
 
  

  

  

  

  :معنى الدينامية

  

امـا  . تشير كبادئة الـى معنـى القـوة    )Dynamometer – Dynomo – or – Dynam(ان كلمة 

اى ذو عالقـة بـالقوة او   ) دينامي او ديناميكي(فتأتي بالمعنى القاموسي ) .Dynamic, adj(مصطلح 

لمتميز بفاعلية مستمرة فهي تشي الى الشىء ا) .Dynamical,adj(المصطلح  واذا جاء .الطاقة الطبيعية

وبشكل عام الديناميكا هو علم الحيل وهو فرع من فروع الفيزياء ويبحث فـي  . )فعال( او تغير مستمر

ويبحث في القوة المحركة طبيعية كانـت او اخالقيـة او   . اثر القوة في االجسام المتحركة والساكنة معاً

  .فكرية 

وتشير الى الدينامية  تفسير الكون بلغة القوى وتفاعلهانظرية ): .Dynamism, n(ان المذهب الدينامي 

 .والنشاطية

كما وقـد تشـير   , المولد وقد يشير الى شخص شديد الفعالية والنشاط, هو الدنام) .Dynamo,n(داينمو 

  .مفردة ديناميكهربائي الى ما يتعلق بتحويل الطاقة الميكانيكية الى كهربائية والعكس بالعكس 

, والحـوار , والنمـو , والتناسل, دبي فيشير معنى الدينامية الى عدة مفردات كاالنسجاماما في الحقل اال

  )١( .والتغيير, والتغير , والقوة, واالنتقال , والتحول , والصيرورة, والحركة , والصراع

  

  االتجاهات النظرية للدينامية

  

  تعود الى كريماس مكونات هذة النظرية : النظرية السيميوطيقية  -١

يث يقول ان هناك حركة من الذات نحو الحصول على موضوع الذي يكون دا قيمة معينة فهي بهـذا  ح

  .عمل وفعل وتفاعلالمفهوم تكون اساس كل 

فالذات ال تحصل على موضوعها االبحركة قد تكون عسيرة او يسيرة وتتضمن هـذة الحركـةاطراف   

والذات الباحثـة  ة الضمنية بين المرسل اليةنزاع ويكون هناك تفاعالً يجري ضم زمن ومكان وان العالق

  .فيه مساعدات وتمنع عنه المعوقات فهي عالقة فيه درجة صراع ليست قصوى



 

بما تعنيه من حركة واحـداث واعمـال   , تقوم على الدينامية والتفاعل والصراع –اذن نظرية كريماس 

  .وأفعال

  

  

  

  -:النظرية الكارثية -٢

يعنى بدراسة موقع الشيء بالنسبة الى االشـياء االخـرى ال   ) الفضاءالحدث و(تعرف بهندسة تحوالت  

   . بالمسافة وال بالحجم 

يتضمن مفهوم الدينامية في مكوناتها حيث يشير روني ان القوانين المحددة لالشكال والبنيـة الديناميـة   

ي فضاء مـن  والمباديءالتى انطلق منها كل موضوع او شكل فيزياوي يمثل مركز جذب نظام دينامي ف

حيث يعتبر البنى السطحية عرضه للتحوالت المستمرة التى تغير من شكلها بسهوله . المتغيرات الداخلية

.  

  .فالنظرية الكارثية بنت اساسها على البنيوية الدينامية 

فالبنية بالنسبة روني توم هـي جـدث   , ان التكوين الشكلي يربط احداثاً عشوائية مع احتمالية رياضية 

ر الموجود في الشيء نفسه وهذا يتضح ان النظرية الكارثية هو البحث عن االستقرار والتحول في التغي

  .ان واحد

  

ان عملية التطور و الدينامية تقع على ارض الفضاء الفيزيـائي وان هـذا   -:نظرية الشكل الهندسي -٣

الشـكل الهندسـي    اذيمكن اتخ .]١٩٨٢توماس بالمر[الفضاء يسمح بخلق المفاهيم والوصف الرياضي 

 مولداً للمفاهيم 

  .التى اليمكن ان تخلق بدونه

  هناك ثالث مراحل اساسية لظبط الدينامية وقوانينها

   .خلق المفاهيم - ١

 .تنظيمها - ٢

  .صياغتها في قوانين تبين كيفية حصول التطور - ٣

متداداً لغوياً اعتبار الجملة المنطلق ضمن النص ليست االا: مثال –اكدت على دينامية بين الدماغ واللغة 

  .لما قبلها وجملة النهاية اال تكثيقاً لما قبلها وسيتم اكمالها فيما بعد

  



 

  -:ة التواصل والعملنظري -٤

بين نظريـات مختلفـة كنظريـة    ) انسجام(تقوم هذة النظرية على اساس الدينامية والتفاعل فهي توليف

  .وياللغ العماللتاريخية ونظرية االفعال الكالمية ونظرية اللعب

وتنتهـي الـى النتيجـة     )النص يمكن حلها ضمن نظرية العمـل  كل مشاكل(حيث يعتمد على المنطلق 

  االساسية 

كل النصوص هي جزء من الحوار الصريح او ضمني وهي ليست اال اشكاال مـن التعـاون يجـب    ( 

  ) .دراستها في اطار نظرية العمل الجماعي 

وكل فعـل  عمل في سلسلة متتالية وحسب خطة معينه  نستنتج ان نظرية العمل هي كل عمل يشير الى

  )١( .تواصلي يكون مترابطاً بتأثير بعضه ببعض ويتداعي بعضه لتداعي البعض

  

تشير تلك المفاهيم الى الدينامية والحركة المادية والمعنوية والرمزية كالتفسير والحركـة والتحـول   

  .واالنسجام

   توجهات حديثة لمفهوم الدينامية
 

Undo :-  التصـميمية ذات جـوهر    يقع مفهوم الدينامية في قلب العملية التصميمية حيث ان العمليـة

  .متحول وتمثل الواقع وتعمل دينامية التحوالت بدورها على احالة ذلك الواقع الى تنظيم فضائي
 

Ungers:- يكتفـي  لفكرة والل التأثير لمحدد ايعتبر الدينامية التحول كظاهرة تمثل عملية لقطع او عز 

ويتم  .بأظهار سمة التناقض انما يفسح المجال للتبادل المشترك في العالقات التى تعبر عن اصل الفكرة

  .االعتماد على االختزال في اظهار التحول 

  

ان البنية الشكلية المعمارية من وجهة نظره هي اساس السـتراتيجيات الديناميـة والتحـوالت     -:ايزمن

 انما هـو شـبكة   على نفسه العمل او النص فالنص ليس شيئاً متكامالً منغلقاً التفككية التى تجري داخل

  .عالئقية ذات دينامية دائمة تتسم بالتحول والترابط 

  

العمارة ذات النصوص الدينامية والمترابطة تظهر معانيها المتغيرة والمتعددة من خالل عالقات مـع   ان

بعداً تركيبياً من خالل محاكاة معينة على مستوى الكل بقية النصوص وان ذلك يعطي العالقات الشكلية 

ومن خارج حقل العمارة مثل محاكاة منظومة الرواية ومنظومة االسطورة بالشكل الذي يجعـل العمـل   

  )١( .فكرته الخاصة به مسرح دينامي متغير ومتحول عارضاًالمعماري اشبه ب



 

  

  -:الدينامية ونظام الشكل المعماري 

  المجرد نظرية الشكل -١

  :ان عالقة التحول تمثل القواعد االساسية لتكوين الشكل المجرد التى التى تحدد باالتي

  وتعتمد على تكرار شكل معين على خط واحد -: ) (Translation عالقة االنتقال -أ

  
  .وهي عملية تناظر حول محور معين -) :Reflection(عالقة االنعكاس  -ب

  

  
  

  .مع تغيربالحجم وفق معامل ثابت وهو تكرار -):Scale(عالقة المقياس  - جـ

  



 

  
  

  .وهو تكرار حول نقطة معينة محوراً -):Rotation(عالقة االنحراف الدوراني  -د

  
هناك اربع انواع من العالقات حيث تحول الشكل الى شكل اخر  -:مباديء عالقات التحول المقيسة -٢

  )١(.المقياس, االنعكاس, حراف الدورانياالن, بدون فقدان اي خصائص وهي ايضاً النقل

  

, االنحـراف الـدوراني  , االنتقـال , التغيـر , نستنتج ان مفهوم الدينامية يتم تعريفه من خالل التحول

  .االنعكاس, المقياس

  

  التكنلوجيا والشكل

يهـا  عن بنية متجانسة التى يكون ف فهي عبارة, النه تعبر او تحقق لهاوسيلة لنقل االفكار هي -:الشكل 

ويمتلك الشـكل مجموعـة مـن     .عدد العناصر المدركة المرتبطة بعالقات الدراك صفات ذلك الشكل

الخواص التي تجعل الشيء مدرك ويتكون الشكل من اجزاء متعددة ويكون هنـاك عالقـات فيزيائيـة    

  وحسية و بصرية

  )٢( ).رفعت الجادرجي( فالشكل هو تجسيد مادي الذي يكونه المجموع الكلي للعناصر 



 

  

   -:الشكل المعماري

فهو الجزء الظاهر في العمارة فهو ناتج من تحوالت الشكل هو ناتج نهائي للحقيقة الفيزياوية في العمارة 

ويكون الشكل في العمارة غير محدد فالشكل هو ليس فقط جانب تشكيلي انمـا  . فكرية وفي نظام المادة

  .بمقومات الزمن والحدسويرتبط تمثل دالالت رمزية وانشائية وسيكولوجية 

  :نظام مادي اما يكون المما اظهر ان الشكل هو تجسيد مادي و

  .طبيعية وتشمل البيئة والعوامل المناخية - ١

 .واالنشاء والتقنيات المتاحة دتكنلوجية وتشمل الموا - ٢

 .العوامل الروحية وتشمل الدين والسياسة والمجتمع - ٣

 )٢( .مالية و االتجاهات المعماريةعوامل طابع العصر ويشمل االقتصاد والقيم الج - ٤

  

  ان اساس هذة الدراسة يعتمد على تجسيد الشكل من خالل التكنلوجيا
  
  
  :التكنولوجيا -

  :اشتقاق آلمة التكنولوجيا
إغريقي األصل حوته جميع دوائـر المعـارف وبسـائر اللغـات      التكنولوجيا مصطلح مركب  

فيشير إلى أن كلمة التكنولوجيا مشتقة   (Heidegger) أما ,استوعبته كما يقول الباحثان ذياب ومظلوم 
حيث ان لهـــذه المفردة مظهرين، فهـي وان   (Techne)التــي تعود الى  (Tec-Ton)من لفظة 

كانت تعني اسما داال على الفعاليات والمهارات التي يتجلى بها الحرفي اال انها تشـمل كـذلك الفنـون    
  . العقلية والفنون الجميلة

رواد الفلسـفة الظاهراتيـة وأيضـا بعـض      (Technology)رجع أصل كلمة تكنولوجيا كما ي  

، يمثـل   (Techne + Logo)المنظرين المعماريين إلى إنها تتكون من جزئين هما التقنيـة والمنطـق   

 Logos)الفعال ويعتمد على منطـق التقنيـة    (Practical)الجزء االول الجانب العملي  of  Techne) 

، مادي Actual، واقعي  Individual ، فردي Objectiveموضوعي ، Manualيدوي ويتصف بكونه 

ويعتمـــد علـى    Theoreticalبينما يمثل الجزء الثانــي الجانـب النظري . Concreteملموس

، Abstract، تجريـدي  Generalويتصـف بكونه عمومي . (Techne of Logos)تقنيــة المنطق 

  .Subjective، ذاتي Contemplative، تأملي Mentalفكري 
  
  :تعريف التكنولوجيا ٢-١-١-١



 

التكنولوجيا هي مجموعة المعارف والخبرات المتراكمة والمتاحة واالدوات والوسائل المادية والتنظيمية 

واالدارية والمعنوية المستخدمة الداء عمل او وظيفة في مجال الحياة اليومية الشباع الحاجات المادية 

  .انت على مستوى الفرد او المجتمع أكوالمعنوية سواء 

ان التكنولوجيا فنونا تتمثل فيما يفعله االنسان للحصول على عالم مصغر ضمن العالم  (Semper)ويبين 

  . الطبيعي، ساعيا الى إيجاد التكامل الذي ينقصه

صعيد  التكنولوجيا بانهاممارسة ضرورية القامة التوافق بين الذات وبيئتها على (Fischer)ويرى 

فيزياوي ونفسي، فاالنسان يسعى الستكمال مقومات ذاته من خالل انتاج واقع اكثر شمولية لخدمة 

  .االنسان وتلبية رغباته

او (industry) او الصناعة  (technique)يأتي مفهوم التكنولوجيا متداخأل مع تعاريف التقنية و

أتي احيانا مقرونا بحقل انتاجي مثل وي(work) او العمل (art) اوالفن (machinery) المكائنية 

  )٣(. جيا البناءتكنولوجيا الفضاء او تكنولو
  
  
  

  التكنلوجيا والعمارة 
وتشـمل  (واالخـر نظـام ظـاهر   ) الفكر التصميمي(ان العمارة متكونه من نظامين احدهما نظام كامن 

  .روالتكنلوجيا هو المفصل لتحويل الكامن الى ظاه) االنظمة المادية في العمارة
  

و و التصنيع من خاللهما  المواد الذكية الداينامية: تناولة في الدراسة هيالم) التقنية(االساليب التكنلوجية 
  يظهر الدينامية في الشكل  

  
  :العالقة بين التقنيات والشكل في العمارة

  
اي تكـوين   ان تكوين الشكل يمثل نتيجة طبيعية النواع التقنيات المستعملة وان) اوكست شوزيه(يقول 

يمثل طريقة لالنشاء وهو يعتبر التكنولوجيا مسؤولة عن جميع عالقات الشكل، مثل التناسب والمقيـاس،  
-Neo)عـن النظريـة الحديثـة لالنتـاج     (Frampton)كمـا تحـدث   . التنظيم والتوزيع الفضـائي 

Productivism)  مشيرا الى اعمال(Norman Foster)  مـاري  والتي تركز على عالقة الشـكل المع
 Technique)بشكل مباشر بالمواصفات القياسية للمنتج ووظيفته، ويؤكد على ان التقنية تخلق الشـكل  

Creates Form) .  
  

تعتمد على توفير االمكانات التكنولوجية القادرة على تمثيل مجموع  (form)كما ان عملية تكوين الشكل 
لة االتصال ونقل المعاني بين المعمار واالخرين االفكار الى مادة ملموسة ويكون الشكل النهائي هو وسي



 

فهو يعتبر ان ترتيب عناصر البناء لتحديد الشكل وتلبية المتطلبات الوظيفية، النفعيـة   (Schulz)، اما 
والجمالية والبيئية، وان توفر االساليب التكنولوجية الالزمة لتحقيق ذلك الحل، سـيعطي ترتيبـا معينـا    

ساليب التنفيذ، وان عدم االضطرار الى اللجوء الى تغيير الشكل وفقا لالسـاليب  لعناصر ومواد البناء وا
التكنولوجية المتوفرة يجعل التكنولوجيــا وسيلة لتلبية المتطلبات الوظيفيــة والتعبيريــــة فـي   

  .وقت واحد من خالل الشكل النهائي
  

بانه يمكن التعبير عن ذروة التقدم التقني  الذي اشتهر بمنشآته المعدنية،) ميز فان درو(ولقد آمن المعمار 
التي توصلت اليهــا مختلف المعـــارف من خالل العمارة، اذ بها يطبق االنسان ما وصلت اليـه  

  .حدود معرفته 
فيحدد مهمة المهندس المعماري بحمل نتاجه االساليب التقنية من ناحية ) لويس سوليفان(امــا 

لمية من ناحية اخرى، وذلك بصياغتها في شكل يجمعها في تعبير جمالي والمنطق ونظام التكنولوجيا الع
  . واحد

كما تعد التقنيات هي حلقة الوصل بين المضمون الفكري والشكل الناتج، فهي التي تعمل علـى  
ترجمة االفكار الى مواد مادية محسوسة، او بعبارة اخرى هي المعمل الذي يجري فيه تحويل المبـادئ  

  )٣(.الشكل المعماري غات وساحات واحياء وقرى ومدن، ينتج عن هذه التقنياتالى مبان وفرا
   

يستنتج مما سبق بان السمات الشكلية تعبر عن نوع المواد او التقنية المستخدمة في انتـاج  
االشكال، الن تكوين الشكل يمثل انواع التقنية المستعملة ويعبر عن طريقة االنشاء، وكذلك يعتمد على 

ات التكنولوجية التي تحول االفكار الى مادة ملموسة وتنقل المعنى الى االخرين، كما ان اساليب االمكان
التكنولوجية تلبي المتطلبات الوظيفية والنفعية والجمالية والبيئية من خالل الشـكل ووفقـا لترتيـب    

  . عناصر البناء التي تحدده، اذن التقنية تخلق الشكل
  

  التكنلوجيامن خالل تحقيق الدينامية في الشكل 

الة حيث تؤثر وتتأثر مع االنظمة االخرى في العمارة ويكون الشكل في العمارة ذو طبيعة دينامية وفع ان

ناتج من جراء عمل تحولي او عمليات تحولية يجري على نظام المادة في العمارة وبدورها ايضاً سوف 

الشكل هو جزء من دينامية في العمارة وتكون يؤثر على نظام الشكل في العمارة وهذة الحركة في نظام 

  )٢(.والعالقات التى تربط هذة االجزاء الدينامية من خالل دينامية بين االجزاء

  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يظهر المرتكز المادي للتكنلوجيا الحديثة واضح االتساع والتطور عما اعتمدته  -:تكنلوجية المواد

رت تؤدي التغيرات المعرفية و التقنية الى تقديم منجات مادية وخدمية اثاذ , التكنلوجيا البدائية و التقليدية

في النظم المنشئية وفي اساليب االنهاء والعزل البيئي فكان لها دور في تغيير ادائية الفضاءات واقامة 

  .اسس جديدة لالرتباطات الفضائية الداخلية بينها وبين الخارج

قد يكون مبدأ الحقيقة اليوم يخترق بشكل تام من قبل التقنية الصناعة في صياغة حقيقة جديدة للمواد 

اذ نالحظ . خاصة الداخلة منها في تكوين العمارة, تختلف كليا عما الفناه من ثبوت في استخدام المواد

حيث يمكن  .واد الطبيعيةتغيرا شامال بالسعي وراء المواد الهجينة ذات االشكال البعيدة عن صفة الم

اظهار التطور الحاصل في تكنولوجيا المواد ضمن اربعة مستويات هي المتعلقة بالوزن والشكل 

  .والتكوين الجزئي والسلوك

وما زالت العديد من المواد البنائية الجديدة التي اصبح يطلق عليها المواد , حيث انتجت تكنلوجيا المواد 

  )٤(.ة في االستجابة وكفاءة في االداء للوظيفة المستخدمة الجلهاالذكية لما تظهره من فعالي

  

  :المواد الذكية 

ان العالقة بين العمارة والمواد في السابق كانت بسيطة حيث ان اختيار المواد يتم اما تبعا لفائدتها 

اال . يفة و الشكلتابعا لمسألة الوظاى ان اختيار المواد كان . وتوفرها او تبعا لشكلها وقيمتها التزيينية

عند ظهور اول مادة ذكية تجارياً   والمعرفة بأنها المواد عالية  ١٩٩٢ان عالم المواد قد تغير منذ عام 

كما ان مصطلح الذكاء قد اطلق على المواد التى صممت لتحسين . الهندسية التى تستجيب بذكاء لبيئتها

اد البنائية التقليدية الساكنة في محاولتها لمواجهة التحول الجوهري من الموبيئتها وتمثل المواد الذكية 

  .القوى المؤثرة على المبنى الى المواد الذكية الدينامية في سلوكها لالستجابة لهذة القوى

  تتميز المواد الذكية بعدد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من المواد التقليدية وهي 

  .اللحظة حيث انها تستجيب بنفس:  Immediacyالفورية -



 

 .لكون الذكاء في هذة المواد داخلي وليس خارجياً: Self- actuationسرعة الزوال  -

 .كون استجابتها متميزة وقابلة للتنبؤ: Selectivityاالنتقائية  -

 .كون االستجابة تكون موضعية بالنسبة للحدث المحفز: Directnessالمباشرية  -

  

  وتقسم المواد الذكية بصورة عامة الى نوعين

, االلكترونية,الميكانيكية, الكيمياوية ( وهي المواد التى تغير واحداً من خصائصها : النو ع االول 

وان هذا التغير في . كاستجابة مباشرة للتغير في البيئة المحيطة بهذة المادة) او الحرارية, المغناطيسية

ة الى حاتها السابقة بزوال العود( الخصائص يحدث بدون اي تدخل او تحكم خارجي وهو قابل لالنعكاس

  )المؤثر

شكل الى اخر وبدون اي تدخل  اما النوع الثاني فيشمل تلك المواد التى تغير الطاقة الساقطة عليها من

  كم خارجي ايضاَاو تح

  -:انواع المواد الذكية

  ويكون على عدة انواع حسب التكنلوجيا المستخدمة فيه او منها -:الزجاج الذكي: اوال

١-Photochromic Technology  : تمتص االشعة الساقطة عليها والذي يسبب تغيراً كيمياوياً قابال

ها تعتمد على مدى وان شدت) مثل االزرق الشفاف( وتظهر المادة بلون الموجة التي تعكسها . لالنعكاس

  )٤(. وتستعمل هذة المادة لتقليل الكسب الشمسي والوهج, مباشرية التعرض

  

  
  
  
  
  
٢- Electrochromic Technology :مواد المستعملة فيها هذة التكنلوجيا بقابليتها على وتعرف ال

اج يتحول الى فالزج. نتيجة استخدام التيار الكهربائي او الجهد الكهربائي) قابل لالنعكاس( تغيير لونها 

  .ويعود الى حالتة الشفافة عند عكس هذة الفولتية , العتمة بسبب فولتية قليلة 



 

٣ - Liquid Crystal Technology : البلورات الصلبة وبين ان البلورات السائلة هي مرحلة وسيطة

يث تعمل ح. وهي عبارة عن سوائل منظمة باتجاهات معينة حساسة للمجال الكهربائي , الحالة السائلة 

  .عمل الباب اما تسمح للضوء بالمرور او ان التسمح

  

٤ - Suspended Particle Display  : ويتكون الزجاج المستخدم عدد من الطبقات من مواد مختلفة .

تحتوي الطبقة الفعالة عللى جزيئات وبشكل عشوائي ويكون ذات شكل ابري عالقة في سائل بشكل 

رور التيار الكهربائي تنتظم هذة الجزيئات بحيث تسمح للضوء وهي من الموصالت عند م,عشوائي 

  .بالمرور

تعمل هذة الخاليا على تحويل ضوء الشمس مباشرة الى طاقة كهربائية مهما - :الخاليا الشمسية  -:ثانياً

حيث انها تستخدم الضوء المباشر باالضافة الى الضوء المشتت والمنعكس من . كان حالة الطقس 

  .ورة لتوليد الكهرباء االسطح المجا

  

  الزجاج العازل : ثالثاً

ويعتمد في في عملة على . يعمل على توزيع االنارة بصورة متساوية في الفضاء دون ظالل قوية 

تعمل على توزيع الضوء في الفضاء . صفحة رقيقة تحتوي على عدد كبي من الخاليا تشبة خاليا النحل 

رها من خالل االنعكاسية العالية لجدران الخاليا التي تتضمنها باالضافة الى خاصية العزل التى توف, 

  )٤( .وبذلك يوفر التحكم الشمسي حسب الوقت من السنة وحسب الوقت من النهار.

  

  
  

  

  وتكنلوجيا حديثة ذات تفاعل ودينامية مع الطبيعة  امثلة عن المشاريع المستخدمة فية المواد الذكية

  )Conde Nast(برج  مبنى- ١

فقد استخدم في ) . فوكس وفول معماريون( في نيويورك وهو مصمم من قبل ) طابقاً ٤٨(ن من يتكو

المبنى زجاج ذكي تسمح بدخول ضوء الشمس الطبيعي وتبقي الحرارة و االشعة فوق البنفسجية خارج 



 

جودة المو photovoltaic panelsكما ان لوحات . المبنى وتقلل من فقدان الحرارة الداخلية في الشتاء

 ١٥(من الخارج تزود المبنى بطاقة اضافية تصل 

   ) .كيلو واط

 
 

  
 

   Swiss Re Tower مبنى - ٢

بكفاءته يمتاز هذا المشروع . صمم هذا المبنى الموجود في لندن المعماري نورمان فوستر وشركاءه 

. تقليدية مماثلةمن اجمالي الطاقة الذي تستهلكه بناية %) ٥٠(العالية في استهالك الطاقة يصل الى 

وتتكون واجهة . ويتجلى غنى المبنى بمزايا توفير الطاقة في استعمال االضاءة والتهوية الطبيعيتين 

   .المبنى من طبقتين من زجاج تحيطان بتجويف مهوي بالستائر الموجهة بالحاسب االلي

وسرعة الرياح  كما ان نظام حساسات اطقس الموجود على المبنى من الخارج يراقب درجة الحرارة

اما شكل المبنى فهو . ويقوم بغلق الستائر وفتح لوحات النوافذ عند الحاجة, ومستوى اشعة الشمس

  .مصمم بحيث يزيد من استعمال ضوء النهار الطبيعي ويقلل من الحاجة لالضاءة االصطناعية 

  

  
  



 

  
  

    
  

  برج الحرية  - ٤

وتم تصميم هذا . سيتم بناء هذا المشروع في الموقع السابق لمبنى مركز التجارة العالمي في نيويورك

حيث ) Skidmore Owings & Merrill and Studio Daniel Libeskind(المشروع من قبل 

واح الشمسية التى تقوم بتوليد طاقة باالضافة الى االل) قدم ١.٧٧٦(يحوي البرج الذي يكون ارتفاعه 

  .توربينات ايضاً لتوليد الطاقة وجود 



 

  
  دور االساليب التكنلوجية لخلق العمارة الدينامية  

  

 . تعتبرالمباني الديناميكية بمثابة تحد للعمارة التقليدية، والتي تعتمد حتى اآلن على الجاذبية األرضية 

يناميكية والمباني الدوارة رمزاً لفلسفة جديدة ستغير شكل مدننا ومفهومنا حول وسوف تصبح العمارة الد

تتميز الحياة المعاصرة بالديناميكية، ولذا يجب أن تكون المساحة التي نعيش فيها ديناميكية هي  .الحياة 

 األخرى، وقابلة للتعديل حسب احتياجاتنا التي تتغير باستمرار، وحسب مفهومنا للتصميم وحسب

 ...مزاجنا

وتغير االتجاه والشكل من الربيع إلى الصيف، ومن شروق ... وسوف تتعقب المباني إيقاعات الحياة

  .سوف تكون المباني نابضة بالحياة... وسوف تعدل نفسها حسب الطقس...الشمس إلى غروبها

  

 :العمارة المصنعة 

يضع اإلنسان حجراً فوق اآلخر، وقالباً ... منذ أن قام قدماء المصريين ببناء األهرامات، لم يتغير الكثير

فقط، مع برج إيفل  ١٨٨٠ولم  يبدأ استخدام هياكل الصلب في اإلنشاء إال عام . من الطوب فوق اآلخر

  ١٩٠٥في باريس، آما استخدام الخرسانة المسلحة فكان عام

لمصانع باستخدام الطرق ، بدأ اإلنسان إنتاج األشياء في ا ررة الصناعية األولى، مانشستومنذ الثو. 

  الصناعية، ولكن ال زالت معظم المباني حتى اليوم تنشأ في الموقع



 

وفي الواقع ... في الوقت الحالي، أي منتج هو نتيجة عملية صناعية ويمكن نقله إلى جميع أنحاء العالم

 نحن ننتج السيارات

ا وافر المواد بها، وتوافر تكنولوجيوالقطارات وأجهزة الكمبيوتر والمالبس، في مواقع يتم اختيارها لت

الرخيصة، وتوافر الكفاءة، باإلضافة إلى أي ظروف أخرى تحول  اإلنتاج الجيد، وتوافر العمالة

 حيث ظهرت في االونه االخيرة فكرة تصنيع وحدات و .المنتجات توليفة إلى توليفة من الجودة والتكلفة

لتجميع تصل الموقع المباني من قطاعات سابقة ا وتصنع هذه. إنتاج أي نوع التصميمات في الورش 

بشكل تام في المصنع، وتجهيزها بكافة " الوحدات"يتم االنتهاء من إنتاج  يب السريعرتوهي جاهزة للت

 أعمال السباكة وأنظمة الكهرباء بما في ذلك جميع

وفي . ثاثالتشطيبات من األرضيات إلى السقف والحمامات والمطابخ والمراحيض واإلضاءة واأل

  . الموقع، سيتم توصيلها  ببعضها بطريقة ميكانيكية، إلنشاء مبنى مكتمل خالل وقت قصير للغاية

والتى اعطت للشكل داينامية وقابلة  من اهم المشاريع المستقبلية التى تعتمد على فكرة تصنيع الوحدات

  .للتغيير والتحول

 .وينتج طاقته من الطبيعة البرج الدوار هو أول مبنى ذاتي الطاقة في التاريخ،

ومع . يستطيع البرج الدوار إنتاج الكهرباء بفضل التوربينات الهوائية المرآبة بشكل أفقي بين الطوابق

من ... أن التوربينات الهوائية التقليدية العمودية تنطوي إلى حد ما على بعض اآلثار السلبية على البيئة

 اناحية المنظر والحجم واألساس وطرق بنائه

وسوف تنتج طاقة ... الطوابق إال آن هذه المسائل ال تنطبق على التوربينات األفقية التي توضع بين 

  .المبنى وسوف تتمكن من إنتاج المزيد من الطاقة الخضراء للمنطقة المجاورة الحتياجات اضافية

  

  



 

  
حيث يعتبر النواة  تلتف حوله الطوابق كبير من االسمنت المسلح يتكون المبنى من عمود 

 . والمحورالرئيسي

  .بين كل طابقين يوجد ترس دوار يلتف فوقه الطابق بشكل مستقل 

  وحدات صندوقية  ٨يتكون الطابق من 

 .المبنى منشأ بنظام الوحدات الصندوقية حيث يتم تصنيع الوحدات في المصنع ثم تركيبها 

 .فقط يتم تصنيع الدور خالل ثالث أيام 

 دقيقة ٩٠أقصى سرعة لدوران الطابق دورة كاملة كل 

 :كيفية دوران البرج 

وتمثل ) ترس ٧٩(البرج لديه القابلية لتوليد الطاقة من خالل التروس الدوارة الموجودة بين كل طابقين 

 .هذه التروس تربينات رياح لتوليد الطاقة للمبنى وبعض المباني المحيطة 

بتوليد الكهرباء اثناء دوران ادواره ولكنه يستخدم الطاقة الكهربائية فى عملية هذا المبنى ال يقوم  

 "ستكون البناية االولى في العالم التى تدور ويتغير شكلها الخارجي باستمرار" ويقول المصمم  .الدوران

  

  



 

   
  

 :سمات العمارة الديناميكية 

 .المسقط األفقي نظرا الستقالل كل طابق عن الطوابق األخرى المرونة الكاملة في تصميم  -

 . تنتج الحركة في المبنى من خالل التوربينات التي تحركها الرياح لذا فهي ذاتية الطاقة  -

ميزة األساسية للبرج هي قدرته على إنتاج الطاقة ذاتياً وقدرته على توفير المزيد من الطاقة  -

لطاقة ليس فقط الحتياجاته الذاتية، بل وتوفير احتياجات المنطقة من خالل إنتاج ا(لشبكة الطاقة 

 .)المجاورة بالكامل

ا هة من المقاومة والمرونة مما يجعلالنظام االنشائي للمبنى سيكون غير تقليدى بدرجة عالي -

 مقاومة للزالزل

  

  

  

  االستنتاجات 

  

  .فاعل يتحقق مفهوم الدينامية من خالل الحركة و التحول واالنسجام والت - ١

في العمارة يتحقق الدينامية في الشكل من خالل ارتباطها بمصوص اخرى مما يعطي للشكل  - ٢

بعداً تركيبياً من خالل محاكاة معينة مما يجعل العمل المعماري اشبه بمسرح دينامي متغير 

 ومتحول 



 

 سالمقياتغير ب, االنحراف الدوراني, انعكاس, يتحقق الدينامية في الشكل من خالل االنتقال  - ٣

ان اساليب التكنولوجية تلبي المتطلبات الوظيفية والنفعية والجمالية والبيئية من خالل الشكل  - ٤

 . ووفقا لترتيب عناصر البناء التي تحدده، اذن التقنية تخلق الشكل

اى عملية تحولية تجري على نظام المادة في العمارة وبدورها ايضاً سوف يؤثر على نظام  - ٥

 .وهذة الحركة في نظام الشكل هو جزء من دينامية في العمارةالشكل في العمارة 

تمثل المواد الذكية التحول الجوهري من المواد البنائية التقليدية الساكنة في محاولتها لمواجهة  - ٦

 .القوى المؤثرة على المبنى الى المواد الذكية الدينامية في سلوكها لالستجابة لهذة القوى

لمستخدم فيها المواد الذكية هي التفاعل و عالقة دينامية مع البيئة ان من اهم صفات المبانى ا - ٧

 .المحيطة لتحقيق التكيف واالنسجام

ان تطور فكرة تصنيع الوحدات والتطور التكنلوجي لالساليب الميكانيكيه ساهمت في خلق    - ٨

  .العمارة الداينامية وقابلة للتغيير والتحول

  

  

  
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  المصادر 

رسالة , دينامية وتوليد الشكل المعماري في الطرز المعماري, حاتم سليمان بيداء, العبودي - ١

  .٢٠٠٤ماجستير 

, ي في العمارة دراسة تحليلية للفعل التكنلوج: العمارة والتكنلوجيا , هوشيار قادر, رسول - ٢

 .٢٠٠٣, جامعة بغداد: بغداد , اطروحة دكتورا



 

التقني في تقليل كلفة المبنى -اسة االثر البيئيدر: االبنية المدارية الذكية, رضاب احمد , محمود  - ٣

 ٢٠٠٩.رسالة ماجستير, االنشائية والتشغيلية 
  

  تطويع المادة : اثر التكنلوجيا على العمارة العراقية المعاصرة , منور صباح حسن , الشابندر -٤    

       , جامعة التكنلوجيا:  بغداد, رسالة ماجستير , البنائية الحديثة في تعزيز الفكر المحلى العراقي     

    ٢٠٠٤ .  

  


