإلسبلمي ىذه  LEEDفمقد طبقت معايير 
 المعايير بطرؽ وأشكاؿ مختمفة ونذكر منيا; 

محد مف حرارة الشمس وىذه المعايير قد طبقت بكفاءة في بزيادة المساحات الخضراء وتوفير الظؿ ل LEEDإىتمت  -
العمراف اإلسبلمي بإستخداـ األفنية والحدائؽ وكذلؾ وسائؿ التظميؿ المختمفة كالقباب والمبلقؼ واألسقؼ المزروعة وكذلؾ 

 التحكـ في ضوء النيار بطرؽ مبتكرة كالمشربيات وغيرىا.
والذى ييدؼ إلى تقنيف إستخدامات المياه عف طريؽ عدة  LEEDد كفاءة إستخداـ المياه وىو الشرط الثانى لمي -

تضح أف ىذه األىداؼ حققت في العمراف اإلسبلمي بالعديد مف الوسائؿ.   اساليب. وا 
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والذى ييدؼ إلى مد عمر المباني الموجودة والمحافظة عمى الموارد الطبيعية, والحد مف إستخداـ  ..الموارد والمواد -
 تحقؽ ىذا المعيار في العمراف اإلسبلمي بتشجيع إستخداـ المواد المحمية.المواد الخاـ. وقد 

جودة األجواء الداخمية وييدؼ إلى توفير وسائؿ تيوية إضافية خارجية لتحسيف جودة اليواء الموجود بالداخؿ, وقد  -
 غير ذلؾ.روعى في ىذا المعيار ببعض المعالجات لمفتحات وكذلؾ إستخداـ المبلقؼ والشخشيخة والفناء و 

Abstract: 
In modern Egypt, before the end of the twentieth century, many modern concepts of design 

and architectural formations emerged, such as environmental design and sustainability. 

Interestingly, by studying these concepts, we find that they are not modern, but are terms that 

were associated with the West in its formulation, but it was a concept inherent in architecture 

since ancient times. 

For example, sustainable architecture is concerned with the support and compatibility of the 

built environment, the natural environment and the creation of healthy human settlements that 

preserve human dignity, preserve cultural heritage and distribute wealth in a fair manner, 

ensuring that successive generations meet their needs. 

All of which are functional concepts found fully in Islamic architecture. They have 

maintained the ecological, social, economic and cultural balance, which was the closest to the 

concept of sustainability, both realistic and logical. 

Since the issues of environment and urbanization are the main engine of this modern thought, 

has emerged over the past several attempts to codify and framing this thought, in the form of 

evidence and standards, which is trying to deal with the search for discovery and rooting. 

As the research aims to consolidate the concept of sustainability in Islamic architecture, 

LEED standards have been tested with the concepts and methods of "Islamic architecture". 

to determine the compatibility between them and the extent to which Islamic architecture 

covers the principles of sustainability in its contemporary concept. 

It has been proven that Islamic architecture has effectively addressed sustainability issues, 

covering most of its aspects. 

LEED standards have applied a number of requirements to achieve the concept of 

sustainability. On the other hand, Islamic architecture has taken these standards in different 

ways and forms, including: 

- LEED has been interested in increasing the green areas and providing shade to reduce the 

heat of the sun. These standards have been applied efficiently in Islamic construction using 

gardens, as well as various shading methods such as domes, sheds and planted ceilings, as 

well as daylight control in innovative ways. 

- Water use efficiency, which aims to regulate the use of water through several methods. It is 

clear that these goals achieved in Islamic urbanization by many means. 

- Resources and materials, which aims to extend the life of existing buildings and 

conservation of natural resources, and reduce the use of raw materials. This criterion has been 

achieved in Islamic architecture by encouraging the use of local materials. 

- The quality of the internal atmosphere and aims to provide additional external ventilation 

to improve the quality of air inside, and has been observed in this standard some treatments 

for openings as well as the use of stoves, mummies, patio and so on. 
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 مقدمة:
 اإلنساف احتفظ فإذا كانت عميو، مما أفضؿ القادمة، لؤلجياؿ جيدة حالة فى األرض ترؾ عمى تقـو االستدامة فكرة إف      

 مستدامًا. النشاط ىذ يكوف الطبيعية البيئة ىدارإ أو الطبيعية، المواد استنزاؼ دوف وأداؤه بنشاطو،
 صناعة قطاعات في واستخدـ انتشر لكنو العشريف، القرف مف السبعينات منذ بالنشأة والتطور االستدامة مفيوـ ولقد بدأ
 ـ.3::2 عاـ جانيرو" دي "ريو مؤتمر التسعينات بعد في خاصة والتشييد البناء

المستدامة تيتـ بدعـ وتوافؽ البيئة المشيدة، والبيئة الطبيعية، وخمؽ مستوطنات  فنجد عمي سبيؿ المثاؿ اف العمارة
بشرية صحية تحفظ الكرامة االنسانية، وتصوف االرث الحضاري، وتوزيع الثروة بشكؿ عادؿ، بحيث يضمف لؤلجياؿ 

بلمية؛ حيث انيا حافظت عمى المتعاقبة تمبية احتياجاتيا. وىي كميا مفاىيـ وظيفية وجدت بشكؿ كامؿ في العمارة االس
 التوازف البيئي والمجتمعي واالقتصادي والثقافي فكانت اقرب ما تكوف لمفيـو االستدامة واقعيا ومنطقيا.

 مختمؼ اإلسبلمية في العمارة جسدتو مفيوـ ىو بؿ مبتكرًا، جديدًا أو مصطمحاً  يعتبر ال االستدامة مفيوـ أف فيو الشؾ فمما
وفؽ  الطبيعية البيئة لمصادر الكؼء واالستغبلؿ البيئة مع المترابط التجريبي العفوي التوافؽ عبر قدـال منذ العالـ أرجاء
 مف لحمايتو اإلنساف ابتكرىا التي األساسية الوسيمة العمارة كانت السنيف. فمقد مر عمى والخطأ التجربة مف حثيث تطور

مكانيات والرياح كالشمس الطبيعية طاقةال مصادر باستغبلؿ وذلؾ القاسية الخارجية البيئة ظروؼ  .التربة وا 
 اإلنساني والسموؾ االجتماعي التنظيـ مع تداخمت التي االستدامة مبادئ مف الكثير عمى اإلسبلمي الديف تعاليـ وتشتمؿ
 مبلمح وأ الحضرية والتجمعات لممدف التخطيطية المعايير مستوى عمى سواء العمراني النتاج عمى انعكست والتي لممجتمع
 لممجتمع. والدنيا الديف شريعة كاف الذي اإلسبلمي الديف تعاليـ مف مضمونيا استمدت التي اإلسبلمية العمارة

والعمارة االسبلمية ىي عمارة مستدامة اعتمدت الجوانب الفكرية لمديف االسبلمي وعكست الجوانب الثقافية والحضارية 
ر العالـ، فمـ تكف عمارة مفروضة عمى االنساف بؿ نابعة مف صميـ حياتو واالقتصادية لمشعوب االسبلمية المتنوعة عب

وفكره، وىػو مػا ال يتوفر فػي الحركػات المعمارية الحديثة التي فرضيا الغرب عمػى الشػعوب العربية واالسبلمية مما سبب 
المادية. اذ يجب حشد الجيود لتوليد عمارة فقداف ليوية االنساف بػالقطع الفكري والمادي بيف االنساف وتاريخو العميؽ وبيئتو 

اسػبلمية مسػتدامة معاصرة تعتمد الفكر االسبلمي المستداـ والتطورات الفكرية في العمـو الحديثة ومستجدات الحياة 
لوظيفيػة المعاصرة، لخمؽ بيئة مستدامة تتميز بالتواصؿ الفكري والمادي وتمبي المتطمبات العامة لبلنساف كالراحة، والكفػاءة ا

 واالجتماعيػة لساكنييا, مع ضماف استمرارية الكفاءة االدائية مستقببل لؤلجياؿ القادمة. 
 الماضية السنوات مدى عمى ظيرت فقد لمفكر المستداـ الحديث، األساسي المحرؾ ىي والعمراف البيئة قضايا كانت وحيث
 معو التعامؿ البحث ماحاوؿ وىو ومعايير، أدلة شكؿ عمى الفكر ووضعو في اطار حاكـ، ىذا لتقنيف المحاوالت مف العديد
 والتأصيؿ. االكتشاؼ بدافعي

مقارنة المعايير العالمية )الدولية(  تـ فقد اإلسبلمي، العمراف في االستدامة مفيوـ تأصيؿ إلى ييدؼ البحث ولكوف
وؿ العمراف اإلسبلمي لمبادئ االستدامة لئلستدامة مع تطبيقات العمارة اإلسبلمية لمعرفة اوجو التوافؽ بينيما ومدى شم

مف معايير, وبيف  LEEDبمفيوميا المعاصر, حيث المقصد مف المقارنة ىو اإلشارة إلى وجود العبلقة بيف ما يطرحو نظاـ 
عدد مف اإلشتراطات لتحقيؽ مفيـو اإلستدامة وفى  LEEDفمقد طبقت معايير  ما مارسو األجداد في العمراف اإلسبلمي. 

 بؿ راعى العمراف اإلسبلمي ىذه المعايير بطرؽ وأشكاؿ مختمفة.المقا
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 مشكمة البحث :
 .عدـ وجود معايير متكاممة حاكمة  لئلستدامة خاصة بعمارتنا المصرية المعاصرة 
 .عدـ وضوح اليوية التراثية المعاصرة لمعمارة المصرية، وسيطرة الفكر الغربي عمي الذىنية المعمارية 
  البناء والتخطيط الغربية دوف ادراؾ مدى تطابقيا او تنافرىا مع بيئتنا، وعدـ البحث عف تطبيؽ بعض نماذج

 جذور ليا في عمراننا االسبلمي او دوف تأصيميا.

 أىمية البحث:
  تزايد االىتماـ العالمي بمصطمح االستدامة عمي كؿ االصعدة مما يدفعنا لمبحث عف جذوره مف واقع بيئتنا

عمي اف مفيـو االستدامة ال يعتبر جديدا او مبتكرا بؿ ىو مفيـو جسدتو العمارة االسبلمية  العمرانية مع التأكيد
 منذ القدـ.

  تحديد ودراسة اوجو االستدامة في العمارة االسبلمية ودراسة العبلقة بيف البنائيات في التجميؿ المعماري وكفاءة
 ادائيا الوظيفي.

 اإلسبلمية. مفاىيـ العمارة مف ىائؿ كـ مف لدينا وربطيا بما المعاصرة، لممفاىيـ التأصيمية الدراسات في اإلسياـ 

 أىــداف البحـث:
 .تأصيؿ مفيـو االستدامة كفكر تراثي إسبلمي 
 .تحقيؽ الوظيفة المرجوه مف خبلؿ تصميـ مستداـ يحتوي عمي قيـ تشكيمية نابعة مف فكر العمارة االسبلمية 
 الروحػي لمعمارة اإلسبلمية التراثية والمفاىيـ التى قامت عمييا  اف فكرة تحميؿ المحتوى المادي والبعد

الستيعاب ابعادىا الفكرية والتطبيقيػة ومػف ثػـ توظيفيا وفؽ محددات العصر، تعػد ضػرورة معرفيػة وعممية كي 
تيا والبحثي )النظري( مستقاة مف جذور تستمد حيوي تكوف عمارتنا الحديثة بخطييا التصػميمي )التطبيػقي(

 . مػف محددات البيئة بمعناىا الشمولي في تصميـ العمارة االسبلمية المستحدثة

 منيجية البحث:
 يعتمد البحث في إجراءاتو عمى;

  .المنيج الئلستقرائي; يرصد إتجاىات فكر االستدامة والعمارة اإلسبلمية 
  العمارة االسبلمية وبنائياتيا الجمالية.المنيج المقارف; مقارنو بيف مفيـو االستدامة حديثا بمفيوميا الشامؿ في 

 الكممات المفتاحية:
 .العمارة اإلسبلمية –LEEDمعايير  –العمارة المستدامة  –اإلستدامة 

 مفيوم العمارة المستدامة:
ؾ العديد تعتبر العمارة المستدامة أحد االتجاىات الحديثة في الفكر المعماري والذي ييتـ بالعبلقة بيف المباني والبيئة، وىنا

 ػػفات التي وضعت في ىذا المجػػاؿ ونذكر منيا;يمف المفاىيـ والتعر 
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 مع والوظيفية والمتانة الجماؿ حيث مف المعمارية االنساف حاجات تمبي التي العمارة "ىي :المستدامة العمارة -
 مع االمكاف قدر دامةاالنتاج واال كمؼ وتقميؿ لتشغيميا المطموبة لمطاقة استيبلكيا تقميص او توليد عمى قدرتيا
 .(1)القادمة" لؤلجياؿ معافى سميماً  وموارده االرض وبيئتو كوكب عمى الحفاظ

 نوع تحقيؽ منيا الطبيعية. الغرض والبيئة البناء عمى المعاكسة الصفات مف مايمكف أقؿ تمتمؾ التي وىي العمارة -
 العقبلني اإلستخداـ ويساىـ جًدا, واسعة بطريقة ةواإليكولوجي واإلجتماعية، اإلقتصادية، الجوانب بيف التكاممية مف

 نوعية لتحسيف مخفضة بصورة الطاقة إستيبلؾ أي النادرة، الموارد وقاية في المبلئمة واإلدارة الطبيعية لممصادر
 .(2)البيئة

 مبادئ العمارة المستدامة:
 الحد أو إزالة الطبيعية، البيئة تجميؿ لمتجديد، ةالقابم غير الموارد استيبلؾ مف في; الحد المستدامة العمارة مبادىء تتمخص

  .السامة المواد استخداـ مف
 مف وكؿ ،ومصممي البيئة ومخططي العمراف العمارة بيف التاـ التكامؿ مف البد المستداـوالمنشأ التصميـ  ولتحقيؽ

 والتركيب، والتناسب الجمالية، القيـ إلى باإلضافة .)اإلنشائية – الميكانيكية – الكيربية( المكممة  اليندسية التخصصات
 االجتماعية(. – االقتصادية – المختمفة; )البيئية مستقبمية لمنواحى تكمفة مف المكممة والدراسات والنور، والظؿ

 
 العمارة بيف أىـ مبادئ بسيطة التالي; مقارنة الجدوؿ في الموضحة االستنتاجات بعض إلى الوصوؿ ومف ثـ يمكف
 االسبلمية; وأىـ مفاىيـ تراث العمارة اصرة،المستدامة المع

 االسبلمية مفاىيـ تراث العمارة المستدامة المعاصرة العمارة مبادئ
 دون الوقت الحاضر في احتياجاتنا توفير ىي االستدامة-

 إليو تتطمع لتحقيق ما القادمة األجيال فرص من التقميل
 التي رالموازنة بين حاجات الحاض لتحقيق فيى تدعو بدورىا
 التأثير دون االجتماعية والعدالة االقتصادي لمرخاء  تسمح

 . األجيال القادمة" عمى
 

عمى  ينعكس اساسي دور اإلسبلمية لمجوانب الفكرية لمعقيدة اف -
 والمعنوية الروحية االحتياجات منبع ألنيا العمارة اإلسبلمية، فف

 تتوازف اممةمتك صورة في المادية الحتياجاتو المنظـ وىي لبلنساف
 الماديات. فالعقيدة اإلسبلمية تدعو لتحقيؽ مع المعنويات فييا

 يسمح األرض بشكؿ ىذه عمى الموارد استيبلؾ بيف التوازف
 مستقببل. منيا االستفادة مف لآلخريف

 تتطمب انيا بل الحياة، نوعية في تغييرا تتطمب ال االستدامة-
 استيالكا, اقل ةلممعيش اساليب نحو في الفكر والقيم تغيرا
 وادارة عالمية, اعتمادات تعتنق ان يجب التغيرات ىذه وان

 . اقتصادي نمو وقابمية اجتماعية بيئية, ومسؤولية
 

 مف لممجتمع الفكر اإلسبلمي يعتبر تنظيما إلحتياجات المعيشة -
 االنساف عمى الحصوؿ بيدؼ التى دعا ليا السموكية القيـ خبلؿ
 الدور لمعقيدة فإف لذلؾ تو ومجتمعو،المتكامؿ مع بيئ المسمـ

 لمفرد. والسموكية االجتماعية البنية تشكيؿ في االساسى
 

 لالنسان مريحة بيئة توفير المبنى المستدام مبادي   اىم من-
 لمعيش المالئمة البيئة يعزز ان من لمتصميم البد حيث

تصميـ المسكف اإلسبلمي في تحقيؽ كافة االعتبارات  نجح-
الوظيفية والجمالية المرجوة منو وىناؾ الكثير مف النماذج الباقية 

                                                 
 .579-578, ص 14, المجمد 4ار سالـ; "طبقات العمارة المستدامة"، مجمة اليندسة, العدد عم 1
2

 كلٍت,الوعوبرٌت الهندست قسن ، هنشىرة غٍر دكتىراة رسبلت العراق"، فً االسكبنٍت التجوعبث تشكٍل فً البٍئٍت ههب صببح الزبٍدي:"االستداهت 

 .4, العراق, ص2006 ، بغداد جبهعت ,الهندست
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 .الضغوط من ويقمل االدائية كفاءة رفع الى يؤدي مما والعمل
 

حتى اآلف في مصر ومختمؼ دوؿ العالـ اإلسبلمي التى تثبت و 
 تؤكد ىذا النجاح.

 وتجنب المحمية الطبيعية والموارد المواد إستخدام تشجيع-
 بالبيئة. المضرة لموادوا الموارد إستخدام

 لمتدوير قابمة مواد استخدام عمى ضرورة واإلستدامة تؤكد
 العمل عمى أجمعين الناس يجمع بما متجددة لمطاقة ومصادر

 الكون. ىذا في اإلنسان إلثراء نوعية حياة

 مف اإلنساف إستفادة تحدد مدى عامة قواعد اإلسبلـ وضع-
 في ولكنو ، اهلل خمؽ بما المختمفة، باالنتفاع الطبيعية الموارد
 أف وأمره اآلخريف، وتجاىؿ واالستبداد عف األنانية نياه ذاتو الوقت
ألنيا  تبذير أو إسراؼ دوف خيرات مف تعالى اهلل بما أوجده ينتفع
 القادمة. ولؤلجياؿ لممجتمع بؿ وحده بو خاصة ليست

 (3)االسالمية وأىم مفاىيم تراث العمارة صرة،المستدامة المعا العمارة أىم مبادئ بين مقارنة (: يوضح1جدول)

 القديمة االسبلميةومبانينا  مدننا استدامة يؤكد مما النقاط مف العديد في كبير بشكؿ المفاىيـ يتضح في المقارنة تشابوو 
 وتمبيتيا الماديو  الفكري بالتواصؿ تتميز مستدامة بيئة لخمؽ والنفسي البيئي التكامؿ تحقيؽ في الحديثة لمنظريات واستباقيا
 لبلنساف.  العامة لممتطمبات

 :  LEED )المعايير الدولية لمبناء المستدام ) نظام 
حماس اليـو لمعمارة المستدامة لو أصولو المرتبطة بأزمة الطاقة في السبعينات، فقد بدأ المعماريوف آنذاؾ يفكروف 

الفوالذ وتتطمب تدفئة ىائمة وأنظمة تبريد مكمفة، ومف ويتساءلوف عف الحكمة مف وجود مباني صندوقية محاطة بالزجاج و 
ىناؾ تعالت أصوات المعمارييف المتحمسيف الذيف اقترحوا العمارة األكثر كفاءة في استيبلؾ الطاقة. ىؤالء المعماريوف 

لمدى أثناء تشغيؿ أصحاب الفكر التقدمي بدأوا باستكشاؼ وبمورة التصاميـ المعمارية التي ركزت عمى التأثير البيئي طويؿ ا
( لمبناء. ىذه النظرة ومنذ ذلؾ Initial Costs، وكانوا ينظروف لما ىو أبعد مف ىـ "التكاليؼ األولية" )(4)وصيانة المباني

ـ. 1::2( الذي تـ تطبيقو في بريطانيا في العاـ BREEAMالحيف تأصمت في بعض أنظمة تقييـ المباني مثؿ معيار )
 Leadership in( في الواليات المتحدة األمريكية وىي اختصار لػ )LEEDتصميـ البيئي )ومعايير رئاسة الطاقة وال

Energy and Environmental Design وىذا المعيار األخير تـ تطويره بواسطة المجمس األمريكي لمبناء األخضر )
(USGBC وتـ البدء بتطبيقو في العاـ ،)3111( ـ. واآلف يتـ منح شيادةLEEDلممشاري ) ع المتميزة في تطبيقات العمارة

المستدامة في الواليات المتحدة األمريكية حيث وضعت ىذه المعايير لوضع مقياس خاص بالمبنى الذي يصمح ألف يكوف 
 . (5)مف المباني المستدامة

 
 
 
 

                                                 
3
 جدوؿ مف عمؿ الدارس.  
4

 .414م, ص2006هصطفى طلبت:"الوىسىعت العربٍت للوعرفت هن أجل التنوٍت الوستداهت", الدار العربٍت للعلىم, الطبعت األولى, بٍروث,  
5

 Public Use and Display LEED V4 for New Construction and Major Renovations Rating System, USGBC 

Member ,P3. 
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 Green"خضروالجدير بالذكر أيضًا أنو في مصر يوجد النظاـ القومي لتصنيؼ البناء األخضر, وىو نظاـ "اليـر األ
Pyramid Rating System (GPRS) _  حيث يعتبر اليـر األخضر الحجر األساسي إلصدار الكود المصري لمبناء

 .(6)األخضر, وىو تحت رعاية المركز القومي لبحوث اإلسكاف والبناء ووزارة اإلسكاف والمرافؽ والمجتمعات العمرانية
 

 أداء ذات ،ومباني ممكنة حدود أقؿ إلى البيئى النظاـ عمى السمبى تأثيرىا يقؿ مشيدة بيئة إنتاج إلى تيدؼ المعايير وىذه
  البيئة وسبلمة، بو والمياه الطاقة إستخداـ كفاءة مثؿ، مختمفة جوانب فى لممبنى نقاط منح طريؽ عف أفضؿ اقتصادي
التى  المبانى أعداد عف الكشؼ يمكف وبذلؾ  (LEED)اؿ شيادة مثؿ بالتقييـ شيادات وتمنح النقاط، مف وغيرىا الداخمية
 .(7)والتشغيؿ والتشييد التصميـ فى المتبعة األساليب خبلؿ مف ذلؾ أسباب عمى والتعرؼ بالكفاءة ال تتمتع

والذي يعتبر مقصدًا ىامًا  LEEDوسنتعرؼ فيما يمي بإختصار عمى نظاـ 
لكؿ الميتميف بصناعة البناء لموصوؿ إلى اإلستدامة العمرانية، حيث سنقوـ 
بمقارنة معايير تطبيؽ النظاـ في امريكا والعالـ مع تطبيقات العمارة 

سبلمي لمبادئ اإلستدامة بمفيوميا اإلسبلمية لمعرفة مدى شموؿ العمراف اإل
 .المعاصر

( تيدؼ إلى إنتاج بيئة مشيدة أكثر خضرة، ومباني ذات LEEDإف معايير )
أداء اقتصادي أفضؿ، وىذه المعايير التي يتـ تزويد المعمارييف والميندسيف 
والمطوريف والمستثمريف بيا تتكوف مف قائمة بسيطة مف المعايير المستخدمة 

         (;3)جدوؿ (8) مى مدى التزاـ المبنى بالضوابط المستدامةفي الحكـ ع
 LEED (: يوضح المعايير األساسية لنظام2جدول)

 
مقارنة المعايير العالمية )الدولية( لإلستدامة مع تطبيقات العمارة اإلسالمية لمعرفة اوجو التوافق بينيما 

 :(9)يا المعاصرومدى شمول العمران اإلسالمي لمبادئ االستدامة بمفيوم
وبعد أف تعرفنا عمى أىمية اإلستدامة بشكؿ عاـ واإلستدامة المعمارية بشكؿ خاص وحيث تبيف لنا أف معايير ريادة الطاقة 

في الواليات المتحدة األمريكية ُتعتبر حاليًا مف أفضؿ المعايير العالمية لتطبيقات العمارة  (LEED)والتصميـ البيئي 
مخصًا لما تطرقت إليو وأبرز ما راعتو العمارة اإلسبلمية التي عنيت بالجانب البيئي ذلؾ بإستخبلص المستدامة فسنتناوؿ م

ولجعؿ عممية الربط ذات طابع عممى فسنستخدـ أسموب المقارنة بإستخداـ  ،LEEDبعض المعايير المتوافقة مع ما تتطمبو 
 الجدوؿ التالى;

 
 

                                                 
(6) The Housing and Building National Research Center In conjunction with The Egyptian Green Building 

Council:" The Green Pyramid Rating System (GPRS)", For PUBLIC REVIEW, First Edition – April 2011.  
دراسة حالة بيت السحيمي  -ارة الخضراء بين الماضي والحاضرشادية محمد بركات, نعمات محمد نظمي:"التصميم المستدام للعم 7

  .4م، ص3102 بالقاهرة وفيال بحي الندى بمدينة الشيخ زايد", ورقة بحثية,
حسن عبد هللا الكنانى: "اإلستدامة في العمران اإلسالمى" ، رسالة ماجيستير )غير منشورة( ، كلية العمارة والتخطيط ، جامعة  8

 .24-22, صم3110الملك سعود ، 
 جدول مقارنة من عمل الباحث. 9

 المحاور األساسية م.
 استدامة الموقع 1
 كفاءة استخداـ المياه 2
 الجويالطاقة والغبلؼ  3
 المواد والموارد 4
 جودة البيئة الداخمية 5
 اإلبداع التصميمي 6
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 العمران اإلسالمى LEEDليد 
معايير 
شترا طات وا 
 LEEDليد 

العناصر 
المكونة 
 لممعيار

اليدؼ مف 
 تطبيؽ المعيار

المعايير 
 والمبادئ

أسموب 
 التطبيؽ

الصور 
واألشكاؿ 
 التوضيحية

 مبلحظات

 ( ونقصد بيا المعايير الرئيسية التي يسعى لتحقيقيا وىى:LEEDفنجد في ىذه الجداول أواًل )معايير أو إشتراطات )
 كفاءة إستخداـ الطاقة  .4 داـ المياهكفاءة إستخ .3 إستدامة الموقع .2

 عممية اإلبتكار والتصميـ .7 نوعية البيئة الداخمية  .6 المواد والموارد .5

وىذه المعايير الرئيسية يندرج تحت كؿ معيار منيا عدد مف العناصر التي تطبؽ عمييا وسنجدىا في الجداوؿ مرقمة تحت 
زيادة -3إختيار الموقع، -2ة الموقع يندرج تحتيا عدة عناصر مثؿ )بند )العناصر المكونة لممعيار(, فمثبًل نجد أف إستدام

التوزيع  -3خفض إستعماؿ المياه,  -2المساحات الخضراء،...الخ( ، ونجد تحت كفاءة إستخداـ المياه مثبًل ما يمى ) 
 األمثؿ لممياه(... وىكذا.

 وقد نمجأ إلى اإلختصار أحيانًا لبعض العناصر مثل: 
تنصب في معايير استدامة المنشأ المعماري بوجو الخصوص, بينما يقع نفعيا كميًا عمى جانب  العناصر التي ال -

 التخطيط العمرانى المستداـ مثؿ بند النقؿ والمواصبلت البديمة وغيره.
لعدـ الفائدة مف تكرارىا عند المقارنة في الجداوؿ ومثاؿ ذلؾ عندما يذكر  LEEDوالعناصر التي تتكرر عند   -

LEED فإننا 41% ثـ يعود فيذكر خفض إستعماؿ المياه بنسبة 31صر خفض إستعماؿ المياه بنسبة عن %
نكتفى بذكر عنصر خفض إستعماؿ المياه دوف تحديد أي نسب رقمية وىكذا فإننا عمدنا إلى اإلختصار عند 

 الحاجة.
التي وضعيا لكؿ عنصر مف  LEEDأىداؼ وعند اإلنتقاؿ إلى العمود التالى )اليدؼ مف تطبيؽ المعيار( فإننا ُنعنى بذلؾ 

فيتـ ذكر اليدؼ مختصرًا ومقاببًل  –العناصر المكونة لئلشتراطات الرئيسية، فمثبًل عنصر الحد مف اثر حرارة الشمس 
 لمعنصر.

بط ىذه وعند اإلنتقاؿ إلى العمود التالى في الجدوؿ )المبادئ والمعايير في العمراف اإلسبلمي(  فإننا سنجد أننا نحاوؿ ر  
المعايير بما سبؽ مف عناصر وأىداؼ بجعميا متقابمة ما أمكف وسنجد تحت ىذا البند المعايير والمبادئ التي رأينا أنيا 

 أو ُتحاكيو وتتبلءـ مع أساليب التنفيذ التي أتبعت في العمراف اإلسبلمي. LEEDتحقؽ أىداؼ كؿ عنصر مف عناصر 
يذ في العمراف اإلسبلمي( سنبلحظ في ىذا البند محاولة إستخراج أساليب لمتنفيذ التي وعند اإلنتقاؿ إلى العمود )إسموب التنف

إستخداـ مبلقؼ اليواء في  –مارسيا المسمموف والتي ليا عبلقة بالمشاكؿ التي يحاوؿ ليد الوصوؿ لحموؿ ليا مثاؿ ذلؾ 
 ؽ بشكؿ مختصر دوف أسباب.فيتـ ذكر إسموب أو التنفيذ أو آلية التطبي –تيوية الفراغات داخؿ المنزؿ 

والمرجع في ذلؾ الكتب المتخصصة في العمراف اإلسبلمي والتي قد تسيب أحيانًا وتذكر عدة معايير مجتمعة في جمؿ  
إنشائية أو في سرد تاريخى وىو ما حاولنا تجنبو في ىذه المقارنة حيث المقصد اإلشارة إلى وجود العبلقة بيف ما يطرحو 
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LEED األجداد في عمرانيـ دوف التفصيؿ الذى ليس ىذا موضوعو بؿ موضوعو كتب المتخصصيف في  وبيف ما مارسو
 العمراف اإلسبلمي.

وعند اإلنتقاؿ إلى العمود التالى في الجدوؿ )الصور واألشكاؿ التوضيحية(  فإننا سنجد بعض الصور واألشكاؿ  
معمراف اإلسبلمي في األعمدة التي سبقت، ولقد تـ العمؿ التوضيحية لما تـ إستخراجو مف مبادئ ومعايير وأساليب تنفيذ ل

عمى إختيار ما يتناسب ليقرب الصورة الذىنية فقط لممعيار أو أسموب التنفيذ ألف توضيح كؿ معيار أو أسموب بشكؿ أو 
أحيانًا  صورة قد يستغرؽ عدة بحوث ُأخرى، وقد تـ االعتماد في ذلؾ عمى بعض المراجع العمرانية المؤصمة والمتخصصة

 وعمى شبكة اإلنترنت أحيانًا ُأخرى.
وعند اإلنتقاؿ إلى العمود الذى يميو )المبلحظات( فإننا سنجد بعض التعاريؼ والزيادات وبعض مف التفاصيؿ أو السرد  

 التي رأينا عدـ وضعيا ضمف المعايير بؿ وضعيا في عمود خاص بيا إف وجدت.
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 ة:نتائج وممخص جدول المقارن
 ويمخص جدول المقارنة في اآلتي:

عدد مف اإلشتراطات لتحقيؽ مفيـو اإلستدامة وفى المقابؿ راعى العمراف اإلسبلمي ىذه المعايير  LEEDطبقت معايير 
 بطرؽ وأشكاؿ مختمفة ومنيا; 

  إستدامة الموقع وييدؼ نظاـ التقييـLEED  البيئية إلى تجنب تطوير المواقع الغير مناسبة والحد مف اآلثار
الناتجة عف وجود المبنى في الموقع وقد طبؽ ىذا اليدؼ في العمراف اإلسبلمي بعدة صور أبرزىا شروط إختيار 

 مواقع المدف وكذلؾ توزيع مواقع الخدمات العامة كالمساجد واألسواؽ والمناطؽ الصناعية.

 الموجودة وكذلؾ حماية المناطؽ الخضراء  كما إىتمت معايير ليد بتنمية المناطؽ المدنية بإستخداـ البنية التحتية
عادة إصبلح المواقع التالفة. وىو ما رعاه العمراف اإلسبلمي عبر إستخدامو  والكائنات الحية والموارد الطبيعية وا 
النسيج المتضاـ والتركيز الشديد في إستغبلؿ األراضى داخؿ المدف وكذلؾ التوزيع لمخطط واألحياء وتطبيؽ نظاـ 

 ميراث وآليات اإلحياء ونظاـ المحميات.الشفعة وال

  أيضًا إىتـ نظاـ ليدLEED  بزيادة المساحات الخضراء وتوفير الظؿ لمحد مف حرارة الشمس ودراسة تأثير الضوء
الميمى والنيارى وىذه المعايير قد طبقت بكفاءة في العمراف اإلسبلمي بإستخداـ األفنية والحدائؽ وكذلؾ وسائؿ 



 العدد العاشر                                                                                  مجمة العمارة والفنوف     
 

800  

 

 

كالقباب والمبلقؼ واألسقؼ المزروعة وبإستخداـ وسائؿ اإلضاءة الصديقة لمبيئة كالمشاعؿ  التظميؿ المختمفة
 والشموع وكذلؾ التحكـ في ضوء النيار بطرؽ مبتكرة كالمشربيات والقمريات والشمسيات وغيرىا.

  كفاءة إستخداـ المياه وىو معيارLEED  ى اإلستعماؿ والذى ييدؼ إلى تقنيف إستخدامات المياه سواء عمى مستو
تضح أف ىذه األىداؼ  عادة إستخداـ مياه الصرؼ وا  بخفض اليدر لممياه أو عمى مستوى الصرؼ بالحد منو وا 
حققت في العمراف اإلسبلمي بالعديد مف الوسائؿ سواء المتعمقة بأليات الرى أو أحكامو والقوانيف التي سنت في 

 مختمؼ العصور لضبط إستخداـ المياه.

 والذى ييدؼ إلى مد عمر المباني الموجودة والمحافظة عمى الموارد الطبيعية, وزيادة الطمب عمى  ..دالموارد والموا
مواد وخامات البناء المستخمصة والمصنعة محميًا, والحد مف إستخداـ المواد الخاـ. وقد تحقؽ ىذا المعيار في 

 الوسائؿ القميمة التكمفة وغير المضرة بيئيًا. العمراف اإلسبلمي بتشجيع إستخداـ المواد المحمية وكذلؾ إبتكار بعض

  جودة األجواء الداخمية وييدؼ إلى توفير وسائؿ تيوية إضافية خارجية لتحسيف جودة اليواء الموجود بالداخؿ
وتوفير وصبلت بيف األماكف الداخمية والخارجية مف خبلؿ إستخداـ ضوء النيار والمناظر الطبيعية في األماكف 

مًا مف المبنى وتوفير نظـ لمسيطرة عمى الحرارة وقد روعى في ىذا المعيار ببعض المعالجات المشغولة دائ
 لمفتحات وكذلؾ إستخداـ المبلقؼ والشخشيخة والفناء وغير ذلؾ.

  اإلبتكار في التصميـ وييدؼ إلى إتاحة الفرصة لمجموعات التصميـ والمشاريع لمحصوؿ عمى درجات أعمى أو
جيعيـ عمى التفوؽ عمى متطمبات ليد وقد حقؽ ىذا المعيار بأف المعايير العمرانية اإلسبلمية درجات إستثنائية لتش

 فييا مف المرونة واإلبداع ما يجعميا قابمة لمتطور والتغير والتكيؼ مع كؿ األزمنة واألمكنة.

 نتائج البحث: 
 سػبلمية حيػث طبقػت معػايير الوصوؿ لمعايير حاكمػة لتأصػيؿ امتػداد الفكػر المسػتداـ  فػي فكػر العمػارة االLEED 

عدد مف اإلشتراطات لتحقيؽ مفيػـو اإلسػتدامة وفػى المقابػؿ راعػى العمػراف اإلسػبلمي ىػذه المعػايير بطػرؽ وأشػكاؿ 
 مختمفة.

  العمػػارة اإلسػػبلمية ىػػى النمػػوذج األمثػػؿ لتحقيػػؽ اإلسػػتدامة فػػي المبنػػى، وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تفاعػػؿ كػػؿ عنصػػر مػػف
 ًا.عناصر المبنى بيئيا ووظيفي

 التوصيات:
 توصى الدراسة باآلتي;

تشكؿ مبانى العمارة االسبلمية بيئة خصبة لبلستفادة مف تجربة عناصر مستدامة مثؿ توفير بيئة داخمية جيدة  -
 لممستخدميف وعميو يجب توصية المصمميف لدراستيا ومحاكاتيا بتصميماتيـ.

رية االسبلمية عمى استدامة المبانى لتطوير ادوات يجب توصية الباحثيف لدراسة استدامة واثر المعالجات المعما -
 واليات يمكف تطبيقيا في المبانى والتصاميـ المعاصرة.

يجب توجيو طبلب العمارة والتصميـ البيئي إلى اإلستفادة مف دروس العمارة اإلسبلمية وزرع قيـ اإلستدامة في  -
 ية وخمؽ افكار مبتكرة في ىذا المجاؿ.ضمير كؿ منيـ وتدريبيـ عمى اىمية الحفاظ عمى المصادر الطبيع
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يجب اف تتبنى نظـ البناء وضع حوافز لتشجيع المصمميف والمخططيف عمى التوجو نحو البناء المستداـ والصديؽ  -
 مع البيئة.

يجب اف ييتـ المصمموف باالعتماد عمى مواد البناء الطبيعية بشكؿ عاـ وتمؾ المتاحة بالبيئة المحمية بشكؿ  -
 خاص.

ال ينساؽ المصمموف نحو االندفاع في التصميمات لممنشئات الزجاجية اعتمادا عمى رخص تكمفة الطاقة  يجب اف -
اذ اف مصادر الطاقة المتجددة والمتاحة بالبيئة المحمية مثؿ الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرىا مف مصادر 

 طبيعية يجب اف تبرر تكمفتيا خبلؿ عمر المبنى.
اثية، ومحاولة تفعيؿ العناصر التراثية المستدامة في عمارة اليـو بحيث تتماشى مع البيئة المحمية احتراـ العمارة التر  -

 وتنسجـ مع الحموؿ الجديدة.
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