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إحياء مقوماتنا الثقافية العربية للبيئة العمرانية الصحراوية المستدامة
Abstract
ما هو السبيل إلي الحفاظ علي ثقافة وتقاليد مجتمع متماسك بتعاليم الدين اإلسالمي في بيئة عمرانية صحراوية مستغربة
في زمن العولمة واالنترنت واإلغراءات التكنولوجية المتطورة والصراعات المتنافسة علي استقطاب مجتمعات مستهلكة
للتكنولوجيا المتقدمة وتؤثر بالسلب علي بقاء تلك الثقافات القديمة  ،في وقت تالشت فيه المبادئ والقيم في كثير من
المجتمعات خاصة الغربية  ،وفي طريقها لالندثار في بعض المجتمعات العربية  ،فأصبحنا بال هاوية وبال مستقبل ألصولنا
الحضارية  ،فال استطعنا مالحقة ما فقدناه أو ما سبقنا إليه آخرون أكثر تقدما  ،وال احتفظنا بتراثنا وثقافتنا وتقاليدنا القديمة
األصيلة والتي كانت في يوم ما المثال األكثر تقدما وتحضرا وتفي بمتطلبات العصر في بيئتنا الصحراوية العربية وتحقق
مفهوم االستدامة الذي نسعى إليه حاليا  ،واخص في بحثي هذا السبيل إلظهار واستخدام تلك القيم  ,ومتطلبات البيئة
العمرانية ومقوماتها للمسكن العربي المعاصر في البيئة الصحراوية
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إحياء مقوماتنا الثقافية العربية للبيئة العمرانية الصحراوية المستدامة
عمر ،وليد فؤاد

1

ملخص

ما هو السبيل إلي الحفاظ علي ثقافة وتقاليد مجتمع متماسك بتعاليم الدين اإلسالمي في بيئة عمرانية صحراوية مستغربة في زمنن
العولمننة واتنترننن واإلغننراتا التونولوجيننة المتطننورو والصننراعا المتنافسننة علنني اسننتقطام مجتمعننا مسننتيلوة للتونولوجيننا
المتقدمة وتؤثر بالسلم علي بقات تلك الثقافا القديمة  ،في وق تالش فيه المبادئ والقيم في وثير من المجتمعنا ااصنة الغربينة ،
وفي طريقيا لالندثار في بعض المجتمعا العربية  ،فأصبحنا بال هاوية وبال مسنتقبل وصنولنا الحينارية  ،فنال اسنتطعنا مالحقنة منا
فقدناه أو ما سبقنا إليه آارون أوثر تقدما  ،وت احتفظنا بتراثنا وثقافتنا وتقاليدنا القديمة اوصيلة والتي وان في ينوم منا المثنال اووثنر
تقدما وتحيرا وتفي بمتطلبا العصر في بيئتننا الصنحراوية العربينة وتحقنه مفينوم اتسنتدامة الن ن نسنعل إلينه حالينا  ،واان فني
بحثي ه ا السبيل إلظيار واستادام تلك القيم  ,ومتطلبا البيئة العمرانية ومقوماتيا للمسون العربي المعاصر في البيئة الصحراوية

هدف البحث :
استقرات واسترداد مقوماتنا الثقافية العربية لبيئة عمرانية صحراوية مستدامة تساير متطلبا العصر وتنتقي ما هو صالح لمجتمعنا
من احدث ما توصل إليه العلم الحديث من أبحاث و ابتوارا توون لنا سند وقيمة ومستقبل صالح لألجيال القادمة .

منهج البحث :
ينتيج البحث التحليل الوصفي المقارن بين المسون التقليدن والتجمعا
المسون والتجمعا العمرانية الحيرية ا القيمة المعاصرو لنفس البيئة .

العمرانية القديمة في البيئة الصحراوية العربية وبين

مقدمة :
إ ا وان التراث هو التجسيد المتغير لثقافة مجتمع في حفنة تارياية معينة ل ا فأن الواقع العمراني المعاصر هو أييا تجسيد لثقافة
نفس المجتمع المتغير أو المت حول نتيجة لعدو تغيرا وسياسا وأحداث متتابعة أثر علي ه ا التغير  ,فشول مجتمع جديد له سماته
الجديدو  ،فإ ا ما قورن بما وان في المايي يوون التقييم غير منصف وغير دقيه ولون قد يقاس التقييم من االل عدو عوامل أارن
ونسم اتندماج اوسرن ومدن الترابط اتجتماعي ودرجة اتنتمات والقون اتقتصادية .
وقد ظير جليا ه ه الظاهرو مع إنشات اإلمبراطورية العثمانية ,واندمج الدول العربية داال مجموعة موحدو متسعة للغاية,
ووان اوبر بنيان سياسي عرفة الغرم من نياية اإلمبراطورية الرومانيةحيث وان من الممون لول مواطن تابع لتلك الويان أن يتجول
من الدانوم إلي المحيط اليندن  ,ومن بالد الفرس إلي المغرم  ,وهو اايع لنفس القوانين ونفس التنظيم اإلدارن ويتحدث نفس اللغة
ويستادم عملة نقدية واحدو  .وهي ظروف مواتية لحروة تبادل اقتصادية داالية واسعة النطاق وتمثل في نفس الوق قوو اقتصادية
اجتماعية وسياسية وبيرو .وان اومرات والمتيسرين ووبار رجال الدولة يتجنبون المناطه المزدحمة ويسونون في مناطه جديدو نائية
وتوون ب لك بداية لحروة نمو حيرن  ,ولعل ه ا اتتجاه مستمر حتل يومنا ه ا .

مظاهر البيئة العمرانية الصحراوية العربية القديمة
تأثر النمط المعمارن والنسيج العمراني المتيام التقليدن بسما ومالمح مميزو مثل الط اتستعمات أو النمط المتنوع
وهل ومنظومة بيئية وترويبه بنائية متنوعة ومتجانسة وينتج عنيا توازن ،وما هو الحال في المدن العربية القديمة ،ن ور منيا علي
سبيل المثال :اوفنية الداالية حيث جميع عناصر المبني تفتح للداال وفتحا اارجية ييقة  ,واستادام مواد بنات وأسلوم إنشائي
يتناسم مع البيئة المحلية مثل البيو الطينية في الرياض,ومباني متالصقة وطرقا ييقة ومتعرجة وقد تنتيي بدروم مغلقة ,وبعييا
مسقوف بأسقف اشبية أفقية أو مقببة أو وحدا سونية واملة و لك للحماية من أشعة الشمس الحارقة والعواصف الرملية  ,مبدأ
الاصوصية والحماية من البيئة الاارجية ,وما هو مويح باوشوال ( .)2 (,)1

 1أستاذ مشارك –كلية الهندسة المعمارية -جامعة بيروت العربية
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شكل ()1النسيج العمراني المتضام للمدينة العربية (القاهرة الفاطمية)
المحال التجارية بالشوارع الرئيسية والدروب الداخلية تندمج مع السكن

شكل ( )2لقطات منظورية لشوارع وساحات بمناطق عربية قديمة

ولون قد يوون هناك بعض المتغيرا والمتناقيا في نفس الوق من منطقة إلي أارن قد تحمل نفس السما المنااية ,فقد نالحظ أن
عمران منطقة ما قد تتشابه تماما من حيث مواد البنات وعناصر الفراغا الداالية وتوزيعيا وقد تاتلف الواجيا فلول منطقة طابع
تتميز بيه من منطقة وارى  ,فمباني موة المورمة تشتير بوثرو الفتحا المغطاو بالرواشين علي الواجيا شول(  , ) 3أما مدينة
الرياض فمعروفة بقلة الفتحا بالواجيا شول()4
2
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بالرغم من تشابه المناخ في المنطقتين  ,وويف تستادم اواشام في موة المورمة رغم ندرو الاشم فييا بينما تستادم بمدينة
اإلحسات رغم وفرو اواشام بيا  ,بل وتستادم الرواشين في ول من مباني جدو وموة المورمة رغم اتاتالف الشديد بينيما من حيث
الرطوبة النسبية مناايا.

( محاكاة ال

منطقة قصر الحكم بالرياض
طابع المعماري التقليدي

حي الديرة بالرياض يئة تقليدية
شكل( )4الواجهات لمباني الرياض

تحديد أهم القيم المستخلصة من تلك البيئة :


وان لتحديد استعمال الفتحا لاارجية و صغرها و أثرها في الحفاظ علل درجة الحرارو الداالية المناسبة دون تأثيرها
بارتفاع درجة الحرارو الاارجية نيارا وتدنييا ليال .



استعمل واسرا الشمس في المباني و لك بتغطية الفتحا الاارجية بالمشربيا من الاشم الماروط فحقق ب لك غريين
اثنين  ,أوليما  :تأويد عنصر الاصوصية لمستعملي الفراغا الداالية الف ه ه الفتحا و حمايتيم من نظر المارو بالشوارع
المجاورو  .وثانييما  :الحد من قوو اإلياتو الطبيعية بي ه الفراغا الداالية فعالج ب لك مشولة اإلبيار مع تقليل نفا أشعة
الشمس إلل الداال و لك للحفاظ علل درجة الحرارو الداالية أيف إلل لك إيفات الناحية الجمالية الناتجة عن لك والحد
من قوو اإليارو الطبيعية بي ه الفراغا



استعمال البروزا في بعض اوجزات العليا بواجيا المباني الممتدو علل جانبي الشوارع والتي تعتبر وواسرا للشمس التي
تساعد علل تظليل أجزات وبيرو من الحوائط الاارجية للمباني  .وما أن ه ا التفاعل والتداال بين المسطحا الماتلفة
بالواجيا يعتبر إثرات ليا من الناحية البصرية و التشويلية ,وما ساعد علل تنشيط حروة اليوات الساان إلل أعلل والتال
منة بسرعة .



استعمال الحوائط السميوة بتلك المباني فبجانم دورها اإلنشائي إت أنيا ساعد و لك في اتحتفاظ بدرجا الحرارو الداالية
بعيدا عن التقلبا الاارجية في درجا الحرارو .

إن فورو تجميع عناصر المبنل حول فنات الداالي  ,إلل جانم تحقيه مبدأ الاصوصية للسوان في ممارسة حياتيم العائلية  ,أثراها
اإليجابية من الناحية المنااية التي يمون إيجازها علل النحو التالي:
 .1أصبح أجزات وبيرو من الفنات مظللة أثنات ساعا النيار بسبم إحاطتنه بحجنرا المبننل منن جمينع الجينا و بارتفناع
عدد من الطوابه فأدى لنك إلنل تقلينل الينغوط الحرارينة علنل هن ه الحجنرا أثننات فتنرا النينار .يعتبنر الفننات منظمنا
حراريا حيث يتجمع بيه اليوات البارد أثنات ساعا الليل .
 .2وأدى لنك إلنل الحفناظ علنل درجنة حنرارو منافينة انالل فتنرو النينار و بالتنالي المسناهمة فني تلطينف درجنة الحننرارو
بالفراغا الداالية للمبنل و بصفة ااصة في الفترو اوولل من النيار,بسبم تظليل أجزات وبير من أريية الفنات و تقليل
أشعة الشمس المنعوسة أو لوجود مسطحا ايرات أو عنصر مائي نافورو في صنحن المسنون ممنا يننتج عننة الحند منن
شدو اإلبيار و تلطيف درجة الحرارو لليوات و الزيادو في نسبته و رطوبته وما هو مويح بالشول ( .) 5
 .3ويمننارس السننوان أمسننياتيم اتجتماعيننة فنني الفنننات و بصننفة ااصننة أثنننات فصننل الصننيف فنني جننو مننريح بدرجننة حرارتننه
المعتدلة ,وما ينام السوان في وثير من البلدان في ه ه المنطقة المنااية في الفنات ليال هربا من شدو الحرارو في الداال في
بعض الليالي الصيفية .
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شكل ( ) 5استخدام الفناء الداخلي وكاسرات الشمس وغيرها من المعالجات المناخية .

البيئة العمرانية الصحراوية العربية المعاصرة
يظير البعد الثقافي في اوهداف المرجوو للمحاوت التصميمية المعمارية والعمرانية الحيرية والتي افرزها المجتمع
المعاصر بمعايير نقدية لتلك التصاميم المقدمة بايجابياتيا وسلبياتيا  ,لتحقيه اتحتياجا اتجتماعية والثقافية لألسرو السعودية ,مثل
الاصوصية والفصل بين ييافة الرجال والنسات ,مع مراعاو المتغيرا الثقافية واتجتماعية واتقتصادية الحيرية ,فيو هدف يحمل
أبعادا وثيرو لفورو اتستادام المرتبط بالمعني والتي تنفرد ليا دراسا البيئة السلووية مساحا وبيرو ويطله علييا اتستادام والمعني
لألمونة السونية .
ه ا اليدف يطله يد المصمم العنان للاوض في القيم الثقافية واتجتماعية التي تميز مجتمع المملوة بشول عام ومجتمع ول منطقة
بشول ا ا فقد تتغير موونا والعالقا الوظيفية لمسون ما في مدينة جدو عنيا في مدينة الرياض وفقا لمدن ارتباط المجتمع المعني
بقيمه وعاداته التي تحوم تصرفاته ,أن أن القيم تمثل حجر الزاوية في نجاح أن نمو ج سوني في المستقبل أن قد يوون ه ا النمو ج و

قيمة متغيرو وديناميوية مرنة .
معاني ثقافية وتقنية للمسكن :


حسن توزيع العناصر واستغالل الفراغا الداالية منيا والاارجية وسيولة استغالليا  ,مع إموانية اتمتداد المستقبلي تبعا
لحجم اوسرو المتغير ومتطلبا اوسرو في وافة المراحل الزمنية  ,فورو مسون النواو



يرورو افض تولفة اإلنشات وتواليف الصيانة والتشغيل وزيادو عمر الزمن اتفترايي للمبني مثل إموانية اتستفادو من مواد
البنات وتقنيا البنات المتوفرو في السوق السعودن وسيولة النظام اإلنشائي وجودته والرجوع لفورو المسون الديناميوي الفعال (
واتحت ات بالمنظومة البيئية الطبيعية)



مبدأ اتستدامة في عدم إيرار المسون بصحة السوان أو البيئة  ,متوامل مع العنصرين السابقين ,وهو أن يتفاعل ايجابيا مع
العوامل المنااية  ,وما يستفاد منيا لترشيد استيالك الطاقة ,واستيالك المياه الغير متوفرو في تلك المناطه  ,و اليدف هنا ليس
مجرد توفير مسون اقتصادن بقدر ما تعنيه من توفير مسون مناسم لألسرو السعودية ثقافيا ويتفاعل مع التحوت اتجتماعية
المتصارعة في المجتمع السعودن .

السؤال المهم اآلن :
ويف يمون تحديد النمو ج السوني من االل قراتو المجتمع المحلي لمدينة الرياض مثال والتحوت
العقود القليلة المايية ؟

التي طرأ

عليه االل

اإلجابة تومن في الثاب والمتغير في الثقافة السونية بالمملوة العربية السعودية ااصة في الرياض ,ما يمون أن نالحظه بويوح أن
هناك مقوما ثقافية افرزها المجتمع السعودن نتيجة سيطرو القيم الدينية علي التغيرا الثقافية المستحدثة  ,فاإلسالم في المملوة ليس
مجرد دين ولونه أسلوم حياو  ,وعند التغير المادن والثقافي تقوم القيم الدينية بدور المثب لليوية اإلسالمية  ,وان ه ه التغيرا المادية
التي طرأ علي المجتمع السعودن وجميع المجتمعا العربية اإلسالمية  ,فيي بال شك مرحلية وستبقي الثواب الدينية العقائدية أساس
لثقافة تلك المجتمعا .
ولون في الوق الحالي يمون أن يوون للمسون مسمي والمسون ( الميجن ) وهو يعني بااتالط الصور والقيم وهو ما يعبر عن
حقيقة وطبيعة الحالة التي يمر بيا المجتمع السعودن في الوق الحالي  ,وون المجتمع في حالة تغير سريع لم تشول مالمحه العمرانية
بويوح حتل اآلن  ,وه ا ت يعني أن المجتمع السعودن قد تغير وثيرا  ,فما زال توزيع الفراغا ااصة في الرياض لم تتغير (
اصوصية مجلس النسات وصالة المعيشة الااصة ) مازل باقية  ,ولون يمون أن نقول أن المسون قد تغير من الناحية الفيزيائية  ,أن

الفراغية والبصرية عن النمو ج التقليدن ) .
االصة القول يمون أن نقول إن وان المملوة العربية السعودية هي من دول الشرق اووسط اوقل تأثرا بالتغيرا الفيزيائية
الحادثة نتيجة تدال المجتمع الغربي المتحير بتقنياته المبيرو في وافة المجات  ,فيمون أن ينطبه ه ا الوالم علي المناطه النائية
البعيدو عن المدن الرئيسية وبعض مناطه مدينة الرياض  ,ولون في الفترو الحالية قد حدث تحول وبير ااصة بالمناطه الماتلطة
بمجتمعا أجنبية بالمملوة مثل حي السفارا بمدينة الرياض  ,ومجمع اوراموو بمدينة الابر ,و بعض مناطه بمدينة جدو .وما هو
مويح بشولي ( .) 7(, ) 6بعض التجمعا العمرانية الحيرية بالمملوة.
4
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شكل (  ) 6السفارات بمدينة الرياض

ويمون تقسيم بعض تلك المناطه السونية السابه

مباني ذات الوحدات السكنية الخاصة

كل(  )7جمع اورامكو بمدينة الخبر

ورها إلي اوتي :

Villas

تغطي مساحا وبيرو منيا ااصة في معظم المدن الرئيسية للمملوة ويتيح لك من االل احدن دراسا
الحديثة بمدينة جدو وما هو مويح بالجدول) 8 (.
نوع المسكن
شقة في بناية
فيال منفصلة
فيال دوبلكس
بيت شعبي
اإلجمالي

403
78
84
9

النسبة
6,87
8,8,
483
283
%800

مما سبه يتيح إن النسبة اووبر بالطبع هي عدد الوحدا السونية (الشقة ) ولون مقارنة بالفيال
جدا  ,وقد تعاني ه ه المناطه من إهدارا للفراغا والطاقة  ,وقد تنقسم إلي نوعين :


تجمع منفصل خاص

الجدوى التسويقية

المنفصلة تعتبر نسبتيا مرتفعة

Compound

وقد ت حتون علي فيال منفصلة ولون بنسم صغيرو  ,أو فيال متالصقة ونسبتيا وبيرو  ,وقد تحتون معظميا علي ادما
اجتماعية وترفييية وريايية وادمية في إطار مجتمع متجانس مشترك إن ليس هناك فصل بين الجنسيين  ,يمارس قاطنيه وافة
اونشطة اتجتماعية والثقافية والريايية بحرية في نطاق ه ا التجمع  ,معظميا مجتمعا أجنبية ليس سعودية .


أحياء سكنية متميزة ( فيالت خاصة منفصلة)

تحتون علي مجموعة من الادما ااصة التجارية  ,وقد تفتقر إلي باقي الادما اتحرن مثل الثقافية أو الريايية أو
اتجتماعية  ,ويقطنيا سعوديين ون الداول المرتفعة وإعدادها مرتفعة نسبيا ااصة في المدن الرئيسية بالمملوة  .سوان اوحيات
يعيشون يمن حدود مساونيم دون التواصل مع جيرانيم .
مباني تحتوي علي وحدات سكنية (شقق):
تتوزع طبقا لموقعيا داال اوحيات السونية إما المتميزو منيا أو الموجودو بمناطه متاامة للمدن ومعظميا عشوائي  ,أو
بالمناطه المروزية القديمة التارياية مثل منطقة البلد بجدو القديمة  ,والمناطه القديمة بوسط الرياض  ,وغيرها من المناطه ااصة غير
العشوائية تفتح علي نير الطرق الرئيسية العامة منيا والمتفرعة وتفتقر إلي المرافه والبنية اوساسية والادما المالئمة  ,وقد توون
غير مالئمة اجتماعيا لثقافة المجتمع السعودن لصعوبة الفصل بين حروة النسات والرجال ااصة في المداال لوجود المدال الواحد
ووسائل اتنتقال الرأسية والساللم والمصاعد وليس هناك المسون البديل ل ون الداول المنافية والمحدودو للمجتمع السعودن .
فينا تظ ير الحاجة لتوفير تصاميم لوحدا سونية ميسرو تفي بمتطلبا المجتمع السعودن ون الداول المحدودو نسبيا من اصوصية

وترشيدا للتواليف وافة من حيث التاطيط والبنات والتشييد والصيانة ( المسون الميسر بمبدأ اتستدامة ) .

تجربة ايجابية في ذات المجال :
مسابقة تصميم المسكن الميسر السعودي الحديث ( التيسير واالستدامة ) () 3

في عام 1421هـ أصدر الييئة العليا لتطوير مدينة الرياض مسابقة معمارية لتصميم مسون طبقا لشروط وأهداف معنية ل ون
محدودن الداول وهي الطبقة العظمي من تعداد السوان للمجتمع السعودن المعاصر وال ن يومن فيه مشولة السون الميسر مع اوا في

اتعتبار المتطلبا اتجتماعية والثقافية لي ا المجتمع في ظل التغيرا واتغرائا التقنية الحديثة .
الهدف من هذه المسابقة :
تبني مبدأ اتستدامة في عدم إيرار المسون بصحة السوان والبيئة  ,وان يتفاعل ايجابيا مع العوامل المنااية واتستفادو منيا
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وترشيد استيالك الطاقة  ,وان يوون الحل بشوله الشامل عمرانيا له تأثير ايجابي علي سلوويا قاطنييا  ,وان يوون المسون قابل للتحول
في حدود اقتصادية قادرو أن تتحمليا اوسرو  ,وان يوون المصمم ملما لإلطار الثقافي لقاطنيه وال ن يحدد هوية المسون ومعناه  ,مع
إيجاد نوع من التوازن بين الثاب والمتغير ال ن يميز عمارو المسون بشول عام ,باإليافة إلي حسن توزيع العناصر وتوفير أقصي
درجة وظيفية للفراغا الداالية  ,وو لك تنسيه الفراغا الاارجية واستغالليا (. ) 1

البرنامج والشروط :
اعد البرنامج الفراغي و الوظيفي وفقا تشتراطا أمانة مدينة الرياض
المساحة المبنية
المكونات الوظيفية
 % 66من مساحة
- فراغ تستقبال ييوف الرجال مع حمام منفصل
اورض
 فراغ للطعام (ملقط)  - ,فراغ معيشة العائلة - ,
الحد اتقصي للمساحا
مطبخ ومستودع
المبنية  266م2


غرفة نوم رئيسية مع حمام اا



غرفة نوم لشاصين مع حمام  -,غرفتا نوم مفردتان
بحمام مشترك  - ,غرفة صغيرو للاادمة مع حمام .

عدد الطوابق المسموح بيه
اريي  +أول 33+م 2علي
السطح
باإليافة ألي توييح التوسعة
المستقبلية

ومنطقة مالبس

نمازج من المشاريع الفائزة شكل ( : ) 8
المركز األول  :متسابق ايطالي
مبني روعي فيه التقاليد السعودية بطريقة
مبتورو  ,بتصميم مساقط ا مساحا مرنة
بأسلوم ديناميوي وتوفير التيوية الطبيعية
بأسلوم مميز وإيافة ستائر زجاجية لتقليل
تأثير اإلشعاع الشمسي  ,وتحقيه متطلبا
الاصوصية للجنسين علي مستويا ماتلفة
المناسيم واتنفتاح إلي الداال .

المركز الثاني :متسابق انجليزي
يرتوز الحل علي المرونة واستادم التقنيا
الحديثة وتوفير الاصوصية والحماية من البيئة
الاارجية ,و لك بتغليف السطح بشرائح اشبية
يمون التحوم في توجيييا  ,وأنظمة باالية
شمسية لتساين المياه ومبردا لتبريده  ,وما
يستادم نظام للمال قف اليوائية .

المركز الثالث :متسابق مصري
فورو المسون المرتبط بنمو اوسرو ,وتدور
فلسفة التصميم حول إعادو الشعور باتنتمات

مسابقة لتصميم عمراني لحي سكني  ..بعنوان( سكن وحياة ) ()2
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والتي نظمتيا أييا الييئة العليا لتطوير مدينة الرياض  ,من منطله تطوير اوحيات السونية الحالية وفقا لمنياج التاطيط
الحيرن ومبدأ اتستدامة  ,و لك لما تعاني منه ه ه اوحيات نتيجة عدو عوامل ن ور منيا:






سوان اوحيات يعيشون يمن حدود مساونيم دون التوصل مع جيرانيم  ,وما وان يتم في السابه
يعف البيئة اإلنسانية التي تحقه الراحة اإلنسانية للسوان مما يشجع سوان اوحيات دوما إلي اليجرو والبحث عن
بيئة أوثر إنسانية في إحيات أارن ( عدم الشعور باتنتمات ).
عدم توفر الادما ( مراوز ثقافية -مدارس – ادما صحية -حدائه ) ,بشول وافي لول مجاورو  ,وعدم توزيعيا
بشول متوازن مع أنحائيا مما يدفع السوان تستادام السيارا لالنتقال وحيات أو مناطه أارن للحصول علي
احتياجاتيم .
عدم وجود شبوة لممرا المشاو تربط المساون بعييا ببعض وتجمع الحي بشول امن  ,وعدم وجود عدد وافي
لمواقف السيارا سوات للمباني السونية أو الادما العامة .
الهدف من هذه المسابقة  :اعتبارات عامة











إيجاد هوية محلية للمجاورو السونية من االل طرح أفوار عمرانية تترجم اتحتياجا الحالية لألسر السعودية
ومجتمع إسالمي عربي .
تحقيه الاصوصية ( عدم الوشف ) لول وحدو سونية  ,وتنشيط الترابط اتجتماعي بين السوان .
توفير متطلبا السوان من الادما العامة الثقافية -اجتماعية -ترفييية -الخ ,وتوزيعيا بشول متوازن علي مستون
المجاورو السونية والحي .
مراعاو اتعتبارا الجمالية من االل طرح أفوار تصميمية لعناصر الفراغا الاارجية  ,تنسيه الموقع .
تحقيه اومن واومان في المجاورو من االل التصميم العمراني ال ن يوفر ترابط بين عناصره الماتلفة علي
مستون المجاورو .
تحقيه مبدأ السالمة للسوان من حيث الفصل بين الحروة المرورية للسيارا والمشاو .
مراعاو عنصرن اتقتصاد واتستدامة من االل توزيع وتوظيف المساحا بشول عملي وعدم المبالغة في تواليف
التنفي والتشغيل وصيانة المجاورو  ,وتحقيه مبدأ اتستدامة بترشيد استيالك الطاقة واتستفادو منيا ومراعاو البيئة
المحيطة .
الحصول علي أفوار تصميمية وعملية وحلول مبتورو للمجاورو السونية و بيا أفوار فلسفية متميزو ويمون تطبيقيا

تقييم األفكار المطروحة :
تعددت األفكار وفقا لمحددات أساسية :




ومحاولة إعادو استادام عناصر تصميمية وتاطيطية مرتبطة بتصاميم عمرانية قديمة تقليدية  ,مثل انتياج فورو
النسيج العمراني المتيام المفتوح علي الداال  ,وما هو مويح شول(  , ) 3الفورو هنا هي محاولة لتفسير البيئة
التقليدية العربية وإعادو توظيفيا بأسلوم معاصر ,المبدأ في حد اته مقبول وقد يؤدن إلي نتائج ايجابية وثيرو  ,إت
أن الحل المقترح هنا يقدم البيئة العمرانية التقليدية بشول مباشر ويبعدها عن دورها البيئي واتجتماعي المعاصر,
وعدم ويوح الحروة سوات للسيارا أو المشاو وعدم ترابطيا بالمنطقة المروزية .
حلول مرنة انسيابية التووين  ,وما هو مويح بشول (  ) 16صفوف متجاورو مرنة الشول مصمتة من الاارج ,
الحي السوني يبدو علي شول اارطة علي تياريس طبيعية .

شكل ()9

7
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تحليل لألفكار الفائزة طبقا لتقييم اللجنة (: )2
األفكار الفائزة من المهنيين شكل ( : ) 11

الفائز األول :تووين شبوة من القنوا
الايرات تصل لعمه الحارا السونية
بأسلوم فراغي متدرج المساحا وتحيط
بالساحة الرئيسية بشول إشعاعي ,و السماح
للمشاو بالتحرك بشول امن وحر في ه ه
الفراغا ,مع إموانية ويع الادما في
واحة المشاو .

الفائز الثاني  :اإلحساس اليندسي
,الجيومترن في توزيع الحارا السونية ,
وويع الادما علي شول ل  ,ويستادم
وفاصل بين مناطه العمارا السونية ,
واستادام نظام حروة للمشاو تقليدن قطرن

الفائز الثالث :بساطة وويوح الفورو
والتي تعطي فصل وايح بين حروتي
السيارا والمشاو  ,و لك موازنة الادما
والمرافه التعليمية والتجارية في وسط
الحي وعلي أطرافيا .

األفكار الفائزة من الطالب:


الفكرة األولي :
ترتوز الفورو بشول وايح علي اتجتزات بالمنظومة البيئية من االل مبدأ الشجرو  ,وقد توون ليا مدلول متعدد الرؤية  ,فورو
التفرع من أصل واحد  ,بمعني مفيوم الترابط اوسرن ,ومن حيث الفورو فيزيائيا – توزيع حروة السيارا من الطرق
الرئيسية إلي الفرعية حتل الطرق الداالية المقفلة ,مثل انتقال من الجزع إلي الساق إلي الفروع منتييا بورقة الشجرو أو الثمرو
ويمثليا هنا المسون والمسطحا الايرات ( أوراق اوشجار)  ,وه ا الحل يبقي مطلم رئيسي وبدرجة عالية في الوق
المعاصر ومتطلبا اوسرو السعودية التي تفيل اتستقاللية واتنفتاح علي المجتمع المجاور  ,والبحث عن تواصل اجتماعي
يعبر عن فورو الترابط والتي غالبا ما يبحث عنيا السوان في بيئتيم السونية  ,وما يمثل مروز الحي النياية الطرفية لول تووين
شجرن  ,حيث تنتيي الحارا الوبيرو عند ه ا المروز وال ن ينفتح علي المسطحا الايرات ويمون الوصول له من ول
اتتجاها بنفس القدر والمسافة  ,ويأتي توزيع الادما منتظما ومتجانس طبقا تشتراطا والمعايير التاطيطية لمدينة
الرياض ,حيث يقدم حال عمليا لتاطيط الحي بشول عملي شكل ( ) 12

الفكرة الفلسفية للمشروع :
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شكل () 11



الفكرة الثانية :

اعتمد الفورو التصميمية علي فورو المستويا للفصل بين حروة المشاو والسيارا  ,وتمثيل الحياو اليومية في المدينة العربية القديمة ,
ويتيح ه ا من االل ااتالف المنسوم بين ول من حروة السيارا وحروة المشاو المسقوفة ببنروز اودوار العلوينة السنونية و المووننة
من عدو وحدا سونية متالصقة ,ويمون استادام مواد بيئية ومادو الطين بعد رفع وفاتتيا بوسائل تقنية حديثنة وأسناليم بننات يحقنه فونرو
اتستدامة والمعالجا المنااية الالزمة في تلك البيئة الصعبة وما هو مويح بالشول ( ,) 13مع تحقيه فورو الفصل بين ول وحدو سونية
للاصوصية وفي نفنس الوقن التنرابط بنين أفنراد المجتمنع منن انالل المسنتون السنوني  ,والن ن يحتنون علني بعنض الفراغنا تسنتادم
لغرض تجارن حرفي لتشجيع واسترداد المقوما اتقتصادية واتجتماعية بمشناروة بعنض أفنراد السنوان الغينر عناملين مثنل النسنات فني
تصنيع منتجا محلية ا صبغة تراثية وثقافينة واجتماعينة للحيناو اليومينة للحني  ,حينث ونان فني السنابه تمثنل الحرفنة البنينة اوساسنية
الوقفيا في مصر قديما علي أن الدواوين أسفل المباني ماص لإلنفاق من ريع المبني لإلصالح
اتقتصادية للمدينة  ,فقد وان تن

والصيانة الالزمة له .


الفكرة الثالثة :

وتعتمد علي مبدأ الزارفة اإلسالمية و بعد جيومترن  ,أعطي للحي طابعا منتظما هندسيا  ,صورو الحي السوني هنا تبدو ووأنيا بساط
" زارفي" موون من وحدا شطرنجية ول منيا يمثل حارو سونية  ,الفونرو جيندو وبسنيطة ولينا صنورو جمالينة  ,ولونن قند تونون غينر
عملية بالمعني الدقيه ,حيث ان حروة السيارا والمشاو غير وايح  ,وما هو مويح بشول ( . ) 14

شكل ( ) 83

تجربة تطبيقية لتصميم وتخطيط مجاورة سكنية بشمال جدة ) 7 ( :
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يتوون موقع المشروع المقترح إلقامة مجمع فيال سونية و ال ن تقع بمنطقة دهبان من ستة قطع أرايي تتفاو في مساحتيا
و تتنوع من حيث الشول اليندسي  ،و تطل من جية الجنوم علي طريه الملك عبد الله  ،إما من الجية الشرقية فيوجد بيا إموانية
للداول من طريه المدينة المنورو شول ( )11
واإلجمالي التقريبي لمسطح قطع اورايني يزيند عنن ملينون متنر مربنع  ،و يوينح الجندول التنالي مسناحة ونل قطعنة منن القطنع و

متوسط أبعاد ول منيا .

( شكل )8,

ييدف المشروع إلي إقامة مجمع فيال سونية علي تقاسيم أرايي متنوعة المساحة ل ون الداول المتوسطة علي أن تتوافر
بالمشروع وافة الادما و التسييال السونية  ،لتصبح نواو لحي سوني جديد يتناسم مع اتمتداد العمراني الطبيعي باتجاه شمال مدينة
جدو  ،و تحقه لقاطنييا المتطلبا اوساسية من الحياو السونية اليادئة و المريحة إيافة إلي بلورو الفور التصميمي الراقي بتحقيه الجمال
المعمارن من ناحية و الطابع المالئم للبيئة السعودية من جية أارن  ،مع اله مناخ اجتماعي مالئم لاصوصية اوسرو السعودية و
داعمة لتوجيا الدولة في التنمية العمرانية بالمملوة .
ولتحقيه اليدف من المشروع تم عمل دراسة جدوى اقتصادية  ،أمون من االليا ويع برنامج مالئم لمتطلبا السوق  ،و يتوافه مع
إموانيا

الموقع و يحقه الربحية المالئمة لمطور المشروع  ،و قد تم تلاي

البرنامج المطلوم في الجدول التالي :

لتحقيه البرنامج المطلوم و ال ن ييدف إلي تحقيه أفيل استغالل للموقع المقترح  ،وان لزامنا علني فرينه الدراسنة وينع اطنة عمنل
فنية للوصول إلي ماططا سونية لمجمع الفيال بموقع المشروع وفقا للاطوا التالية :
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?????? ????????? ????????? ?????? ??????? ???????? ???????? ????? ???:

البدائل التصميمية  :شكل () 61
البديل األول

البديل ثاني

البديل الثالث
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البديل الرابع

تحليل البدائل التصميمية  :من خالل عدة خصائص
الطرق  ,نسق نطاق الخدمات  ,أسلوب حركة المشاة

تقييم البدائل التصميمية :
من خالل معايير تقدير نوعي

البديل المقترح
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التصميم النهائي للمجاورة السكنية  :شكل ( ) 61
نطاقات الخدمات ومراحل التنفيذ

شبكة الطرق واستعماالت األراضي
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?????? ????????? ????????? ?????? ??????? ???????? ???????? ????? ???:

تصميم الوحدات السكنية :شكل ( ) 61
 وحدا سونية مجمعةمع تحقيه( وافة المتطلبا
والاصوصية )

الوظيفية

 وحدا سونية منفصلةمع تحقيه( وافة المتطلبا
والاصوصية ,ووحدو الجوار)

الوظيفية

التواصل الثقافي  :مدى ارتباط الطابع المعماري بمالمح تراثية وتقليدية  ,وبيئية
 مالمح تراثية  :للعمارو العربيةبصفة عامة  ,والعمارو المحلية بصفة
ااصة .

تصميم الباحث
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النتائج والتوصيات
أن مقوماتنا الثقافية العربية في البيئة العمرانية الصحراوية والمتمثلة في قيم ومبادئ الدين اإلسالمي والتي يمون إيجازها في اوتي :










أهمية تأويد عنصرن الاصوصية واتنفتاح إلي الداال وإيفات روح التجمع والترابط اوسرن  ,ووحدو الجوار في
تلك المجتمعا معماريا وعمرانيا .
النظر إلي الطبيعة السلووية لول مجتمع بحزر  ,ودراسة مدن ارتباط المجتمع بقيمة وعاداته التي تحوم تصرفاته ,
وتقييم ه ا اودات  ,والاروج بايجابيا وتفادن السلبيا الناجمة عن ثقافة العولمة المدنية والتي تؤثر بالسلم علي
مجتمعاتنا اوصيلة .
مبدأ اتستدامة ,بعدم إيرار المسون بصحة السوان والبيئة  ,وان يتفاعل ايجابيا العوامل المنااية بالمعالجا
الالزمة لاله بيئة مناسبة للمعيشة الطبيعية  ,واتستفادو من مصادر الطاقة النظيفة وافض وترشيد استيالويا .
إظيار البعد الثقافي بالمحاوت التصميمية المعمارية والعمرانية والتي أفرزتيا اوعمال الناجحة في ه ا المجال ,
بمعايير تقنية و ولتحقيه اتحتياجا اتجتماعية والثقافية لألسرو السعودية بوجه اا ولألمة العربية بوجه عام .
إن ه ه التغيرا المادية التي طرأ علي المجتمع السعودن وجميع المجتمعا العربية  ,فيي بال شك مرحلية
وستبقي الثواب الدينية العقائدية أساس لثقافة تلك المجتمعا .
إن القيم المستالصة من الدين اإلسالمي  ,ليس مجرد دين ولون أسلوم حياو  ,وعند حدوث التغير المادن الثقافي
تقوم تلك القيم بدور المثب القون لليوية اإلسالمية  .مازال الحلول السابه ورها قيد التنفي  ,بل والنحور عما
هي عليه و لك لعدو أسبام أهميا  :يعف أو عدم إلمام الجيا المعنية التنفي ية بتلك اوهمية  ,وغيام
التاصصا  ,واتنفراط في عوائه إدارية وبيروقراطية  ,قد تعاني منيا معظم البلدان العربية  ,وهي سياسة الفرد
وليس سياسة دولة .
وأايرا يومن السؤال في ويفية التغلم علي ه ه العقبا والمتناقيا و باستقطام ابرات ومتاصصين وعلمات في
إصدار وويع معايير واشتراطا مناسبة  ,وتوون سندا تسترجاع مقوماتنا العربية اوصيلة  ,في وق يوون
القرار التنفي ن مرتبطا بمعايير واشتراطا مغايرو وفقا تعتبارا أارن  ,مع عدم وجود تنسيه بين اإلدارا
والييئا و والنتيجة يبقي الويع علي ما هو علية دون تقدم ملحوظ .
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