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 ( و مبادئ االستدامة في العمارة االسالميةLEEDدراسة مقارنة بين معايير الليد )
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 جامعة  حلوان  كليـــــة الفنـون التطبيقية ــ الزخرفة أستاذ مساعد بقسم

 / نسرين يوسف ابو مسلم.دم

 كليـــة الفنـون التطبيقية ــ جامعة حلوان مدرس بقسم الزخرفة

 بسنت عبد الباري مهدي عمارةم/ 

 كليـــة الفنـون التطبيقية ــ جامعة حلوان قسم الزخرفة –مصمم حر 

 ملخص البحث:
رت العدٌد من المفاهٌم الحداثٌة الخاصة بالتصمٌم والتشكٌل فً مصر المعاصرة، وقبل ان ٌنتهى القرن العشرٌن ظه     

المعماري؛ كاالستدامة علً سبٌل التخصٌص. ومن المثٌر لالنتباه انه بدراسة هذه المفاهٌم نجد انها لٌست مستحدثة بل هً 

سبٌل المثال ان مصطلحات ارتبطت بالغرب فً صٌاغتها، ولكنها كانت مفهوم متأصل فً العمارة منذ القدم. فنجد علً 

العمارة المستدامة تهتم بدعم وتوافق البٌئة المشٌدة، والبٌئة الطبٌعٌة، وخلق مستوطنات بشرٌة صحٌة تحفظ الكرامة 

االنسانٌة، وتصون االرث الحضاري، وتوزٌع الثروة بشكل عادل، بحٌث ٌضمن لألجٌال المتعاقبة تلبٌة احتٌاجاتها. وهً 

ل كامل فً العمارة االسالمٌة؛ حٌث انها حافظت على التوازن البٌئً والمجتمعً كلها مفاهٌم وظٌفٌة وجدت بشك

 واالقتصادي والثقافً فكانت اقرب ما تكون لمفهوم االستدامة واقعٌا ومنطقٌا.

 الماضٌة السنوات مدى على ظهرت فقد الفكر الحدٌث، لهذا األساسً المحرك هً والعمران البٌئة قضاٌا كانت وحٌث

 معه التعامل البحث ماحاول وهو ومعاٌٌر، أدلة شكل على الفكر ووضعه فً اطار حاكم، هذا لتقنٌن المحاوالت من العدٌد

 والتأصٌل. االكتشاف بدافعً

مقارنة المعاٌٌر العالمٌة )الدولٌة(  تم فقد اإلسالمً، العمران فً االستدامة مفهوم تأصٌل إلى ٌهدف البحث ولكون

ارة اإلسالمٌة لمعرفة اوجه التوافق بٌنهما ومدى شمول العمران اإلسالمً لمبادئ االستدامة لإلستدامة مع تطبٌقات العم

من معاٌٌر,  LEEDبمفهومها المعاصر, حٌث المقصد من المقارنة هو اإلشارة إلى وجود العالقة بٌن ما ٌطرحه نظام 

 بكل االستدامة قضاٌا مع تعاطى قد إلسالمًا العمران أن وبٌن ما مارسه األجداد فً العمران اإلسالمً. وقد تم اثبات

 .جوانبها معظم وغطى اقتدار،

عدد من اإلشتراطات لتحقٌق مفهوم اإلستدامة وفى المقابل راعى العمران اإلسالمً هذه  LEEDفلقد طبقت معاٌٌر 

 المعاٌٌر بطرق وأشكال مختلفة ونذكر منها: 

للحد من حرارة الشمس وهذه المعاٌٌر قد طبقت بكفاءة فً بزٌادة المساحات الخضراء وتوفٌر الظل  LEEDإهتمت  -

العمران اإلسالمً بإستخدام األفنٌة والحدائق وكذلك وسائل التظلٌل المختلفة كالقباب والمالقف واألسقف المزروعة 

 وكذلك التحكم فً ضوء النهار بطرق مبتكرة كالمشربٌات وغٌرها.

والذى ٌهدف إلى تقنٌن إستخدامات المٌاه عن طرٌق عدة  LEEDٌد كفاءة إستخدام المٌاه وهو الشرط الثانى لل -

 اسالٌب. وإتضح أن هذه األهداف حققت فً العمران اإلسالمً بالعدٌد من الوسائل. 

والذى ٌهدف إلى مد عمر المبانً الموجودة والمحافظة على الموارد الطبٌعٌة, والحد من إستخدام  ..الموارد والمواد -

 تحقق هذا المعٌار فً العمران اإلسالمً بتشجٌع إستخدام المواد المحلٌة. المواد الخام. وقد

جودة األجواء الداخلٌة وٌهدف إلى توفٌر وسائل تهوٌة إضافٌة خارجٌة لتحسٌن جودة الهواء الموجود بالداخل, وقد  -

 وغٌر ذلك.روعى فً هذا المعٌار ببعض المعالجات للفتحات وكذلك إستخدام المالقف والشخشٌخة والفناء 

 


