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عند طلوع الفجر، يف منطقة املستنقعات جنوب 
العراق، يجلس أعرابي يف بيته التقليدية املصنوعة من 

القصب وهو يرتشف حليب جاموسة. هذه الصورة 
من مجموعة أنجزتها املصورة الفوتوغرافية الفرنسية 

إيميليان مالفاتو سنة 2017 تحت عنوان »آخر جنة يف 
العراق: مستنقعات بالد ما بني النهرين«.

© Emilienne Malfatto أفكار
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ذلك أن الزجاج يعكس أشعة الشمس نحو 
املناطق املحيطة، مما يفيض إىل إحداث رقع 
حرارية وما يقرتن بها من خطر  انحصار 

الهواء الدافئ داخل العمارات. ويمتص 
 األسفلت جزًءا كبرياً من أشعة الشمس

ويحّولها إىل تدفقات حرارية تساهم يف 
احرتار الجو املحيط. أما األسمنت فيستهلك 

إنتاجه كميات ضخمة من الطاقة مما 
يتسبب بنسبة كبرية يف االحرتار العاملي جّراء 

انبعاثات الكربون. 

الفن المعماري
                 التقليدي،

                         مصدر إلهام ملساكن الغد

بقلم أمني الحبايبة

إن املدن الحديثة، بشوارعها املعبّدة 

وأبراجها الزجاجية، غري مؤهلة ملواجهة 

االرتفاع املتوقع لدرجات الحرارة. وبما 

أن الِبنايات التقليدية يف الرشق األوسط 

أو يف بلدان الخليج أو يف أفريقيا مالئمة 

لتوفري الظل وتسهيل التهوئة، من املمكن 

أن تشكل مصدر إلهام لتصميم سكن 

مستدام ومراعي للبيئة.

وباإلضافة إىل ذلك، ال يشجع التخطيط 
العمراني عىل استخدام املواصالت العامة، بل 
يستلزم يف كثري من األحيان استعمال العربات 
الخاصة، األمر الذي يسفر عن تضخم التلوث 

وزيادة الرقع الحرارية عندما تقرتن بنُظم 
تكييف الهواء يف العمارات.

ومن الناحية التاريخية، قبل حلول نمط الحياة 
الحديثة، كان أغلب سكان الكوكب يعيشون 

عىل نحو أكثر انسجاماً مع البيئة املحيطة بهم، 
سواء كانوا مزارعني مستقرين يف الواحات 

أو يف القرى ويقتاتون من منتجات الزراعة 
والصيد، أو بدوا رحال يخيّمون يف الصحراء، أو 

من سكان املناطق الحرضية.

فناء بيت أندليس يف قرطبة، إسبانيا.
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أصبحت املدن معرضة أكثر فأكثر لخطر بلوغ 
درجات الحرارة مستويات قصوى، وذلك بفعل 

احرتار املناخ وارتفاع مستوى غازات الدفيئة. 
وينطبق هذا بصفة خاصة عىل بلدان الخليج، 

حيث من املتوقع أن تبلغ درجات الحرارة أثناء 
القرن الحادي والعرشين مستويات تتجاوز 

50 درجة مئوية يف املتوسط. لكن مناطق 
أخرى من العالم ليست يف مأمن من ارتفاع 

الحرارة، السيما أوروبا، حيث سجلت درجات 
حرارة قياسية أثناء صيف عام 2019 يف 

فرنسا واململكة املتحدة، فضالً عن سويرسا.

تعتمد أساليب الحياة والعمارة الحديثة اليوم 
عىل الهواء املكيّف وعدد من املواد املستخدمة 

منذ عهد قريب، من قبيل األسمنت أو األسفلت 
أو الزجاج. غري أن هذه املواد ليست مالئمة 

ملواجهة درجات الحرارة الشديدة.
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وكانت املواد التي يستخدمونها لبناء مساكنهم 
تأتي من محيطهم، وهي مواد مستدامة 
ومالئمة ِلنمط معيشتهم، وتعتمد عىل ما 

ى اليوم »االقتصاد الدائري«. وكان البدو،  يُسمَّ
وهم رعاة املاشية الرّحل، يعيشون يف خيام 

تضمن لهم إمكانية التأقلم، و يف نفس الوقت  
أقىص قدر من الحماية من قسوة املناخ. وقد 

تم تصميم الخيام وصنعها عىل نحو يكفل 
التكيف التام مع البيئة، مع استخدام املواد 

املتاحة، أي َشْعر املاعز وصوف األغنام، 
ولذلك تسمى هذه الخيام يف الجزيرة العربية 

ْعر«. »بيوت الشَّ

مواد طبيعية مراعية للبيئة

تتيح املواد التي تُصنع منها الخيام تدفق 
الهواء، كما أنها تمنع نفاذ املاء يف الفصول 

املمطرة نظرا النتفاخ أليافها عندما تتبلل. وقد 
اعتاد البدو الذين كانوا يعيشون تحت مناخات 
جافة وحارة ترطيب الخيام وما حولها، وكذلك 

جاد، للتخفيض من درجات  املالبس أو السَّ
الحرارة بفعل تبّخر املاء. كما أن قابلية الخيام 

العالية من حيث العزل تضمن الربودة يف 
الصيف والدفء يف الشتاء مع االستعانة بموقد 
صغري. وليس هناك ما يمنع من استخدام هذه 
املواد البتكار فن معماري حديث من شأنه أن 

يساعد عىل تحمل درجات الحرارة القصوى.

أما املباني، فكانت تتميز بجدران سميكة 
للغاية مكونة من مواد طبيعية ومراعية للبيئة، 

من قبيل الحجر الجريي أو الطني املخلوط يف 
بعض الحاالت بنباتات صحراوية محلية، مما 
يوفر مادة ذات قدرة عالية عىل ضبط درجات 

الحرارة داخل املباني. كما تتميز هذه املادة 
بقدرة عىل امتصاص الرطوبة أثناء الليل، 

وإعادتها بمفعول التبخر ملا ترتفع حرارة الجو 
تحت أشعة الشمس. ويعترب القرص األحمر يف 

محافظة الجهراء بالكويت من أبرز األمثلة عىل 
هذا األسلوب املعماري والتكنولوجيات التي 

سادت يف ما مىض يف منطقة الخليج. 

ولم يكن الزجاج مادة من مواد البناء الشائعة. 
وكانت بعض الغرف تحتوي عىل نافذتني: 
إحداهما نافذة سقفية تبقى مفتوحة حتى 
يتدفق الهواء ويدخل الضوء الطبيعي، مع 

الحفاظ عىل حرمة الحياة الخاصة، واألخرى 
أكرب حجماً مجهزة عادًة بمرصاعني من 

الخشب الشبكي يتيحان مرور الهواء، مع 
تأمني الحماية من األنظار.

أما املرشبية، وهي نافذة بارزة ذات تعريشة 
من الخشب املنقوش توجد يف األدوار العليا 

من املبنى، فهي تضمن تحسني تدفق الهواء 
والحماية من التعرض املبارش ألشعة الشمس. 

ويف املناخات الحارة، كان تصميم املدن 
والعمارات يستجيب لرضورة توفري أقىص 

قدر من الظل والحد من ارتفاع الحرارة 
اآلتية من أشعة الشمس بصفة مبارشة أو 

غري مبارشة، وضبط درجات الحرارة داخل 
املباني، فضالً عن تيسري تدفق الهواء بغرض 
التربيد. كما كانت الشوارع مرصوفة بأحجار 
طبيعية أو مغطاة بالرمال فقط، مما يجعلها 
مناسبة لدرجات الحرارة املرتفعة أكثر بكثري 
من الشوارع املعبدة باألسفلت. ونظرا لضيق 

الطرق وتجاور املباني، تكون أجزاء املدينة 
املعّرضة للشمس قليلة جدا مقارنة بإجمايل 

حجم املباني، وهكذا يتم الحد من ارتفاع 
الحرارة نهارا.

توفري الظل وتسهيل تدفق الهواء

كانت املباني تحتوي عىل أْفنية داخلية محاطة 
عموماً من جميع النواحي بُغرف أو جدران، 
وتمثل فضاءات واسعة مخصصة لألنشطة 

االجتماعية أثناء الليل، وحتى بعد الظهر 
بفضل الظل الذي توفره الُغرف املحيطة. 

ويف كثري من األحيان، كانت األفنية الوسطى 
مزروعة  باألشجار وتحتوي عىل برئ أو نافورة. 

ويف الظهرية، تقوم تلك األفنية بدور منافذ 
للتهوية، يتصاعد منها الهواء الساخن حتى 

يتالىش ليحل محله هواء أكثر نقاًء آت من 
الُغرف املحيطة، ويف ذلك تحسني ِلتدفق الهواء 

وتربيد الجو. كما كان يستخدم البرئ لتخزين 
مياه األمطار.

لقد كان هذا النمط املعماري رائجاً بدرجة 
كبرية يف دمشق واألندلس. أحيانا، كانت األزقة 

الضيقة تغطًّى بمواد خفيفة آتية من أشجار 
النخيل لتسهيل تدفق الهواء بني الشوارع، 

مثلما تسّهل الغرف تهِوئة أْفنية املنازل. وكانت 
تركيبة الجدران وَلونها الرميل تساعد عىل الحد 

من امتصاص الحرارة املشعة وانبعاثها.

 يف البرتاء باألردن، ذهب األنباط إىل حد
 أبعد يف التناغم مع الطبيعة،

مستخدمني الخمود الحراري لألرض

بناية مدرسة الخياطة يف نيامي )النيجر( 
التي أنجزت سنة 2011، توفق بني املهارات 
التقليدية واملواد املحلية وبني التكنولوجيات 
املطورة حديثا. ولضمان ديمومة العمارة 
املبنية بأكملها من الطوب املخلوط بالقش 
لعزلها عن الحرارة املرتفعة، تم تنصيب 

سقف من حديد.
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وكانت عنرصا معماريا شائعاً يف مناطق عديدة 
بالرشق األوسط مثل مرص والحجاز والعراق 

 حيث تسمى »روشان« أو »شناشيل«. 
وكانت بعض البنايات يف منطقة الخليج 

مجهزة بأبراج رياح تتيح تهوية طبيعية، 
مع إمكانية فتح املصاريع أو غلقها حسب 

اتجاه الرياح، وهي طريقة مماثلة لنظم تربيد 
الهواء الحديثة.

ومن الحلول التي تم اللجوء إليها للحصول عىل 
أكرب قدر من الظل وتحسني تدفق الهواء، البناء 

عىل املرتفعات وإنشاء األديرة التي تعلوها 
قباب للزيادة يف كمية الهواء الداخيل والحد من 
ارتفاع الحرارة الخارجية. واملغزى هو إحداث 

فارق حراري يثري نسمة منعشة مهما كانت 
قوة الرياح.

التناغم مع الطبيعة

يف أفريقيا، حتى يومنا هذا، يتواصل إنشاء 
أكواخ من الطوب، وهي أبنية بسيطة 

ومستدامة من طني وقش، توفر ال فقط 
التربيد الطبيعي، بل وتتميز أيضاً بكونها 

رسيعة البناء ومنخفضة التكلفة وقابلة إلعادة 
التصنيع. واألمر كذلك بالنسبة ملنازل املعدان 

التقليدية املبنية من القصب واملوجودة يف 
منطقة املستنقعات بجنوب العراق، التي تتميز 

من حيث تصميمها وهيكلها األصيل، بتوفري 
الحماية من الحرارة وتدفق أفضل للهواء. 

ويف البرتاء باألردن، ذهب األنباط إىل حد أبعد 
يف التناغم مع الطبيعة، مستخدمني الخمود 

الحراري لألرض. فقد شيدوا مدينة ذات 
تخطيط حرضي بارع تميّز بمسكن ابتكاري 

ونظام فعال لتجميع مياه األمطار. وقد استفاد 
السكان يف ذلك التاريخ من التضاريس الجبلية 

للمنطقة وحفروا فيها مساكن تتسم بجٍو 
معتدل يف الصيف كما يف الشتاء، إذْ أن درجة 

حرارة الصخور ال تتذبذب تبعاً لدرجة الحرارة 
الخارجية مثلما هو الشأن بالنسبة للبنايات 

الحديثة. وتوجد أبنية أخرى مماثلة استخدمت 
فيها ظاهرة الخمود الحراري لألرض يف 

كابادوكيا )تركيا(، ولدى شعب سيناغواس 
يف الواليات املتحدة، سواء تعلق األمر باملنازل 

املوجودة عىل جانب املنحدر يف قلعة مونتيزوما 
)أريزونا( أو الُحفر أو الفجوات والدروب 

املحفورة يف أحجار التوفة بهضبة تسانكاوي 
)والية نيو مكسيك(.

 مساكن بربرية كهفية يف مطماطة
بالجنوب التونيس.
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ومن بني الفنون املعمارية األكثر إثارة 
لالهتمام، املساكن الرببرية الواقعة يف مطماطة 

بالجنوب التونيس واملتمثلة يف كهوف تحت 
سطح األرض. يبدأ إنجاز املسكن بحْفر برئ 
كبري، عموما عىل جانب تلة، ثم حفر كهوف 

داخل البرئ تقوم مقام غرف سكنية، فيصبح 
البرئ فناء وسطي محاطا بالغرف. ويتميز 

هذا الفن املعماري بكونه يحمي حماية تامة 
من حرارة الجو. وجدير بالذكر أن أحد هذه 

املنازل يف مطماطة، الذي تحّول اليوم إىل 
فندق، كان قد استخدم عام 1977 يف الحلقة 

الرابعة )أمل جديد( من فيلم حرب النجوم 
)ستار وورز( كمقر إقامة  لوك ووكر عىل 

كوكب تاتوين.

وكان نمط الحياة يشّكل وسيلة أخرى للصمود 
يف املناخات الحارة. كان يوم العمل يبدأ قبيل 

الفجر، ويحتمي السكان من الشمس من 
الظهر حتى املساء، ثم يستأنفون أنشطتهم 

االجتماعية واملهنية عندما تخف حرارة 
الجو. وما زالت هذه الثقافة سائدة يف بلدان 
الرشق األوسط وإسبانيا )القيلولة(. أما مياه 
الرشب فكانت تُحفظ يف ِجرار من الصلصال 

أو يف ِقَرب من الِجلد، وتوضع يف أماكن 
مظللة، وتفيض عملية التبّخر إىل تربيد املاء 

والجو املحيط عىل السواء. كما كانت املالبس 
مصنوعة من مواد طبيعية، ومصممة لتكون 

متسعة تسهيال لتدفق الهواء وتخفيفا من 
أثر الحرارة. وتجنّبا للحروقات الشمسية، 

كانت املالبس تغطي كامل الجسد تقريباً. ويف 
كثري من األحيان، كانت رؤوس الرجال كما 

النساء محمية بمناديل للحد من فقدان مياه 
التنفس، وترشيح الغبار، والحماية من رضبات 

الشمس ومكافحة تجاعيد البرشة. تحمل هذه 
املناديل التي تغطي الرأس والوجه أسماء 

مختلفة حسب الجنس واملنطقة والشكل، إال أن 
جميعها يمثل أداة هامة للوقاية الصحية.

التأليف بني دروس املايض 
والتكنولوجيات الحديثة

من التقاليد القديمة يف أوروبا تخزين النبيذ 
يف الدهاليز لالحتفاظ بطيبته مهما تغريت 

درجات الحرارة، بفضل ثبات درجة حرارة 
األرض، ويمكن تطوير هذا املفهوم لتعديل 

الحرارة سواء كان الجو ساخنا أو باردا. 
إن اللجوء إىل املفاهيم التقليدية يف العرص 
الحديث قد يمثل حالًّ إضافيا.  يف بعض 

العمارات الحديثة يف مدينة إشبيلية اإلسبانية، 
تم االستلهام من الفن املعماري التقليدي، 

 ووضعت نافورات محاطة باألشجار يف
وسط أفنية العمارات للتخفيض من 

درجات الحرارة.

ويف اإلمارات العربية املتحدة، تم التأليف 
بني بعض دروس املايض والتكنولوجيات 
الحديثة لتصميم مدينة مصدر من خالل 
الجمع بني املرشبيات والشوارع الضيقة 

واأللوان التقليدية.

كما تسعى بلدان أخرى يف منطقة الخليج 
إىل تصميم بنايات مستدامة ومراعية للبيئة. 

وبفضل البحوث الجارية وعمليات تحسني 
مواد البناء املستخدمة، وتصميم األبنية 

والتخطيط الحرضي والعْزل واستخدام 
الطاقات املتجددة، قد تتمكن مدن الخليج 

وغريها من املدن يف البلدان الحارة من 
الحفاظ عىل نمط حياتها املريح مع 

التخفيض يف انبعاثات الكربون واستهالك 
الطاقات األحفورية.

أما يف أوروبا، حيث من املتوقع أن تتذبذب 
درجات الحرارة يف املستقبل بني الحر والربد 

الشديدين، فقد يكون يف مقدورنا أن نبدأ 
بإضافة وسائل عازلة ومواد طبيعية حتى نزيد 

يف ُسمك جدران عماراتنا، بغرض تخفيض 
احتياجاتنا املتعلقة بالتدفئة يف الشتاء وتكييف 

الهواء يف الصيف.

ومن ُحسن الحظ أن ارتفاع درجات الحرارة 
مقرتن بزيادة يف إنتاج الطاقة الشمسية 

املتجددة. وبالتايل، يف معظم املساكن، يمكن أن 
توفر الطاقة الشمسية الفولطاضوئية املرتبطة 
بالعْزل الطاقة الالزمة يف فصل الصيف لتغذية 
نُظم الهواء املكيف بغية ضبط ارتفاع درجات 

الحرارة الداخلية.
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ومن املمكن أن تظهر كذلك رقع حرارية 
عىل طرق املرور، السيما وأن هذه الطرق 

معبدة باألسفلت. حينها، قد تساعد غراسة 
األشجار عىل تعديل درجات الحرارة يف أوروبا 

وترطيب املحيط.

إن العزل من شأنه أن يحد من االحتياج للهواء 
املكيف ومن استهالك الكهرباء. ومن املمكن أن 

يؤدي استخدام املواد الطبيعية أو االبتكارية 
التي تمتص الرطوبة وتزيد القدرات الحرارية 

إىل تعديل ارتفاع درجات الحرارة وعملية 
التربيد الطبيعية. كما أن تخطيطا حرضيا 

ذكيا يحاكي املدن القديمة من شأنه أن يجعل 
من استخدام املواصالت العامة خيارا واقعيا. 

وبما أن مياه البحار تحتفظ بدرجة حرارة 
معتدلة مقارنة بحرارة الهواء، فسوف يصبح 

من املمكن، وبكل سهولة، استبدال أجهزة 
تكييف الهواء الحالية لتحل محلها نُظم للتربيد 

والتدفئة واسعة النطاق عىل مستوى األحياء. 
و يمكن تطبيق التكنولوجيا ذاتها عىل مياه 

األنهار ومياه مناجم الفحم الغارقة.

هناك العديد من الدروس التي يمكن 
استخالصها من نمط املباني التقليدية يف 

العالم، من شأنها أن تساعدنا عىل االعرتاف 
بقيمة تراثنا، وعىل نقل البعض من هذه 

املعارف يف تصميم املباني وتخطيط املناطق 
الحرضية يف املستقبل. لقد توصلت الشعوب، 

عىل مّر القرون، إىل تصميم أبنية مستدامة من 
حيث متطلبات التدفئة وتكييف الهواء، بفضل 

استخدام تقنيات مبتكرة ومواد مستدامة 
مستقاة من البيئة املحلية. وإن أردنا الحد 

من االحرتار العاملي من أجل أجيال املستقبل، 
علينا أن ندمج هذه الدروس يف التكنولوجيات 

الحديثة بغية تشييد مدن مستدامة خالية 
من الكربون.

أمني الحبايبة )اململكة املتحدة( أستاذ يف 
مدرسة العمارة والتصميم والبيئة املبنية بجامعة 
نوثنغام ترينت، ويدير أيضاً فريق البحث املعني 

بالتكنولوجيات االبتكارية واملستدامة للبيئة املبنية.

 لقد توصلت الشعوب، عىل مّر القرون،
إىل تصميم أبنية مستدامة من حيث متطلبات 

 التدفئة وتكييف الهواء، بفضل
استخدام تقنيات مبتكرة ومواد مستدامة 

مستقاة من البيئة املحلية

معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا مجهز بربج رياح تم تطويره من قبل وكالة الهندسة املعمارية 
الربيطانية فوسرت أند بارتنرز يف مدينة مصدر باإلمارات العربية املتحدة. هذا الهيكل املصنوع من 

الفوالذ عىل علو 45 مرتا واملجهز برشاشات ماء، من شأنه أن يجلب الهواء ويربد الجو.


