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   الخالصة
مستدامة حضرية مستدامة نابعة من الفكر االسالمي ولخلق بيئة  معاصرةلتوليد عمارة     
 , مفهوم البيئة الحضرية عموماو،  ء هذا البحث من خالل دراسة مفهوم االستدامةجا، 

توجه تخطيط المدن التقليدية على اعتماد  والوصول الى ما يؤيد .. والمحلية خصوصا
مدننا االسالمية التقليدية القديمة باستدامتها وباستباقها  اذ امتازت ..شمولي ايكولوجي 

قيق التكامل البيئي والنفسي وتلبيتها للمتطلبات العامة لالنسان للنظريات الحديثة في تح
الوقت الذي تعاني فيه في  ، اخذة بنظر االعتبار التالئم بين الجانبين المادي والروحي
  . اغلب المدن المعاصرة من قصور في  تحقيق هذا التوجه

سير المنظومة ينطلق البحث من المقترب االيكولوجي الشمولي من خالل محاولة تفو   
الفضائية للمدينة عبر تدرج مستوياتها لتشخيص تباين التنظيمات الفضائية واثرها في 
تشكيل بنية البيئة الحضرية المعاصرة وفقدان هرمية تدرجها على لمستوى الشمولي 

  .والموضعي 
ويتم الوصول الى استنتاجات تقود الى بعض من التوصيات لغرض الوصول الى    

خال مفهوم االستدامة في عملية التصميم والتخطيط ضمن الممارسة المعمارية امكانية اد
  .من العمارة السالمية التقليدية العودة الى االستنباطمن خالل  والتخطيطية 

 
Sustainability for Tradition Cities in The Past  

And The Contemporary Today  
Abstract 
This research is for general sustainable contemporary Architecture 

originated from the Islamic thought and from creates a sustainable urban 
environment through studding the concept of sustainability in general and 
that for local one in special. Achieving dependency of traditional cities on 
the comprehensive ecological approach , as all of our traditional old cities 
have the advantage of sustainability, preceding modern theories in achieving 
environmental and psychological integration, through  meeting general 
human requirements with considering convenient between physical and 
spiritual sides, the most of our contemporary cities suffering lack in giving 
effect to this approach . 

The research depart from the comprehensive ecological approach 
through attempting to explain town space system over its graduate levels, 
this to indicate the differences in space systems and its influence in forming 
the contemporary Urban environment structure and the losing of its permit 
graduates in the comprehensive and local level, from which some 
conclusions and recommendations were obtained in order to include the 
sustainable concept in the design and planning processes in Architectural and 
Planning work obtained from  traditional Islamic Architecture .                 


