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ABSTRACT 
The movement of the building is one of the methods of formation and is the method of expressing 
architectural ideas, and the movement includes both the actual movement and the static movement, a 
movement that is produced by arranging the elements of origin, its lines, basic forms and levels to give 
a sense of movement. The dynamic movement was until recently a difficult dream to achieve, but it 
started to achieve, but it is with a small building, and before that it started in Kintika in large buildings 
and blocks in several countries, including Egypt and Brazil, and others. And the dynamic dream of the 
big blocks started to appear on the horizon. For each role to move separately to become one of the 
points of distinction in the visual image as one of the elements of the quality of urban life, as the 
research deals in the first part with the research introduction and presents the research problem and the 
importance and objectives and hypotheses and questions and methodology of the research, then in the 
second part deals with definitions related to the topic of research to be transferred In the third part to 
the historical background, it deals with the movement in contemporary architecture, to move to the 
fourth and fifth parts and review deconstructive architecture and dynamic architecture as major design 
trends in contemporary architecture, and in the sixth part deals with the study of the design process to 
demonstrate how the direction of movement in architecture as a design trend can contribute to 
creativity In architectural design, and in the seventh part it deals with explaining how design trends 
affect the visual image of cities and consequently on the quality of urban life, so that the research in the 
eighth part reaches practical study - relying on it on the curriculum Leila - including concludes 
Checklist Check List to end your search results and recommendations. The research concluded that the 
movement in architecture as a design trend has a major role in shaping the visual image besides it is 
one of the factors for improving the quality of urban life through the production of contemporary mass 
formations that are distinctive signs of cities  
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  الملخص    

ة الفعلیة  ـــــــــــ من الحركًلٌكعلي و الحركة تشتمل و ھي أسلوب التعبیر عن األفكار المعماریة ، حركة المبني ھي أحد أسالیب التشكیل 
ومستویاتھ لتعطى االحساس وھى حركة تنتج عن طریق ترتیب عناصر المنشأ وخطوطھ وأشكالھ االساسیة و الحركة الساكنة 

 بدأت     و قبلھاا بدأت في التحقیق و لكنھا بمبني صغیر كانت إلي وقت قریب حلم صعب تحقیقھ إال أنھالحركة الدینامیكیة .  بالحركة
بل  في الظھور باألفق حلم الدینامیكیة للكتل الكبیرة و بدأفي دول متعددة منھا مصر و البرازیل و غیرھا یكا في مباني و كتل كبیرة الكینتب

 ، جودة الحیاة العمرانیةالصورة البصریة كأحد عناصر التمیز في صبح أحد نقاط لتتعدي األمر لتفكیك الكتلة لیتحرك كل دور علي حدة 
حیث یتناول البحث فى الجزء االول المقدمة البحثیة ویعرض فیھا المشكلة البحثیة وأھمیة وأھداف وفرضیات وتساؤالت 

 البحث، ثم یتناول فى الجزء الثانى التعاریف المتعلقة بموضوع البحث لینتقل فى الجزء الثالث الى الخلفیة التاریخیة ومنھجیة
یتناول الحركة فى العمارة المعاصرة، لینتقل الى الجزء الرابع والخامس ویستعرضان العمارة التفكیكیة والعمارة الدینامیكیة 

مارة المعاصرة، وفى الجزء السادس یتناول دراسة العملیة التصمیمة لبیان كیف یمكن أن كاتجاھات تصمیمیة رئیسیة فى الع
یسھم اتجاه الحركة فى العمارة كاتجاه تصمیمى فى تحقیق االبداع فى التصمیم المعمارى، وفى الجزء السابع یتناول بالشرح 

لى جودة الحیاة العمرانیة، لیصل البحث فى الجزء كیف یؤثر االتجاھات التصمیمیة على الصورة البصریة للمدن وبالتالى ع
 ومنھا یستخلص قائمة التحقق لینتھى البحث الى النتائج - معتمدا فیھا على المنھج التحلیلى -الثامن الى الدراسة العملیة 

 الى جانب أنھا واستنتج البحث أن الحركة فى العمارة كاتجاه تصمیمى لھا دور كبیر فى تشكیل الصورة البصریة. والتوصیات
  أحد عوامل تحسین جودة الحیاة العمرانیة من خالل انتاج تشكیالت كتلیة معاصرة تعتبر عالمات ممیزة للمدن

  

   ،  اإلستاتیكیةالحركة ،الحركة  ،جودة الحیاة العمرانیة  ، التشكیل الكتلي، الكینتیكا، العمارة الدینامیكیة :  مفتاحیة الكلمات ال
   التقاط المضیئة،البصریة  الصورة                           

  :المقدمة  -١
و بالتالي الذرات و كل منھا لھا تأثیر علي الطبیعة اإللیكترونات داخل ّبدا من حركة المجرات و الكواكب إلي  للطبیعةالحركة ھي الشكل األساسي 

ھي أسلوب التعبیر عن األفكار الحركة في العمارة و " اكنة أو الدینامیكیة مما تؤدي إلي الحركة سواء السالعمارة تتأثر بالطبیعة و بالتكنولوجیا 
 أفضل جودة مما أدي إلي تسابق الدول و بخاصة المتقدمة في تصمیم و تنفیذ األبراج المشتملة علي الحركة للحصول علي  )١ " (المعماریة

    حیاة عمرانیة

  : المشكلة البحثیة  ٢-١
ي جمود في الحركة الحقیقیة لكتل المباني بالرغم من تطور التكنولوجیا و طبیعة الحیاة تتمثل فالمشكلة الرئیسیة 

  :المتمركزة في الحركة بالرغم من محاوالت عدیدة لتحریك فراغات داخلیة من الكتل و ذلك للمشكالت الثانویة التالیة 
 التكلفة المغالي بھا للعمارة الدینامیكیة •
 بنيواج أجزاء الم كبیر ألزدھالك •
 اإلحتیاج إلي تصنیع الكتل بمصانع و نقلھا للموقع •
 اإلحتیاج إلي عمالة ماھرة و فنیة عالیة •
  ألولیة الدورانوجود محددات تصمیمیة بالمساقط األفقیة و الواجھات الكتلیة •
 حتي ال ینھار المبني) رمان بلي(اإلحتیاج الدائم للصیانة و بخاصة عناصر الدوران  •

    :أھمیة البحث ٣-١
تكمن أھمیة البحث في إلقاء الضوء علي توجھ معماري كان بالماضي القریب حلم صعب تحقیقھ لرفع كفائة الصورة 

   جودة الحیاةمما لھ التأثیر علي  التسویقیة
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  : أھداف البحث  ٤-١
للحصول على تصمیم   Check Listمن خالل قائمة تحقق فى محاولة صیاغة منھجیة یھدف البحث بصفة اساسیة 

أبراج دینامیكیة تدور حول نفسھا أفقیا دورة كاملة للحصول علي أعلي تصلح لتكون  للمساقط األفقیة و الواجھات عمارىم
   -:و ذلك من خالل األھداف الثانویة التالیة    متمیزةبصریةكفائة لصورة 

 الخلفیة التاریخیة للمباني المتحركةالتعرف علي  •
 ددات المباني الدینامیكیةإیجابیات و سلبیات و محالتعرف علي  •
 جودة الحیاة العمرانیة التعرف علي  •
  للمدینةالبصریةالصورة التعرف علي  •
 المناسب للعمارة الدینامیكیةالتعرف علي أسس التصمیم المعمارى  •
 Check Listصیاغة قائمة تأكد من المنھجیة المقترحة  •

   :المیدانیة الدراسة ٥-١
 –مجمعة لشركات كبیرة  أبراج إداریة –الحركة بالعمارة في المباني العامة المتعلقة بجمھور مثل فنادق رأسیة جد  توابالتفكیر التقلیدي یؤدي إلي

 فتم إختصاص البحث ، لذا  مثل الفیالت للحد من التكلفة علي الوحدة الواحدة بتوریعھا علي وحدات المبنيو اإلبتعاد عن المباني السكنیةمتاحف 
حیث أنھا تمثل الواجھة و ما لھا من تأثیر علي كل من جودة الحیاة العمرانیة بدون التقیید بنوع إستخدام المبني  سیة المتحركةالرأاألبراج بدراسة 
   و لتأكید الفرضیة فقد تم إختیار عمارة متحركة تمثل دینامیكیة و أخري الكینتیكا و أخري حركة ثابتةللمدن  التنمیة اإلقتصادیةو البصریة

   : البحـــــــــثتتساؤال ٦-١
و كذلك   و الدینامیكیةمستقبل العمارة الكینتیكیا یحاول البحث االجابة على العدید من التساؤالت والتى تتمركز حول

  : و من ھذه التساؤالت ما یلى مستقبل الحركة اإلستاتیكیة بعد الدینامیكیة 
 ما ھي العمارة المتحركة ؟ و ما ھي معایرھا؟  ١-أ
  ھر أبراج دینامیكیة؟ لماذا یتم تأجیل الموعد المقترح إلفتتاح األبراج الدینامیكیة الكاملة؟ھل ستظ ٢-أ
   لماذا رواد عمارة الدینامیكیة تكون أول أعمالھم تصمیم أبراج دینامیكیة دون تنفیذ؟٣-أ
  ھل العمارة المتحركة تحتاج إلي تكنولوجیا التصمیم و التنفیذ الحدیثة؟٤-      أ
 ما عالقة العمارة المتحركة بالتفكیكیة؟ ٥-      أ
  ما ھي أھمیة العمارة المتحركة؟١- ب
   ما الذي یحتاجھ األنسان لكي یشعر بالراحة الكاملة تجاه  مبني الخارج؟ ٢- ب
   ھل التكلفة العالیة لتلك المباني تعادل الھدف منھا؟٣- ب
   ما ھي تفاصیلھا؟یمكن أن تكون محلیة؟ ھل واجھات العمارة الدینامیكیة یجب أن تكون عالمیة أم ٣- ب
  علي الصورة البصریة؟ ما أثر العمارة المتحركة ٤- ب

  :  فرضیات البحث ٧-١
  : وھى األربعة التالیة یرتكز البحث على الفرضیات

 الدینامیكیة الساكنة ھي أحد أنواع العمارة المتحركة •
 )تجاه خامسإ ( للعمارة التفكیكیةإتجاھاتالعمارة الدینامیكیة ھي أحد  •
  التغییر بالمكونات المادیة للتصمیم المعمارىلالخمن  إن إدخال عنصر الحركة بمفھوم العمارة الدینامیكیة قد یساعد •

 مزیدبالو
 من التعقید المعمارى قد یصبح المبنى معلم و رمز معماري و عمرانى بالمدینة

 كتلي معاصر تشكیل لالمسبق تنبع من تنافس الدول علي الظھور جودة الحیاة  •

  :  تحدیات البحث ٨-١
  :واجھ البحث عدة تحدیات و ھي       

 ندرة المراجع و األبحاث التي تختص بالتفاصیل و التقنیات الخاصة بمجال البحث

   متحرك مكتمل دینامیكيحتي األن عدم إتمام برج 

    :منھجیة البحث ٩-١ 
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الخلفیة التاریخیة للعمارة و  عاریف المتعلقة بموضوع البحثالتیتم عرض البحث یتكون من جزئین األول نظري و فیھ 
فقیة و الواجھات و جودة یجابیات و سلبیات و محددات التصمیم للعمارة الدینامیكیة علي مستوي المساقط األإ و المتحركة

  -: و ھو الوصول البحثيئیسي الرو ذلك  للوصول إلي الھدف  النماذج بتوثیقلیتكامل مع الجزء الثاني العملي  الحیاة العمرانیة
 للمساقط األفقیة و للحصول على تصمیم معمارى  Check Listمن خالل قائمة تحقق محاولة صیاغة منھجیة  •

 الواجھات تصلح لتكون أبراج دینامیكیة

 :تعاریف و الخلفیة التاریخیة  -٢
 :تعاریف  ١-٢

 ) :یكا تاإلستا(   علم السكون ١- ١-٢
   ٨ ص )١(" ساكنة و شروطھا و توازنھا علم السكون یصف األجسام ال" 

    :الكینتیكا   ٢- ١-٢
 ٣ص) ٢" (علم الكینتیكا یھتم بوصف حركة األجسام دون النظر إلي الكتل أو القوي المسببة للحركة " 
  ٣ص) ٢" (ھي العمارة التي یمكن التحكم في حركتھا جزئیا أو كلیا " 
  )١() "  درجة ٣٦٠ال تصل إلي ( زاویة غیر مكتملة تحریك جزء من المبني ال یؤثر علي الكتلة و ب" 

أما الكینتیكا الجزئیة فھي "  ،" الكینتیكا الكلیة ھي التغییر المستمر في موقع جسم بالنسبة إلي موقع جسم أخر ثابت " 
  ٢٥ص) ١(" جزء من الجسم ھو المتحرك و لیس الجسم بأكملھ 

 :) الدینامیكا ( علم التحریك  ٣- ١-٢
"  تؤثر علي الجسم و تسبب الحركة حركة األجسام و ما ھي القوي و التأثیرات التي تنتج أوي یدرس ھو العلم الذ" 
   ٨ص)١(

 :  الدینامیكا الساكنة ٤- ١-٢
 " یتطلب مئات الطرق لقراءة مضمنة الحركة تمثل التغییر المستمر في موضع الصورة ، فالتصمیم الحركي الجید" 
  ٣٤٥ص ) ٣(

تھجین بین العناصر لدینامیكیة في العمارة ھي مدي قدرة المعماري علي التركیب و التعقید و ایعتبر أحد مداخل ال" 
المختلفة للتصمیم و وجود الكثیر من التغییر بین عناصرھا یؤدي إلي اإلحساس بالحركة لتنتج بھا قوة دینامیكیة تعطي 

  ٣٤٥ص ) ٣(" للمشروع    حیویة 
  : تكنولوجیاال ٥- ١-٢

 ولوجیا التصمیمتكن  أ - ٥- ١-٢
   تكنولوجیا التي یتم إستخدامھا في التصمیم بدأ من األفكار التصمیمیة و وصوال إلي التفاصیل التنفیذیةالمقصود بھا ھو

 ب تكنولوجیا التنفیذ - ٥- ١-٢
الظروف تكنولوجیا التي یتم إستخدامھا في التصنیع بالمصانع و النقل للموقع ثم التركیب المتوافقة مع المقصود بھا ھو 

  و اخیرا الصیانة   المحلیة 
  :معماريالالتصمیم  أفكار ٦- ١-٢
  : أ   العمارة التفكیكیة - ٦- ١-٢
عمارة ملیئة بالمفاجئات الغیر متوقعة تستخدم مفردات العمارة الكالسیكیة . ألتساق ھي عمارة التكسیر والالتماثل والال" 

  )٤( "بصورة معكوسة او مشوھة
  :لدینامیكیة  ب   العمارة ا- ٦- ١-٢
 )٤("عمارة ملیئة بالمفاجئات الغیر . ألتساق تماثل والال ھي عمارة التكسیر والال" 
   :البصریةالصورة  ٧- ١-٢

و منھا العالمة خمسة عناصر أساسیة من المدینة من خاللھا و ھي تتكون شكل ھي الصورة التي اإلنسان یفكر في " 
  )٥( المتمیزة    

  :ة  ب النقاط المضیئ- ٧- ١-٢
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 من خالل التشكیل الكتلي أو اإلستدامة تمیزھا عالمیا الغیر تقلیدیة داخل المدن و الشھیرة المضیئة ھي المشاریع النقاط" 
 )٦ " (أو التكامل مع الطبیعة و خالفھ

  : جودة الحیاة ٨- ١-٢
  )ب/٧(" ات السعادة  ھي درجة تلبیة متطلب" و  )أ/٧" (جودة الحیاة للفرد ھي الرضا العام عن اسلوب الحیاة " 

 :الخلفیة التاریخیة      ٢-٢
تتحدث عن مباني متحركة ألنھا یمكن فكھا و نقلھا من مكان إلي أخر مثل بمقدمة الكثیر من األبحاث و منھا رسائل علمیة 

للسیارات مثل الخیام أو ألن بھا عنصر متحرك مثل األبواب و الفتحات أو الساللم المتحركة أو المصاعد سواء لألفراد أو 
 دور مرتكز ١٢ بولفسرج بألمانیا أو أنھا ترتكز علي شاحنات لنقل المبني إلي مكان أخر مثل برج من -جراج فولكس واجن 

 شاحنة للمعماري األمریكي تود دوالند ، و لكن الباحث لھ وجھة نظر مختلفة في ھذا البحث إلعتقاده بأن العمارة ١٦علي 
لي حركة ذاتیة للكتلة كلھا لتصب عمارة دینامیكیة أ جزء من الكتلة متحرك لتصبح عمارة كینتیكا المتحركة ھي التي تحتوي ع

.  
و دینامیكا فلقد خلق هللا الكون كلھ في حركة دائمة و خیر مثال لذلك حركة الكواكب و النجوم مثل الطبیعة دائما في تغییر 

و یتبعھا اإلنسان فیما ینتجھ و منھا العمارة ألرض و غیرھا ، حركة األرض حول الشمس و حول نفسھا و حركة القمر حول ا
من نشأتھا تبعا للتكنولوجیا المتوفرة و منھا الحركة في الكتل و التشكیل دون حركة فعلیة و یتم تصمیمھ و تنفیذه إلي وقنا 

 –كنیسة رون شامب بفرنسا  – البرج المعصور بالسوید – أوبرا سیدني بأسترالیا –جامع محمد علي بمصر الحالي و منھا 
المتحركة العمارة الدینامیكیة أما  متحف جونجھایم بأمریكا ، – متحف جوجنھایم بأسبانیا –مركز الفنون بأبوظبي باإلمارات 

لیست بالفكر الجدید بل تم تنفیذھا من فترة كبیرة علي المستوي عالمي و أیضا المحلي بمصر  منھا علي النحو فعلیا فھي 
  -:التالي 

  : مصر – قصر البارون  ١-٢-٢
ألكساندر  لمعماري الفرنسيصمم قصر البارون ا" 

  Georgesوزخرفھ جورج لویس كلود Alexandre Marcel مارسیل
Louis Claude١٢.٥القصر مسطح  یبلغو  ١٩١١  ، اكتمل البناء عام 

الطابق .  حجرات فقط٧طابقین ویحتوي علي علي  یحتويألف متر و 
 منھما للضیافة والثالثة ٢رة عن صالة كبیرة وثالث حجرات األول عبا

 حجرات للنوم ٤، أما الطابق العلوي فیتكون من البلیاردو كصالة للعب
فكان بھ المطابخ ) السرداب(ا ، أما البدروم ولكل حجرة حمام ملحق بھ

 طوابق ٤والجراجات ، وبرج كبیر شید على الجانب األیسر یتألف من 
یربطھا سلم حلزوني وحجرات الخدم و ھو یدور على قاعدة متحركة 
دورة كاملة كل ساعة لیتیح لمن یجلس بھ أن یشاھد ماحولھ في جمیع 

    )٨" (االتجاھات 

  : مصر –ھرة  برج القا٢-٢-٢
من المباني الرمزیة الحدیثة ھو علیشكل زرة اللوتس برج القاھرة 

من و ھو  ١٩٦١تم أفتتاحھ  و ١٩٥٦تم بدأ بنائھ " و قد   المصریة 
 متر و یشتمل علي ستة عشر ١٨٧ بإرتفاع نعوم شبیب تصمیم المھندس

ر و یعلوه كافتریا بالدور الخامس عشابق و بالدور الرابع عشر مطعم ط
 حول محور انیدورو السقف المعلق          أرضیة مضافة كل منھما لو 

  ) ٩( "دورة كاملة رأسي 
  
  
  
 
 
  
  

توضح  : ١صورة 
البرج الدوار بقصر 

  البارون 
:     المصدر 

https://common
s.wikimedia.org

/wiki/File 
 jpg:.البارون_قصر

المطعم الدوار بالبرج من الخارج وضح ت : ٤،٣،٢ صور
: و الداخل     المصدر 

https://www.google.com.eg/search?q
القاھرة+برج=  

https://www.google.com.eg/search?q
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 : مصر – فندق جراند حیاة ٣-٢-٢
 و یتتكون من ٢٠٠٠م تم إفتتاح فندق جراند حیاة القاھرة عا" 

ر األربعین یدور حول ویحتوي علي مطعم دوار بالدأربعین طابق       و 
  )١٠( دقیقة ٧٥ درجة كل ٣٦٠رأسي دورة كاملة محور 

   
  
  
  
  
 
  
  
  

  الكویت – أبراج الكویت ٤-٢-٢ 
 وتم افتتاحھا عام السوید في مكتب لیندستورم الھندسيصممھا " 

 ٤٥ و ھي تعادل مترا ١٨٧ویصل ارتفاع البرج الرئیسي إلى 1979 
و الھدف منھا احتایج وزارة الكھرباء والماء في ذلك الوقت      طابق 

ضخمھ بدیلة عن الخزانات الحدیدیة القدیمة فالفكرة  خزانات میاه بناء
الرئیسیة لتصمیمھا تتمشي مع معالم الكویت التراثیة فالبرج األكبر 

ي الذي ، والبرج الثان"المبخر " والرئیسي والذي یحمل الكرتین یدل على 
 أما البرج الثالث األصغر یدل ،"المرش "یحمل كرة واحدة یدل على 

تین حیث یوجد بالطابق یتكون من كر ، البرج الكبیر و" المكحلة " على 
كرة علیا وھي وقاعة التدریب و یشتمل علي  استقبال األرضي قاعات

الكرة الكاشفة وتدور دورة كاملة حول نفسھا كل نصف ساعة مطلعة 
سریعین  ار على مناظر الكویت، كما یحتوي البرج على مصعدینالزو

 مترا في ١٢٣إلى الكرة الكاشفة على ارتفاع  األرض لنقل الزوار من
 البرج على  متر، ویحتوي٢٠، ویبلغ قطر البرج عند األرض   ثانیة٣٥

  ) .١١" (خزان للمیاه 

 لكن ما سبق ھو عمارة دینامیكیة من داخل المبني بدون التأثیر علي الكتلة أو الواجھة من الخارج فالواجھة ثابتة و و
و لكن المستجد في و تتمیز باألجزاء المتحركة یجب أن تكون دائریة المسقط األفقي  أرضیة الفراغ الدوار ھي التي تتحرك 

 عمارةبالرغم من أن البعض یري أن  Kineticالواجھة أجزاء من  أو تحریك Dynamicونة األخیرة ھو تحریك الكتلة األ
 و غیرھم من الجسور  لكینتیكا تواجدت قدیما مثل الجسور التي تنفتح و تنغلق مثل كوبري أبو العال بالقاھرة و جسر لندنا

  كباري لیست بكتل مباني معماریة من وجھة نظر الباحث أن الجسور و ال –بالرغم 

 : فرنسا – معھد العالم العربي ٥-٢-٢
العالم العربي في باریس معھد  یسسبینما في العصر الحدیث تم تأ" 

 نوفل جان المعماري المھندسو ھو من تصمیم  ١٩٨٠عام و تم إفتتاحھ 
 بالمركزمن خالل فوزھما  استودیو ارشیتكتور مكتب مع بالتضامن

 من متصلتین بنایتین عن عبارة والمشروع،  في مسابقة عالمیة االول
المتحف  على تحتوي النھر طول على تمتد استدارة ذات بنایة الشمال جھة

 ألف وحدة من ٣٠و الجزء الجنوبي منھ یتیمز بواجھة تشتمل علي 
 تمبشكل عصري مقتبص من المشربیة العربیة تنفتح و تنغلق األلومنیوم 

 تتغیر یجعلھا كھربائیة ضوئیة خاص خلیة بجھاز اصرالعنه ھذ وصل
إلدخال كمیة إضاءة الكتروني  نظام بواسطة مضبوطة زمنیة فترات على
 الجنوب جھة من الثانیةمن الضوء الطبیعي و البنایة  % ٣٠ إلي ١٠من 
  إلى اطاللة مع للمبنى فناء فراغ حول البنایات وتتمركز مستقیمة فھي

مطعم الدوار بفندق جراند توضح ال : ٧،٦،٥صورة 
:   المصدر من الخارج و الداخلحیاة   

https://rahalat.net/hotel/cairohotels/Gr
and-Hyatt-Hotel-Cairo.php 

اجھة المعھد العربي من وتوضح  : ١٢،١١،١٠صور 
:  المصدر   الخارج و من الداخل بفتح و غلق المشربیة  

httpps://maktoob.images.search.yahoo.c
om/search/images?p=

باریس+في+العربي+العالم+معھد  

 أبراج الكویت من الخارج و الداخلتوضح  : ٩،٨صور 
:         المصدر   

https://ar.wikipedia.org/wiki/ الكویت_أبراج  

https://rahalat.net/hotel/cairohotels/Gr
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 طریق عن الكتب برجـب تتصل االرتفاع مزدوجة احجام من الفراغات تتكون المكتبة البنایة الثانیة و في المدینة وسط جھة
   )١٢" ( ألف وحدة فقط ١٦ و بواجھاتھا الجنوبیة وحدات مثل تلك الموجودة بالمبني األول  لكن عددھا خاصة معابر

 ألمانیا عام – ThyssenKrupp Quarter Essenو بدأت عدة مشاریع في تنفیذ واجھات متحركة مثل المبني اإلداري 
  ) ركة متح( حیث تتكون واجھات المبني من الزجاج الشفاف وأمامھ كاسرات شمس رأسیة تنفتح و تنغلق  ٢٠١٠

  
  
  
  
  
  
  
  

    فرنسا–  SOLARIUMفي الدوار شمست ٦- ٢-٢

بتصمیم  ١٩٣٤ تم بنائھا عام سوالریوم تورنینتمستشفي " 
  بفكرة الطبیب جین سیدمان Andree Fardeرد المعماري أندریھ فا
Jean Saidman       و یتكون المبني من دورین الرضي مخروض

مثمن األضالع و الدور األول مستطیل الشكل و یحتوي علي غرف 
و بمنتصفھ حول المخروط المثمن لتتابع الغرف الشمس المرضي و یدور 

جب اطوال محددة من  من النیكل أو الكوبلت لحالفتحات تغطیھا زجاج
الموجات الضارة و بھا نظم مرایات لعكس أشعة الشمس علي أجزاء من 

أرضیة و السقف للجزء مع العلم بأن  ١٣ ص)١٣" (أجسام المرضي 
       المتحرك واحد بدون تكرار

  :رازیل  الب– Suite Vollard برج ٧-٢-٢
 و ھو من تصمیم المعماري ٢٠٠١تم أفتتاح المیني عام " 

Bruno de Franco   طابق بإجمالي اإلرتفاع ١٥مكون من و المبني 
و كتلة ) ١٤" ( طابق یتكون من وحدة سكنیة واحدة  متر و كل٥٠

سلم و  المبني تتكون من مربع مقتطع منھ ربع و بھ بطاریة الحركة من
دال من الربع المقتطع دائرة بھا الجزء المتحرك و مصاعد و خدمات و ب

مغلف بطبقتین و " یتوسطھا المركز و بھ خدمات الوحدة و ھي ثابتة 
 األزرق ،الفضي أو الذھبي من الزجاج أحدھما الخارجي ثابت و ملون 
معاكس للطابق أعاله و كل حسب الطابق  كل طابق یدور في إتجاه 

البالطات بالجزء الدوار ، ) ١٤ " (طابق یدور دورة كاملة كل ساعة
 Falseالمتحرك فقط ھو أرضیة إضافیة  ثابتة لألرضیة و السقف و

Flat  وFalse Ceiling   

 :العمارة التفكیكیة  ٣-٢
الفیلسوف الفرنسي " من خالل رن الماضي قظھرت التفكیكیة في بادئ األمر في مجال األدب في أوائل العقد السابع من ال

 لتتحرك االختالف والبعد ونقد كل ما ھو تقلیدي ومألوفبأنھا  )١٥(" و یمكن تعریفھا ثم تغلغل في باقي الفنون  ( "جاك دریدا
إتجاھات و ھي علي  و قد أنقسمت إلي أربع  )١٥( " العمارة بعیدا عن صالبة المدلوالت الطبیعیة والتعارضات التقلیدیة

  :النحو التالي 
  

  

  

  واجھة             توضح  : ١٤،١٣صور 
ThyssenKrupp Quarter Essen   

: المصدر   
httpps://www.modlar.com/news/212/kin
etic-architecture-dynamic-buildings-
that-will-move-you/  

توضح المسقط األفقي و منظور لبرج : ١٧،١٦صور 
Suite Vol -lard: المصدر      

https://en.wikipedia.org/wiki/Suite_Volla

 : المصدر المستشفي الدوار    توضح : ) ١٥(ة صور
http://solarhousehistory.com/blog/2013/

7/12/freak-houses-mounted-on-turn-
tables 

http://www.modlar.com/news/212/kin
https://en.wikipedia.org/wiki/Suite_Volla
http://solarhousehistory.com/blog/2013/
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  الباحث: المصدر   و خصائصھا و روادھا و أمثلة لھا ت األربعة للعمارة التفكیكیةیوضح اإلتجاھا:  )١(جدول 

  العدمیة  الحماقات  البنائي الحدیث  التفكیك والترابط  اإلتجاھات

تفكیك الكل الى "  -  السمات
اجزاء واعادة 

تركیبھا حیث نفاجأ 
 باسلوب غیر تقلیدي

)  "٤(  
ونك غیر مقبول ك"  -

ال یعنى شیئا ما دام 
دم تقبلك أصبح ع

نقال  )١٥( " مقبوال
 عن فرانك جیري

  

لتحویل البالطات "  -
الكبیرة إلى تكوینات 

منظوریھ ملونة 
 )١٥("  ومشتتھ

 الكمرات إبتداع"  -
الطائرة المبالغ فیھا 

وتقول أنھا ضد .
 " الجاذبیة األرضیة

 نقال عن زاھا )١٥(
  )حدید

التركیز على اثر  -
تكنولوجیا 

المعلومات على 
قیاس طرق ال

 التقلیدیة
یستعمل التغییر  -

والتبدیل بكثرة في 
  "الشكل والوظیفة

 التعامل مع الشكل -
أشكال علي أساس 
__ صارخة 

 كمرات طائرة
التعامل مع الفراغ  -

الداخلي علي أساس 
فراغ داخلي مفتوح 

حر رغم وجود 
"  بعض الخدمات

نقال عن  )١٥(
  برنارد شومي

ویتمیز بالتجریدیة "  -
بفقدان  الشدیدة

المركز وتحوالتھ 
الشكلیة ومفھومھ 

عن حضور الغائب 
وظھور الفضاءات 

والرسومات 
 " )٤ ( "المتفجرة

رغم ادخال بعض 
 العناصر التقلیدیة

بیتر تحتاج أعمال  -
تحتاج  إلي أزیمان

إلى القراءة عنھا قبل 
  لفھمھامشاھدتھا

كذلك یعتمد بیتر  -
على التالعب في 

التكوینات الھندسیة 
 المعقدة للنقاط
والخطوط 

والمسطحات 
  )١٥" (  والكتل

  بیتر أزیمان  برنارد تشومى  زاھا حدید  فرانك جیري  من رواد اإلتجاه

 متحف غوغنھایم بلباو  أمثلة لإلتجاه
  )أسبانیا(

المركز التعلیمي 
  )النمسا(

 البرج األزرق
  نیویورك

  ) الوالیات المتحدة(

مركز وكسنر للفنون 
  في كولومبوس، أوھایو

  )المتحدةالوالیات (

  

  

  

  

  

  

  

      

لعمارة المتحركة یختلف فقط عن ا أن إتجاه  البنائي الحدیث للعمارة التفكیكیة – من وجھة نظر الباحث –كن إعتبار یم
و في أن التشكیل الخارجي قد یكون غیر حقیقي ال یعبر عن الفراغات الداخلیة فھو مجرد كسوة إضافیة للكتلة األستاتیكیة 

و یعطي ارة المتحركة اإلستاتیكیة التشكیل حقیقي یعبر عن الفراغات الداخلیة بینما في العمیكون مؤثر فقط علي الواجھة 
   .إحساس بالحركة سواء رأسیة أو أفقیة باإلضافة إلي أنھ یجب أن یكون مؤثر في الكتلة

 تكمن في إستمراریة الحركة دون دون مفاجأة في إتجاه الحركة فعلي سبیل المثال – من وجھة نظر الباحث –الحركة 
  تحف جوجنھایم لفرانك جیري ال تنتمي للعمارة المتحركة األستاتیكیة و كذلك أوبرا سیدنيم

 : الدینامیكیةالمتحركة العمارة  -٣
فعمارة المستقبل ستتكیف مادیا مع احتیاجاتنا .  وثابتة وثقیلةساكنةُلطالما عرفت العمارة بأنھا ": "كریستوف باودر"كما قال 

   )١٤( "لیة مستمرة في عصرنا ، فبیئتنا تحتاج إلى القدرة على التغییروتوقعاتنا ، ألن التغییر عم
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نظرا لتنافس الدول علي وجود مباني متمیزة عالمیا بھا لتكون أحد مصادر تسویق المدن و ما لھا من أثار في التنمیة و 
اتھا دون الحاجة لدوران أرضیة إضافیة ذالبالطات اإلقتصادیة و مع أفكار فلیشر بدأ التفكیر في إقامة األبراج الدوارة لتدور 

False Flat  و سقف معلق False Ceilling  ثم بدأ في لیصبح ذات حاف مثل المربع أو مثمن مع حریة شكل المسقط األفقي
في دبي و تلك المشارع إقامة   الشروع فيیر كل فترة زمنیة و بدأ متعددة تتغ لیصبح للمبني واجھاتدوران كل طابق علي حدة

دایة العمارة الدینامیكیة فقد ك المشاریع ھي ب بتصمیم المعماري دافید فیشر ، و لكن لم تكن تل و لندننیویوركسیلیھما و  وسكوم
 Revolving  في تصور لناطحات سحاب سكنیة دوارة بإسم سكن الشجرة ١٩٦٢ عام  Haigh Jamgochian بدأ المعماري 

Tree 
  -:و أیضا لھا محددات علي النحو التالي  إیجابیات و سلبیات الدینامیكیة لھاالمتحركة العمارة 

  : الدینامیكیةالمتحركة إیجابیات العمارة      ١-٣

 تولید الطاقةھا في دامیمكن إستخ •
  تصل إلي ثالث أیام للدورسرعة التنفیذ •
 تغییر التوجیھ للوحدات بصفة دوریة •
 واجھات متغیرة بعیدة عن الملل •
 ید أو تسخین الفراغتوفیر للطاقة في التبر •
 Flat العناصر اإلنشائیة الرأسیة تتمثل في حوائط ثابتة حول بطاریة الحركة و الخدمات و البالطات بدن كمر  •

Slapطائرة 
 مرونة عالیة في التصمیم للمسقط األفقي •
مة محلیة مثل الواجھات عالمیة تتكون من ألواح من الزجاج و لكن یمكن إضافة واجھة غیر حقیقیة یمكن أن تكون بس •

 لبحر بأبو ظبيامشربیات مثل مشروع أبراج 

  : الدینامیكیةالمتحركة      سلبیات العمارة ٢-٣

اإلحتیاج إلي تطور تكنولوجي عالي في التصنیع لألجزاء المسئولة عن الحركة أو األجزاء المتحركة لتحمل الریاح و  •
و ھو ما ال و تكون خفیفة ولة عن الحركة مثل الرمان بلي للوزن لألجزاء المسئو ضغط األحمال للواجھات ضغط الھواء 
 مثل المواد النانویة  تتواجد إال في 

 التكلفة العالیة •
 مضاعفة البالطات لألرضیة و السقف •
 )المواسیر و الكابالت و األسالك الكھربائیة و مخارج التكییف ( صعوبة في التوصیالت للتجھیزات  •
  و شبكة طرق واسعةاإلحتیاج إلي وسائل نقل متطورة •
 اإلحتیاج لعمالة فنیة متخصصة •
 اإلحتیاج إلي دقة عالیة في التنفیذ •
 صغیر) الجزء المتحرك ( مسطح الوحدات  •
  طاقة كبیرة في الدورانإستھالك •
 صعوبة تنظیف الواجھات في حالة دوران كل دور علي حده •
 إختیار مواد محددة خفیفة الوزن للقواطیع داخل الحدة •
 اخل الوحدات غیر عازلة للصوتالقواطیع د •
 زیادة في إستھالك الكھرباء لزیادة مسطحات الزجاج في األربع واجھات لخفض درجة الحرارة  •
 تعرض الفراغ الواحد لكل اإلتجاھات المختلفة مما یصعب عمل معالجات تقلیدیة بیئیة لبعض اإلتجاھات  •
 حتي ال تنھار البالطات)  ئول عن الحركة  وخاصة لرومان بلي المس٠اإلحتیاج إلي الصیانة الدائمة  •
 مقلقة للحالة النفسیة لبعض الشخصیات •
 )السكنیة او اإلداریة(إستھالك وقت و حیرة لمستخدمي المبني عند خروجھ من المصعد للبحث عن مدخل الوحدة  •
 الواجھات عالمیة مجردة فھي تتكون فقط من ألواح زجاج  •

  : لدینامیكیةاالمتحركة العمارة محددات      ٣-٣

 ھر الحركةظتصمیمیا یجب وجود حواف بارزة أو محدبة في مناطق بالمساقط األفقیة حتي ت •
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  ) وسط المبني( موقع مواسیر التغذیة و الصرف و مخارج التكییف بوسط الجزء الثابت من المبني  •
ة و مرتبطة أفقیا بالمبني عن تدور المواسیر الرأسیور مع بعضھا البعض بذات السرعة في حالة أن الطوابق كلھا تد -

   طریق وصالت للمدادات األفقیة
كل منھا یدور بدون ربطھ بباقي الطوابق فباإلضافة إلي المحدد السابق یتم توصیل أجزاء  في حالة أن الطوابق  -

 المواسیر الرأسیة برمان بلي حتي یمكن لكل جزء رأسي یدور دوران حر عن الجزء األعلي و األسفل
 أسیة للتكییف یجب أن تكون دائریة المقطع األفقي لھا الرعلبال •
یجب أن تتواجد في الجزء و الطرقة أما مداخل الوحدات ثابتة و بطاریة الحركة من مصاعد و الساللم بكل أنواعھا  •

 . الثابت بمنتصف المبني
 مسقط األفقي ألنھ یجب أن یكون دائري الوبسمك و حجم كبیر   (Cheer Wall)الحائط اإلنشائي حامل المبني  •

 بإرتفاع المبني  الذي قد یصل إلي ناطحة سحاب -
 ) الوحدات ( و الجزء المتحرك من البالطات ) الطرقة ( یحمل كل من الجزء الثابت من البالطات  -
 )إلتواء(لتفادي تلف العامود  -

 و اإلرتفاع الكبیر عند خط وجود فاصل بین األدوار مثلث الشكل للقطاع الرأسي لھ بحیث یكون صغیر عند مركز المبني •
   (Cantilever)الواجھة لحمل البالطة الطائرة 

بالطة الجزء الثابت بمنتصف المبني یجب أن تكون بسمك كبیر و تحتوي علي كمرات رابطة قویة لربط الحائط  •
 )إلتواء(الخرساني لتفادي تلف العامود 

 ن اي جار لیتمكن رؤیة المبنيالموقع المخصص للمبني یطل علي الشارع من االربع جھات دو •
 یتم تصمیم االربع جھات للمبني بشكل موحد دون تمییز بیئي للواجھات مع التوصیة بتكبیر مسطحات الزجاج للرؤیة •
زء الذي یدور و بھ فتحات و أوناش و معدات ثقیلة لعمل الصیانة جضرورة ترك مركز المبني الجزء الثابت حول ال •

 للرومان بلي
  علي مودیول یختلف شكلھ تبعا لنوع الحركة و شكلھاضرورة التصمیم •

  :تساؤل 
اإلبداع في العمارة الدینامیكیة في التشكیل الكتلي أم الحركة ذاتھا ؟ بمعني أستطوانة مجردة متحركة تدور حول نفسھا ھي 

   الواجھاتباقي أشكال العمارة األخري لھا أسالیب تشكیل للكتلة وإبداع أم أن العمارة الدینامیكیة مثل 

 العمارة المتحركة إستاتیكیا  -٤
العمارة المتحركة اإلستاتیكیة ھي ترجمة إلبداع المعماري في التصمیم علي مستوي الكتل و الواجھة دون المساس السلبي 

  علي الوظیفة للفراغ و یتنافس المعماریون بینھم للوصول إلي الحركة اإلستاتیكیة و ھي لھا أشكال عدیدة 

  :إستاتیكیا المتحركة ل العمارة      أشكا١-٤
 وفقا لشكل الحركة في الفراغ"   - أ

  وھي التى ینطبق مسارھا على مستوي واحد ویتم تحدیدھا عن طریق محورین فقط :الحركة المستویة
 ث محاورالوھي التى یرسم مسارھا فى أكثر من مستوي ویتم تحدیدھا عن طریق ث : الحركة الفراغیة

 وفقا لشكل مسار الحركة  - ب
وتسمى بالحركة . التى ترسم نقاط الجسم فى مسارات خطیة مستقیمة متوازیة ومتطابقة  :لحركة فى خط مستقیما
  نتقالیةإلا

  التى ترسم مساراتھا خطوطا منحنیة أو دائریة أو على شكل حلزونى أو على شكل قوس :        الحركة الدورانیة
 مادي أو وھمي وفى نفس الوقت یتحرك المحور محورجسم حول وفیھا یتحرك فیھا ال  :          الحركة المركبة

  مخط مستقی حركة انتقالیة فى
 قة التغیر فى المسافة بالزمنالًوفقا لع  -  ت

وھي التى یقطع فیھا الجسم مسافات متساویة فى أزمنة متساویة أي أن معدل التغییر فى المسافة : الحركة المنتظمة
 ثابت

  ویساوى صفر
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 : منة المتساویة وتنقسم الى ما یليزوھي التى یقطع فیھا الجسم مسافات غیر متساویة فى ا :الحركة المتغیرة
   معدل التغیر فى المسافة یتزاید بمقدار ثابت :حركة منتظمة التغیر موجبة
  ١٨ -١٧ ص )١٦ " (معدل التغیر فى المسافة یتناقص بمقدار ثابت : حركة منتظمة التغیر سالبة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : أبراج دوارة ساكنة ٢-٤
أبرج دوارة حول مركز أفقي علي مستوي المساقط األفقیة أو حول محور رأسي علي تم تنفیذ عدة أبراج علي ھیئة 

   كما في الجدول التالي و ھي ساكنة الحركة مستوي الوجھة
  الباحث: المصدر   یوضح بعض األمثلة لألبراج الدوارة ذات الحركة الساكنة) ٣(جدول 

     
 
 
 
 
 
 

 

 

ناطحة السحاب أو 
فوردھام المدبب 

 شیكاغو 

ناطحة سحاب تایبیھ 
١٠١ 

Evolution 
Tower  

The Gherkin 
TOWER 

LONDON 
 المشروع DNAمبني 

وشركائھ،  y .c سانتیاجو كاالترافا
  KTRTوشركة

البریطاني توني 
كیتل مع الفنان 

 كارین
 المعماري  James Law نورمان فوستر

شیكاغو – الوالیات 
ناتایو – تایبیھ المتحدة  –أبو ظبي   بریطانیا–لندن   روسیا–موسكو  

 الموقع اإلمارات العربیة

شكل الحركة  الحركة فراغیة الحركة مستویة الحركة مستویة الحركة مستویة الحركة مستویة
 وفقا للفراغ

الحركة في خط  الحركة دورانیة
رانیةالحركة دو الحركة دورانیة مستقیم  الحركة مركبة 

شكل الحركة 
وفقا لمسار 
 الحركة

شكل فكر العمارة المتحركة وضح ی: ١ شكل
دائریا حول محور رأسي محلھ وسط المسقط 
األفقي سواء الدینامیكیة أو اإلستاتیكیة 

اغ  مستویة و لیصبح شكل الحركة في الفر
                    مسار الحركة دورانیة  

شكل فكر العمارة المتحركة وضح ی: ٢ شكل
أفقیا عن طریق بروز كتل بالواجھة سواء 
الدینامیكیة أو اإلستاتیكیة لیصبح شكل 
الحركة في الفراغ  مستویة و مسار 
الحركة في خط مستقیم  

  :المصدر 
https://www.archdaily.com/522
344/sharifi-ha-house-nextoffice 

https://www.archdaily.com/522


  حركة العمارة بین الساكنة و الكینتیكا و الدینامیكیة أثر تطبیق العمارة المتحركة علي تشكیل الكتلة و الصورة البصریة

JAUES, 15, 54, 2020  
 

262 

 أن الحركة الساكنة –من الجدول السابق أمثلة للمباني الدوارة الساكنة و لكن ھل ھي متحركة ، فمن وجھة نظر الباحث 
  إنسیابیة في الحركة –ھي مباني بھا إحساس الحركة 

 : العملیة التصمیمة و اإلبداع -٥
  :للمبني  العملیة التصمیمیة ١- ٤

طبیعة التصمیم المعمارى باالبداع المعماري سیتم البدء بتعریف وشرح  و ھو عملیة معقدة لھا طبیعتھا الخاصة و لفھم التصمیمالتصمیم المعماري 
  والعملیة التصمیمیة ثم بیان مراحل التصمیم المعماري وكیف یمكن للمصمم تحقیق االبداع المعماري

   : التصمیم المعماري أ- ١- ٤

التي یتم أتخاذھا ألیجاد حل لمشكلة معینة ، و صیاغة ذلك الحل علي الخطوات  التصمیم المعماري ھو مجموعة" 
و مساقط أفقیة و صور و غیرھا من الوسائل اإلیضاحیة الھدف منھا ترجمة أفكار المصمم للمنشأت لتي یتم أفكار  شكل 

لحصول على منتج تصمیمى للمعمارى عبارة عن نشاط عقالنى التصمیم اجوھر  ٣٢٥ص ) أ /١٧("       تصورھا مقدما 
حل تصمیمى لقرارات تصمیمیة إلي تحویل البرنامج المعمارى ل مجموعة من األنشطة الذھنیة التى یقوم بھا المصمم فھو

أبعاد معنویة ات تشكیلیة وتكوین معمارى أو عمرانى ذو صف(حل مشكلة تصمیمیة أو بیئیة معینة أو ھو یحقق ثالثى األبعاد 
إن التصمیم عبارة  ) "١٩٦٤(، وقد ذكر تعریف التصمیم المعمارى فى كثیر من األدبیات، فیقول بوكر  )ب /١٧( محدودة

، ویعرف  )ت /١٧( "عن محاكاة ما نرید أن نصنعھ قبل أن نصنعھ، وتكرار تلك العملیة حتى نشعر بثقة فى المنتج النھائى
 )ث /١٧( "كامل  ًیمى للحصول على رضاربط المنتج التصمیمى بالموقف التصم"نھ التصمیم على أ) ١٩٦٦(جریجورى 

 .  

  : مراحل التصمیم المعمارى ب  -١-٥
أثناء قیام المصمم المعماري بالعملیة التصمیمیة فإنھ یقوم  بمجموعة من المراحل المتسلسلة و المرتبطة معا و " 

تقسیم مراحل التصمیم المعمارى إلى أربعة أقسام یمكن و " ،  ٣٢٥ص ) أ /١٩("  ١٩٦٣عام التي بدأت في الظھور 
    . )ج/١٧( رئیسیة متسلسلة ھى

جمع المعلومات وتحلیلھا، وإجراء دراسات الجدوى الفنیة تحدید نشاط المشروع ثم مرحلة : المرحلة األولى •
  .المناخ والبیئة المحیطة وغیرھاواالقتصادیة واالجتماعیة للمشروع، وتحدید المؤثرات المختلفة علیھ كالموقع  و

مرحلة التصمیم المبدئى، والذى یشمل الرسومات الكروكیة والخطوط العریضة والعالقات الوظیفیة : المرحلة الثانیة •
و ھذه المرحلة ھي  ،  من المعماريھذه المرحلة بحاجة إلى خیال واسعوالكتلیة والحركیة فى الداخل والخارج، 

 اع للفكرة للعمارة الدینامیكیة  مرحلة التصمیم و اإلبد
مرحلة التصمیم المتقدمة، والتى تشمل وضع التفاصیل لعناصر المشروع وتحدید العالقات المتبادلة : المرحلة الثالثة •

بین أجزاء المشروع المختلفة، واختیار الحوائط والفتحات والمظالت والمعالجات البیئیة والمناخیة والحدائق 
لعالقات البصریة بین عناصر المشروع مع بعضھا البعض وعالقاتھا مجتمعة مع الطابع العام والممرات، ودراسة ا

 .مریحة بین عناصر المشروع) باإلضافة للعالقات الوظیفیة(للبیئة المحیطة، والخروج بعالقات بصریة 
 ر من عناصرمرحلة التصمیمات التنفیذیة، وھى مرحلة وضع التفاصیل الدقیقة لكل عنص: المرحلة الرابعة •

المبنى، بدایة بكمیات الحفر والحدید والخرسانة ونھایة بتفاصیل تثبیت الدیكور الداخلى على الحوائط، وبقدر ما 
، اؤالتھم وتدخلھم فى التصمیم نفسھتكون ھذه التفاصیل دقیقة وواضحة بقدر ما سھل ذلك على المنفذین وقلل من تس

   ثانیة في اإلبداع المرحلة ال ھذه المرحلة ال تقل أھمیة عن
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خالل المراحل األربعة یقوم المعمارى بتقییم عملھ وإعادة النظر فى العالقات والوظائف وتغییر التصمیم،  من      و
  .) ح/١٧ (وتبقى عملیة التصمیم بین تقییم وإعادة تصمیم إلى أن یصل  المصمم إلى القرار الذى یعكس طموحاتھ وأفكاره

تبعا  تألف من خمسة مستویاتالتصمیم المعماري ی
 مواد تشطیب –الشكل  :علي الحو التالي و ھي لألولیات 
   الوظیفة– التفاعل مع الطبیعة – اإلنشاء –الواجھات 

  
  
  
  
  
  : اإلبداع فى التصمیم المعمارى  ب -١ -٥

لي مع تصمیم داخلي یحقق إحتیاجات  تشكیل كتیعمل عليفن إنتفاعي  ھوفن یختلف عن باقي الفنون فالعمارة 
ً المعمارى من خدمة انتفاعیة انشائیة محددة لیصبح عمال مثیرا بالمنتج یسمولالمستخدم  ھ یوجیشبع اإلحساس و الفكر و یً

وفكرى لألجیال  لتراث فنى  مبتكراًالحیاة اإلنسانیة بكاملھا نحو التطور المستمر عبر العصور متأثرا بأھداف عصره و
 اإلبداع المعمارى ھو تشكیل المادة والحیز فى منظومات كتلیھ فراغیة ترتقى بالحیاة اإلنسانیة فوق نقة، والھدف مالالح

   )خ/١٧( االحتیاجات المادیة لتشبع األحاسیس والفكر
ة فى الفكر والسلوك الذھنى المعتمد على الموضوعیة والذاتی " اإلبداع فى التصمیم المعمارى یمكن تعریفھ على أنھ 

، ویشیر اإلبداع إلى أن اإلنسان یجب أن یكون لدیھ القدرة على اإلحساس والتفكیر فى ثالثة  )د /١٧( " واحد         آن 
ًأشیاء أساسیة ھى اإلحساس الكلى بالموقف المحیط، وتحدید األشیاء التى یمكن معرفتھا مستقبال، وتحدید األشیاء 

  ً.المعروفة سلفا
  :  العوامل تؤدى إلى السلوك اإلبداعى عند المصمم المعمارىوفیما یلى مجموعة من

ًالصیاغة الجیدة للمشكلة أو الموضوع الذى یتطلب سلوكا إبداعیا • ً. 
  . وضع إستراتیجیات محدودة لمواجھة المشكلة •
  . أفكار لیس لھا مثیل سابقأبتكار •
  .   تجنب النقد فى المراحل األولى لصیاغة األفكار •
  .ث أخطاءتجنب الخوف من حدو •
  . القدرة على الحكم على مدى مالئمة األفكار للموقف •

  الباحث:  المصدر مراحل التصمیم المعماريوضح ی: ٣ شكل

  الباحث:المصدر    أولیات مستویات التصمیم المعماريوضح ی: ٤ شكل
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وقد أوضحت دراسات علم النفس أن قدرات االبتكار لدى الشخص إنما تندرج ضمن العملیات العقلیة التشعبیة " 
(Divergent Mental Operation) وھى ، والتى تعتمد على مجموعة من العوامل األساسیة المدعمة لالبتكار واإلبداع

   .)ذ /١٧( " الحساسیة للمشكالت واألصالة والمرونة والطالقة الفكریة وسرعة اإلدراك
العملیة اإلبداعیة على ) ١٩٩٠(ویصف برایان الوسون 

  : أنھا مكونة من خمسة مراحل ھى
ویحدث فیھا صیاغة وتحدید وتعریف : مرحلة التبصر -

  . للمشكلة
وتحدث فیھا بعض المحاوالت : مرحلة التحضیر -

  .الذھنیة نحو إیجاد الحل
وتحدث فیھا عملیة التفكیر المتعمق : مرحلة االحتضان -

  .الستیعاب المشكلة وحلھا
ویحدث فیھا الظھور المفاجئ : مرحلة االستشراق -

  . لألفكار المتعلقة بالحل
ویحدث فیھا التحقق من أفكار الحل ثم : مرحلة التحقیق -

 . تطویرھا
  
  
  
  
عمیمھا فھى لیست قاصرة على بعض األفراد دون اآلخرین، وإن كل إنسان لدیھ استعداد أو الخصائص اإلبداعیة یمكن ت" 

ًطاقة لإلبداع قد تكون كامنة أو ظاھرة بدرجة ما، وال یعنى ھذا أن یكون كل فرد بالضرورة مبدعا، ولكن الخصائص 
  .)ذ /١٧" ( البعض اآلخراإلبداعیة قد تصل ألقصى درجاتھا عند بعض األفراد بینما التصل لھذا الحد عند

ألن أغلب النظریون والباحثون المعماریون  تعظیم المعمارى لدور محددات التصمیم وتأثیرھا على افكاره المعماریة
تعاملوا مع محددات التصمیم على أنھا قیود تفرض على المصمم تحد من انطالق قدراتھ اإلبداعیة وتؤثر بصورة سلبیة 

  .مبانى والفراغات المعماریةعلى إنتاجھ من تصمیمات ال
قد تكون وجھة النظر ھذه صحیحة إلى حد ما، إال أن ھناك من الباحثین من كان لھم وجھة نظر مختلفة، وكانت من 

، التى قامت بدراسة على سبعة من المعماریین من أصحاب المشروعات الفائزة فى (Dark 1979)أھمھم جان دارك 
ًعد تنفیذھا، وخرجت من ھذه الدراسة بأن ھناك حافزا ومولدا إبتدائیا للفكرة التصمیمیة ًمسابقات معماریة والقت نجاحا ب ً ً

یلھم المعمارى ویوجھ تفكیره وتكون تلك ھى بدایة توالى عملیات ومراحل التصمیم، وأسمت جان دارك ھذا الحافز 
عة استنتجت من أقوالھم أن المحرك ، ومن خالل تحلیل أقوال المصممین السب )Primmary Generator(بالمولد األول 

ًاألول لفكر كل منھم كان خارجا عن إرادتھم كظروف الموقع أو متطلبات العمیل أو المیزانیة أو الوقت وغیرھا من 
محددات التصمیم التى یصعب حصرھا، واستنتجت أن محددات التصمیم قد تكون ھى الدافع األول لتولید الفكرة 

  .)ر /١٧( التصمیمیة الجیدة

  : اإلبداع فى التصمیم المعمارى  ھدف ٢ -  ب- ١ -٤
یتعدي التصمیم الثالثي األبعاد كشكل إفتراضي  -

(3D) و إدراكھ بمعامل الزمن (4D) و عامل 
 و عامل (6D) و عامل اإلستدامة (5D)التكلفة 

 ، )ب/ ٦ " ((7D)إدارة المشروع و تشغیلھ 
رة لیصل إلي تحقیق إدالیتعدي الصورة البصریة  

و اإلستدامة  المشروع بكفائة عالیة شاملة التكلفة 
 البیئیة 

  
  
 
  

  الباحث:المصدر   احل عملیة اإلبداعمروضح ی: ٥ شكل

  الباحث:المصدر  أبعاد التصمیم وضح ی: ٦ شكل
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  :البصریةالصورة  - ٦
و من   "فیتكون انطباع ذھني حولھا تخدم مدن خالل الحركة في المنطقة العمرانیةالبصریة في ذھن المستتكون الصورة " 

 (The Image of The City)تابھ في ك(Kevin Lynch) عناصر الصورة البصریة التي وضعھا عناصر كیفن لنش 
وتتمیز العالمات الممیزة  "  (Land Mark)الممیزةالمكانیة و منھا المباني الممیزة و ھي یتم إعتبارھا من العالمات المعالم 

 من خالل وضوحھا وتأكیدھا وانفراد شكلھا وتناقضھا الحاد مع البیئة المحیطة وھذا ال یعني أن تكون شاذة عن محیطھا ولكن
       )١٨" ( (Structural Attraction)) الشكلیة(الجاذبیة الھیكلیة و بالنسبة لموضوع البحث فیصبح المبني " بتناغم معھ 

انطباعات بصریة ذھنیة تمیزھا عن مدن أخرى بالتركیز على ما تملكھ وبالتخطیط إلضافة و أكثر المدن العالمیة تتنافس علي 
 .وتنمیة االقتصادأجنبیة  ستثماراتلھا لجذب السیاحة و إ )ت/ ٦(" ة والعمرانیة أبعاد جدیدة لشخصیتھا المعماری

  - : المضیئة للمدنالنقاط     ١-٦

 من خالل التشكیل الكتلي أو اإلستدامة أو تمیزھاالغیر تقلیدیة داخل المدن و عالمیا  الشھیرة المضیئة ھي المشاریع النقاط •
زاد المؤشر اإلیجابي للصورة البصریة و بالتالي أكثر جذبا كلما  المضیئة النقاطزادت التكامل مع الطبیعة و خالفھ و كلما 

، و في ھذه الدراسة ستكون النقاط المضیئة ھي  مما ینعكس علي التنمیة اإلقتصادیة سواء للسیاحة أو اإلستثمارات األجنبیة
 المباني المتحركة بأي نوع حركة

 إشتمالھا علي الحركة و ھي مرتبة – من وجھة نظر الباحث – و التي من الضرورة الشھیرةالمشاریع بعض من تم إختیار  •
ذات الحركة تبعا لنوع الحركة كما ھو بالجدول التالي مع وضع في اإلعتبار عند تسجیل إجمالي النقاط للدولة ان المبني 

 یساوي ثالث نقاط و قد ةدینامیكیت الحركة الذاكینتیكا یساوي نقطتین و المبني ذات الحركة ال یساوي نقطة و المبني ةساكنال
 علي و ھي اإلستاتیكیة من وجھة نظر الباحث ذات إحساس بحركة دون تغیرات مفاجئة ذات الحركةتم إختیار األمثلة للعمارة 
  حیث من الصعوبة حصر كل المباني المتحركة اإلستاتیكیةسبیل المثال فقط ال الحصر
  الباحث: المصدر   حة بأعلي الجدولة بالدول طبقا لرؤیة الباحث الموضیوضح النقاط المضیئ) ٢(جدول 

إجمالي   الدول
  الجزء   المبني  النقاط

  المتحرك
تأثیر الحركة علي 

  الكتلة
وقت 
  التنفیذ

عدد 
 األدوار
  للحركة

  العمارة المتحركة الدینامیكیة

مستشفي سوالریوم   ٣   فرنسا-لیون 
  دورین  ١٩٣٤   بالكتلة و الواجھةةمؤثر  الدور األول  SOLARIUM تورنینت

ثالث   ٢٠١٣   بالكتلةمؤثرة  تراس  بیت شریفى ھا  ٣   إیران-طھران 
  أدوار

جاري    بالكتلة و الواجھةمؤثرة  المبنيكتلة   ٥٥برج   ٣   اإلمارات–دبي 
   دور٨٠  التنفیذ

جاري   مؤثرة بالكتلة و الواجھة  كتلة المبني  Rotating Skyscraper  ٣   روسیا–موسكو 
   دور٧٠  لتنفیذا

  العمارة المتحركة الكینتیكا

 –كوریتیبا بارانا 
 Suiteبرج سویت فوالرد   ٢  البرازیل

Vollard  

الجزء الدائري 
داخل كتلة (

  )السطوانة
   دور١٥  ٢٠٠١  غیر مؤثرة

  فندق جراند حیاة
المطعم داخل 

سطوانة العلیا األ
  ٤٠بالدور 

  ٦ مصر  دور واحد  ٢٠٠٠  غیر مؤثرة

المطعم العلوي   برج القاھرة
  دورین  ١٩٦١  غیر مؤثرة   ١٥ و ١٤بالدور 
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   أدوار٤  ١٩١١  غیر مؤثرة  البرج  قصر البارون

البرج الكبیر من أبراج   ٢   الكویت–الكویت 
 الكویت

الكرة العلویة علي 
   واحددور  ١٩٧٩  غیر مؤثرة   م١٢٣إرتفاع 

ویسبورگ وإسن 
 ThyssenKrupp  ٢    المانیا–

Quarter Essen  
الكاسرات 

   دور١٣  ٢٠١٠  مؤثرة بالواجھة  الرأـسیة بالواجھة

مؤثرة غیر ملحوظة   المشربیة بالواجھة  معھد العالم العربي  ٢  فرنسا  –باریس 
   دور١١  ١٩٨٧  بالواجھة

  ٢  النمسا
 معرض تقنیات كیفر
SHOWROOM 

KIEFER TECHNIC  

بانوھات أمام 
  دورین    مؤثرة بالواجھة  الفتحات

المطعم بالدور   المطعم الدوار لوسیل  ٢  جدة السعودیة
  دور واحد  ٢٠١٢  غیر مؤثرة  )١٧دور(األخیر 

 وھونولول مدینة
  ھاواي والیة

  األمریكیة 
المطعم بالدور    ّالروند الدوارالمطعم   ٢

  دور واحد  ١٩٦١  غیر مؤثرة  األخیر

مدینة مومباي 
المطعم بالدور   فندق السفیرالمطعم أعلي   ٢  بالھند

  دور واحد    مؤثرةغیر   األخیر

المطعم بالدور   المطعم أعلي برج بریما   ٢  سنغافورة
  دور واحد    غیر مؤثرة  األخیر

 أعلي برج ٣٦٠مطعم   ٢  كندا  –تورندو 
  سي إن

المطعم بالدور 
  دور واحد  ١٩٧٣  غیر مؤثرة  األخیر

المطعم بالدور   مطعم برج بریتیش تیلیكوم  ٢  إنجلترا  –لندن 
  دور واحد  ١٩٦٤  غیر مؤثرة  األخیر

  ٢  قطر
  ناطحة سحاب

A cactus sprouts  دور١٩    مؤثرة بالكتلة  واجھات المبني   

–أبو ظبي 
   دور٢٩  ٢٠١٢  مؤثرة  واجھات المبني  أبراج البحر  ٢  اإلمارات 

   أدوار٤   مؤثرة  واجھات المبني  المسرح الجدید  ١   الصین–شنغھاي 

  العمارة المتحركة اإلستاتیكیة

  – شنغھاى
   دور١٢٨  ٢٠١٥   بالكتلةمؤثرة  ثابت برج شنغھاى الملتوي   الصین

 Tianjin CTF    الصین– تانجان
Finance Centre  بالكتلةمؤثرة ثابت   

جاري 
  التنفیذ
٢٠١٩  

   دور١١٠

   دور١٦  ٢٠١٢   بالكتلةمؤثرة ثابت سوھو جاالكسي  الصین  –بكین 

  ھونك كونك

٤  

   دور١٥  ٢٠١٣   بالكتلةمؤثرة  ثابت مركز اإلبتكار

   دور٥٤ ٢٠٠٥   بالكتلةمؤثرة ثابت الجذع المتحول   ١  السوید –مالمو
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   دور٧٥     بالكتلةمؤثرة  ثابت  برج إنفینیتي أو كیان
   اإلمارات-دبي    دور١٦٣  ٢٠١٠  غیر مؤثرة  ثابت   دبي–برج الخلیفة 

Ocean Heights 
(Dubai)  دور٨٣  ٢٠١٠  غیر مؤثرة  ثابت   

THE CAPITAL 
GATE أبو ظبي    دور٣٥  ٢٠١١   بالكتلةمؤثرة  ثابت– 

  اإلمارات

٥  

DNA بالكتلةمؤثرة  ثابت       

 Taiwan's Agora  ١  تایوان –تایبھ 
Garden  دور٢٠  ٢٠١١  غیر مؤثرة  ثابت   

AQUA TOWER دور٨٦  ٢٠٠٩   بالواجھةمؤثرة  ثابت   
  شیكاغو 

CHICAGO SPIRE دور١١٦  ٢٠٠٩   بالكتلةمؤثرة  ثابت   
   أدوار٧  ١٩٥٩   بالكتلةمؤثرة  ثابت متحف جوجنھایم  نیویورك

 فلوریدا –میامي 
  الوالیات –

  المتحدة

٤  

   دور٦٢  ٢٠١٧   بالواجھةمؤثرة  ثابت  برج سكني

  كندا –میسیسوجا 
 ینالملتویین برج
أبراج مارلین ( ین المتعرج

   )مونرو
  ٢٠١٢   بالكتلةمؤثرة  ثابت

 (A)برج 
   دور١٧٠
 (B)برج 
   دور١٥٠

یا كولومب
  كندا –البریطانیة 

٢  
Trump International 

Hotel and Tower 
(Vancouver)  

   دور٦٣  ٢٠١٦   بالكتلةمؤثرة  ثابت

           الملتوي  جدةبرج   جدة 
   دور٩٣  ٢٠١٩   بالكتلةمؤثرة  ثابت  )دایموند تاور ( 

 –الریاض 
  السعودیة

٢  
    ٢٠١٧   بالواجھةمؤثرة  ثابت  محطة مترو الریاض

    ٢٠١٥   بالكتلةمؤثرة  ثابت برج كریستال   ١   تركیا–أسطنبول 
The Gherkin 

Tower London   دور٤١  ٢٠٠٣   بالكتلةمؤثرة  ثابت   

City Hall ٣   بریطانیا–لندن    أدوار٩  ٢٠٠٢   بالكتلةمؤثرة  ثابت  

Arena Tower دور٤٥  ٢٠١٧   مؤثرةغیر   ثابت   
Art Science 

Museum دور واحد  ٢٠١١   بالكتلةمؤثرة  ثابت  
  ٢  سنغافورة

   أدوار٨  ٢٠١٥   بالكتلةمؤثرة  ثابت المركز التعلیمي التفاعلي
   دور٥٢  ٢٠١١   بالكتلةمؤثرة  ثابت F Tower&F  ١   بنما –بنما 

 Stoneأبراج الحجر   ١   مصر–القاھرة 
Towers بالواجھةمؤثرة  ثابت   

كان 
مقررا 
٢٠١١  

 (A)برج 
   أدوار٩

 (B)برج 
   أدوار٦
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 بوسنة –سرایفو 
   دور٤٠  ٢٠٠٨   بالكتلةمؤثرة  ثابت  Avaz Twist Tower  ١  و ھرسك

   دور٤٤  ٢٠١٧   بالكتلةمؤثرة  ثابت Generali Tower  ١   إیطالیا–میالن 
  ور د٥٨  ٢٠١٦   بالواجھةمؤثرة  ثابت DC Tower  ١   النمسا–فیینا 

سانت بیترسبیج  
   دور٨٧  ٢٠١٩   مؤثرةغیر   ثابت Lakhta Center  ١   روسیا–

 Mode Gakuen  ١   الیابان–ناجویا 
Spiral Towers دور٣٦  ٢٠٠٨   بالكتلةمؤثرة  ثابت   

  كوااللمبور
   دور٨٨  ١٩٩٩   بالكتلةمؤثرة  ثابت بتروناس التوأم البرج  ١  مالیزیا  –

ھناك تسابق بین المدن و الدول لتصمیم و تنفیذ عمارة متحركة و الغالب منھا ما بین الكینتیكا           من الجدول السابق یتضح أن 
 الباھظة للعمارة المتحركة الدینامیكیة و التي تواجھا و اإلستاتیكیة لسھولة و الجدوي اإلقتصادیة لھا بمقارنتھا بالتكلفة

 تظھر بوضوح و جالء و بخاصة في حالة أبراج - من وجھة نظر الباحث –صعوبة في التنفیذ و تكلفة باھظة مما یجعلھا 
  كبیرة

  

  

  

  

  

 Quality of Life جودة الحیاة  -٧

     الیونان ظھرت جودة الحیاة أثناء المناقشات التاریخیة لفالسفة "  •
والمؤشرات اإلقتصادیة ظھرت في )  بالتو – سقراط –أرسطو ( 

تماعیة في و المؤشرات اإلج القرن الثامن عشر مع الثورة الصناعیة
جودة الحیاة للفرد ھي الرضا " ، ) ث/ ٧( "ستینات القرن الماضي 
)  ج/ ٧" (مفھومھا من علم إلي أخر و تختلف  العام عن اسلوب الحیاة

" ھي تعبر عن إدراك األفراد لمكانتھم في المجتمع " عریف اخر  و بت
و في علم ) خ/ ٧" (ھي درجة تلبیة متطلبات السعادة  " و ) ح/ ٧(

 تتكون من – من وجھة نظر الباحث –العمارة و العمران فھي الرضا 
 تقبل الحقائق و السماح بالحریة – حل المشاكل لتقلیل الملل - اإلبتكار 

ن ، تلك التعاریف السابقة ھي علي مستوي كل من أثناء السك
المستخدم المطلقة و المستخدم لنظرتھ للمجتمع و المتمثلة في 

و بالرغم من صعوبة  المجتمع ، المشـــاركة في التاثیر علي قرارات
للمشروعات وبخاصة و العمران اإلحساس الدائم بالرضا للعمارة 

 أبراج ( ن الجماعي الكبیرة حتي و إن كان بعضھا بغرض السك
أن أفضل طریقة لقیاس نوعیة الحیاة ھي قیاس مدى تلبیة  " )سكنیة 

  ) .د/ ٧" (متطلبات السعادة 

توضح أبراج   : ١٩،١٨صور 
 متحركة إستاتیكیة

 المتحرك ٥٥توضح برج  : ٢٤،٢٣صورة  توضح أبراج متحركة كینتیكا  : ٢٢،٢١،٢٠صور 
 دینامیكي 

 اإلحتیاجات اإلنسانیة تبعا لھرموضح ی) ٧(شكل رقم 
  الشبكة العنكبوتیة: المصدر   -   ماسلو

 https://www.google.com.eg/هرم ماسلو      

https://www.google.com.eg/
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 یوضح المسقط األفقي للجزء السكني  : ٨شكل 

الواجھات فیمكن الوصول لمؤشرات تدل علي الكتل و وبإستخدام أدوات التقییـم إلسلوب الحیاة معماریا علي مستوي  •
أھمیة المؤشرات في أنھ ما ال یمكن " لك األدوات إستبیان ،  وتكمن شعـور المستخدم وترسم صورة جودة الحیاة ، ومن ت

  )  .خ/ ٧" (قیاسھ ال یمكن إداراتھ 

 إلي أین - ًّ أین نحن االن ؟ - یستلزم اإلجابة علي ثالث أسئلة أین كنا ؟  " الذاتللوصول إلي جودة الحیاة و السعادة و تحقیق  •
مرت علي العالم عدة حضارات و   و ببدایة السؤال األول أین كنا ؟ –باحث  فمن وجھة نظر ال–) ح / ٧" (نرید الوصول ؟ 

ثقافات بأثار معماریة و أخرھا عدة ثورات معماریة لھا إتجاھات مختلفة من حداثة و ما بعد الحداثة حتي بدایة العقد الثامن 
ًّ، مرورا بالسؤال الثاني أین نحن  االن نتیكا   و منھا حركة الدینامیكیة في المباني الصغیرة الحركة الكیمن القرن العشرین 

إتجاه من تفكیكیة و إتجاھاتھا األربعة و منھا من تطور العمارة في ما بعد الحداثة ) الرمادیة (     ؟ نحن في منطقة الوسطي 
في الذاتیة ة و تقدیر في سبیل اإلبتكار والریاد الحركة اإلستاتیكیة  الحریة المطلقة فيليإو التي تسعي البنائیة الحدیثة 

المطلقة الحریة ، وأخیرا السؤال الثالث إلي أین نرید الوصول ؟ الوصول إلي و من روادھا المعماریة زاھا حدید المجتمع 
   .في الحركة الدینامیكیة لناطحات السحاب

مخصص للمعماري و  یكون مفتوح األسئلة بدون توجیھ لتكوین رأي موضوعي و ھ–  من وجھة نظر الباحث–اإلستبیان  •
  ات و القطاعات للمشاریع المختارةتحلیل المعماري للمساقط و الواجھ علي یعتمددون العامة و 

 :الدراسة العملیة للعمارة الدینامیكیة  -٨
  :للعمارة الدینامیكیة  التجارب العالمیة ١-٨

تلك و بما أن و لندن  نیویوركو سیلیھما م و لم یتم إكتمالھالحدیثة بدأت في تنفیذھا في دبي ثم موسكو  المتحركةاألبراج 
 -:األبراج التالیة لذا فتم اختیار وقد تم إختیار مشروع من كل أشكال للعمارة المتحركة ،  الحدیثة العمارة مستقبل األبراج ھي

  اإلمارات– دبي – ٥٥برج    -
 إیران – طھران –بیت شریفى ھا  -
 داكن – الملتویین المتعرجین  Absoluteبرجین    -
 معرض تقنیات كیفر -
  -: دبي – ٥٥    برج ١-١-٨ 

  David Fisher اإلسرائیلي اإلیطالي: المصمم المعماري " 
یتم   مترا٤٢٠ طابق بإجمالي إرتفاع ٨٠یتكون المبني من 

ي المبني یتم تصنیعھ بمصانع باقو  تنفیذ مركز المبني بالموقع  
 % ٣٠ و یتم توفیر و یتم تركیبھ داخل الموقع % ٨٥ بما یعادل

  من التكلفة  % ١٠و توفیر   من وقت تنفیذ المبني 
كل دور مصمم لیدور دورة كاملة في ثالث ساعات و كل 

 دور یدور بإنفصال عن األدوار األخري
واح الخالیا سیتم تولید الطاقة من توربینات الریاح و أل

ساعة لكامل المبني و سیفیض /  میجا واط ١٢٠الشمسیة بقدرة 
   مباني أخري بحجم المبني٥طاقة تكفي 

 –وحدات سكنیة  – فندقي:  من أسفل  المبني إستخدام
   فیالت دوبلیكس–وحدات إداریة و ترفیھیة 

  )١٩( " ٢٠٢٠من المتوقع إفتتاح المبني عام 

  یكیة دینامحركة :   نوع الحركة 
 )مركز المبني(دورانیة حول محور رأسي : شكل الحركة 

 -: المساقط األفقیة  أ-١-١-٨
 ثالث ھابشكل عام دائري و یضاف إلیالمساقط األفقیة 

تكون من مستطیالت     والمسقط متحرك ماعدا مركز البرج وی
 و یوجد مصعد و ھي ثابتة الطرقةحولھا و بطاریة الحركة 

  الفیالت الدوبلكسخاص لسیارات مالكي 
 

توضح ناطحة السحاب بروسیا   : ٢٦،٢٥صورة 
 بواجھتھا المتغیرة مع الزمن
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 یوضح المسقط األفقي للجزء السكني  : ٩شكل 

  :إیجابیات التصمیم للمساقط األفقیة  •
 مما Flat Slap النظام اإلنشائي بالطات الال كمریة  -

یعطي الحریة في عمل المباني حسب الرغبة دون التقید 
 بالكمر باإلضافة إلي تخفیف الوزن

 الحوائط علي مدیول إشعاعي -
 

إستخدامات  بفصل  Zooning التأكید علي األنشطة  -
   و بفصل بطاریات الحركة لكل إستخدام رأسیا المبني 

 و بفصل انشطة الوحدة الواحدة
  :سلبیات التصمیم للمساقط األفقیة  •
      الطول الكبیر للكابولي و صعود السیارات الخاصة  -

 و موقع الوحدات اإلداریة و الترفیھیة ھي أحمال زائدة 
          تؤدي إلي زیادة في عرض لحائط الخرساني  -

 ) الحامل األساسي اإلنشائي ( 
كل تلك األحمال تدور علي رمان بلي مخصص لھذا  -

 الغرض مما یحتاج إلي صیانة دوریة
  :القطاع     ب- ١- ١-٨

 :إیجابیات التصمیم للقطاع  •
 تطل لمطل الذيدوران المسقط األفقي یؤدي إلي تغییر ا -

 -:علیھ كل وحدة تعمل علي 
 ي الوحدةالقضاء علي الملل لمستخدم -
 حصول كل وحدة علي ممیزات كل توجیھ -
 الحصول علي تغییر مستمر للواجھة -

  :للقطاعسلبیات التصمیم  •
 یؤدي إلي تغییر في سمك للعرض الكبیر للكابولي -

البالطة لیكون شبیھ بالمثلث بإرتفاع كبیر عند تالقي 
 الكابولي بمركز البرج و یقل في إتجاه الطرف

 ٨٠بإجمالي عدد طوابق المبني ال المسافة بین األدوار  -
  طابق یمكن بیعھم أو اإلنتفاع بھم٩طابق یعادلوا حوالي 

 :الواجھة      ت- ١- ١-٨
  :للواجھةإیجابیات التصمیم  •
 الحصول علي تغییر مستمر للواجھة -
 :سلبیات التصمیم للواجھة  •
 صعوبة النظافة للواجھة -
  :لمبني القیم الجمالیة المكتسبة من حركة ا ث   - ١- ١-٨

فإن الطوابق لن تكون متطابقة مما سیسمح  ولذا  للمبنى سوف تكون دوران معظم الطوابق حول قلب مركزيسمةأبرز 
  .للمبنى بأن یغیر شكلھ باستمرار، في البیئة الخارجیة

  :٥٥مصدر صور  و أشكال برج دبي  •
https://www.google.com.eg/search?q &المتحرك+دبي+برج  

  -:بیت شریفى ھا بطھران بإیران    ٢-١-٨
 Next Officeعلى رضا تاغابونى : المصمم المعماري " 

  بالتعاون مع مساعدین فى النواحى اإلنشائیة و المیكانیكیة
 متر مربع ١٤٠٠بإجمالي مسطح  و ٢٠١٣ البناء في عام تم

 المیزة البنائیةتكمن  . أرضي و بدروم و أدوار ٥على وزعة تم
ى  درجة و ضعت عل٩٠فى إمكانیة تدویر ثالث غرف بزاویة 

توضحا إستخدام األلواح للخالیا الشمسیة أعلي : ٢٩،٢٨صور 
 البالطات و توربینات الریاح بین البالطات و دورانھا بالریاح

 

جزء أفقي من القطاع ( المبني توضح قطاع  : ٢٧صورة 
( 

https://www.google.com.eg/search?q
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و قد أستمدت ھذه الفكرة من آلیة الثالثة  األدوار فى التوالي
التعامل مع المنصات المسرحیة و یتكون ھذا النظام من ثالثة 

و فات واسعة أقراص آلیة تسمح بالفتح و اإلغالق لتكون شر
یجسد بیت شریفى ھا المرونة مع القدرة على التكیف مع المناخ 

   صیفا و شتاء بأحتوائھ على غرفة معیشة صیفیة و أخرى شتویة 
  )٢٠( "  المبني  سكنيإستخدام

   دینامیكیا:   نوع الحركة 
   بالواجھة حور محور رأسيحركة دورانیة: شكل الحركة 

 -:ة المساقط األفقی  ا - ٢- ١-٨
ئیسیة جزء رفقیة مستطیلة و بالواجھة الالمساقط األ

  حول إلي تراس تمستطیل یتم دورانھ لی
  :للمساقط األفقیةإیجابیات التصمیم  •
 الحصول علي تغییر للواجھة -
دخول اشعة الشمس اثناء فتح الجزء المستطیل للدور  -

 األول للمغطس بالدور البدروم
ري من العمارة التكلفة المنخفضة نسبیا ألشكال أخ -

 الدینامیكیة
یمكن للمبني ان یكون لھ جار فالتغییر في الواجھة  -

 الرئیسیة فقط
 :سلبیات التصمیم للمساقط األفقیة  •
في تراس بدون إستخدام لفراغ إستخدام الجزء المتحرك  -

 حقیقي
ود سقف و ارضیة للجزء المتحرك زیادة في التكلفة لوج -

 سقف و ارضیة باقي الدورل إضافي
  :القطاع  ب   - ٢- ١-٨

 :إیجابیات التصمیم للقطاع  •
للعرض الصغیر للكابولي یؤدي إلي  -

 سمك البالطة صغیر 
 :سلبیات التصمیم للقطاع  •

ھدر في المسافة الرأسیة نتنیجة المسافة  -
 بین األدوار 

  :الواجھة  ت   - ٢- ١-٨
 :إیجابیات التصمیم للواجھة  •
  الواجھة لشكلالقضاء علي الملل  -
  :القیم الجمالیة المكتسبة من حركة المبني ث    - ١- ١-٨

 في كل  التراساتفتح و بروز للمبنى سوف تكون سمةأبرز 
مما سیسمح للمبنى بأن دور بمكان مختلف عن باقي األدوار 

 .یغیر شكلھ باستمرار، في البیئة الخارجیة
  
  
  
  
 
 
 
  

  :بیت شریفى ھامصدر صور  و أشكال  •
https://www.archdaily.com/522344/sharifi-ha-house-nextoffice  

توضح الواجھات المتغیرة للمبني نتیجة : ٣٢،٣١،٣٠صور 
  دوران أجزاء من واجھات المبني         

 

یوضحا القطاعات موضحات دوران الجزء  : ١٣،١٢شكل 
 المتحرك 

توضح المغطس في ) : ٣٣(صورة 
دور البدروم بسقف جزئي لھ من 
الزجاج لدخول اشعة الشمس عند 

 فتح التراس

 حتي الثانيساقط األفقیة من الدور یوضحا الم: ١١،١٠شكل 
  الثالث قبل و بعد دوران جزء من كتلة واجھة المبني    

 

https://www.archdaily.com/522344/sharifi-ha-house-nextoffice
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   :كندا – مدینة میسیسوجا -  )أبراج مارلین مونرو( ین  المتعرجینالملتوی Absolute Worldین برج    ٣-١-٨
  MAD ندسین المعماریین  المھ– الشركة الصینیة :المعماري  المصمم" 
   م١٧٠/ طابق  ٥٦: أ   رجب

   م١٥٠/  طابق ٥٠: برج ب
  سكني المبني  إستخدام

  حركة ساكنة  :  نوع الحركة 
  )دورانیة حول محور رأسي بمركز المبني(: شكل الحركة 

ً شیئا ما عضویا ولكن مختلفا وأكثر طبیعیة وأكثر إنشاء": الفكرة التصمیمیة  ً ً
ًئا قویا من شأنھ أن یذكر الناس بالمال أو القوةلیونة ولیس شی ً ") ٢١( 

 -: ا  المساقط األفقیة -٣-١-٨
   بیضاویةالرئیسیة المساقط األفقیة 

 :إیجابیات التصمیم للمساقط األفقیة  •
 مما Flat Slap النظام اإلنشائي بالطات الال كمریة  -

یعطي الحریة في عمل المباني حسب الرغبة دون التقید 
 كمر باإلضافة إلي تخفیف الوزنبال

 خطي رأسي و أفقي متعامدین و الحوائط علي مدیول -
یوجد محورین متعامدین و لكن مائل عن المودیول 

   األساسي
  : ب   القطاع -٣-١-٨

 :إیجابیات التصمیم للقطاع  •
برج الذى یعتمد على الواجھة المضاعفة الإن تصمیم  -

ساھم بخفض  و یمعقولةیخفض حموالت الریاح بنسبة 
  من الطاقة المستخدمةنسبة

  : ت   الواجھات -٣-١-٨
 :إیجابیات التصمیم للواجھة  •
 إستمراریة الحركة في الكتلة الساكنةالحصول علي  -
 :سلبیات التصمیم للواجھة  •
 صعوبة النظافة للواجھة -
  :القیم الجمالیة المكتسبة من حركة المبني  ث   -٣-١-٨

تغییر في كتلة المبني من   للمبنى سوف تكونسمةأبرز 
 الخارج كحركة إستاتیكیة بدون تكلفة الدینامیكیة

  
  
  
  
  
  
 
 
 

 :  الملتویین المتعرجینAbsolute Worldبرجین مصدر صور  و أشكال  •
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Absolute_World&oldid=885263026 
 
 

 یوضح قطاع رأسي للبرجین    ) : ١٣(شكل 

 حا واجھة المبني الملتوي توض) : ٣٤(صورة 
 

 یوضح المسقط األفقي لألدوار اإلداریة    ) : ١٢(شكل 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Absolute_World&oldid=885263026
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  -: Showroom Kiefer technic معرض تقنیات كیفر    ٤- ١-٨
 DI Ernst Giselbrecht: المصمم المعماري 

مقسمة " الجنوبیة "  الواجھة المعرض صالة صغیرة و لكن
  ١١٢ تحتوي على غالف زجاجي محمي ب " غلي شرائح رأسیا

للفتح أو  محرك ٥٦الفوالذ المقاوم للصدأ مدعومة بـ ألواح من 
 " تنظیم درجة الحرارة واإلضاءة الداخلیةل مع الشمس الغلق

)٢٢( 
  كینتیكا: نوع الحركة  

  في خط مستقیم رأسیا:   الحركة شكل

  -: ا  المساقط األفقیة -٤-١-٨
المساقط األفقیة شبھ مثلث بالضلع الثالث منحني مضاف 

  مربع ھو خدمات إلي المثلث 
 :إیجابیات التصمیم للمساقط األفقیة  •
المسقط ال یتمیز بالتعقید فھذا النوع من العمارة  -

 المتحركة ال تتطلب مطلب محدد بالمسقط األفقي
سھل التصمیم و التنفیذ و ال یحتاج إلي عمالة ماھرة أو  -

 تكنولوجیا متقدمة
ل التصمیم بإستخدام مودیول إشعاعي متساوي مما یسھ -

 اإلستعانة بأجزاء مصنعة
 حائط صالة العرض تتمیز بالواجھة الرئیسیة -
 :سلبیات التصمیم للمساقط األفقیة  •
الحوائط األخري بخالف الحائط الرئیسي تكاد تخلو من  -

 الفتحات للتھویة و اإلضاءة
المدخل الرئیسي للصالة من واجھة جانبیة دون تأكیده  -

 بتواجده بالحائط الرئیسي المتحرك

 -: ب  القطاعات -٤-١-٨

 :إیجابیات التصمیم القطاعات  •
حركة منطبقة رأسیا فعند الفتح تعمل علي انھا كاسرة ال -

افقیة مناسبة للواجھة الجنوبیة لدخول الضوء دون 
  األشعة المباشرة 

 -: ت  الواجھات -٤-١-٨

 :إیجابیات التصمیم القطاعات  •
صول الحصول علي إستمراریة الحركة في الواجھة الح -

 علي عدد كبیر من أشكال الواجھة حسب الحاجة 
  :القیم الجمالیة المكتسبة من حركة المبني  ث   -٣-١-٨

 مما بانوھات الواجھة غلقأبرز سمة للمبنى سوف تكون فتح و 
   .سیسمح للمبنى بأن یغیر شكلھ باستمرار

 
  
  
  

 
 

 : معرض تقنیات كیفرمصدر صور  و أشكال  •
http://noticias.arq.com.mx/Detalles/21720.html#.XE9USFwzayL 

 توضحا القطاعات الرأسیة  ) : ١٩،١٨(أشكال 

توضحا الواجھة الرئیسیة للمعرض و ) : ٣٧،٣٦،٣٥(صور 
 :كل منھما لھا الشكل الممیز بفتح و غلق البانوھات   المصدر 

http://noticias.arq.com.mx/Detalles/21720.ht
ml#.XE9USFwzayL 

 توضحا المساقط األفقیة لألرضي و األول   ) : ١٧،١٦(أشكال 

http://noticias.arq.com.mx/Detalles/21720.html#.XE9USFwzayL
http://noticias.arq.com.mx/Detalles/21720.ht
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 :قائمة التحقق  -٩
 Check List تصمیم قائمة التحقق  ١-٩

ة عن طریق  یحقق جودة الحیاة العمرانیبإستعراض النماذج السابقة یمكن الوصول إلي قائمة تحقق من أن المشروع
الصورة البصریة المعماریة الممیزة من خالل العمارة المتحركة سواء للمبني مصمم كنموذج للعمارة المتحركة أم مبني 

  قائم ثابت یتم تحویره لیتحول غلي عمارة متحركة 
  الباحث: المصدر   الح لكل من العمارة الدینامیكیةیوضح قائمة التحقق للمنھجیة المقترحة و درجات للمبني الص : ٤جدول 

    مبني ثابت تم تعدیلھ للحركة  مبني جدید یتم تصمیمھ    
    إستاتیكیة  كینتیكا  دینامیكیة  إستاتیكیة  كینتیكا  دینامیكیة    
  ضعیف  متوسط  جید  ضعیف  متوسط  جید   
  )٠(من  %)٦٠(من  %)٨٠(من  )٠(من  %)٦٠(من  %)٨٠(من    

الدرجات 
  القصوي

ونة في تغییر المر
  ٥             الفراغات

إمكانیة الوصول من 
  ٥              الخدمات إلي الفراغات

علي 
مستوي 
المساقط 
كامل اإلتصال بین ت  األفقیة

  ٥              و الخارجالداخل 

توزیع و موقع اإلنشاء 
  ٥              و عالقتھ بالفراغ

  ٥              تأكید المداخل
  ١٠              عدم اإلحتیاج لمحددات

ولة الوصول إلي سھ
  ٥              ساللم الھروب

علي 
مستوي 
المساقط 
  األفقیة

اإلجمالي علي مستوي 
  ٤٠              المساقط األفقیة

  ٥              تأكید المداخل
تأكید معالجات البیئة 
الغیر تقلیدیة علي 
  الواجھات المختلفة

            ١٠  

إستھالك طاقة غیر 
  ١٠              متجددة

  ١٠              المحلیة في المفردات
  ٥              التشطیب المناسب
عدم اإلحتیاج إلي 

تغییر في حالة تغیر 
  وظیفة المبني

            ٥  

ترابط الواجھات رأسیا 
  ٥              و أفقیا

  ١٠              الدینامیكیا في التشكیل

علي 
مستوي 
  الواجھات

تمیز الفراغات و 
  ٥              وظائفھا من الواجھة
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اإلجمالي علي مستوي 
  ٦٥              الواجھات

التوفیر في ھالك 
اإلرتفاع نتیجة الحركة 
  إلي اإلرتفاع اإلجمالي

علي   ١٠            
مستوي 

اإلجمالي علي مستوي   لقطاعا
  ١٠              القطاع

تكلفة المبني متوازیة 
  ١٠              مع ھدف جودة الحیاة

إمكانیة تحویل مبني 
قائم إلي عمارة 

  دینامیكیة
            ٥  

علي 
مستوي 
  التنفیذ

  ٥              سھولة و سرعة التنفیذ

اإلجمالي علي مستوي   
  ٢٠              التنفیذ

  ١.١اإلجمالي مضروبا في     اإلجمالي  
  ١٣٥  لصعوبة التنعدیل

تحقیق الصورة   
                البصریة

  ٢٠              جودة الحیاةتحقیق   

 المبني مع   التصمیم و المبني صالحین للدینامیكا مع الحصول علي الكفائة  القصوي لتشغیل١٣٥ إلي ١٠٨الدرجة من 
  الحصول علي الھدف النھائي و ھو الحصول جودة الحیاة 

 بنسبة مقبولة إلي التصمیم و المبني صالحین للدینامیكا مع الحصول علي كفائة  لتشغیل المبني  ١٠٧   إلي ٨٨الدرجة من 
حد ما ال تعادل التكلفة اإلقتصادیة للمبني و لكن تعادل الھدف النھائي و ھو الحصول علي 

  شكیل كتلي متمیز و جودة الحیاة لقاطني المنطقةت
 ال تعادل الكفائة لتشغیل المبنيو الضعف في  األخاللالتصمیم و المبني صالحین للدینامیكا مع        ٨٨الدرجة أقل من 

و ھو الحصول علي تشكیل كتلي متمیز و جودة التكلفة اإلقتصادیة للمبني أو الھدف النھائي 
  نطقةالحیاة لقاطني الم

  و للتحقق من صحة الفرضیة فعلي الدرجة اإلجمالیة للمشروع ان تتناسب مع درجة تحقیق جودة الحیاة
 و نظرا لعلم العمارة یتكون من قواعد وظیفیة و نسبة من اإلبداع تختلف تبعا لوجھات النظر الشخصیة فیصعب الحصول 

   السابقة من وجھة نظر الباحثات القصوي و تم إقتراح ھذه الدرج١٣٥علي الدرجة اإلجمالیة 

  :    تطبیق المنھجیة ٢-٩
  بتطبیق المنھجیة علي الدراسة التطبیقیة كما في الجدول التالي 
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  الباحث: یوضح تطبیق المنھجیة المقترحة علي مشاریع الدراسة المیدانة المختارة و درجات كل مشروع  المصدر ) ٥(جدول 

المشروع   
 األول

المشروع 
 الثاني

شروع الم
 الثالث

المشروع 
 الرابع

بیت   ٥٥برج   
شریفى 
  ھا

برج 
  شنغھاى

معرض 
تقنیات 
  كیفر

 ٥ ٥ ٣ ٥  المرونة في تغییر الفراغات
إمكانیة الوصول من الخدمات إلي 

  الفراغات
٥ ٥ ٣ ٥ 

 ٥ ٥ ٥ ٥  تكامل اإلتصال بین الداخل و الخارج
 ٥ ٥ ٥ ٥   عالقتھ بالفراغتوزیع و موقع اإلنشاء و

 ١ ٥ ٥ ٥  تأكید المداخل
 ١٠ ١٠ ٨ ٠  عدم اإلحتیاج لمحددات 

  ٥  ٥  ٥  ٥  سھولة الوصول إلي ساللم الھروب

علي مستوي 
 المساقط األفقیة

 ٣٦ ٤٠ ٣٤ ٣٠ اإلجمالي علي مستوي المساقط األفقیة
 ١ ٥ ٥ ١ تأكید المداخل

تأكید معالجات البیئة الغیر تقلیدیة علي 
 ١٠ ٦ ١٠ ٤  واجھات المختلفةال

 ٤ ٠ ٠ ٨  طاقة غیر متجددةتوفیر
 ٩ ٨ ٧ ٨ المعاصرة في المفردات

 ٥ ٥ ٥ ٣ التشطیب المناسب

علي مستوي 
 الواجھات

اإلحتیاج إلي تغییر في حالة تغیر عدم 
 وظیفة المبني

٥ ٥ ٥ ٥ 

 ٥ ٥ ٥ ٤ ترابط الواجھات رأسیا و أفقیا
 ٩ ١٠ ١٠ ٩ )بدون حركة(الدینامیكیا في التشكیل 

   ٤  ٣  ٥  ٠  تمیز الفراغات و وظائفھا من الواجھة

 ٥٢ ٤٧ ٥٢ ٤٢ اإلجمالي علي مستوي الواجھات
التوفیر في ھالك اإلرتفاع نتیجة الحركة 

  إلي اإلرتفاع اإلجمالي 
  علي مستوي القطاع  ١٠  ١٠  ٣  ٠

  ١٠  ١٠  ٣  ٠  اإلجمالي علي مستوي القطاع

یة مع ھدف جودة تكلفة المبني متواز علي مستوي التنفیذ
  الحیاة

٩  ١٠  ٨  ٣  

إمكانیة تحویل مبني قائم إلي عمارة 
  دینامیكیة 

٠  ٠  ٠  ٠  

   ٥  ٤  ٥  ٥  سھولة و سرعة التنفیذ

 ١٩ ١٩ ١٨ ١٣ اإلجمالي علي مستوي التنفیذ
 ١١٢  ١١١  ١٠٢  ٨٠ اإلجمالي للمشروع 
نظرا ألن المشروع مبني تم تصمیمھ حدیثا    

ا لصعوبة تحویلھ فستظل الدرجة كما ھي نظر
  إلي مبني متحرك دینامیكیا

  ١٤  ١٦  ١٦  ١٨  تحقیق جودة الحیاة 
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  -:و یتضح منھ 
 ٩٠ بما یعادل ٢٠ دجة من ١٨بینما یحقق %  ٥٩ بما یعادل ١٣٥ درجة من إجمالي ٨٠أن المشروع األول حاصل علي   - أ

 ٢٠ دجة من ١٦بینما یحقق %  ٧٦ما یعادل  ب١٣٥ درجة من إجمالي ١٠٢ممن جودة الحیاة و الثاني حاصل علي % 
 ١٦بینما یحقق %  ٨٢ بما یعادل ١٣٥  درجة من إجمالي ١١١ممن جودة الحیاة و الثالث حاصل علي  % ٨٠بما یعادل 
 ٨٣ درجة بما یعادل ١٤٠ درجة من إجمالي ١١٢ممن جودة الحیاة و الرابع حاصل علي  % ٨٠ بما یعادل ٢٠دجة من 

ممن جودة الحیاة و بالتالي یتضح أن المشروع األول بالرغم من انھ  % ٧٠ بما یعادل ٢٠دجة من  ١٤بینما یحقق % 
من المشاریع الدینامیكیة الصریحة و تاثیره علي نظریات العمارة و المعماریین إال أنھ علي المركز األول في تطبیق 

 و ھو عكس المشروع الثالث و الرابع من حیث المنھجیة بالرغم من حصولھ علي المركز األول في تحقیق جودة الحیاة
 .حصولھم علي الماكز األول و الثاني في تطبیق المنھجیة و لكن المراكز الدنیا في تحقیق جودة الحیاة 

 
  
  
  
  
  
  
  

  باحثال: یوضح تحلیل تطبیق المنھجیة المقترحة علي مشاریع الدراسة المیدانة المختارة و درجات كل مشروع   المصدر ) ٢٠(شكل 

  النتـــــــــــائج - ١٠
بنوعین فقط تواجدت منذ زمن بعید في دول كثیرة منھا مصر بأشكال مختلفة و لكنھا تتمیز جمیعھا في العمارة    الحركة -١

 بالكینتیكا ثم و قد بدأت)  الحركة الدینامیكیة – الحركة الكینتیكا –الحركة اإلستاتیكیة ( من أنواع الحركة الثالثة 
   یة طبقا لتعریف الباحثاإلستاتیكب

 و ھو  و من روادھا البارعین بھا زھا حدیدالبنائي الحدیثھي نتیجة العمارة التفكیكیة بأسلوب إتجاه    الحركة اإلستاتیكیة -٢
 بدایة للد

سب نوع و منھا التصمیم علي مودیول ثابت یختلف ح –لكل نوع من أنواع الحركة بالعمارة لھا المحددات التصمیمیة لھا    -٢
مما كمولد للفكرة التصمیمیة في الكتلة و الواجھات عملیة التصمیم و اإلبداع و التمییز و تأثیرھا علي و شكل الحركة 

 أن – من وجھة نظر الباحث –مع إعتبار   علي أال تتعارض مع وظیفة العمارةتؤثر علي الصورة البصریة للمبني
  ریة العمارة المتحركة ھي أحد عناصر الصورة البص

 اإلبداع المعماري في ق عن طریتعمل علي وضع نقطة مضیئة للبلدمتكاملة وضع منھجیة لتصمیم مباني متحركة   -٣
التشكیل بالحركة مع مراعاة محددات التصمیم علي أن أال تكون متعارضة مع البیئة الطبیعیة من إستھالكھا للطاقة الغیر 

    ثقافة المحلیة متجددة أو ملوثة للبیئة و تالئم للبیئة ال
 صحة المنھجیة و یمكن إسخدامھا في المباني تثبت و تطبیقھا علي الدراسة المیدانیة Check List إستخراج قائمة تحقق   -٤

  القائمة و في المباني التي سیتم إنشائھا 
تحركة و في ذات الوقت الحصول  في ممیزاتھا من قلة التكالیف عن العمارة الدینامیكیة المیمكن إستغالل عمارة الكینتیكا -٥

  : ال توضیحيمثك التالیة دینامیكیة المتحركة مثل الحالةعلي بعض مظاھر العمارة ال
  : البرازیل – Suite Vollard برج ١-٥- ١٠
) كلوسترا(جزء حائط بزخارف جبسیة عن طریق عمل    -أ

دور مع دوران الكتلة من الداخل و یبدأ الدوران من الجزء ت
المستطیل إلي لطرف ألخر من الجزء المستطیل الثابت ثم 

ن بعكس اإلتجاه و من ایرجع الحائط الجبسي في الدور
و  ائط الجبسیة لألدوار كلھا مع بعضالممكن دوران الحو

  من الممكن أن یدور الحائط لكل دور بشكل منفصل
 من الممكن تكون الحوائط زجاجیة من الخالیا الشمسیة       و

إلستغالل الجزء المغلق الجدید كفراغ  بدال من الجبسیة
 Suiteتوضح منظور لبرج  : ) ٤٠،٣٩،٣٨(صورة    داخلي

Vollard  المصدر قبل و بعد التوصیات: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Suite_Vollar
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عن طریق عمل بروزات كتلیة بدال من التراس و یدور   - ب
ھذا البروز لیتم إستغاللھ كفراغ و بواجھة زجاجیة من 

بسقف و یمكن أن تكون األجزاء البارزة الخالیا الشمسیة 
التراس الذي یعلوه و لكن بأرضیة متحركة مثلھا مثل 

  الفراغ الداخلي 
  :من ممیزات اإلقتراحات السابقة 

 إظھار حركة المبني من الخارج مع سھولة الصیانة و قلة التكالیف لإلنشاء و الصیانة  -
  زیادة مؤشر جودة الحیاة -

من الصعب إظھار أیة لقاھرة و مطعم برج فندق جراند حیاة بالقاھرة  الحاالت ذات الحركة باألدوار العلیا مثل مطعم برج ا-٦
   و عدم الجدوي للتكلفة المادیةحركة بالخارج لعدم القدرة علي رؤیتھم أو مالحظتھم

ببعض اإلضافات من األشكال الھندسیة یمكن تحویل المباني المصمتة القائمة بدون حركة إلي مبني حركي إستاتیكیا   -٧
 حیث األصل برجي بنك األھلي المصري و یمكن بعا لشكل المسقط األفقي للمبني كما ھو علي النحو التالياألساسیة ت

  عمل تعدیالت إلضفاء حركة إستاتیكیة علي الواجھات فقط دون تشكیل الكتلة
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
إنشاء حالیا عدة مدن من الجیل الرابع یمكن إنشاء مصانع في مصر لتصنیع أجزاء المباني و بخاصة العالیة وو خاصة یتم  -٨

  ذات سمات و خصائص معماریة عالمیة

  التوصیـــــــــــــــات        - ١١
تشمل للعمارة المتحركة و أھمیتھا في تحسین الصورة البصریة و جودة الحیاة العمرانیة عمل حمالت توعیة معماریة   -١

  -:رة و ذلك عن طریق توعیة للمعماریین والمصممین و طالب أقسام العما
 إقامة ندوات توعیة   - أ

 سواء الكینتیكا أو الثابتة و كیفیة تحویلھا إلي صورة للعمارة الدینامیكیة المتحركةإقامة مسابقة تشجیعیة للمباني القائمة   -  ب
  و إن كانت لن یتم تنفیذھا   تي ح

الدراسي األول بالفرقة الرابعة بأقسام العمارة مشروع التصمیم المتقدمة مثل الفرقة الثالثة أو الفصل  اتمقرراحد إدراج ب  -٢
یكیة متحركة أو دینامیكیة ساكنة كذلك بمقرر إعادة تصمیم مبني عام قائم لیصبح مبني متحرك سواء كینتیكا أو دینام

 التدریب فيالتشكیل و أسس التصمیم للفرقة األولي بكلیات الفنون الجمیلة أو بمقرر التدریب البصري بكلیات الھندسة 
  علي تشكیل كتل بھا حركة 

عن طریق جعل مصاریف اإلعتماد          ذات حركة حتي و إن كانت إستاتیكیة تشجیع المكاتب المعماریة علي تصمیم المباني  -٣
  Check List و ذلك بتطبیق قائمة التحقق متغیرة كل منھم )  إستاتیكیة – كینتیكا –دینامیكیة (ثالث فئات و التراخیص 

 -:تبعا لما یلي لموضوحة بالمنھجیة ا
 Flat Slapالنظام اإلنشائي   - أ
 المرونة   -  ب
 إحتواء المبني ألسس اإلستدامة البیئیة و المعالجات البیئیة لإلضاءة و التھویة و غیرھا  -  ت

و بدائل إضافات تناسب شكل الكتلة إلضاء بعض أشكال الحركة ) اإلداري (أحد برجي البنك األھلي المصري توضح : ) ٤٦،٤٥،٤٤،٤٣،٤٢،٤١(صورة 
-https://www.dreamstime.com/stock-photos-high-rise-buildings   :المصدر  اإلستاتیكیة علیھ للواجھات دون الكتلة 

image19211783 
 

https://www.dreamstime.com/stock-photos-high-rise-buildings
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 داخل الفئة الواحدة و الفئة األغلي ھي لكل ما سبق درجة و كلما زادت الدرجة كلما إنخفضت المصاریف
 و تقل عنھا الكینتیكا و األقل دینامیكیا       اإلستاتیكیة

إدراج مقرر نقد معمارى بأقسام العمارة یقدم مشروعات نقد المباني القائمة علي أن یكون النقد جماعي من الطلبة تحت  -٤
 ٠إشراف أعضاء ھیئة التدریس

   المراجع - ١٢

 العمارة ، رسالة ماجستیر ، كلیة الھندسة ، جامعة  تكنولوجیا الكینتیكا بین الفن و) .٢٠١٤(صفاء سید أحمد حسن ،  . ١
 نقال عنالقاھرة ، 

Roberts , Adrian , “ Statics and Dynamics with Background Mathematics “ , Cambridge 
University Press , New York , U.S.A. , 2003 , p. 55 

  مرجع سابق ، نقال عن صفاء سید أحمد حسن ، 
Kohler , Xandra , “Momentum – transformation of movement into architecture” , op.c.it , p.45 

 التشكیل و مالمح العمارة المتحركة في العقود األخیرة ، رسالة ) .٢٠١٣(سمر السید أحمد محمود ، عبد الھادي  . ٢
  ماجستیر ، كلیة الھندسة جامعة القاھرة ، 

  األزھر الدینامیكیة الساكنة في العمارة بین المفھوم و التطبیق ، مؤتمر) . ٢٠١٢ (أحمد محمود صابر ،محمد ،  . ٣
  ٢٠١٢ دیسمبر ٦عدد  ٧  جامعة األزھر، مجلد القطاع الھندسيمجلة  دیسمبر ، ٢٧-٢٥القاھرة  ، الدولي الثاني عشر 

 محاضرة نظام التعلیم اإللیكتروني جامعة بابل كلیة الھندسة قسم العمارة ) . ٢٠١١(، صباح محمد ،  عبد العلوي . ٤
http://engineering.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=3&lcid=5840 

  )مندى المجلة العربیة ) .٢٠٠٧ ( ،شارلز، جنكز   نقال عن 
  ٦ دراسة حالة مدینة الكویت ، ص – ، منھج لتجمیل البیئة البصریة للمدینة العربیة محمد أحمد، سلیمان  . ٥
 )  مع الفكر المعماري نحو وحي الطبیعة  التكنولوجیاتطبیقات تكامل ) . ٢٠١٩(إسماعیل أحمد ، ، عامر  . ٦

BIOMIMICRY )العلمیة لكلیة الدوریةینة ، و أثرھا علي الصورة التسویقیة للمد تحقیق مبادئ اإلستدامة البیئیة  في 
   یونیو ١ عدد ٧ ، مجلد یةاإلسكندر  جامعة- الفنون الجمیلة 

 في( BIOMIMICRY )  مع الفكر المعماري نحو وحي الطبیعة  التكنولوجیاتطبیقات تكامل إسماعیل أحمد عامر ، 
   سابق نقال عن  و أثرھا علي الصورة التسویقیة للمدینة ، مصدرحقیق مبادئ اإلستدامة البیئیةت

 Designدراسة إلستخدام برنامج (  و العمارة الخضراء (BIM)نمذجة معلومات البناء ) . ٢٠١٨(تامر ، ،رفعت 
Builder كأحد برامج البیم الخضراء (Green BIM) مجلة كلیة )  في عمل محاكاة لمبني سكني بالتجمع الخامس ،

  )١٥٦٦-١٥٦٤( ص ٤٩عدد ) ١٣(الھندسة جامعة األزھر، مجلد 
  مفاھیم في التسویق العمراني و المعماري ، . علي ، من الكوكاكوال إلي المدینة ، عبد الرءوف 

http://cairobserver.com/post/43795184059/concepts-in-city-branding 
علي الصورة البصریة للمدن في مصر تأثیر تطور الواجھات ) .، یولیو ٢٠١٨(أحمد ، ، جابر  -إسماعیل ، عامر . ٧ 

 – كلیة التخطیط العمراني – ، النشرة العلمیة لبحوث العمران مدینة الشیخ زاید بالحضاریة الحدیثة دراسة حالة الفیالت
  : كل من نقال عن ، موافقة علي النشر ٢٧جامعة القاھرة ، العدد 

      http://medical-dictionary.thefreediction+ary.com/quality+of+life 
      McCall, S.: 1975, 'Quality of Life', Social Indicators Research 2, pp 229-248 ، 

http://www.gdrc.org/uem/qol-define.html 
        http://www.urbanharmony.org/download/research/files/dr-ayman mostafa.pdf 

          http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/quality+of+life  
 https://sites.google.com/site/humansocietyandlife/blog-life/quality-of-life-or-social-

welfare-issues 
       McCall, S.: 1975, 'Quality of Life', Social Indicators Research 2, pp 229-248 ، 
       http://www.gdrc.org/uem/qol-define.html 

اإلتجاھات الحدیثة لقیاس التنمیة و دور مؤشرات الجودة في تقییم و مقارنة ) . ، دیسمبر٢٠١٠(أیمن محمد ، ، مصطفي 
  )٢٧٠( مبر ، ص المدن ،  مؤتمر األزھر الھندسي الدولي  الحادي عشر ، دیس

8. https://ar.wikipedia.org/wiki إمبان_البارون_قصر/   
9. https://ar.wikipedia.org/wiki/ القاھرة_برج  
10. http://rahalat.net/hotel/cairohotels/Grand-Hyatt-Hotel-Cairo.php 

http://engineering.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=3&lcid=5840
http://cairobserver.com/post/43795184059/concepts-in-city-branding
http://medical-dictionary.thefreediction+ary.com/quality+of+life
http://www.gdrc.org/uem/qol-define.html
http://www.urbanharmony.org/download/research/files/dr-ayman
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/quality+of+life
https://sites.google.com/site/humansocietyandlife/blog-life/quality-of-life-or-social
http://www.gdrc.org/uem/qol-define.html
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki/
http://rahalat.net/hotel/cairohotels/Grand-Hyatt-Hotel-Cairo.php
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11. https://ar.wikipedia.org/wiki/ الكویت_أبراج  
12. https://maktoob.images.search.yahoo.com/search/images?p= باریس+في+العربي+العالم+معھد  

 المفھوم و التطبیق ، رسالة –تكنولوجیا العمارة الدینامیكیة ) . ٢٠١٧(حسین عصام أبو الفضل محمد ، ، حسین  .١٣
  كلیة الھندسة ، جامعة الزقایق  ،ماجستیر

14. https://en.wikipedia.org/wiki/Suite_Vollard       
15. https://www.facebook.com/dezone2000/posts -التفكیك-عمارة- مقال/ deconstruction-

architecture /٧١٩٥٠١١٣٨١٨٠٢٤٣/كبر-ثقافیة- ظاھرة-ھي-التفكیك- عمارة-    , 20/July 2015                
تطور مفھوم الحركة وانعكاسھ على الناتج المعمارى ، مؤتمر ) .بر، دیسم٢٠١٣(الفت عبد الغنى سلیمان ، ، حلوه  .١٦

  ٦عدد  ٧  جامعة األزھر، مجلد القطاع الھندسي ، مجلة ٢٠١٢األزھر الھندسي الدولي الثانى عشر 
نحو تصمیم معمارى صحى وخالى  منھجیة للتصمیم المعمارى) .، یونیو٢٠١٨(أحمد ، ، جابر  –إسماعیل أحمد، عامر  .١٧

  نقال عن كل من١ عدد ٦ ، مجلد یةاإلسكندر  جامعة- العلمیة لكلیة الفنون الجمیلة الدوریة ، مراضمن اال
برامج الكمبیوتر المتطورة كقیمة مضافة لتجوید عملیة التصمیم ) . ، ینایر٢٠١٩(أسعد علي سلیمان ، ، أبو غزالة 

 ١٤  جامعة األزھر، مجلد القطاع الھندسيمجلة انیة ، المعماري بالحد من تعدیالت المستخدمین و أثره علي البیئة العمر
  ٥٠عدد 

 ، وجھة نظر فى تقویم الخطة الدراسیة لقسم الھندسة المعماریة، شؤون أكادیمیة) . ١٩٩٣(محمود احمد ، ، عبد اللطیف 
  . ٥،٦ت العربیة المتحدة، العددان مركز إستقطاب وتنمیة أعضاء ھیئة التدریس بجامعة اإلمارا

Boker. L., (1964) . Conference on Teaching of  Engineering Design, Institute of Engineering 
Designers,. 
Gregory. S., (1966) . The Design Method Harden : Butterworth,. 

  .سیوط،التفكیر اإلبداعى فى عملیة التصمیم المعمارى، رسالة دكتوراه، جامعة أ) . ١٩٩٧(،  محمد حسن، نوبى 
    ، مركز أبحاث إنتركونسلت ، ١اإلبداع الفني في العمارة ، ط: ثالثیة اإلبداع المعماري ) . ١٩٩٦(علي ، رأفت ، 

 القاھرة ن 
، مركز أبحاث )اإلبداع االنشائى فى العمارة(اإلبداع المادى فى العمارة : ثالثیة اإلباع المعمارى) . ١٩٩٧(على ، ، رأفت 

  . لقاھرة،، ا١أنتركونسلت، ط
Salama , Ashraf, (1999) . Human Factor in Environement Designe, The Anglo Egyptian 
Bookshop, Cairo,.  

 .رةتنمیة اإلبداع، دار المعارف، القاھ) . ١٩٨٣(زین العابدین ، ، درویش 
على القررات التصمیمیة، المؤتمر محددات التصمیم المعمارى وتأثیرھا ) . دیسمبر، ١٩٩٧(محمد أبو المجد ، ، محمود 

  .١٢-٩،  العلمى الخامس لكلیة الھندسة، جامعة األزھر،القاھرة
حالة (دور محاور الحركة والنھایات البصریة في تشكیل الصورة الذھنیة للمدینة ) . ٢٠١٥(أحمد راغب ، ، المغاري  .١٨

  فلسطین– غزة –كلیة الھندسة ، الجامعة اإلسالمیة ، رسالة ماجستیر ، قسم الھندسة المعماریة ، ) مدینة غزة - دراسیة 
https://search.mandumah.com/Record/768542/Details 

19. https://el-ma3lomaa.com/2017/11/8.html 
20. https://www.archdaily.com/522344/sharifi-ha-house-nextoffice 
21. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Absolute_World&oldid=885263026 
22. https://www.architonic.com/en/project/ernst-giselbrecht-partner-dynamic-facade-kiefer-

technic-showroom/5100449 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://maktoob.images.search.yahoo.com/search/images?p
https://en.wikipedia.org/wiki/Suite_Vollard
https://www.facebook.com/dezone2000/posts
https://search.mandumah.com/Record/768542/Details
https://el-ma3lomaa.com/2017/11/8.html
https://www.archdaily.com/522344/sharifi-ha-house-nextoffice
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Absolute_World&oldid=885263026
https://www.architonic.com/en/project/ernst-giselbrecht-partner-dynamic-facade-kiefer
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 ) :االستبیان( الملحق  - ١٣
  ات جودة الحیاة و مالحظاتھم الدقیقة في المعمار في أي ظروفاإلستبیان تم لمعماریین فقط لتخصصھم و فھمھم لمتطلب

 لجودة الحیاة المعماریة و العمرانیةمفھومك ما   - أ
  لتاریخ المدینة أو المنطقةھل یختلف جودة الحیاة من مدینة إلي أخري تبعا  -  ب
 ما مفھومك للمدینة اإلقتصادیة الحدیثة  -  ت
 ھل تعتقد بإمكانیة تنفیذ ناطحة سحاب بھا حركة دینامیكیة كاملة  -  ث
 ما رأیك في العمارة المستقبلیة و كیف ستكون شكلھا  -  ج
 كیف یمكن جذب إستثمارات في مدینة  -  ح
 لمدن ذات العالمات المضیئة في رأیك أكثر المباني أو العالمة المعماریة المضیئة با  -  خ
 ھل یمكن تحویل مبني ساكن إلي مبني ذات حركة دینامیكیة أم یتم اإلكتفاء بالكینتیكا أو حتي الحركة اإلستاتیكیة  - د
 ما سبب ریادة المعماریین األجانب دون المحلیین  - ذ


