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Role of Technology Utilization Reviving Al-Ukhaidir 

 

 المستخلص:
تمثل ثروة  إذ شكلية وفكرية، تعد االثار شواهد وشواخص مهمه على أحداث ارتبطت بخصائص

، وفي اآلونة ومعنوي معنيين مادي بالشاااواهد  تكون هذهو  عصاااورحضاااارية وثيا ية ترا مت ع ر 
ية من المباني االثرية ذات القيمة التراثعلى هذه الثروات  األخيرة تضاااع ت الوهود حوا الا ا 

وبالتالي  .والتاريخية بهدف إعادة احيائها وبالتالي تعزيز العالقة بين الم نى ومايطه من جديد
" تتمثل بغياب االهتمام بالمباني االثرية ذات القيمة التاريخية" في حين المشكككككككككةل  ال    فان 

عادة االستخدام" على بيان" العالقة التبادلية بين التينية وبين استراتيوية إ  المشةل  الخ ص تركز 
"عدم وجود معرفة كا ية حوا م هوم توظيف التينية وتأثرها في  المشكككةل  الية   وبذلك ظهرت 

إعادة اسااااااتخدام المباني التاريخية ذات القيمة الرمزية وتط يع ذلك على حصاااااان االخيضاااااار" لذا 
للمباني  والوصوا الى دراسة العالقة بين التينية واستراتيوية إعادة االستخدام  يهدف هذا اليةث

، إذ الى االليات المتبعة بالتينية بهدف تط ييها من اجل احياء حصاااااااااااااان االخيضاااااااااااااار التاريخي
ان لتوظيف التينية دور اقتصاااااادي ساااااري  في إعادة اساااااتعماا األبنية التراثية م   يفترض اليةث

 الا ا  على تشااااااااكيل الم نى العام، متخذا الباخ حصاااااااان االخيضاااااااار حالة دراسااااااااية لتايع من
بناء االطار المعرفي ومن ثم بناء االطار النظري واسااااااااااااتخال   وتضككككككككم  اليةثال رضااااااااااااية، 

الى ان لتينية انظمة اإلدارة  توصل اليةثالم ردات ومن ثم تط ييها على العينات المنتخبة، وقد 
تأثير ا  ر من انظمة االتصااااااااا في إعادة اساااااااتعماا الم نى، إذ مثلت انظمة اإلضااااااااءة والطاقة 

 ة العامل األهم في تاييع ك اءة االستعماا في انظمة اإلدارة.المتودد
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ABSTRACT 

The monuments are considered as evidence, landmarks and important 
memory for events that associated with characteristics. It also represents 
a civilized, cultural and economic wealth accumulated through ages. 
Heritage has two main aspects; physical and moral. Recently, 
considerable efforts have been devoted to conserve many heritage 
buildings that have historic values so as to restore them. This restoration 
can reinforce the links between those ancient buildings and their 
environment. .There is a lack of enough knowledge about the concept of 
the utilization of new technological advancements and its impact on the 
reuse of historical buildings with symbolic value. To address this issue, 
this research presents a detailed investigation about the relationship 
between the two concepts in order to arrive to the best strategies for 
reviving. Such strategies will be applied on Al-Ukhaidir fortress. This 
research assumes that technology employment has a rapid economic role 
in reusing historical buildings while preserving the general composition 
of the building. To assess the accuracy of this hypothesis, Al_Ukhaidir 
fortress was used as a case study. The research included the cognitive 
framework and the theoretically framework and extract vocabulary and 
then implement it on the selected samples.This research has concluded 
that the technology of management systems have a greater effect on reuse 
of buildings than communication systems, where lighting systems and 
renewable energy represented the most important factors in management 
systems  for achieving the efficient use 
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  ككد كقكمكال-1
ان االهتمام باألثر المعماري يمثل مارك مهم في تاييع التنمية االقتصاااااااادية للموتم  ولكنة في واق  الااا ي شااااااار ضاااااااع  في    

لذلك جاء  ،ومنها اثار مدينة كربالء و االخيضااار بشاااكل خا  نةاالمكتلك االثار في معظم  اساااتعمااالساااياساااات المت بة في إعادة 
توفر حلوا مسااااتدامة على المسااااتود االقتصااااادي  هالكون اسااااتعماا الم نىاالهتمام بم هوم التينية بهدف اسااااتثمارها في تاييع إعادة 

الضاااااوء  ،حيخ يهتم الباخ بتسااااالي  نىالتينية المالئمة م  ط يعة الم  باساااااتعمااوال يئي و تعمل على الا ا  على األثر من التل  
يتعلع باألخيضااار  األول ،من خالا أربعة مااور وسااايتم الباخ  ،بواساااطة التينية اساااتعمالهعلى حصااان االخيضااار من خالا إعادة 

ية وصيغ الى التين ال  لثفي حين تطرق  ،فيتعلع باستراتيوية إعادة االستخدام واالليات التي تتولد منها ال  نياليصر والاصن، اما 
ساااااااتعرة موموعة من المباني التي جرد عليها إعادة االساااااااتخدام بواساااااااطة التينية ي الرابعاما الماور  ،تعاملها م  األبنية التاريخية

 .ع ر األنظمة المنتخبةوفي الختام ييدم الباخ النتائج المستخلصة من تلك التوارب ثم يطرح التوصيات الخاصة بت عيل االخيضر 
 :ل: االخ ضر الةص  والقصرالمةور األو-2
 :االخ ضر ت ريخ  حص -2-1

 الاصن يي إذا  ،هيكله وضخامة وسعة فضاءاته، والزخر ية المعمارية وفنونه و بهندسته عظيم شامخ مني  فريدبناء  األخيضر   
 وله)1شاااااااكل (نة بغدادمدي من الغربي الونوب  م إلى 152وحوالي  ربالء مدينة من الغربي إلى الونوب تيريبا    م50بعد  على

ماطة مهمه ومن جهة  موق  الاصااااااااان في ملتيى الطرق ال رية التي ترب  بين المدن المختل ة جعل منه   حيخ   يرة، تاريخية أهمية
، المعماري المساالم في تشااكيالت جعل منها ذو أثر بار  في عمع الصاااراء أخرد أهمية العناصاار والعالقات المعمارية التي أحساان

الى اعماا تأهيل ضمن فترات متعاقبة  تعرة الم نىو  ( ،p2.2017. Audi, Hatifكربالء )بالثرية الشامخة معالم اوهو ضمن ال
 ياتاج الى استوابة سريعة من الوهات المختصة للا ا  علية من الظروف المختل ة. ولذلك منه، لكنها لم تصل الى المالئم

 :الةص  وت ريخه تسم  -2-2
 ار الكثير من  فيد ،واضاة إشارة إليه تشر لم مصادرنا أن الى ذلكويعود س ب  س ب تسميته بااااااااااااااا)االخيضر(اختل ت اآلراء حوا 

 ،جواد، مامود األلوساااي( ماساااينيون، مصاااط ى بترود الفاله، ولويس الرحالة والمساااتشااارقين وعلماء االثار هذا الاصااان مثل )ني ور،
 التسمية.اآلراء التي اوعزت الى س ب  (1الودوا ) ي ينولكل منهم رؤد مسنده حوا تسميته و 

 (الي ح  ن) ب ألخ ضر الةص  تسميت سبب في طرحت التي اآلراء يوضح( 1)جدول
 السبب    وراء تلك التسم   في التسم  اراء المختصي   ت
مامود االلوسااااااااااااااي.ع ااااااد العزيز  1

 حميد. اوسكار رويتر. ريسويل
ر بن ع د الملك وجاء االخيضااااااااااار مارفا عن هذا االسااااااااااام سااااااااااا ب تساااااااااااميته نسااااااااااابة الى أحد امراء كندة )اال يد

(p9.2012. Al-Zaidi.) 
2  

 احمد صالح
يرد ان هنالك قصر كان يسمى بيصر بني مياتل وانه كان م ني في منطية االخيضر وعندما بني الاصن اخذا 

 (p142.1982. Humaid (اسم المكان.
3  

 الرحالة بترو دالفالة
جاءت من تصاااغير لرخضااار وهو الون الذي يتراءد للناظر من بعيد عند مشااااهدة ان سااا ب تساااميته باألخيضااار 

 - Masil,1927,p.346)) الاصااااان وذلك الن الم نى م ني على مرت   وتادث انكساااااار للضاااااوء في البادية.
366 

 خالا التنييبات من لوحظ إذ ال ناء بإساااالمية النشاااأة األولى لكن جمي  الدالئل المعمارية تيط  علىاما تاريخ الاصااان فيد اختل  
 في جداره المسااااود ماراب أن  ما المسااااود  يه من أصاااال ال ناء، وأن واحد، أصاااال من بنائه أسااااس أن  يه جرت التي والتاريات

اإلسالمية  المساجد بها تميزت التي الخصائص ن سها هي المسود هذا ومميزات ال ناء، أصل من  ان ،) 2)شكل) الي لي (الونوبي
(p10.2012. Al-Zaidi) ، للاصن التاريخي النسب طرحت التي اآلراء اهم( 2) الودوا وي ين. 

 (الي ح  ن) للةص  الت ريخ   الفترة صنفت التي اآلراء اهم يبي ( 2) جدول
 السبب الذي استدل عل ه الي حث المؤيد للةقي  الز ن   الفترة الز ن   للمبنى ت
فترة الاكم السااااااااااااسااااااااااااني في  1

 العراق
جاااااااواد.باااااااياااااااتااااااارود  مصااااااااااااااااااااطااااااا اااااااى
 الفالة.مانسينيون 

 العثور على عمالت تنتمي الى تلك ال ترة حكم الساساني

 العمارة ال باسيةرافيت  تهكما ان ضخام ،تشبه ابنية سامراءالتي ريا ه البس ب  اوسكار رويتر. هرتس لد. ريسويل. فترة الاكم ال باسي  2
 ي ن س المكان تواجد قصر ف ع د العزيز حميد. تاب  الى الايرة 3
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الى ذلك   م، إضافة8والتي تبعد تيريبا  *1ان ما يميز االخيضر وقوعه في منطية اثرية حيخ يمكن مشاهدته من تلوا الطار      
 والعيود المترا بة ،اليوق ية والاناياان الم نى ياتوي على عناصاار معمارية و خر ية لم تكن موجودة ق ل اإلسااالم كاألقوام المدببة 

وبتاديد فان هذا النم  من ال ناء قد شاع في أواخر العصر االموي وبداية العصر  ( ،Kassel .1969) وغيرها المتياطعة ق يةواأل
والن هذا النوع من ال ناء ياتاج الى مورد مالي وفير وان ييوم ب نائه شاااااااخصاااااااية ك يرة م ثرة لذلك من المنطيي ان يكون  ؛ال باساااااااي

أي ان الم نى قد بني في فترة الاكم ال باساااي في  ال ريد، العمل لمثل هذا ترجياا   األ ثر شاااخصااايةال هو موساااى بناألمير عيساااى 
 كل تلك المميزات جعلت من الم نى ذو قيمة تاريخية. ،العراق وبن س الوقت الم نى قد شيد على أنياة مباني كانت سابية

 االخ ضر  ةون ت-2-3
( ويتكون الاصان من م نى مساتطيل 3ى الاصان واليصار ومالحع تابعه لهم )شاكلعل تاتوي يضام االخيضار مرافع متنوعة والتي 

ابعاد الاصاان من  ،المرافع فوزء منها واق  داخل الاصاان واخر خارج الاصاان ، اماواالجر  والوصواالجر بالاوارة الشااكل م ني 
.االخيضاار اهم مكونات( 4ن الشااكل)وي ي ،(researcherم)21م وارت اعه 169ومن الشاارق الى الغرب  175الشااماا الى الونوب 

 
 وهي تشمل:يضم الاصن السور الخارجي وال وابات التي تمثل نيطة اتصاا ال ضاء الخارجي بالداخلي  الةص :2-3-1
ويتشكل  ،(5وهو عبارة عن حصن مني  ياي  باليصر من جمي  االتواهات ويكون السور مدعما بأبراج)شكل السور:2-3-1-1

اما الواجهة  ،بشااكل نصاا  دائري تخترق هذه العيود فتاتات كانت تسااتخدم لونارة والتهوية واالغراة دفاعية بين برج واخر عيدين
تاتوي كل  اوية  ،(144-135. 1967الداخلية للسااااور فتكون مزينة بأقوام مشااااابهه للتي في الخارج لكن ال تناظرها )الع يدي. 

ليد وصاااالنا السااااور الشاااامالي باالة أفضاااال من غيرة وهو  ،ر العلوي من السااااورمن  وايا السااااور من الداخل على ساااالم ييود الى المم
يختل  عن بقية األجزاء كونه مالصااااااااااع لليصاااااااااار من الداخل اما من الخارج فانه مزين بانايا صااااااااااغيرة ذات عيود على هياة حدوة 

 (. p25.2012. Al-Zaidiال رم تستند على اعمد صغيرة )
كل ضاااااال  في السااااااور على بوابة في وسااااااطة وهي متشااااااابه عدا الشاااااامالية فانه  ياتوي  (:تالمداخل في السككككور)البواب 2-3-1-2

مختل  عن باقي ال وابات كون ابراجه تكون مسااتطيلة الشااكل كما ان جمي  ال وابات ت دي الى الساااحة المكشااوفة باسااتثناء الشاامالية 
مساااااااااتطيلة أبراج ضاااااااااخمة  هاالساااااااااور وعلى جان ي من ةفي الوهة الشااااااااامالي، إذ تي  ال وابة الرئيساااااااااية فهيه تيود الى داخل اليصااااااااار

ذات سااااي  ثم ييودنا الممر الى ساااااحة مسااااتطيلة  مظلمة غرف صااااغيرةه جان ي وعلى بي و مغطى ممر ( ين تح على6الشااااكل)شااااكل
ويساار السااحة يوجد دهليز ي صال الساور عن اليصار وعلى  يمين وعلى ،مميز بشاكل قبة مضالعة ذات تيسايم م صاص من الداخل

                               
 كم تقريبا. وتمثل واحد من المخزونات التراثية في كربالء10سميت نسبة الى الكهوف التي تقع ضمنها حيث تبعد عن االخيضر مسافة  تلول الطار: وهيه تلول 1

 مكونات االخيضر

 المالحق القصر الحصن

ملحق  المداخل السور
داخل 
 الحصن

ملحق 
خارج 
 الحصن

المدخل 
 الشمالي

فضاءات 
 عامة

فضاءات 
 شبة عامة

فضاءات 
 خاصة

البهو 
الكبير 
الدهليز 

جد المس
 المضيف

قاعة 
العرش 
الحمام 
مرافق 
 القصر 

 

الدور 
السكنية 
 بيت الخدم

(الباحثانيبين مكونات االخيضر ومرافقه ) (4شكل)  
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-p25-26.2012. Alالك ير ) لى ال هوا ن الدهليز يوجد المسود اما الوهة اليسرد تيود الى المضيف وباستمرار الممر ييودنايمي
Zaidi.يما تتشابه باقي ال وابات من حيخ تسلسلها الاركي، كما تتشابه من حيخ أسلوب تاصينها وشكلها الخارجي  ، ) 

     
( يوضاااااااااااح مكان 1شاااااااااااكل)

باااااة الى االخيضاااااااااااااار نساااااااااااااا
 الماافظات المواورة له

( ي ين رواق 2شاااااااااكل)
بيااااااات الصااااااااااااااالة في 

 المسود باتواه الي لة

( ي ين مخط  3شااااااااااااااكااااال)
 الاصن ومكوناته 

( ي ين السااااااور الخارجي 5شااااااكل)
 واالبراج المايطة به 

( ي ين الساااااور الشااااامالي 6شاااااكل)
 والمدخل الرئيسي للاصن

 اعداد الباحثان
وموعة من ال ضااااءات المختل ة التي تدعم هذا التشاااكيل بما يتالءم م  وظي ته كمركز للاكم يتأل  اليصااار من م: القصككر2-3-2

 ( التالي اهم ال ضاءات وخصائصها3في ذلك الوقت. وسوف ي ين الودوا )
 ( يبي  فض ءات القصر واهم خص ئصه  وصف ته 3جدول)

 خص ئص الفض ء وصف ته الفض ء
الكككككبكككككهكككككو 

 الكبير
يوجد في قسااااام  ،يتم الدخوا له من الودار الشااااامالي للساااااور ويكون مزينا من الداخل بثالث نوافذ تعلوه م(7م*16)المغليه اليصااااار قاعات أ  ر وهو

، وي ين (p26.2012. Al-Zaidi) باب ييود الى مسااااااود اليصاااااار ، والى االمام من الداخلالعلوي  الطابع إلى ي دي ساااااالم ه  الشاااااامالي والونوبي من
 ال هو جزء من مكونات  أ(7الشكل)

الكككككدهككلككيككز 
 الكبير

وهو ممر عريض مسي  بشكل ق و نص  أسطواني ويكون على جان ي الياعة الك يرة ياي  بما يسمى بساحة الشرف وقاعة العرش وملاياتها حيخ 
 ب(7لشكل)اب، وكما م ين (1984. 4)العمارات المدنية. حضارات العراق.ج يعزا هذا الدهليز الوزء العام من ال ضاءات عن الوزء الخا 

 ذي صااان مكشااوف تاي  به أروقة يكون المسااودو  ،يي  في الوزء الونوبي الغربي ويرتب  م  اليصاار ع ر مدخل بشااكل قوم ذي ساابعة فصااو  المسجد
ويوجد في منتصاا  الضاال  الونوبي الماراب ويعلو الماراب ت(، 7وكما م ين في الشااكل) مضاالعة،الي و بانايا   ينت اضااالعو  ،الوهاتمن جمي  

 .(p210-212.1990. Al-Kaflawiحنية مضلعة الشكل )ستة اضالع( وهذا يمثل اوا ماراب مضل  في العمارة اإلسالمية )
سم المضيف وفي الوهة الميابلة للمسود ومن خالا الدهليز ال اصل بينه وبين الياعة الك رد يوجد مدخل ييود الى الدائرة الك رد نس يا أطلع عليه ا المض ف

 .ث(7وكما م ين في الشكل ) صان وغرفة من ثالث طوابع ويتكون من
سككككككككككك حككك  

 الشرف
تزين ال راغات بين بعض  وتم .مدببة ذات عيود بانايا مزينة الداخليةتمثل هذه الساااحة أ  ر ال ضاااءات المكشااوفة وتكون مسااتطيلة الشااكل وجدرانها 

ه الساااحة من الوهة الونوبية بوجود ايوان ذو واجهه ترت   عن مسااتود الودار العيود بزخارف جصااية من ابتكار ال نان العربي المساالم. كما تميز هذ
 ج(7، كما م ين في الشكل )في كل من الوهتين وهذه تمثل اوا ظاهرة معمارية عرفت بها العمارة العربية اإلسالمية باسم)بشتاك(

قكككككككك عكككككككك  
 ال رش

 الغربية الوهة غرفتي أن والظاهر ى جان ية غرفتان ذات شااكل مسااتطيل أيضااايمثل هذا الوزء من اليصاار مكان األمير ويكون مسااتطيل الشااكل وعل
 ح(7وكما في الشكل) والزخارف تكون بأشكاا هندسية باإلضافة الى الريا ه ال نية ،أبنيتهما لوماا أهمية اليصر بقية غرف ت وقان اإليوان من

 كككككككرافككككككك  
 القصر

ي ى خدمة اليصر حيخ توجد ضمن ال ضاءات العامة لليصر وتكون ضمن الديوان الرسمتمثل هذه المرافع فضاءات سانده لليصر حيخ تعمل عل
 وتكون هذه من ثالث طوابع بعضها واألخر من طابع واحد. 

بية الدهليز الك ير. يمتا  جدار الامام بكونه ثنائي الط على ي تح باب وله الشااااااكل مسااااااتطيل وهويوجد هذا ال ضاااااااء في الطرف الونوبي الشاااااارقي  الةم م
 .خ( مخط  الامام وبعض مرافيه7، وي ين الشكل)ويتكون الامام من غرف أربعة وحوضين للماء م  مكان موقد ،م نيان باألجر

الكككككككككككككككدور 
 السةن  

 ،وتتماثل هذه ال يوت في موقعها ،الك ير الرواق في مدخل يي  مساااااتيلة اثنان في كل جانب ويتم الوصاااااوا لها ع ر بيوت أربعة توجد في اليصااااار
وكما  أصيل عربي طرا  وهو األواوين بنظام ال يوت هذه وتتميز .حنايا ذات وأضالعه من فضاء الصان ويكون مستطيل الشكل، بيت  ل يتكون و 

 يشمل كل بيت خدمات متكاملة )حمام مطبخ. غرف نوم ...الخ( د(، حيخ7م ين في الشكل )
 ذات سااايوف معيودة قاعات، ثماني م  الشاااكل، مساااتطيل صاااان  ير له  تأل  من بيتوهو فضااااء شااابة خا  يخدم كافة ارجاء اليصااار حيخ ي بيت الخدم

 التصميم. وبساطة وبأق ية
 

 

    
توويف القباااة في  أ( ي ين7شاااااااااااااااكااال)

 فضاءات ال هو أحدسي  
الي لة للمسود  رواقت( ي ين 7شكل ) الدهليز الك ير ب( ي ين7شكل)

 سي لوالزخارف الوصية 
بع الثاني من المضااااايف ث( ي ين الطا7شاااااكل )

 ولل ناء الوسطي

    
ساااااااحة الشاااااارف في  ج( ي ين7شااااااكل)

 اليصر وكمية الزخارف فيها
الزخارف الوصااااااااية  ح( ي ين7شااااااااكل)

 في سي  قاعة العرش
الامام وفضااااااااااءاته  خ( ي ين7شاااااااااكل)

 الساندة )الزيدي(
الدور الساااااكنية ضااااامن اليصااااار  د( ي ين7شاااااكل)

 وفناءها الوسطي
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ملايان أحدهما يوجد في داخل الساااااور من جهة السااااااحة الشااااارقية ويطلع علية باسااااام دار االمير  لليصااااار صكككر:الق  لةق 2-3-3
 م13حوالي عنه ويبعدواألخر خارج السور من جهة الشمالية الغربية 

الداخلي  هوسااااور  اليصاااار بناية بين الشاااارقية الداخلية الساااااحة في الملاع هذا يوجد :) األ ير دارال (الداخلي الملة  2-3-3-1
وان تخطي  هذا الوزء مشاااابه الى حد ك ير تخطي   فهي تالصاااع اليصااار. الشااامالية واجهته باساااتثناء بودرانه يتصااال ( وال8)شاااكل

وان جمي  الساااااايوف لهذه الغرف تكون مي به بأق ية  من الانايا وبصاااااا ين مثمنة وقد  ينت واجهته الشاااااامالية بأشااااااكاا ،العرش قاعة
  (Social architecture, Civilization of Iraq Part4 .1984 (نص 

 هذا على يمين الداخل من جهة المدخل الشااااامالي من خارج الساااااور حيخ يي  (:الغربي الشكككم ليالخ رجي ) الملة  2-3-3-2
 الغرب منه يتسااامر الودار على وإلى أساااطوانية نصااا  بأق يةمااط بساااتة غرف مساااي ه   ير  صاااان ( ويتكون من9شاااكل (الملاع
 وهذا .ال رج قمة إلى ي دي حلزوني داخله ساالم مووفا ما كان منها شاامالية أبراج بأربعة ومسااند اليصاار لسااور الغربي ودارال امتداد

 .(p31.2012. Al-Zaidiاليصر ) مدخل تاصين في  يادة مخصصا  للارم  ان الملاع
 اهم ال ن صر الم م ري  في الةص . 2-4

 أم عيود المداخل والانايا في سااواء ال ناء علية في اعتمد والذيمثل العيد المدبب  إذليد تنوعت العناصاار المعمارية في االخيضاار 
كما برع في اسااتخدام متميزة،  بطرييةاألركان  في األق ية المعمار المساالم تياط  عالج كما، عنصاارا جماليا  وانشااائيا   بنائه لرق ية في

كما برعوا في الت نن بأوضااع ، تالئم وضاي ة الم نى كاصان ما لمنزلية وهيا األبواب اساتخدام فضاال عن المزاغل العمودية واالفقية
مختل ة لرجر والوص بايخ شااااااااااااااكل منها لوحات فنية ومنها  خرفة الاصاااااااااااااايرة وهي تعت ر أقدم نموذج قائم من نوعه في العمارة 

 أقدم تعت ر هذه إذ*2 )البشتاك (رةظاه اليصر هذا في المهمة المعمارية الظواهر ومن (Kaflawi-p211.1990. Al) ،اإلسالمية
وكذلك نود في اليصاااار الانايا الركنية وهي موجودة على جانب ق و بيت الصااااالة ، اإلسااااالمية العربية العمارة في نوعها من ظاهرة

 لتاويل الياعة القباب بناء في   ير دور لها صاااااار ذلك بعد (10الموجودة في داخل اليصااااار )شاااااكل  وهي من العناصااااار المهمة
 .القبة ليالئم الدائرة إلى أقرب شكل إلى المربعة

   
( ي ين الملاع الداخلي لرخيضااااااااااار 8شاااااااااااكل)

 )الباحثان(
( ي ين الملاع الخاااارجي لرخيضاااااااااااااار 9شااااااااااااااكااال)
 )الباحثان(

ياا الركنيااة في اركاان بعض االاناا ( ي ين10شااااااااااااااكاال)
 (Al-Zaidiال ضاءات ضمن اليصر)

، وهو  بني ب لةج رة والجص ة ل  جيده وال يةت ج الى إع دة بن ء كونه ر م حدي    االخ ضككر  بنى بيتبي  ان    خالل    سككب  
يمت ز األخ ضر بتنوع الفض ءات حيث يةتوي االخ ضر على سور ضخم والقصر والمالح  وكل  نهم يشتمل على  جموع  كم  

وعه في  ة ن يت ح له إع دة تهيئته يمت ز االخ ضكككر بوق، كم     الفضككك ءات والتي تصكككلح الن تكون فضككك ءات لوظ ئ   تنوع 
يقع بطري  الةج البري وقريب    أ  ك  دين   في عم  الصككةراء ويضككم المة ن  قو  ت سكك  ح   ك يرة بف ل  ، إذللمسككتخد ي 

، فضكككككككال ع  ذلك يمة  اسكككككككتخدام الط ق  النف ف  المتوفرة في المة ن في توليد احت  ج ت المبنى الةقل االثري في تلك المنطق 
 .الس م  الط ق  الشمس   وط ق  الري حو 

 المةور ال  ني: إع دة استخدام االبن   الت ريخ   ذات الق م  الر زي -
  فهوم ق م  المبنى. 3-1

ان م هوم القيمة يمثل المقيام االوس  واالشمل الذي ينتمي اليه كل موجود في كون والذي من خالله يكتمل التعريف بالعناصر 
ة. والقيمة بتعري ها العام تمثل التع ير الصريح للوجود اإلنساني حيخ من خالله تميز ظواهر األشياء والتي تنظم من المعنوية والمادي

(، تكون األبنية ذات Qansueh .2010خاللها الوجود ع ر إعادة صياغته بما يالئم الواق  ويايع لونسان أهدافه واحتياجاته )
ته وتاريخه االمر الذي ينعكس على إعادة أحيائه من جديد بمثابة اثارة الذا رة للموتم ، وبذلك القيمة مرتبطة بوجدان الموتم  وذا ر 

                               
 (Zaidi-Al. 2012مية حيث يكون الفضاء بشكل قبو نصف أسطواني ويعلو على أجزاء المبنى)البشاتك: وهيه ظاهرة معمارية وجدت في العمارة العربية اإلسال 2
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-p17.2018. Alترتب  القيمة بالتراث الذي يع ر عما يخل ه االسالف لرجياا من ارث معنوي ومادي يستاع االست ادة منه )
Obaide.ويمكن قيام قيمة الم نى عن طريع م شرين رئيسين ) 

 حيخ يشير الى تاريخ انشاء الم نى وكلما  اد عمر الم نى ا دادت قيمة الم شر.  ؤشر الز ني:الم 
 :يتم قيام الم شر من خالا عدة م ثرات أهمها، ندرة الم نى من حيخ تشكيله  و من ال ناء، وكذلك مدد تع يرية  المؤشر الر زي

هذا بيوة تأثير الادث وأهميته في ذا رة الموتم ، وبذلك يتم جم   الم نى عن تاريخه  وعصره ، وكذلك الم شر المكاني إذ يرتب 
الم شرات السابية وقياسها وتادد تلك من ق ل المختصين لغرة تاديد الم شر الرمزي في س يل تاديد قيمة الم نى 

(p25.1990. AbdulWahab )، اريخية والتي حيخ ان االبنية التي تامل قيمة هي تمثل موموع األبنية التراثية او الت
تامل قيمة المعمارية والاضارية والتع يرية، تروي تاريخ مدينة او موتم  ما نتيوة ارتباطها بأحدث، وتكون ذات ارتباط وثيع 
بذا رة الموتم  مايية االتصاا والتكامل واالندماج بين افراد الموتم  م  بعضهم البعض من جهة وم  مايطهم من جهة أخرد 

(p17.2018. AL-Obaide )،  وبذلك يمكن تاديد قيمة الم نى وفيا لم شرين رئيسين األوا م شر  مني واألخرد رمزي
 واللذان وفيا لهما تادد ط يعة القيمة المستهدفة للم نى.

وبت لي يمة  ان ن رف المبنى الت ريخي بةونه المبنى الذي يةسب ق مته وفق  للمؤشر الر زي والز ني والذي يتةدد بمجموع     
 مؤثرات وتتغير تلك الق م  طردي   وعةس    تي   الى طب    التواصل وت   ل المجتمع   ُه.ال
 .الق م  ذات األبن   تصن ف 3-2

ان عملية تصااانيف األبنية تبعا لقيمتها يلعب دور مهم وفعاا في تاديد االليات واالساااتراتيويات والساااياسااايات الال مة للا ا  عليها. 
موموعة من المعايير واالشتراطات لتصنيف األبنية ذات القيمة  3*موتم  من جهة أخرد حيخ ذكر الدهداروكيفية استثمارها في ال

 (.p28.2014. Al-Bahadli (حسب ما يلي
 :حيخ تمثل  من التشييد والعمر التاريخي للم نى مثل مي رة النو . عمر المبنى 
 :ث مهمه مشتملة على موموعة من الموروثات الثيا ية واالجتماعية هنا ترتب  القيمة بمدد ارتباط الم نى بأحدا ت ريخ المبنى

 المهمة الرتباطها بموتم  معين او شخص ذو تأثير في موتمعة.
 :هنا القيمة تكون متأتية من ان الم نى يمتلك طرا ا معماريا مت ردة سواء من حيخ االنشاء او  التشةيل الم م ري والجم لي

 التصميم والمواد.
 حيخ يوجد عالقة متبادلة ما بين الم نى ويكون لها دور مهم وفعاا في إعطاء القيمة لهذا  ع وعالقته  ع  ة ط :تج نس الموق

 الم نى مما تطلب الا ا  على النسيج ككل.
 :طا  او حيخ أن ت رد الم نى وندرته له  دور ك ير في تعزيز قيمة الم نى وس با  رئيسيا  للا ا  علية كونه يامل نم التفرد والندرة

 طرا ا  فريدا .
 :  حيخ يكون لبعض األبنية قيمة اقتصادية باإلضافة الى قيمة سياحية األهم   اقتص دي  وس  ح. 

حيخ يمثل  *4اعتمد على منهج كولنالماددة أعاله فنود ان بموملها  المعاييرعلى باالعتماد لربنية القيمة تصاااانيف خص يما اما
 (.Jado .19.2010-p29( )4-1وم القيمة وهو كما موضح بالودوا)التي تناولت م هالرؤد منهج شامل 

 ( يبي  أنواع الق م التي تةمله  االبن  4جدول )
    ير تةققه  نوع ق م  المبنى

قيمتها، تمثل هذه القيمة األبنية اليديمة من العصور السابية، والتي تكون بمثابة أرشيف تاريخي للموتم  وكلما  اد عمرها ا دادت  تاريخية 
 أ(8مثاا ذلك مدينة بابل االثرية وكما م ينه في الشكل)

مرتبطاااااااة باااااااأحاااااااداث 
 مهمة للم نى

حيخ ترتب  هذه المباني بادث معين في الموتم  وتزداد قيمة هذه األبنية با دياد أهمية الادث لدد الموتم  وارتباط ذا رتهم به، 
كونها ذات قيمة معنوية أ ثر مما كنها مادية،مثل ذلك سون نيرة السلمان  ما تيل الييود في التعامل م  هكذا نوع من األبنية ل

 ب(8وكما م ين في الشكل )
مرتبطة بشاااخصااايات 

 مهمة 
تتشكل هذه األبنية ب عل ارتباطها بأشخا  مهمين اثروا في الموتم ، وكلما كانت الشخصية أ ثر تأثير في الموتم  ا دادت قيمة 

 ت(8لنظرة الرمزية واالجتماعية للموتم ، مثل ذلك قصر الرحاب شكل)الم نى وهي تساهم في تشكيل ا

                               
 (.القيمة ذات المباني تشكيل اعادة في الحروب أثر).جامعة القاهرة. كلية الهندسة. ذكرها في رسالة الماجستير بعنوان الدهدار حمودةناهض  الدهدار: وهو حمودة 3

على االعتماد في تصنيفاته على شمول مجموعة من الرؤى في التصنيف تحت أطار موحد ومنهجه قائم  1994وتوفي عام 1914عام  كوردن كولن.ولد في إنكلترا 4
 (p19.2018. Al-Obaide)وشامل
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قيماااااااة للم نى تع ر 
 عن سلطة مهمة

هذا النم  من األبنية تكتسب قيمتها واهميتها ب عل الوظيفية التي كانت يعمل بها الم نى وتزادا تلك القيمة بزيادة اليوة الوظيفية 
 ث(8زيتها، كما في م نى ال رلمان العراقي شكل)وتكمن القيمة األساسية لهذه المباني في رم

اباانااياااااااة ذات قاايااماااااااة 
 بصرية 

ترتب  هذه القيمة بما يامله الم نى من أهمية بصرية سواء على مستود م نى من رد او موموعة مباني وربما يكون هذا الم نى ذو 
عمارة وقد تكون مثيرة بصريا جراء ت ردها بالون تأثير مالي او عالمي حيخ تسبغ هذه المباني تأثيرها على سمات العامة لل ن وال

 ج(. 8او تشكيل او ارت اع او ت صيله معينة حيخ جميعها تشكل قيمة بصرية للم نى شكل)
اباانااياااااااة ذات قاايااماااااااة 

 معمارية 
ة ورمزية تتولى أهمية هذه المباني لما تتميز به من تشكيالت معمارية وجمالية، وانشائية والتي صممها معماريين ألغراة جمالي

 ح(8 النصب التذكارية والنصب وغيرها شكل)
 

   

اثاااااااار باااااااابااااااال/الاااعاااراق  أ( يااا ااايااان8شااااااااااااااااكااااااال)
/farahe.wordpress.com 

ب( ياااااا ااااااياااااان ساااااااااااااااااااواااااان نااااااياااااارة 8شاااااااااااااااااااكااااااال)
 www.iraaqi.com/السلمان/السماوة/العراق

 ت( ي ين قصر الرحاب/بغداد/العراق8شكل)
/ https://meemmagazine.net 

   

 نى ال رلمان العراقي/بغدادث( ي ين م 8شكل)
 http://www.rudaw.netالمصدر 

 ج( ي ين برج اي ل/فرنسا8شكل)
 www.mandarinoriental.comالمصدر

 ح( ي ين نصب الارية/بغداد/العراق8شكل)
  www.numaniyah.comالمصدر

 أس ليب الت   ل  ع األبن   الت ريخ   بغرض إع دة اح  ئه 3-3
األبنية التاريخية بغرة إعادة احيائها على موموعة من الم ثرات او الماددات التي تلعب دور مهم وفعاا  يعتمد أسلوب التعامل م 

في رسم حدود التعامل م  الم نى، ومن اهم هذه الماددات هي القيمة المعنوية والمادية، باإلضافة الى نوع السياسة المت ناة في إعادة 
 ( وهي p31.2004. Mohammedبثالث مستويات ) التأهيل ويمكن تاديد الماددات للم نى

حيخ يتمثل بإعادة تشكيل للم نى عن طريع خلع أنماط وظيفية جديدة حيخ يتم اختيار هذا المستود  المستوى األول: التغيير الش  ل
 عندما يكون جزء ك ير مدمر من الم نى، او ان الوظي ة اليديمة ال تتناسب م  العصر.

ويشمل تغير اجزاء مادده من الم نى بايخ تتناسب التغيرات الوزئية للم نى م  اليديم بهدف إعادة  غيير الجزئيالمستوى ال  ني: الت
 ت عيل الم نى وبتالي يتم الماافظة على الم نى من جه ومن جهة أخرد تنشي  ذا رة الموتم  اتواه الم نى.

، وغالبا ما يكون هذا النوع من اإلضافات تينية لتصم م األصليالمستوى ال  لث: عمل ب ض اإلض ف ت التشةيل   دون المس س ب  
وتيويمية الن الم نى يكون بااله جيده ويلوئ لها لزيادة ك اءة استخدام الم نى ليسهل استخدامها من ق ل المستخدم ومثل ذلك أنظمة 

 اإلضاءة والتكييف وغيرها.
عملية إعادة احياء الم نى باالعتماد على الماددات السابية، وهي وتختل  ط يعة الالوا التصميمة التي يعتمدها المصمم في 

 (.Baz .2008( التالي: )5موضاه بالودوا)
 ( يبي  أنواع الم  لج ت التصم م  في إع دة اح  ء المبنى )الي ح  ن(5جدول )

 تفسيره  وك ف   عمله  نوع الةلول 
والوديد  مكونات واالنماط بن س ت اصيل الم نى اليديمة بايخ ال يمكن التميز بين اليديميعتمد المصمم في معالوة التغيرات على نسخ ال التط ب 

  وهي مشابه لعملية النسخ
 حيخ يتم عمل تغيرات في التشكيل الم نى ولكن بتوافع وانسوام م  التشكيل اليديم ولكن دون تطابع  التواف 
إعادة احياء الم نى وذلك من خالا االعتماد على التينيات المعاصرة واستخدام التينية  يمثل هذا الال من أحدث األساليب المتبعة في التي ي 

 في إعادة التشكيل الوظي ي للم نى ولكن بمرمو ات مضمنه في ذاتها للم نى ن سه، مثل تطوير متا  الساروق في االمارات العربية 
بي  التغير الكلي او الجزئي او اإلض ف ت المةددة. ويتم تةديد  وبذلك نستنتج ان ص غ الت   ل  ع المبنى ذو الق م  ينةصر   

احدى الص غ ب العتم د على ق م  المبنى الم نوي  والم دي     جه وطب    اشغ ل المبنى    جه  اخرى كم  وتةدد الةلول 
قبل المصمم المسؤول ب العتم د التصم م  في ثالث  اتج ه ت وهي تواف  او تط ب  او تي ي ، ويرجع تةديد االتج ه المن سب    

 على المةددات الس بق .
 
 استرات ج   تجديد األبن   الت ريخ   ذات الق م .3-4
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هنالك العديد من السياسات المخصصة الستراتيوية توديد االبنية التراثية والتاريخية ذات القيمة والتي ترتب  بالموتم . ان التوديد 
ل يئة، اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا . وان هذه العملية تكون وفع سياسات يتم اختيار المالئم منها يمثل عملية هادفة موجهة لتاسين ا

( Alhelli.2018.p7.15 &AL-ataabiلكل م نى والتي تادد من ق ل المختصين. وتشمل استراتيوية التوديد لسياسات )
 ( التالي6الموضاة في الودوا )

 الةفري ووص  كل س  س  )الي ح  ن( ( يبي  استرات ج  ت التجديد6جدول)
 وصفه  اسم الس  س 
 يمثل ا الة وهدم المباني في المدن، ثم اعادة بنائها على وفع مخط  جديد يعكس استعماا االرة اإليوابي. إع دة التطوير

او موموعة مباني وقد يكون هذا االمالء متناسع م  النسيج  عملية امالء ال ووات الموجودة في األبنية التاريخية. فيد يكون االمالء ب ضاء او ب ناية اال الء
 او متعارة م  حسب فكرة المصمم. 

 تمثل عملية عادة االحياء توم  وبشكل متوا ن بين سياسات التوديد المختل ة وحسب خصوصية كل حالة او منطيه. إع دة االح  ء
 ن  دخوله في دائرة التل يمثل إعادة اشغاا الم نى من جديد بهدف م إع دة االست م ل

عامة صيانة المباني التي تتمت  بواق  عمراني جيد على ان ترتب  م  استعماالت االرة ومتطلبات الكثافة السكانية للمنطية كلها، م  تاسينات  حف ظ
 ت كد ك اتها واستمراريتها الوظيفية

ة مرحلة التهرؤ، وتكون قابلة لوصالح، لذلك يمكن تهيئتها لتالئم المعايير والمتطلبات ال يئية يمثل اجراءات اصالحية لمعالوة األبنية التي في بداي إع دة تأهيل
 واالقتصادية الاديثة، من اجل اعادة االستيرار والتوا ن االبنية وتامين مستلزمات االستمرارية والمرونة في المستي ل

 لمن سي  للتف يل حص  االخ ضرويهتم اليةث بس  س  إع دة االست م ل كونه  تشةل الس  س  ا
 اع دة اح  ء المبنى ع  طري  إع دة االست م ل. 3-4

واحده من صيغ التعامل م  الم نى ذو القيمة بهدف إعادة أحيائه عن طريع استخدام وظائ  جديدة في داخل الم نى وبما يتالءم 
تي يمكن أدراجها تات أطار عملية إعادة احياء الم نى م  ط يعة الم نى ومايطها. حيخ توجد عدة أساليب من التداخل الوظي ي ال

من خالا تداخلها م  بعضها البعض اذ تعد بمثابة اليات تمكن المصمم من اعتمادها في عملية إعادة احياء ألبنية ذات القيمة، 
  وتطرح الدراسات السابية موموعة من أساليب التداخل الوظي ي وهي

االستخدام أحد اهم أساليب إعادة احياء االبنية ذات القيمية حيخ يساعد ذلك على من  دخوا  يعت ر إعادة :اع دت االستخدام-1
 (p32.2008. Ahmedالم نى في دائرة التل  واإلهماا وتنيسم إعادة االستخدام الى ثالثة أنواع )

 :  نشا من اجلها دون تغير او تعديل حيخ يتم إعادة استخدام الم نى بن س الوظيفية التي  إع دة االستخدام ب لوظ ف   االصل
  ما في غال ية األبنية الدينية اإلسالمية والمسياية التي تم ترميمها. 

 يمثل هذا النوع من إعادة االستخدام تكيف بين الوظيفية الوديدة م  ط يعة الم نى دون تعارة إع دة االستخدام المتك ف :
 ا لوظي ته الوديدة. كما في المعابد المصرية.وغالبا ما يرافيه تغييرات انشائية او فضائية طبي

 يوم  هذا النوع ما بين النوعين السابيين حيخ يعمل على بياء الوظي ة االصلية م  إضافة وضائ  إع دة استخدام المتك  ل :
 جديدة لتتكامل الوظي ة االصلية م  الوديدة لتشكل م نى واحد مثل متا  اللوفر في فرنسا.

مثل إعادة التدوير بانه عملية تاويل وتدوير كل ما هو غير مستخدم الى قابل لالستخدام، كذلك الااا بالنسبة ي إع دة التدوير:-2
( ويختل  إعادة p63.2009. Al-Najjarاألبنية من خالا تاوير األبنية المتروكة ذات القيمة الى ابنية صالاة لالستخدام )

لعنصر الى مواده الخام التي تستخدم  يما بعد لتكوين عناصر جديدة بدال من إعادة التدوير عن إعادة االستخدام من حيخ انه يالل ا
( ، وبذلك فانه يمثل التصميم المتخيل او ال علي للم نى الموجود والذي يمكن p24.2012. Al-Zaidiاستخدام العنصر ن سه )

 (.petzet.2012.p1تكراره ومن ثم إعادة استخدامه )
الى إعادة استخدام الم نى ع ر اعادت توظي ها اذ يتم تطوي  الم نى الى االستخدامات جديده واعراة يشير  إع دة التوظ ف:-3

أخرد بعد ان أصبات وضي ة الم نى ال ت دي المطلوب ويمكن ان يعت ر كنوع من إعادة االستخدام، او يمثل مرحلة تأتي ق ل مرحلة 
 (.petzet.2012.p3ي ة أخرد )إعادة التدوير وذلك عند استخدام العنصر المادد لوظ

يلوأ المصمم الى هذا النوع إلعادة تأهيل األبنية التي تات ظ بقيمتها التاريخية ولكن بمستود قليل نس يا وبهدف  :إع دة التشةيل-4
على إعادة قيمة الم نى نلوئ الى إجراءات الاذف او اإلضافة او المعالوات لبعض االجراء م  عدم أغ اا األسس التي تشكل 

 (.p38-2006. AL- Kattanأساسها الم نى والتعامل معها باذر جديد لتندمج م  االستخدام الوديد )
 و   خالل    سب  نستخلص االتي

ى وت ريخه واهميته الوظ ف  . ان ق  س ق م  المبنى ي تمد على المؤشر الز ني والمؤشر الر زي وان المؤشر الر زي ي تمد ندرة المبن .1
على ))عمر المبنى. ت ريخ المبنى. التشةيل الم م ري والجم لي. تج نس الموقع وعالقته  ع  ب العتم دق  س ق م  المبنى  يةدد، أذ الخ
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  ة ط . التفرد والندرة. األهم   اقتص دي  وس  ح  ((، وبن ءا  على ذلك تم تصن ف الق م للمبنى الى )ق م  ت ريخ  . ق م   رتيط  بأحدث
خص    همه. ق م  ت بر ع  سلط . ق م  بصري . ق م    م ري (. وب العتم د على نوع الق م  يمةنن  الت   ل  همه. ق م   رتيط  بش

  ع المبنى بإحدى المستوي ت الق م  وهي )تغير ش  ل. تغير جزئي. تغير في تشةيل دون المس س ب لتصم م األصلي(. 
تتم ل بكككك )اال الء، اع دة التطوير، اع دة التأهيل إع دة االستخدام، كم  وان تجديد أي  بنى يةم  في  جموع     الس  س ت التي  .2

، إع دة التدوير، إع دة التوظ ف. إع دة إع دة االستخدامالةف ظ، اع دة االح  ء(، وتشير س  س  إع دة االستخدام الى ارب   أل  ت وهي )
لس بق ، ولذلك نلجأ الى التقن   بهدف اع دت استخدام الفض ءات التشةيل( وتةدد هذه االل  ت    قبل المصمم بن ءا  على المةددات ا

 بوظ ئ  جديده دون المس س بتغير في تشةيل المبنى وللتقن    ةددات واهداف وهذا    سنبينه في المةور الت لي
 المةور ال  لث: التقن  -4
   فهوم التقن  4-1

التكنلوجية الك يرة والتي بر ت حديثا بعد الكوارث والاروب التي عانت  أصبات التينية امرا ال يمكن تواهله في ظل التطورات     
منها البشرية. كما تعد تط ييات التينية في مواا العمارة بشكل عام والمباني التراثية بشكل خا  من اهم الس ل والوسائل الاديثة 

راق ياتوي على العديد من المباني التراثية ذات القيمة التي يوب االست ادة منها لتاييع اقصى اإلمكانية بأقل طاقة، ولما كان الع
التي ال يمكن اغ اا قيمتها المعنوية والمادية ألنها تشكل ارث حضاري وثروة قومية لل الد، ومن هنا جاء الباخ لييدم طرح علمي 

 لتي سوف يتناولها الباخ.في كيفية إعادة استخدام األبنية التراثية بواسطة التينية الاديثة والتي تشمل عدة أنظمة وا
 أهم   استخدام التقن   في ال م رة:4-2

ليد ا دت الكثير من الدراسات على الدور الذي تل به التينية في تاسين وتطوير الكثير من المباني سواء اليائمة منها او التي       
(، ويمكن بيان اهم الووانب التي تاييها saharM.2006ال تزاا قيد االنشاء وكلها تصب في تطوير الوظيفية الداخلية للمستخدمين)

 (p3-2018. Abu Lailaاستخدامات التينية في الم نى )
 تاييع اقصى ك اءة ممكنة للطاقة المستخدمة.-1
 تط يع أفضل نظام امن وامان للم نى.-2
 توفير قواعد بيانات ونظم اتصاالت مسموعة ومرئية.-3

اءت لتايع الكثير من المهام منها ما متعلع بالالوا السريعة لاماية االنسان من الظروف من هنا بر  دور التينية والتي ج    
المايطة بها واألخرد جاءت للا ا  على مكتسباته المادية والمعنوية وهي ت ستخدم بومي  مواالت الاياة خاصة العملية فتينية الت ريد 

مة  ت ريف التقن   في ال م رة ب نه  عم رة له  الق بل   على االستج ب  وبذلك ي والتكيف. تينية اإلضاءة، تينية االتصاا..الخ،
للمتغيرات المة ط  ببيئ  االنس ن وال مل كمنفو   تتك  ل فيه  الق م الم دي  وال  دي  لتوفير بيئ   الئم  لإلنس ن في الوجود 

 ل النفم التقن   ف م  بينه  بف  ل   وف عل   وال يشترط ب لتقن   ان تكون  رتيط  بنف م واحد بل تتك  
 الخص ئص التي تؤديه  التقن   في المبنى4-3

ت دي التينية دور مهم في عملية إعادة ت عيل األبنية المتروكة او المستخدمة ع ر عدة نظم تتكامل جميعها في العمل للوصوا الى 
 (p4-2018. Abu Lailaتشغيل فضاءاته )لنية ( اهم خصائص الم نى الذي يستخدم التي7وي ين الودوا ) ،أفضل وانسب الالوا

 ( يبي  الخص ئص التي تؤديه  التقن   في المبنى )الي ح  ن(7جدول)
( ليتمكن الم نى لالستوابة للظروف والعوامل الخارجية مثل المناخ والاماية األمنية Automationالتواصل بين الداخل والخارج من خالا نظام أتوماتيكي) 1

 ي يتعامل معها تينيا.والاريع والت
 تساهم في سالسله وتسري  عمل المستخدمين في ال ضاءات على مستود مهامهم او أعمالهم او النشاطات التي ي دوها داخل وخارج ال ضاء. 2
توس  التغيرات او للاالستوابة توفر مرونة عالية في التوس  المستي لي للم نى على مستود تينية االتصاالت والتينيات األخرد بايخ يتمكن ال ضاء من  3

 مستي لي.
تامين الرحة ييلل الوهد المطلوب في عملية السيطرة على الم نى من خالا اليدرة على السيطرة على إدارة وظائ  الم نى بوهد اقل وسرعة عالية وبتالي  4

 والرفاهية واالمن للمستخدم وبتالي يكون الم نى ك   
ن الاواسيب التي تسيطر على فعالية الم نى ع ر ادخاا موموعة من ال يانات لها وبتالي فأنها تكون سريعة االستوابة ألي يكون الم نى موهزا بشبكة م 5

 متغير.
 
 تصن ف التقن   في ال م رة4-4



 

  10  
 

التينية الى  تعددت التصني ات المتبعة في تيسيم التينية حيخ نود أ ثر من تصنيف لرنظمة التينية وأوا هذه التصني ات تيسم النظم
 ( االتي:8( وهي موضاه بالودوا )Yousuf .2007أرب  نظم )

 ( يبي  تقس م ت التقن   ووصفه  )الي ح  ن(8جدول)
 وصفه  اسم التقن  
 وهي التي تتاكم بمصادر الطاقة وتوفر الراحة الارارية المناخية بداخل الم نى  Managementتينية اإلدارة
 التي تتعلع بمراقبة كافة نظم األمان بداخل الم نى وهي  Controlتينية التاكم

وهي النظم الخاصة ذات اليدرة على معالوة كافة ال يانات المختل ة بالم نى والتاكم فيها بك اءة، كذلك التراب  بين كافة الشبكات   Informationتينية المعلومات
 مات الدولية الموجودة بالم نى كشبكة الااسب االلي الداخلية وشبكة المعلو 

 تينية االتصاالت
Communication  

وهي التي تمكن مستخدمي الم نى من التواصل بداخل اجزاءه وتبادا المعلومات وال يانات المختل ة سواء بصورة مرئية او سم ية 
(Audio-Videoكذلك تمكن من االتصاا بالنظم الخارجية عن طريع الشبكات المتعددة ) 

تينية الى تصنيف أ ثر دقة حيخ ي كد ان التينية منظومة متكاملة تشمل العديد من النظم المنطوية في داخلها  ما يصن  أبو ليا ال
 (.p3-2018. Abu Laila( التالي )9وكل نظام له وضي ة ييدمها كما موضح بالودوا )

 ( يبي  تصن ف التقن   ووصفه  )الي ح  ن(9جدول)
 بنىوصفه  عمله  في داخل الم نوع التقن  

 هذا النم  من التينية ييدم تعري ا شامال عن الم نى واالعماا الوارية  يه وبتالي يسهل االستخدام للمستخدم ولعامل الخدمة. تقن   دعم االعم ل
 تسهل عملية التواصل البصري بين المستخدم والم نى وبين المستخدم وعماا الخدمة. تقن   دعم المرئ  ت

 ذه التينية بالسيطرة الصوتية على كافة ال ضاءات وتوجيه المستخدم الى األما ن المطلوبة.تيوم ه تقن   الصوت  ت
 تيدم هذه التينية الى المستخدم كافة الووانب التي تاافظ على خصوصياته وحياته في داخل الم نى وخارجه. تقن   اال   واال  ن

 الخدمات المختل ة من خالا ارتباطها بنظام حاسوبي مسيطر علية. تعمل هذه على كش  أما ن الخلل في تقن   الص  ن  الدوري 
 يعمل هذا على السيطرة على كافة أجزاء الم نى والتعرف على االحتياجات التي يوب ان تتوفر الى المستخدم. تقن   إدارة المبنى
 توفر هذه التينية سهولة االتصاا للمستخدم.  تقن   االتص الت 
 إذ تعمل على توفير درجة الارارة المالئمة لل ضاء ع ر ارتباطها باساسات والتي تكون مربوطة الى الشبكة الااسوبية. بريدتقن   التك ف والت
 تعمل على توفير كافة المعلومات المطلوبة عن أي تينية موهز بها الم نى فهيه اشبه بخريطة.  تقن   الم لو  ت

في مواا العمارة بتاديد حيخ يصن ها الى أنظمة اتصاا وأنظمة إدارة وكل منهم تصن    يما يطرح العييل تصنيف أ ثر دقة للتينية
 (:p8.2004. AL- Aqeel( )9الى تيسيمات أخرد كما بالشكل)

 

 (.p79-2018. Abu Laila( هذه التينيات بت صيل ع ر التعرف على النظم التينية وكيفية عملها )10الودوا ) سوف ي ينو 
 

 

 ح نوع تصن ف ت التقن   عبر تقن   اإلدارة واالتص ل ووص  كل واحده  نه  وك ف   عمله )الي ح  ن(( يوض10-1جدول)
 تقن  ت انفم  اإلدارة في ال م رة

 النظم التقنية في مجال العمارة

 أنظمة اتصال انظمة االدارة 
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( يوضح تصنيف النظم التقنية في مجال العمارة )الباحثان(9شكل)  
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 توض ح عمله  واهم خص ئصه نوع التقن  
تك ف 

الفض ءات 
 الداخل  

ني مادد ويتم ذلك بربطها باساسات تقيس المتغيرات، وكذلك يمكن استخدام تيوم هذه التينية بعدة مهام منها التشغيل وااليياف التليائي طبيا لودوا  م
لل ضاء ومواا إمكانيات ذكية أخرد لتاسين األداء الاراري ع ر نظم لها اليدرة على التاكم في حوم ال راغ الذي يتم تكيي ه بناء على عدد المستخدمين 

يل قواط  مادية تمن  التبادا الاراري م  ال راغات المواورة لزيادة ك اءة عمل نظم التكييف تاركهم  يه عن طريع تكوين قواط  داخلية رقمية، او تشغ
 أ(10وتيليل الامل الاراري وكما موضح بالشكل )

حساسات مزود بها ال ضاء وطبيا يمكن لهذه التينية مراقبة كافة فضاءات الم نى الداخلية والخارجية حيخ يتم التشغيل واالط اء تليائيا باالعتماد على  اإلض ءة الذك  
يضا توجد لودوا  مني مادد، وباالعتماد على حركة المستخدم داخل ال ضاء والتي تعمل على التشغيل التليائي في حالة ا تشاف أي حركة في ال راغ، أ

اإلضاءة ثابت اعتمادا على خاليا ضوئية وكما  أنماط تعتمد على مراقبة مستود وشدة اإلضاءة الصناعية لل راغات بايخ تزيدها او تيللها لبياء مستود 
 ب( ، كذلك الااا في المناطع الخارجية 10م ينة في الشكل)

الكككككذككككك ككككك  فككككي 
 استخدام الم  ه

لطاقة لتوفير احيخ تعمل تلك التينية بالتاكم بالمياه ع ر عدة انظمه مثل نضام الصنابير والتي تغلع تليائيا بمورد رف  اليد من تاتها، اما بالنسبة 
الية، ولكن ال يوب ان ننسى دور المستخدمة في تسخينها فهناك السخانات الشمسية والتي يتوفر العديد من أنواعها وانماطها والتي تعمل بك اءة ع

اطواا المسارات، المصمم في التو ي  االقتصادي الويد والذكي لرجهزة الصاية المرتبطة باستخدام هذه المياه بايخ ال يادث فيد في الطاقة نتيوة لزيادة 
 ت( دور هذه التينية10وي ين الشكل )

طريع رب  استخدامها بمتغيرات األداء األمثل، على س يل المثاا بالنسبة للطاقة األرضية يمكن ت عيل عمل يمكن ان تتميز بدرجات من الذكاء عن  الط ق  المتجددة
ارجية مضخات الارارة األرضية باالعتماد على حساسات أرضية مختل ة لقيام متغيرات ال يئة الداخلية المرغوبة وأخرد لقيام متغيرات ال يئة الخ

 ث(.10لشمسية في تسخين المياه كما تستثمر طاقة الرياح في توليد طاقة كهربائية، وكما م ينة في الشكل )الم ثرة، او استخدام الطاقة ا
التةةم ع  ب د 

 للمبنى
وف التي يرتب  بالمنظومة المركزية التي تتاكم في الم نى الذكي، وهو يعطي المستخدم اليدرة على التاكم ببعض توهيزات الم نى عن بعد تبعا للظر 

 ج(:10فيها، ومنها على س يل المثاا ال الاصر، وكما م ينة في الشكل )يي  
 إدارة نظام الت ريد والتدفئة والتهوية والتاكم به-
 التاكم في التوهيزات الصوتية والسم ية والمرئية، والتاكم في وحدات اإلضاءة الداخلية والخارجية-
 ابه، التاكم في الكراجات والمداخلالتاكم في ق ل األبواب والنوافذ وغلع الستائر وما ش-
 المراقبة والتاكم بعناصر عديدة بالمينى بوساطة األجهزة الووالة الذكية -

اإلنذار الميةر 
و ة فة  

 الةرائ 

ظمة اإلنذار نظام متكامل مرتب  بمنظومة االمن ويكون قادرا على كش  اية بداية للارائع، وذلك بتركيب حساسات للارارة تكش  االدخنة وترتب  بأن
لتاكم ليتمكن المستخدم من االخالء، فضال عن انها يوب ان تكون مرتبطة بنظام اإلط اء ويوب ان يرتب  هذا النظام بالكامل بمنظومة السيطرة وا

 ع بأسرع وقت ممكن.االلكتروني المركزية في الم نى والتي لها عالقة باألمن والسالمة التي توصلها لشاشات المراقبة المركزية لمعالوة الارائ

 تقن  ت انفم  االتص ل في ال م رة
الرقم   

 لالتص ل المرئي
مستخدمين ع ر يوفر العديد من اإلمكانيات الويدة التي قد ال تتوفر في األنظمة التيليدية حيخ يمكن على س يل المثاا رب  هات  ال وابات م  هوات  ال

بواسطة هذا النظام تليي أي اتصاا يصل الى أي هات  في الم نى وتستطي  من خالا الموبايل تليي الشبكة ودون الااجة الى تمديدات مزعوة ويمكن 
هذه االتصاالت ع ر شبكة االنترنت حيخ تتمكن من ماادثة  وارك، فضال عن انه بإمكانك التاكم باألبواب الخارجية، وانت على مسافة االف 

 .ح(10الكيلومترات وكما في الشكل)
مراقي  التةةم وال
 واالحص ء

مااضرات حيخ توهز بها المرافع المعدة لموامي  بشرية ك يرة توجد في الوقت ن سه كالمالعب والصاالت الرياضية والمسارح ودور السينما وقاعات ال
موسيقية او مرئية بشكل وما شابهها، كما يمكن من خالا اعداد احصائيات بأعداد الموموعات البشرية ومراق تها، كذلك يمكن من خالا اية عروة 

 مباشر.
ك  يرات المراقي  

 الرقم  
ا التي تيوم بمراقبة النشاطات والتاركات داخل وخارج الم نى، وتعمل هذه الكاميرات بواسطة حساسات تعطي أوامر لتسويل الاركة المايطة حا

التي تادث، ومن ثم ح ظها اليا للرجوع اليها عند اللزوم. وكما م ين ا تشافها، وتناصر مهمة هذه الكاميرات في المراقبة االنية وتسويل كل النشاطات 
 خ(10في الشكل)

الستقي ل البث 
 التلفزيوني

الدقة، وان الستقباا الينوات التل زيونية األرضية وال ضائية، وتلك التي توصل بوساطة الكوابل، وان توهز بتوهيزات متيدمة توفر بثا واضاا وعالي 
 د(10ن او المستخدم في أي مكان من الم نى، وفي أي وقت ياتاج المستخدم  يه الى هذه النوع من الخدمات، وكما في الشكل)تكون متاحة للسا 

التقن   الذك   
 للفراغ ت

 

الارارية طبيا للمطلوب, حيخ ان االختيار الذكي لمواق  ومساحات ال تاات والتاكم فيها بايخ يمكن دور التهوية واالنارة الط ي ية, والتاكم في الن اذية 
التن يه باي خلل ويمكن تطوير نظم ذكية لت عيل ذلك بك اءة مثل النظم التي يمكنها قيام التسرب والن اذية الارارية خالا ال تاات والتاكم في معدلها, و 

 يئة الخارجية وتادد األداء األمثل بايخ يتم ناتج عنها كما يمكن رب  ال تاات بنظم تاكم تعمل على ال يانات الواردة من حساسات تقيس متغيرات ال
سرات الخارجية فتح او غلع فتاات معينة في فراغات متيابلة مثال لتاييع التهوية الط ي ية في األوقات المناسبة, او لتشغيل الستائر الداخلية م  الكا

 لتاييع االظالا وتخفيف الامل الاراري عن ال راغ اثناء عمل نظم التكييف 
 ت إض ف   تقن 

  ستقل 
رد التي تتواجد في فراغات خدمية على س يل المثاا مثل الامامات والمطابخ مثل خالطات مغاسل االيدي الموهزة باساسات ال تح والغلع، وأجهزة الط

يادي ووحدات المناديل الورقية، تعمل حاا االنتهاء من استخدام الامام ونظام تدفئة كراسي الامام الذي يعمل مباشرة عند الولوم، وأجهزة تنشيف اال
 التي تعمل بواسطة الموسات، وكذلك نظام ري الادائع الذي يعمل بالتوقيت.

 

     

أ( ي ين التاكم الذكي بتينية 10شكل )
 oldcoasthvac.comالتكيف، 

ب( ي ين التاكم الذكي بتينية 10شااااااكل )
 nileeshop.comاالضاءة، 

م ت( التينية في اسااااااااااتخدا10شااااااااااكل )
 iphoneness.comالمياه، 

ث( ي ين استخدام الطاقة المتوددة، 10شكل )
solarsnipers.com 
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ج( ي ين التاكم عن بعد 10شااااااااااااااكل )
 almrsal.com في الم نى،

ح( ي ين التينياااااة الرقمياااااة 10شاااااااااااااااكااااال )
 haraj.com.saلالتصاا المرئي، 

خ( ي ين التاكم الاااذكي 10شاااااااااااااااكااال )
 عللكاميرات، المصدر الساب

د( ي ين التاكم الاااااذكي لل اااااخ 10شاااااااااااااااكااااال )
 التل زيوني، المصدر السابع

و   خالل    سب  نستخلص ان توظ ف التقن   ي رف بةونُه كل    يقوم به اإلنس ن    تغييرات او ت ديالت س نده إلى األش  ء المتواجدة 
اقصى كف ءة  مةن  بتطبي  أفضل نف م للمبنى كذلك تس هم ب إلض ف  لألدوات التي تسهل الق  م بأعم له المختلف ، إذ ت مل على تةقي  

التقن   في توفير قواعد ب  ن ت ونفم اتص الت، حيث تتميز التقن   بمجموع     الخص ئص  نه  سالس  التواصل بي  الخ رج والداخل، 
 لي والمستقبلي وكل تلك المميزات تكون وتسريع عمل المستخدم ب ستهالك اقل قدر    الط ق   ع  رون  ع ل   في الفض ءات ب لوقت الة

وهذه المميزات والخص ئص تكون لنمطي     أنم ط التقن   هم  تقن   اإلدارة وتقن   االتص ل  ، ربوط  بشية     الةواسيب المجهزة للمبنى
دور كبير في اع دت تأهيل المي ني  ولكل واحده  نهم أنواع ويمة  است م ره  في المي ني بهدف إع دة تأهيله ، وبذلك نصل ان التقن   له 

 عبر التطرق الى ح الت دراس  . ذات الق م  دون الة ق الضرر به  ودون اجراء تغيرات شةل   في المبنى وهذا    سنبينه في المةور الق دم
 .الدراس   الة الت الرابع: المةور

اثية ذات قيمة رمزية وتاريخية والتي سوف يتم تاليلها وفع تم اختيار موموعة من العينات لمشاري  إعادة تأهيل وتوظيف لمباني تر 
استخدا  ت -وص  المشروع- وقع المشروع-الوظ ف   الة ل  -الوظ ف   االصل  -)اسم المشروع (، والذي يتضمن11الودوا )

ة بالباخ حيخ يصل والذي سوف يتم من خالا هذه الدراسات التوصل الى اهم النتائج الخاص صور توض ة  (-التقن   في المبنى
)الفترة الز ن  . الوظ ف  األس س   للمبنى. نوع ق م  لها الباخ ع ر الم شرات التي تم استخالصها في المااور السابية والمتمثلة 
حيخ يت رع كل منها الى عدد من النياط كما موضاة  المبنى. الوظ ف  المستةدث . نوع التقن   المستخد   في إع دة استخدا ه (

 ( الحيا.12الودوا )في 
 ( يوضح استم رة وص  للة الت الدراس  المنتخي  للتةليل )الي ح  ن(11جدول )

 5*أ( يبي  التةليل الوصفي للمشروع األول  تة  التراث النجفي وثورة ال شري  )خ ن الشيالن( 11جدول)
الككوظكك ككفككككك  

 الس بق 
خان االيواء الزائرين. وسااااااااااون 

 في ثورة العشرين
الوظ ف  

  ل  الة
متا  للتراث النو ي 

 وثورة العشرين
 

 كككككككككوقكككككككككع 
 المشروع

 العراق-النو  االشرف-المدنية اليديمة

وصكككككككككككككك  
 المشروع

 عام العثمانية حكم الدولة أواخر في طالب ابي بن علي االمام مرقد قرب الخان يعد من الخانات التراثية المهمة في النو  االشااارف، حيخ شااايد
 مھا ميرا واتخاذه علبه سايطرة الوي  ال ريطاني ان الخان لم ي دي وضاي ته بسا ب إال النو ، إلى مدينة اليادمين الزوار اساتضاافة ألجل 1899

  انت (، ويتأل  الم نى من سااااارداب بثالث طوابع وطابين علوينBratha .2014اإلنكليز ) لرسااااارد  معتيال أصااااابح العشااااارين ثورة قيام وبعد
ماء. وتيدر مساااحته الكلية  بئر على ضاام الخان فناء وسااطي مااط بعدد من الغرف المتداخلة وياتوي ال ناءالا وب والمعدات وي لتخزين تسااتعمل
 الزخارف الخان مثل معالم العديد من ا اله تمت إذ العشرين لثورة تراثي توديد الخان ليصبح متا  إعادة ليد تم .م12وارت اعه  2م2000باوالي 
 (.Iraqi Tourism Authority .2017واحد ) سرداب على ياتوي  والنوافذ وأصبح المدخل االوسيب تاي  التي ندسيهھواا النباتيه

اسككككككككتخدام 
ن ككككك ت  ق ت ل ا
 في المبنى

نافذ يمثل خان الشاااايالن من األبنية التي تم إعادة اسااااتخدامها حديثا في العراق واسااااتخدمت التينية بصااااورة بساااايطة في إعادة االسااااتخدام ع ر عدة م
تينية تكيف الم نى باالعتماد على الوحدات تكيف من صاااالة لكل م نى ويتم تاكم بها يدويا ع ر نيطة اتصاااااا واحده، اما على  في حيخ اسااااتخدموا

نب التراثي مسااااااتود االنارة فانهم اسااااااتثمروا ال ناء الوسااااااطي لونارة في أوقات النهار اما في الليل فاعتمدوا على االنارة الصااااااناعية والتي تعز  الوا
 (aleutbat alhusaynia .2018للم نى )

 اال  رات ال رب   -ب( يبي  التةليل الوصفي للمشروع ال  ني  تة  الس روق الةديد في دبي 11جدول)
الككوظكك ككفكك ككككك  

 الس بق 
مااكاااااااان لاالااتااناايااياااااااب 

 ولتعدين 
الكككوظككك كككفككك ككككك  

 الة ل  
  متا 

 
 كككككككككككوقكككككككككككع 

 المشروع
 الشندغة.دبي.االمارات

وصككككككككككككككككك  
 المشروع

متر مرب , وهو ضاااامن نساااايج من األبنية التاريخية, يوم  المتا  الوديد 1100ة في قلب امارة دبي, على مساااااحة يي  المتا  في حي الشااااندغ
الثرية المهمة العمارة التيليدية اإلماراتية بالتينيات الاديثة, وهو رمز ألعماا إعادة احياء هذا الاي التاريخي, ويمثل مكان المتا  احد المواق  ا

ناعات المعدنية ويعت ر المتا  هو المكان الذي تعرف  يه اثار موق  سااااااااااااااروق الاديد للزوار )و ارة الثيافة اإلماراتية التي كانت مركزا للصااااااااااااا
أ(, وييدم المتا  صاااااااورة رائعة عن مهارات وانوا ات الموق  الذين عملوا في هذا 12(, ويشاااااااتمل الموق  على منطية اثرية واساااااااعة)شاااااااكل2017

                               
 kararrubaie@yahoo.comعبر باقي تحليلها والصور  االطالع علىالعينة بشكل مختصر ويمكن  حشر لتالفي تجاوز عدد الصفحات تم ذكر5

mailto:kararrubaie@yahoo.com
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لمتا  تا ة فنية في اسااااتخدام التينية، حيخ يتكون الم نى من طابيين يشااااغل المتا  الطابع األرضااااي منه وفي المصاااان . وبن س الوقت يمثل ا
أ(، ويعت ر الم نى من أجمل النماذج الباقية من عمارة دبي التاريخية، وهو م ني من مواد ال ناء المالية مثل 12وسااااااااطه فناء رحب حوش )شااااااااكل

الكثير  (. ويظم الطابع األوا خدمات مختل ة تيدم الى الزوار، ياتوي المتا  علىp11-2018. Abu Lailaالصاااااااخور المرجانية والوص )
قطعة.حيخ يضاااااااام المتا  أيضااااااااا قط  ذه ية ونااسااااااااية وبرونزية ال مثيل لها في دولة االمارات وهيه 10000من اليط  األثرية والتي تيدر ب 

 (2017)السول الوطني للمواق  االثرية. جميعها قد وجدت في الموق  بعد عمليات الباخ والت تي 
اسكككككككككتخكككدام 
التقن  ت في 

 المبنى

نود تسااالسااال في  أذ( بما يخدم كافة ال ئات، AVI&SPLييدم الم نى سااالسااالة متنوعة من األنشاااطة والتوارب التينية في الم نى من خالا شاااركة )
لة العرة بايخ يبييهم بت اعل م  صاالة العرة ويشاوعهم الاركة بما يايع تراب   مني للمعروضاات كما وضا  مساار خا  لرط اا في صاا

( حيخ نود النظم الصااوتية في داخل ال ضاااءات واسااتخدمها كوساايله ارشااادية p14-2018. Abu Lailaعلى ا تشاااف كل فضاااء على حدة )
لية فهيه اشاابه بتاريخ مصااور عن لتعريف الزائرين بماتويات ال ضاااء بشااكل خا  والم نى بشااكل عام. اما على مسااتود الشاااشااات العرة الت اع

  .ب(12ساروق كاملة، كما استخدموا التماثيل االفتراضية والتي كانت موجودة في المكان سابيا وغيرها من التينيات، وكما م ين في الشكل)
 
 
 
 
 

صككككككككككككككككككككور 
و خططككككك ت 

 للمشروع

  

 للط ب  األرضي وصورة توضح المبنى أ( يبي  صورة جوي  لمة ن للمتة  س روق الةديد والمخطط التفصيلي12شةل )

   

ب( يوضكككككح نم ذج    الواجه ت الداخل   التصكككككم م  التنفيذي  في أجزاء    المشكككككروع لنفم المرئ  ت، ونموذج يبي  تقن   نفم الصكككككوت 12شكككككةل )
 و وضح بمخطط ت و ق طع

 فرنس -ت( يبي  التةليل الوصفي للمشروع ال  لث  تة  الوفر في ب ريس 11جدول)
الككوظكك ككفكك ككككك  

 الس بق 
   متا  الوظ ف   الة ل   قصر

 كككككككككككوقكككككككككككع 
 المشروع

 فرنسا-يي  المتا  في قلب مدينة باريس

 
 

وصككككككككككككككككك  
 المشروع

عود ما يمثل اللوفر واحد من المباني التي اثرت في الرمزية باريس، يي  اللوفر في قلب مدينة باريس المعاصاارة على الضاا ة اليمنى لنهر السااين وي
تساااميته باللوفر في تاريخه الى حقبة اليرون الوساااطى. ليد شااايد قصااار لوفر خارج اساااوار المدينة. ووضااا  فيليب اوغسااات ال داية التصاااميم، يمكن 

 ,Architectures Capitales: Paris 1979-1989, Paris: Electa Moniteur) .حيخ بني كيصاار وأصاابح  يما بعد بالط اللوفر
1989, P.30 and P.36)وقد تطور هذا الوناح حكما بعد حكم الى ان  بإقامة الوناح األوا في اليصاار 1954فرانسااوا األوا عام  .ليد شاارع

ا تملت كل جوانب اليصااار الذي يمثل اليوم قلب باريس. والذي اتخذ أدوارا وظيفية متعددة: ساااكن ملكي، ثكنة، ساااون، مدرساااة أ اديمية، موضااا  
وقاد ترافيات تلاك التغييرات والتطورات الوظيفياة م  العادياد من المراحال  ، حياخ أصااااااااااااابح متا اا.1793إداري، كلياة فنياة، وأخيرا وجاد قادره عاام 

(. ان اتخاذ المتا  أدوارا متعددة: ساااكن ملكي، ثكنة، ساااون، مدرساااة أ اديمية، موضااا  إداري، p85.2015. Al-Majidi&Al taeeال نائية)
 اعاة كل الت اصيل والرمو  الومالية للمتا  واالبياء عليها.أ( حيخ تم مر 13 لية فنية، وأخيرا حين أصبح متا ا )شكل

اسكككككككككتخكككدام 
التقن  ت في 

 المبنى

دة تاييت عملية إعادة االسااتخدام ع ر تاسااين األداء وك اءة االسااتخدام من خالا تغيير منظومة الاركة الرئيسااية لل ضاااءات. حيخ تم تاييع إعا
العالقات ال ضاااائية الرئيساااية للم نى وباالعتماد على التينية بما يايع أ ثر ك اءة لالساااتخدام  االساااتخدام الوظي ي لل ضااااءات من خالا تغيير في

لن س النوع الوظي ي ثبات في الوظي ة، حيخ تم إضاااافة هرم  جاجي وتم تغيير نظام ال ضااااءات والاركة فوق مساااتود الساااطح الخارجي وإضاااافة 
(، وتم بواسااااطة التينية من تعزيز تلك العالقة دون p86.2015. Al-Majidi&Al taeeهيكل إنشااااائي جديد تات مسااااتود السااااطح الخارجي)

تغير مالمح ال ناء او تغير وضاااااااي ي، حيخ اعتمدوا على التينية في السااااااايطرة على إدارة الم نى بشاااااااكل عام ع ر الكاميرات الرقمية والشااااااااشاااااااات 
 (.www.youtube.comعام )تاليل لمشهد داخل المتا  ب( التي ترتب  بها وبالتالي السيطرة على حركة الزوار بشكل 13)شكل

صككككككككككككككككككككور 
و خططككككك ت 

 للمشروع

   

أ( الشاااااااااااااااكااال الخاااارجي للهرم الزجااااجي وعالقتاااه م  مايطااة 13شاااااااااااااااكااال )
 www.flickr.comالاضري. 

ب( يوضاااااااااااح نظام الاركة في المتا  والسااااااااااايطرة األمنية على 13شاااااااااااكل)
 www.youm7.comع ر منظومات تينية عالية األداء  المشرع

 ث( يبي  التةليل الوصفي للمشروع الرابع المتة  البريط ني11جدول)

http://www.flickr.com/
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الككوظكك ككفكك ككككك  
 الس بق 

الكككوظككك كككفككك ككككك   متا 
 الة ل  

  متا 

 كككككككككككوقكككككككككككع 
 المشروع

 يي  المتا  ال ريطاني في شارع روسل في لندن، المملكة المتادة.

 
 

وصككككككككككككككككك  
 المشروع

.ويمثل واحد من أهم المتاح  في تاريخ وثيافة البشااااااااااااار، 1753  ال ريطاني أ  ر المتاح  في المملكة المتادة حيخ تأساااااااااااااس عام يمثل المتا
( وضعت العديد من التا  أس ل المتا  بس ب ضيع ar.wikipedia.org/wikiمليون غرة من جمي  اليارات ) 13ياتوي على أ ثر من 

حوم المتا  تنوعت فعالياته وتوساااااااعت فضااااااااءاته نتيوة للااجة الوظيفية للمتا ، ولكن نتيوة عدم وجود المسااااااااحة. وم  مرور الزمن وا دياد 
فضااااااء راب  يعمل على تساااااهيل عملية االنتياا بين ال ضااااااءات أدد ذلك إلى صاااااعوبة نظام الاركة داخل فضااااااءات المتا ، باإلضاااااافة لااجة 

الااجة بالتالي إلى إعادة تأهيل المتا  ليل ي جمي  هذه االحتياجات التي سااااااتزيد من  المتا  للمزيد من فضاااااااءات العرة والياعات، مما أدت
(، تم اسااتخدام تينيات النمذجة الثالثية االبعاد والتي ساااعدت باتخاذ p82.2015. Al-Majidi&Al taee  اءة أدائه على جمي  المسااتويات )

)الميكانيكية والكهربائية والصااااااااااااية( لل ضااااااااااااءات الوديدة، وليد أدد تساااااااااااقيف ال ناء  اليرارات المناسااااااااااابة والمعالوات الدقيية لمنظومات الخدمية
% من مساحة المتا  األصلية مما يسمح للزوار التنيل بارية في جمي  40أ( إلى  يادة في المساحة العامة للمتا  أ ثر من 14الوسطي)شكل

الوساااااطي على الرب  بين فضااااااءات المتا  حيخ أصااااابح اآلن أمامهم عدة سااااانة، وعمل هذا ال ناء  150أنااء الطابع األرضاااااي ألوا مرة منذ 
 (. Anderson, Robert, 2001, P.25توجهات لسير حركتهم اتواه المعارة )

اسكككككككككتخكككدام 
التقن  ت في 

 المبنى

يادمين الى المتا . لذلك نتيوة للتنوع الذي ييدمه المتا  على مسااتود كمية المعروضااات فهي تشاامل الاضااارات المختل ة كذلك كمية الزوار ال
اد ياتاج المتا  الى تينيات حديثه في عملية اإلدارة واالتصاااااااا وعلى كافة المسااااااتويات حيخ اسااااااتخدمت في المتا  تينية الرؤية الثالثية االبع

 لتينيات المستخدمةب( حيخ ي ين بعض من ا14في شكل) كما )www.youtube.comوالشاشات الت اعلية )تاليل لمشهد الداخلي 
 

صككككككككككككككككككككور 
و خططككككك ت 

 للمشروع
 

    

أ( يوضااااح مراحل إضااااافة ال ضاااااءات والعناصاااار الوديدة للم نى، 14شااااكل)
 Norman Foster, 2001, P. 66 وال ضاء الداخلي /

ب( يوضااااااح اسااااااتخدامات التينية في داخل ال ضاااااااء )الشاااااااشااااااات 14شااااااكل)
 5D )www.designweek.co.ukالت اعلية والنظارات 

 ( االتي  12و   خالل    سب  يمة  طرح استم رة تةليل ال ين ت المنتخي  للدراس  كم  في الجدول)
 (الباحثان) للدراسة المنتخبة المشاري  تاليل استمارة يوضح( 12) جدوا

الاااااااا ااااااااتاااااااارة  اسم الم نى
 الزمنية 

الااااااااوظااااااااياااااااافاااااااايااااااااة  نوع قيمة الم نى وظيفية االساسية
 المستادثة 

 دمةنوع التينية المستخ

 *  م نى تاريخي6

 م نى أثري *7

صن
 ح

صر
 ق

 خان

 م نى عام

 قيمة تاريخية

 قيمة معمارية

صرية
 قيمة ب

 قيمة مرتبطة بادث

ص
 قيمة مرتبطة بشخ

 متا 

 فندق

 متعدد االستخدام

ف
 تينية تكي

تينية
 

ضاءة
اإل

 
 تينية المياه

 تينية الطاقة المتوددة
صاا

 التينية الرقمية لالت
تي تينية التاكم عن بعد

 نية الكاميرات الرقمية
 تينية اإلنذار المبكر

 
 التينية الذكية لل راغات

 
                        خ ن الشيالن

                         تة  الس روق 
                         تة  للوفر

                        المتة  البريط ني

 لمةور ال ملي:نت ئج ا-5
تباينت سياسيات التعامل الوظي ي م  المباني باسب الم نى حيخ من الممكن ان توتم  عدة اساليب تداخل وظيفية ضمن  .1

م نى واحد. وان أساليب إعادة االستخدام ع ر التداخل بالوظائ  وعلى اختالف أنواعها واشكالها تتداخل  يما بينها وعلى عدة 
 .باني التاريخية ذات القيمة الرمزية وضمان ديمومته واندماجه م  الموتم مستويات بهدف احياء الم

 المباني التي نعيد استخدامها وظيفيا غالبا ما تكون ذات قيمة معمارية وتاريخية لذلك نهدف ت عيل الم نى م  الماي   .2

                               
 ( Majidi&Al taee-p82.2015. Alسنة( )200-180أكثر من )البعيد  بالماضي أنشئ منشأ أي :التاريخية العمارة 6

 سنة(200-180ضمن )القريب  الماضي في المشيدة المباني :التراثية العمارة 7
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 وعلى الم نى م  التعامل مستود  دتاديالشكل ال يزيائي الذي يمتلكه الم نى والمعنى الااوي له تكون ذات دور ك ير في  .3
 المستويين الوظي ي والرمزي.

تعت ر وظيفية المتا  من أ ثر الوظائ  التي تناسب إعادة االستخدام لربنية ذات القيمة لكونها تكون أ ثر استيعابا من ق ل  .4
 المتليي ولكن يمكن إضافة وظائ  أخرد تتناسب م  الم نى حسب ماددات متعددة.

 ت التينية على ا ماا متطلبات ال ضاء ليكون قابل لالستخدام وبأقل جهد في صرف الطاقةتتركز الخدما .5
 االستنت ج ت النه ئ   لليةث:-6

من خالا الدراسة السابية توصل الباخ لعدد من االستنتاجات التي تتعلع بم هوم إعادة االستخدام المباني بواسطة التينيات حيخ 
 ثل في االتي:خرج الباخ بعدد من النتائج تتم

ليد شكل وجود حصن االخيضر في قلب الصاراء وعلى مدد العصور أهمية تاريخية لكون الم نى شاهد على الكثير من  .1
 االحداث لذلك من المهم الا ا  على هذا الم نى وإعادة أحيائه.

 ني ذات القيمة التاريخية.سالمة االخيضر جعل من السهل اقتصاديا التوجه له وإعادة استخدامه بالطرق المالئمة للمبا .2
ضخامة م نى االخيضر وتنوعه ال ضائي وكثرة ال ضاءات فهو يضم فضاءات اليصر وفضاءات الاصن والملايان الداخلي  .3

والخارجي حيخ تتيح تلك ال ضاءات استخدامها بوظائ  متعددة لتتالءم م  المنطية الصاراوية المتواجد فيها )دار استراحة. 
 رؤية تلسكوبيه. الخ(.متا . مطعم. مركز 

جمالية ال ناء وكثرة العناصر المعمارية  يه فهو يضم ماراب سداسي فريد من نوعه في قاعة الصالة. كما يضم ريا ات بأشكاا  .4
هندسية أبدعها ال نان المسلم وكما تضم نظام البشتاك وهو نظام بنائي وجد في العمائر اإلسالمية. لذلك من المهم عدم المسام 

 لتكوينات الومالية والماافظة عليها.بهذه ا
 يمكن استثمار الطاقة النظي ة لتوليد طاقة للم نى ويعود س ب ذلك الى امتالك المكان للم هالت ال يئية اال مه لذلك. .5
لم نى ترتب  عملية إعادة احياء المباني التاريخية ذات القيمة الرمزية بكونها تمثل عملية توليد أنماط جديدة تستثمر داللية ا .6

وربطها بمنظومات جديدة وبالتالي ت ر  رمزية المباني ألنها تعز  ارتباطها بذا رة الموتم  من جهة وتل ية احتواجات مستخدميه. 
 بما يضمن تاييع التوصل بين المستخدم وال ضاء الااوي له ضمن منظومات تع يره متكاملة.

تاريخي ذو القيمة الرمزية يناصر مابين التغيرالكلي او الوزئي او ان عملية تاديد األسلوب المناسب للتعامل م  الم نى ال .7
اإلضافات الماددة والتي تعتمد على ماددين رئيسين هما قيمة المن ى المعنوية والمادية من جهه وط يعة الوظيفية الوديدة 

 فع.التطابع او التباينتتادد ط يعة المعالوات للتشكيالت الوظيفية في ثالثة اتواهات وهي التوا االميترحة.  يم
تاتل  سياسات التعامل الوظي ي حسب الم نى ن سة حيخ من الممكن ان توتم  عدة اساليب تداخل وظيفية ضمن م نى  .8

واحد.وان ذلك يتوق  على العديد من العوامل االقتصادية والسياسية واالجتماعية. ما وان أساليب إعادة االستخدام ع ر التداخل 
تالف أنواعها واشكالها تتداخل  يما بينها وعلى عدة مستويات بهدف احياء المباني التاريخية ذات القيمة بالوظائ  وعلى اخ

  الرمزية وضمان ديمومته واندماجة م  الموتم 
تتمثل ط يعة اإلحسام بالم نى والماتويات داخلة من اليضايا المهمة في إعادة تلك الذكرد الى الموتم  ويكمن ذلك من خالا  .9

سلسل والتتابعي لل راغات المعمارية وفي حاالت أخرد يكون لاوم وشكل هذه ال راغات هي التي تعيد الذكرد وقد يكون ب عل الت
حدث او شخصية ساهمت في حدث وبالمومل من المهم التأ يد على الدور الرمزي للم نى لذلك بر ت استخدامات التينية من 

 من المستخدم وكأنه ي ي  تلك ال ترة خالا عروة الكترونية توثع الم نى فتوعل 
ليد أصبات التينية امرا ال يمكن تواهله في ظل التطورات التكنلوجية الك يرة التي حدثت في العالم، حيخ يمكننا بواسطة التينية  .10

يها وعلى من التاكم وإدارة المباني بشكل ابس  وأسهل وبذلك نوفر الطاقة ويصبح االستخدام األمثل للمباني والماافظة عل
 الموارد التي في داخلها.

تشمل التينية في العمارة على نظام اإلدارة ونظام االتصاا ويشتمل كل واحد منهم على موموعة من النظم التينية والتي منها   .11
ل جميعها تينية التكيف. تينية الصوت. تينية الطاقة المتودده.تينية االتصاا. تينية ال خ. وغيرها من النظم التينية التي تعم

 بتكامل  يما بينها للوصوا الى الك اءة العالية للم نى.
 التوص  ت:-7



 

  16  
 

االهتمام باصن االخيضر ، و مثل مخزونا ماديا وفكريا للموتم يوصي الباخ بضرورة االهتمام باآلثار التاريخية لكونها ت .1
  ونه يمتلك ميومات متعددة تتيح له إعادة احياء وبصيغ متعددة.

ورة االهتمام بالتينيات الاديثة في مواا إعادة تأهيل المباني وخاصة التاريخية منها لغرة اإلبياء على يوصي الباخ بضر  .2
 رمزيتها ومن  التالعب بالتشكيالت الخاصة بالم نى )الوظيفية والشكلية(.

يتالءم م  ط يعة يوصي الباخ بضرورة االست ادة من التوارب العالمية في مواا إعادة تأهيل المباني التاريخية وبما  .3
 المباني التاريخية في العراق.

 اطالع المعنين في الدوائر ذات العالقة بهدف التعرف على الباخ.يوصي الباخ بضرورة  .4
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