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العمارة اإلعالمیة
دراسة مقارنة لتقنیات العرض وفقا لخصائصھا التصمیمیة

(مدرس)احمد عبد الوھاب الفخري
الموصلجامعة–كلیة الھندسة –قسم الھندسة المعماریة 

الخالصة

میت بالعمارة اإلعالمیة.معماریة جدیدة ھي مزیج مابین العمارة ووسائل اإلعالم والتي س

تقنیات عرض مختلفة لھذا النوع من العمارة وتعددت مظاھرھا.
رافق ظھور ھذه التقنیات مشكالت

تطلب الوقوف عندھا ودراستھا وتصنیفھا .

(التكامل ، المرونة ، اإلضاءة والراحة البصریة ، شكل واجھة المبنى).

محددةوال

الدراسة بالنتیجة تباینا بین بعض ھذه التقنیات وفقا لخصائص 
أخرى. كما أدرجت الدراسة عدد من التوصیات حول إمكانیة تطبیق ھذه التجربة في عمارتنا المحلیة مستقبال والمؤشرات 

التصمیمیة التي یجب ان تؤخذ بنظر االعتبار لتفادي سلبیاتھا .
.الواجھة االعالمیةمل، المرونة، االضاءة والراحة البصریة، شكل الكلمات الدالة : العمارة االعالمیة ، التكا

Media Architecture
A Comparative Study of Display Technologies According to

Their Design Characteristics
Ahmed A. Alfakhry (Lecturer)

Department of Architecture, College of Engineering, University of Mosul

Abstract
The vast development of electronic technologies in various fields of life , including

communications and media at the beginning of this century  led to fundamental changes ,
affected clearly in architectural design and formation of building facades and create a
completely new architectural phenomenon which is a mix between architecture and media . This
hybrid phenomenon was named as Media Architecture.

Over time , Media Architecture involved in numerous applications and had a wide range
of architectural and urban activities , at the same time , different display technologies and
numerous manifestations were appeared.

The emergence of these display technologies were accompanied by new specific problems
and challenges from several design aspects , these challenges were different from one display
technology to another which required more studies and researches.

This study deals with comparing different display technologies according to specific
design characteristics (integration , flexibility , lighting and visual comfort , and media facade
shape ). This study concentrated particularly on the application of Media Architecture in
exterior building facades and electronic  display technologies that change their appearance by
use of color and light , this required a comprehensive classification to these technologies
depending on the previous studies in line with the determinants of this study. The study showed
variations between some of these display technologies in accordance with the design
characteristics , and similarities between others. Number of recommendations was drawn in this
study considering the possibility of applying this approach in our traditional architecture in
future, and design indices that must be taken into consideration in order to avoid their
disadvantages.

Key words : Media architecture, Integration, Flexibility, lighting and visual
comfort, media facades shape .
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المقدمة:-1

تجارة شھد المشھد الحضري في المدن  لعولمة وال ا

www.firstmonday.org[
والحضري یختلف عما كنا نع

واالتصاالت الحدیثة والتي سمیت فیما بعد بالعمارة اإلعالمیة.

فالعمارة اإلعالمیة غیرت مفھوم التصمیم وإنشاء الواجھات مركزة على جوانب االتصال مابین اإلنشاءات 
، وبھذا المعنى یمكن القول ان الواجھة اإلعالمیة ھي ظاھرة عمرانیة جدیدة بالكامل وان یةالحضرالمعماریة والبیئة

].194، صTovarovic،2011الفضاء الحضري قد أصبح أرضیة مناسبة لتطبیق مبادئ التكنولوجیا الحدیثة [

، Tscherteu ،2010[إثراءیعتقد ان عملیة تكامل البكسالت في الواجھة ھو تھدید للعمارة بدال من ان ینظر إلیھا كعملیة 
]  كما یعتقد البعض أنھا مجرد صرعة عابرة ولذا11ص 

Tovarovic
]203،ص 2011،

وأدتبمرور الزمن اإلعالمیةتعددت مظاھر العمارة 
أشكالھالكل تقنیة من ھذه التقنیات الجدیدة وأصبحاإلعالمیة

نفس الوقت سلبیاتھا ونقاط ضعفھا في التطبیق.

امتدت لألبنیةتقتصر فقط على الواجھات الخارجیة البحتوأصاإلعالمیةكما توسعت مجاالت تطبیق العمارة  بل 

والتواصلیة عالنیةاإلمتعددة كالفعالیات ألغراضوحتى تصامیم النصب االلكترونیة في الفضاءات الخارجیة والتي تستعمل 
والتفاعلیة مع الجمھور.

أنإالاإلعالمیةتجربة العمارة أنومع 
وأخرىبین تقنیة ، تباینت ھذه المشكالتاألبنیةھذه أداءعلى أثرتالتصمیمیة التي بعض المشكالتأظھرت

وبیان الفروق بینھا.وتأشیرھااستھا در

على السؤال االتي : ھل ھناك فروق بین تقنیات باإلجابةوبذلك تحددت مشكلة البحث 

الواجھات الخارجیة 

لذا فان المنھجیة التي وضعت لتحقیق ھدف البحث الحضریة.
، ومن ثم اعطاء لمحة تاریخیة االعالمیة للتوصل الى تعریف شامل لھا

تیار مقاییس مناسبة لھا تتوافق واخانتخاب اربع خصائص تصمیمیة من ضمن الخصائص التي وردت في الدراسات السابقة 
االربعة وإظھار كل خاصیة من الخصائص اجراء تحلیل كل تقنیة من التقنیات المستنبطة وفقوأخیرامع موضوع البحث ، 

الفروق بینھا من خالل االستنتاجات التي توصل الیھا البحث.

المصطلح والخصائص:1-1

لمة (facadeبرمجیاتھا االلكترونیة البصریة. واصل مصطلح (واجھة) أي ( من ك .latأي) facies) مشتق 
Faceأي خط عرض الوجھ مما یعني ضمنا القدرة والتكیف و (

] .10،ص Wachlowski ،2011البشریة [

advertisingآخر
architecture (وأولAdolf Behne

www.firstmonday.org
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Eric Mendelsohn   19281في(،
)Edler

العمارة ووسائل اإلعالم بنظر االعتبار 
)conceptual stageعلى ھاشاشاتللواجھات االعالنیة التي تربط ) خالفا

] .1097، صMoza ،2012األبنیة مكانیا وھیكلیا وبیئیا [

)Tscherteu،2010
)Media Architecture (

مصطلحات مختلفة متداولة ومرتبطة كثیرا ببعضھا الیوم وھي :
.urban screensالشاشات الحضریة -1
mediaالواجھات اإلعالمیة -2 facades.
.media architectureالعمارة اإلعالمیة -3

أجز

كما ان من السھولة تحریك الشاشات الحضریة من مك

إلعالمیة).والمباني) أكثر قربا من بعضھما إن لم یكونا متكاملین في ھیكل ھجیني جدید یشار إلیھ بأنھ (الواجھة ا

أو

لعمارة ولكن على األغلب سیكون المبنى ككل ھو الذ أكثر( ا
مالء

المبنء
]Tscherteu ،20109،ص. [

اسة  در لت  Mediaبعنوان (أخرىوفص Facades, History, Technology, Content (
architecture، العمارة facade، الواجھة media(اإلعالم 

].  14،صHaeusler،2009[البیئة المباشرة الواجھات في

]10،صTscherteu،2010وباختصار فان العمارة اإلعالمیة لھا واحد أو أكثر من الخصائص التالیة :[

أو-1
العمارة).

محتوى وسیلة اإلعالم یشكل الجزء المركزي للمبنى .-2
یتم عرضھا على األغلب بعدد كبیر من المصادر الضوئیة المتكاملة (وفي بعض الحاالت بعناصر متحركة)-3
محتوى العرض ینتج الكترونیا .-4
یكون تجریدیا بل مقروءا ومنظورا ویمحتوى العرض في كثیر من الحاالت ال-5

.
أوأشكالتوفر وسیلة اإلعالم في كثیر من المشاریع عدة -6

رفع بعض المعلومات التي ینتجھا المستخدم مثل الصور والرسائل النصیة .أوالعرض 
وثیقة الصلة بفضاءات المدینة والبیئة الحضریة.اإلعالمیةالعمارة -7
8-

شتوتكارت ) المبنى التجاري في 1الشكل رقم (
1928]Moza ،20121097، ص[
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:یأتيتقدم یمكن تعریف الواجھات االعالمیة بما من كل ما

في تصمیم المبنىشكلت الجزء االساسي ماوإذاالكترونیة بصریة خاصة . 
بأيوالداخلیة وبصورة اشمل مع المبنى ككل منذ المراحل االولى للتصمیم دون المساس 

.یسمى بالعمارة االعالمیة ستشكل مافإنھا

لمحة تاریخیة :1-2

Erkki Huhtamo
الفوانیس السحریة إلضاءة الصور الساكنة واإلعالنات

ظھرت عالمات التحدید الملفوفة كوسیلة لعرض الرسائل النصیة القابلة لالستبدال في دور السینما وعالمات 1930في سنة 
]31-82،صHuhtamo،2007الطرق.[

واحدة من المحاوالت االولى لتنفیذ الصور المتحركة في واجھات األ
1971الفائز لمركز جورج بومبیدو في سنة 

]21-23،صHaeusler،2009یزانیة وعدم توفر التكنولوجیة المناسبة في ذلك الوقت.[تخفیض الم
x25م 198540قدمت شركة سوني في سنة 

]en.wikipedia.org.wiki/jumbotornالمتحدة.[

1990Times square في (
]35،صHaeusler،2009نیویورك وفي میدان البیكادیللي في لندن وعدد من الفضاءات الحضریة التجاریة األخرى .[

KPN في روتردام  (
2000-1998والذي بني في سنة 

902

www.rpbw.com/project/47/kpn)2] الشكل رقم .(

2001في سبتمبر 
144

واستطاعوا ان یعرضوا ولعدة اسابیع اشكال مختلفة من الرسوم الكرافیكیة واأللعاب التفاعلیة والرسائل النصیة التي أرسلت 
Blinkenlights وسرعان (

اشات.[ لش ] blikenlights.net/projectا
). 3الشكل رقم (

للمعماري رینزو بیانو KPN) مبنى 2الشكل رقم (
]www.rpbw.com/project/47/kpn[

برلینفيBlinkenlights) مبنى 3الشكل رقم (
]blikenlights.net/project[

www.rpbw.com/project/47/kpn
www.rpbw.com/project/47/kpn
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تصنیف العمارة االعالمیة:-2

الدراسات التي تناولت ھذا الموضوع :

:)Haeusler (2009) .Media Facades,History,Technology,Contentدراسة ھوسلر (- 2-1

ین:قسم ھوسلر الواجھات اإلعالمیة أوال إلى قسمین رئیسی

الواجھات اإلعالمیة المیكانیكیة.-1
الواجھات اإلعالمیة االلكترونیة.-2

واللون ، وھي واسعة التطبیق في اغلب األمثلة المعاصرة.

ل ھذا التقسیم  ّ إلى أربعة مجامیع اعتمادا على كیفیة عرض محتوى اإلعالم على الواجھات ، ھذه المجامیع ھي :ثم فص

مجموعة الواجھات المیكانیكیة -1
مجموعة واجھات اإلسقاط-2
مجموعة الواجھات المضاءة-3
مجموعة واجھات العرض-4

المجامیع الثالثة األخیرة تسمح بتنوع أكثر اعتمادا على كیفیة عمل تكنولوجیا كل
طرز من الواجھات ھي :

1-mechanical façades

)flakes
الواجھة لیال والحصول على أشكال دینا

Haeusler،2009لشكل ]40،ص ( ا
4(.

): إسقاط محتوى المادة اإلعالمیة مباشرة على اfront projection façadesواجھات اإلسقاط األمامي (-2
أجھزةمن أكثرأومن خالل واحد 

)projectors] .والتي تختلف في مواصفاتھا تقنیا (Haeusler،200958،ص[) 5الشكل رقم.(

) الواجھات المیكانیكیة (التزال فكرة)  4الشكل رقم (
]Haeusler،200950،ص[

) معرض ھامبورك للفن المعاصر 5الشكل رقم (
واجھات اإلسقاط األمامي 

]Kronhagle،2010160،ص[
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أيإسقاط): back projection façadesالخلفي (اإلسقاطواجھات -3
أجھزةأن

frosted glassأنأي
عأنوااستعمال أوأنواعباستعمال 

أكثر). priva-lite glassبإمرار
أنالتكنولوجیا من العرض ھي 

)6(الشكل]85،صHaeusler،2009األمامي. [
4-display façades

اشات LCDعلیھا تجاریا ومثبتة بصورة متكاملة مع واجھة المبنى ، تقنیات العرض لھذا النوع ھي شاشات ( ) وش
1)LEDدرجتأوبنى أن أ

لمادة آخرالدراسة تحت ھذا النوع من الواجھات عدد  ل
mediameshواآللیةاإلعالمیة – illumesh

]116،صHaeusler،2009[رھا.وغیاألبعادالعناصر ثالثیة 

اإلفادة): window raster animation technologyواجھات الرسوم المتحركة النقطیة بواسطة الشبابیك (-5
رسائل نصیة او رسوم إلنتاجبكسالت أنھاعلى إلیھابحیث ینظر بإضاءتھامن الشبابیك المثبتة في واجھة المبنى 

.)3,2(الشكلینكما في ]107،صHaeusler،2009متحركة واطئة الدقة وبلون واحد. [
illuminatedالواجھات المضاءة (-6 façades المتغیرة الشدة (اإلضاءة): تثبیت تراكیبdimmable العادیة او (

واطئة الدقة. واألسوداألبیضالنیون في سطوح الواجھات بصورة متكاملة للحصول على رسوم متحركة باللونین 
]Haeusler،20097(الشكل]90،ص.(

) :Gunner Schmidt()Medienfassaden 2008( دراسة شمیدت - 2-2

صنفت الدراسة الواجھات اإلعالمیة إلى أربعة طرز اعتمادا على كیفیة تفاعل ھذه الواجھات في الفضاءات الحضریة ، لذا 
تلعب دورا في ھذا التصنیف :فان التكنولوجیا ومظاھر التصمیم ال

]www.medienaesthetik.de/medien/fassade.html[

) sender-recipient mode/ Autoactive facadeأوتوماتیكیا (المتلقي /الواجھات النشطة –طراز المرسل -1
: یعرض ھذا الطراز من الواجھات محتویات محددة مسبقا على الواجھة ، احد األمثلة على ذلك مبنى شركة بایر 
في مدینة لیفر كوزن في ألمانیا ، ففي الذكرى المئویة إلنتاج عقار األسبرین لف ھذا المبنى بأكملھ بصریا على

) media mesh facadeأن توظف تقنیة (2007شكل عبوة أسبرین ضخمة ، حیث قررت إدارة بایر في سنة 
صورة ثابتة ومتحركة ( 5000كثر من ) على واجھاتھا ، محتو ى العرض كان أLEDبمالیین تراكیب اإلنارة (

.)8الشكل 

1Light emitting diodes

) متحف سنكنبرك في فرانكفورت     6الشكل رقم (
(واجھات اإلسقاط الخلفي) 

]Haeusler،200986،ص[

في النمسا BIX) مبنى 7الشكل رقم (
(الواجھات المضاءة) 

]Haeusler،2009101،ص[

www.medienaesthetik.de/medien/fassade.html
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خطوة متقدمة نحو المدینة التفاعلیة حیث انھ إلى): ھذا الطراز یشیر Interactive Modeالطراز التفاعلي (-2
یسمح باالتصال المباشر بالواجھة عن طریق الموبایل . الواجھات التفاعلیة تھدف الى جذب انتباه العامة 
ومشاركتھم في تفاصیل حیاتھم . یمكن ان یكون ھذا التطبیق مالئم للمشاریع الفنیة والثقافیة وكمثال على ھذا 

)  .3) (الشكلBlinkenlightsالطراز مبنى (
): یفترض ھذا الطراز بان الواجھة اإلعالمیة Environment Mode / Reactive Modeالطراز البیئي (-3

تتفاعل بشدة مع المثیرات الخارجیة في نفس المنطقة ، فإذا ما وظفت تقنیات التحسس الحدیثة في المبنى سیكون 
ا الطراز وتتفاعل مع متغیرات خارجیة معینة كحاالت الطقس ، كثافة من السھل بان تدار الواجھات اإلعالمیة بھذ

المرور ، أوقات النھار ، وحتى النشاطات اإلداریة . بھذا الطراز یمكن للواجھة اإلعالمیة بان تكون عبارة عن 
لك على ذقشرة مبنى فعالة تعكس ظروف تعكس ظروف البیئة وقادرة على ان تحدث نفسھا بكل دقیقة . وكمثال

وھو عبارة عن برج تھویة في مركز تجاري یحول سرعة الریاح المقاسة )9(الشكل برج الریاح في یوكوھاما
والذي )10(الشكل) في بلجیكاDaxia Towerھو مبنى (آخرالى رسوم ضوئیة متحركة ومختلفة. ومثال 

یتفاعل مع درجات الحرارة ، حیث انھ یحول معطیات الطقس التي یحصل علیھا من معھد االرصاد الملكي في 
وتشكیالت ھندسیة على الواجھة.ألوانبلجیكا الى 

): یفترض ھذا الطراز بان الواجھة اإلعالمیة تكون على شكل قشرة Organnicistic Modeالطراز العضوي (-4
-ecoیكون عبارة عن سطح بیئي حیوي (ذكیة والتي قد تدار او تعمل من خالل نوع من الذكاء االصطناعي . فقد

biotic surface یطور من خالل الوقت منظومة خاصة بھ وذلك بجمع مؤشرات مختلفة من المنطقة المحیطة (
ویحتاج ھذا الطراز إلى بیئة متحسسة خاصة وقدرة وذاكرة تدار بالذكاء االصطناعي. مثال على ذلك مبنى 

)Bix 7) في النمسا (الشكل.(

)اسة واجلوسكي (در- 2-3 WachlowskiInteractive Media Facades in the Urban Context ,2011

نظم ومكونات المواد الخاصة ادرج ھذا الباحث في دراستھ بعض أنظمة العمارة اإلعالمیة الحدیثة اعتمادا على
والتي قد تشابھ 2010وفیینا في 2008ما عرض من أمثلة في مؤتمرات العمارة اإلعالمیة في برلین بالعمارة االعالمیة و

]40،صWachlowski،2011سماھا) : [اھذه النظم (كما 2009ما ورد في دراسة ھوسلر 

) : خالل مؤتمر العمارة اإلعالمیة في فیینا ، عرض مكتب Translucent systemsالنظم شبھ الشفافة (-1
)AG4 للواجھات اإلعالمیة بعض التقنیات الحدیثة للواجھات اإلعالمیة . حیث عرضت نوعین من المنتجات (

) او المشبك اإلعالمي وھو عبارة عن مشبك مصنوع من Media meshالرائدة بھذا الخصوص األول : ھو (
) نسجت في LEDرة من نوع (الفوالذ المقاوم للصدأ منسق بشكل متوازي والقضبان المحتویة على تراكیب االنا

ھذا المشبك بمسافات متساویة .

) مبنى شركة بایر 8الشكل رقم (
[ww.medienaesthetik.de/medie

n/fassade.html[

) مبنى برج 9الشكل رقم (
في یوكوھاما الریاح 

]Wachlowski،201137،ص[

في Daxia) مبنى 10الشكل رقم (
بلجیكا 

]Kronhagle،2010135،ص[
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ھذا المنتج یمكن ان یركب ویزال بسھولة على الواجھات المنفذة . 
العرض یكون على شكل فیدیو یدار من قبل حاسبة ویمكن ان 
یسیطر علیھ عن بعد بواسطة االنترنت مما یتیح عرض المحتویات 

لثاني یشابھ النوع األول ویسمى بصورة تفاعلیة ودینامیكیة. والنوع ا
)Illumesh لكنھ یستخدم بصورة عكسیة اي عكس اإلضاءة نحو (

الواجھة . ویمكن استخدام كال التقنیتین بصورة متراكبة وخلق 
)11(الشكل انطباع ثالثي األبعاد في الواجھات.

): المبدأ الذي تقوم علیھ Opaque systemsالنظم غیر الشفافة (-2
ھذه النظم ھو تسلیط إضاءة مركزة قویة من خالل التراكیب 
الضوئیة الملونة على الواح بالستیكیة غیر شفافة ومشتتة للضوء 

) . تستعمل ھذه ETFE(2من الخلف.  غالبا ماتكون ھذه المادة 
لحصول على مجموعة كبیرة النظم مبدأ خلط األلوان ویمكن ا

باستعمال ثالث انواع من الصمامات الضوئیة األلوانومتنوعة من 
)12(الشكلالملونة

) : تستعمل  في ھذا النظام وحدات بالستیكیة Autonomous 3D elementsالذاتیة (األبعادالعناصر ثالثیة -3
الشكل ، كل وحدة من ھذه الوحدات تحوي في داخلھا عقل الكتروني ضوئیة فردیة قد تكون كرویة او موشوریة

یستمد طاقتھ ذاتیا من خالل الخالیا الشمسیة المتكاملة مع نفس الوحدة ، كلما كبرت تلك الوحدات الضوئیة في 
ت تتفاعل احتوائھا على متحسساإلىإضافةكلما كانت المعلومات االلكترونیة المخزنة فیھا اكثر تعقیدا. أبعادھا

كانت شدة الضوء الساقط اكبر على جزء من الواجھة فان المتحسسات الضوئیة فإذامع الضوء والخالیا المجاورة 
الحدیثة األمثلةمن غیره. من أكثرسوف تصدر اشارات تتسبب في ومض الوحدات الضوئیة في ذلك الجزء 

، فالواجھة عبارة عن ستارة من 2010اكسبو ھو واجھة الجناح السویسري في معرض األبعادللعناصر ثالثیة 
.)13(الشكلوحدة ضوئیة ذاتیة بمسافات عشوائیة 10000م مثبت علیھا 20مشبك معدني معلقة بارتفاع 

وھناك عدد من التصانیف التي وردت في دراسات اخرى والتي ھي إما تقترب كثیرا من التصانیف المذكورة أو أنھا 
ھا (ترفیھیة ، فنیة ، أو تجاریة ، إعالنیة العرض وأنواعمختلفة كالتصانیف الخاصة بموضوعاتتصانیف تخص مجاالت

ھات اإلعالمیة وھي لیست مجال بحثنا.) أو أنھا تخص تكنولوجیا االتصاالت التي تعتمد علیھا وسیلة اإلعالم في الواج

2Ethylene Tetra Floro Ethylene

) النظم شبھ الشفافة 11الشكل رقم (
[mediamesh] www.Gkdmedia

mesh.com

) النظم غیر الشفافة (المكعب المائي 12الشكل رقم (
في الصین 

www.seeingtheworld39.blogspot.com[

ثالثیة االبعاد (واجھة الجناح ) العناصر13الشكل رقم (
2010السویسري في معرض شنكھاي 

]Wachlowski،201143،ص[

mailto:@www.Gkdmedia
www.seeingtheworld39.blogspot.com
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فقد تم وضع بعض المحددات ) ،1وكما واضح في الجدول رقم (وبعد إدراج ھذه التصانیف للواجھات اإلعالمیة
التي على أساسھا سیتم اختیار التقنیات التي سوف تعتمد لغرض تحقیق ھدف الدراسة المتمثل بإجراء مقارنة بین تقنیات 

الواجھات اإلعالمیة وفقا ألسس تصمیمیة معینة :

أن تكون تطبیقات التقنیات على الواجھات الخارجیة ( لألبنیة) فقط .-1
ف وفق (تقنیات العرض) على الواجھة اإلعالمیة .أن یكون التصنی-2
محددة بالتقنیات االلكترونیة التي تغیر مظھرھا باستعمال الضوء واللون فقط .-3

یسیة للعمارة االعالمیة (الباحث)) یوضح التصنیفات الرئ1الجدول رقم (

التقنیات والطرز والنظم لكل تصنیفالتصنیفات الرئیسیة للعمارة االعالمیة
اعتمادا على عمل التكنولوجیا في 1

الواجھات
(تصنیف ھوسلر)

الواجھات المیكانیكیة- 1
واجھات االسقاط االمامي- 2
واجھات االسقاط الخلفي- 3
واجھات العرض :- 4

 شاشاتLCD ،LEDالبالزما ،
 المشبكات المعدنیةMediamesh
العناصر ثالثیة االبعاد

الشبابیكواجھات الرسوم المتحركة النقطیة بواسطة - 5
الواجھات المضاءة - 6

اعتمادا على كیفیة تفاعل الواجھات في 2
الفضاءات الحضریة

(تصنیف شمیدت)

طراز المرسل المتلقي- 1
الطراز التفاعلي- 2
الطراز البیئي- 3
الطراز العضوي- 4

اعتمادا على نظم ومكونات المواد الخاصة 3
بالعمارة االعالمیة 

(تصنیف واجلوسكي) 

الشفافةالنظم شبھ - 1
النظم غیر الشفافة- 2
العناصر ثالثیة االبعاد الذاتیة- 3

وبناءا على ذلك یمكن القول بان اغلب الواجھات المیكانیكیة في تصنیف ھوسلر الزالت عبارة عن أفكار لم تطبق 
عن أنھا تغیر عملیا إال على مستوى قلیل مما یتعذر معھ إجراء تقییم موضوعي شامل لبیان االیجابیات والسلبیات ، فضال

مظھرھا بواسطة القوى المیكانیكیة وھذه الدراسة تركز على الواجھات التي تغیر مظھرھا باستعمال الضوء واللون لذا سیتم 
استبعاد ھذه التقنیة لدراسات مستقبلیة بعد توسع تطبیقھا .

وواجلوسكي فھي منظومات ضوئیة تستعمل أمام أما العناصر ثالثیة األبعاد الذاتیة والواردة في تصنیفي ھوسلر 
الواجھات ولیست جزء من األبنیة أو واجھاتھا كما یمكن أن تستعمل في الفضاءات الداخلیة ، وھذه الدراسة تركز على 

األبنیة فقط والواجھات الخارجیة حصرا ، لذا سیتم استبعاد ھذه التقنیة أیضا .

للواجھات اإلعالمیة على كیفیة تفاعل ھذه الواجھات في الفضاءات الحضریة لذا بما أن شمیدت اعتمد في تصنیفھ
فان ھذا التصنیف ذو فائدة كبیرة في عملیة اختیار الطراز األنسب واالكفأ لتفاعل ھذه الواجھات مع المشاھد ومع فعالیات 

ى أنواع التقنیات المستخدمة في العمارة األبنیة المجاورة قبل اختیار تقنیة العرض ، لكن حدود ھذه الدراسة یقتصر عل
اإلعالمیة ، فضال عن أن الطرز األربعة في تصنیف شمیدت ھي إما مشابھة لتقنیة الواجھات المضاءة أو تقنیة الرسوم 

المتلقي ھو نفس طراز –، فطراز المرسل )mediameshالمتحركة النقطیة بالشبابیك أو تقنیة المشبكات المعدنیة (
) اما الطرازین التفاعلي والبیئي فھما نفس تقنیة الرسوم المتحركة النقطیة بالشبابیك mediamesh(شبھ الشفافة الواجھات 

والطراز العضوي ھو نفس الواجھات المضاءة في تصنیف ھوسلر.

م والفرق بینھما وفي نفس الوقت فان واجھات اإلسقاط األمامي والخلفي تستعمالن نفس تقنیة إظھار وسیلة اإلعال
ان  العرض على واجھات اإلسقاط األمامي قد یكون على واجھات صماء بالكامل أو أنھا تحتوي على فتحات بینما یكون 
العرض على المساحات الشفافة فقط والتي تعمل عمل الشاشات في واجھات اإلسقاط الخلفي، لذا سیتم دمجھما في مجموعة 
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لمتحركة النقطیة بالشبابیك والواجھات المضاءة تتشابھان إلى حد كبیر لذا سیتم دمجھما واحدة . كما أن واجھات الرسوم ا
أیضا في مجموعة واحدة .

و البالزما اوال LEDوLCDكما ان واجھات العرض في تصنیف ھوسلر تتضمن ثالث مجموعات ھي شاشات 
، لذا سیتم اعتماد تقنیة واجھات العرض على انھا شاشات وتقنیة المشبكات المعدنیة ثانیا وتقنیة العناصر ثالثیة االبعاد ثالثا 

LED وLCD و البالزما كمجموعة لوحدھا بینما تندمج تقنیة المشبكات المعدنیة مع مجموعة الواجھات شبھ الشفافة
).2دول رقم (وكما واضح في الج

) یوضح كیفیة استنباط التقنیات الرئیسیة إلغراض البحث (الباحث)2الجدول رقم (

التقنیات المستنبطة الغراض البحثالتقنیات والطرز المتشابھة الواردة في تصانیف العمارة االعالمیة 
1 واجھات العرضLCD ،LED(ھوسلر)واجھات العرض
2(ھوسلر)واجھات االسقاط االمامي

(ھوسلر) واجھات االسقاط االمامي والخلفيواجھات االسقاط الخلفي

3(ھوسلر) واجھات الرسوم المتحركة النقطیة بواسطة الشبابیك
(ھوسلر) الواجھات المضاءة
(شمیدت) الطراز التفاعلي
( شمیدت) الطراز البیئي

واجھات الرسوم المتحركة النقطیة 
بواسطة الشبابیك

4 واجھات العرضMediamesh) -(Illumesh(ھوسلر)
(شمیدت) طراز المرسل المتلقي
(واجلوسكي) النظم شبھ الشفافة

الواجھات شبھ الشفافة
Mediamesh) -Illumesh(

5(واجلوسكي) الواجھات غیر الشفافة (النظم غیر الشفافةETFE(

ونتیجة لذلك یمكن استنباط خمس تقنیات أساسیة من ھذه التصانیف :

واجھات العرض -1
واجھات اإلسقاط األمامي والخلفي-2
واجھات الرسوم المتحركة النقطیة بواسطة الشبابیك-3
mediameshالواجھات شبھ الشفافة (-4 – illumesh(
) ETFEالواجھات غیر الشفافة (-5

والمقارنة :الخصائص التصمیمیة –3

بعد ان توسعت مجاالت تطبیق العمارة االعالمیة وظھرت تقنیات متعددة في اشكالھا وخواصھا والتي رافقھا 
صمیمیة التي ظھور مشكالت تباینت بین تقنیة واخرى ، بدأت الدراسات والبحوث تسلط الضوء على تلك الخصائص الت

الى اضعاف الفعالیات االساسیة للمبنى . ومن ھذه الدراسات دراسة یمكن ان تتأثر نتیجة ھذا التطبیق وبالتالي تؤدي 
)Tscherteu ) الموسومة (Media façade: fundamental terms and concepts , 2008 ودراسة (
)Tovarovic) الموسومة (Specific problems of media façade design, 2011) ودراسة (Moza الموسومة (
)From advertising architecture to media façade, 2012 ( اوردت ھذه الدراسات عدد من الخصائص.

االضاءة ، تأثیر درجات الحرارة والریاح التصمیمیة اھمھا : ابعاد وشكل وموقع وسیلة االعالم ضمن الواجھة ، التكامل ، 
ین ، سرعة الزوال ، المرونة ، المتانة ، والحرائق على الواجھات االعالمیة ، صرفیات الطاقة واالستدامة ، الزخرفة والتزی

صمیمیة نتیجة التطبیق في كل من مظاھر التواصل . االان تلك الدراسات لم تتعمق في ایضاح مدى تأثر ھذه الخصائص الت
تقنیات العمارة االعالمیة بصورة مفصلة بل تناولتھا بصورة عامة.

، ھذه الخصائص ھي : التكامل ، المرونة ، رنة بین التقنیاتالمقااختیرت أربع خصائص تصمیمیة لغرض لذا 
دون غیرھا رنةاختیار ھذه الخصائص التصمیمیة كأساس للمقاوكان . لراحة البصریة ، شكل الواجھة االعالمیةاإلضاءة وا

. ق بھذه الخصائصقة یتعلكون أكثر التحدیات والمشاكل التي تواجھ ھذا النوع من العمارة والتي وردت في الدراسات الساب
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أن ھذه الخصائص ھي التي أظھرت أكثر من غیرھا طبیعة ھا الباحث أیضا حول الموضوع تبینونتیجة لدراسة أولیة قام ب
علیھ سیتم اوال طرح مقیاس .تاركا بقیة الخصائص لدراسات مستقبلیة ان شاء هللالتباین بین تقنیات العمارة اإلعالمیة

وبما یتالءم مع موضوع البحث واعتمادا على الدراسات السابقة وتقییم كل تقنیة من تقنیات العمارة مناسب لكل خاصیة 
كثر عم التحلیل والتقییم لكل تقنیة من خالل االمثلة العالمیة لیكون الطرح ادكما ستقوم الدراسة باالعالمیة على ضوئھا .

دقة وشمولیة .

التكامل :- 3-1

التكامل بین مكونات نظم البناء من خالل ثالثة أھداف رئیسیة : وھي ان المكونات یجب أن تتقاسم یمكن تحقیق 
الفضاء وتتصل فیما بینھا بطرق مختلفة ، وان ترتیبھا مع بعضھا یجب ان یحل جمالیا ، وعلى األقل أن لم تعمل وتشترك 

ھذه األھداف ھي  باختصار:وظیفیا مع بعضھا فإنھا ال تضعف إحداھا األخرى . وبقول اخر فان

.Physical integrationالتكامل الفیزیائي -1
.Visual integrationالتكامل البصري -2
]4،صPerformance integration]Bachman،2003التكامل األدائي  -3

والوظیفي للمبنى ، من ھذه النظم یمكن تحدید أربعة یتكون أي مبنى من مجموعة نظم بنائیة تحقق الشكل الفیزیاوي
)  interior) ، الفضاء الداخلي (mechanical)، الخدمات الھندسیة (structuralمكونات رئیسیة ھي : الھیكل اإلنشائي (

المكونات ) . ویكون المحدد لنجاح اي مبنى ھو بتحقیق مجاالت التكامل المختلفة لھذه envelopeوالغالف الخارجي (
] كما أن ھناك مستویات لتكامل 10،صRush،1986األربعة الذي ال یجعل منھا مكونات مستقلة الواحدة عن األخرى  [

ھذه المكونات مع بعضھا وھي : 

remoteالتكامل عن بعد -1
touchingالتكامل المتالمس -2
connectedالتكامل المتصل -3
meshedالتكامل المتشابك-4
]13،صunified]Rush،1986التكامل الموحد -5

خاصة  إن وسیلة اإلعالم في العمارة اإلعالمیة ھي وظیفة حدیثة مستقلة ولھا نظم وتوجھات 
ال تمت بصلة إلى أي من وظائف المبنى المعروفة ولذا ال یمكن إدراجھا تحت أي من المكونات األربعة المعروفة وسوف 

) إلغراض ھذا البحث . ولكونھا media projectionالخامس و تسمى وسیلة اإلعالم (تعرف على أنھا المكون البنائي 
) على العموم وبعدة مستویات حسب Eتمثل جزء من قشرة المبنى الخارجیة فھي تتكامل مع منظومة الغالف الخارجي (

نوع وتقنیة وسیلة األعالم.

لواجھة اإلعالمیة ، وبدون عملیة التكامل فان العرض سیبدو وكأنھ إن مستوى التكامل ھو السمة الھیكلیة الرئیسیة ل
یعبر عن معناه فقط أي انھ یبدو وكأنھ منفصل عن المبنى . أما إذا كان العرض متكامل بصورة جیدة مع المبنى أو مع 

عالمیة . كما أن محتوى الواجھة فان االثنین في ھذه الحالة ( المبنى والعرض) سیندمجان في شئ جدید ندعوه بالعمارة اإل
] 7،صTscherteu،2008[كامل بین العرض والمبنى      العرض یجب أن یطور أیضا بحیث یعزز الوحدة والت

عندما یتعلق األمر بمستوى التكامل بین الواجھة اإلعالمیة والمكونات البنائیة األخرى فسوف تظھر ھناك حالتین 
رئیسیتین :

إضافة الحقة لعناصر وسیلة اإلعالم إلى ھیكل أو مبنى مصمم مسبقا.األولى :

الثانیة : تكون فیھا عملیة تصمیم وإنشاء الواجھة اإلعالمیة والھیكل تسیران بصورة متوازیة كعمل معماري متكامل.

إلنشاء ولكن یمكن أیضا أن ان عملیة التكامل بین الھیكل ووسیلة اإلعالم یمكن أن تتحقق خالل عملیة التصمیم وا
] .198،صTovarovic،2011تتحقق بعد عملیة إنشاء المبنى أو الفعالیة  [

وعلى ھذا األساس یمكن تقییم كل تقنیة من تقنیات الواجھات اإلعالمیة ومستوى تكاملھا مع وسیلة اإلعالم لبیان 
الفرق والمقارنة وكما یلي :
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نوع من التكامل بین وسیلة واجھات العرض : ال یوجد اي-1
( شاشات العرض) وبین بقیة المكونات البنائیة وھي اإلعالم

غالبا ما تضاف الى واجھة المبنى الحقا بطبقة غیر شفافة 
األداءالھیكل نفسھ والتي بالتالي ستقلل من جوانب أماممتمركزة 

Timesكاالبنیة في كالراحة البصریةاألخرىوالوظیفة 
square) اال انھ یمكن )14في نیویورك ، الشكل رقم  ،

األقلالحصول على مستوى معین من التكامل البصري على 
بطریقة مدروسة في المكان المالئم لھا اإلعالمعند وضع وسیلة 

كما في مبنى في الواجھة كاستغالل المساحات الصماء
)Galeria store() او المساحات بین صفوف ).15الشكل رقم
Lemansكما في مبنى المبنىأعلىشبابیك او الستائر في ال

brother) 16الشكل رقم(.

وبقیة المكونات البنائیة اإلعالموالخلفي : ال یوجد ایضا اي نوع من التكامل بین وسیلة واجھات اإلسقاط األمامي -2
خلف الواجھة أوأمامإماالعرض تكون غیر متضمنة في الواجھة ، فھي أجھزة، إذ ان ) 5رقم (كما في الشكل

لعناصر البنائیة في على مساحة نصف شفافة . ویمكن الحصول على مستوى من التكامل البصري عندما تؤخذ ا
تتقاطع والعمودیة بنظر االعتبار عند اسقاط الصور او االفالم علیھا بحیث الاألفقیةالواجھة كالشبابیك والقواطع 

فیما بینھا .

وعناصر الواجھة یصل اإلعالمم المتحركة بالشبابیك : ھناك مستوى عالي من التكامل بین وسیلة واجھات الرسو-3
یكون من اإلعالموسیلة أنإذامل المتشابك وربما الموحد للحصول على تكامل فیزیائي ، حد مستوى التكإلى

تكون الصعب بمكان فصلھا عن عناصر الواجھة ، فھي تتشارك معھا في الحیز الفضائي الذي تشغلھ وغالبا ما
( كأن تكون اإلعالم) ووسیلة double skin systemمن ھذا النوع ثنائیة القشرة ( اإلعالمیةالواجھات 

.)2الشكل رقم (KPNكما في مبنى ) في الحیز الفضائي بین القشرتینLEDالتراكیب الضوئیة من نوع 

) امام الواجھات LEDالواجھات شبھ الشفافة : ان وضع المشبكات المعدنیة الحاویة على التراكیب الضوئیة (-4
ھذه مع قشرة الواجھة للحصول على نوعیة تكامل ماإلعالیحقق نوع من مستوى التكامل المتصل بین وسیلة 

بصریة . یمكن لھذه المشبكات ان توضع في مناطق معینة في الواجھات وان تكون جزء منھا  كأنظمة الحمایة من 
.)17كما في الشكل رقم (عالي أدائيوالعمودیة ) لتحقیق تكامل األفقیةالشمس ( المانعات 

Galleria) مبنى 15الشكل رقم ( store في
]31،صTscherteu،2008كوریا [

Lemans brother) مبنى 16الشكل رقم (
في نیویورك 

]www.webdesignerdepot.com[

www.webdesignerdepot.com
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مستویات التكامل ، فھو یصل الى مستوى أعلىاإلعالمیةالواجھات غیر الشفافة : یحقق ھذا النوع من الواجھات -5
عالي ، اضافة الى تكاملھ أدائيوالقشرة الخارجیة للحصول على نوعیة تكامل اإلعالمالتكامل الموحد بین وسیلة 

كما في المكعب المائي في ) مرئیة من الداخل3ETFEمع منظومة الفضاء الداخلي حیث تكون طبقة او وسادات (
.)12الصین ، الشكل رقم (

إن األنواع الثالثة األخیرة من الواجھات اإلعالمیة یمكن ان تتكامل فیھا وسیلة اإلعالم مع القشرة الخارجیة 
لیس على مستوى سطح أو قشرة المبنى فقط بل یمتد حتى الى الداخل لیصل إلى إضاءة الفضاءات الداخلیة، أي یصل 

تكاملة مع الواجھة في مناطق الفضاءات الداخلیة العامة مابین سطح المبنى وأعماقھ خاصة إن كانت وسیلة اإلعالم م
) .  Atriumوالكبیرة مثل بھو الفنادق والموالت والمطارات والفضاءات الداخلیة المفتوحة المتعددة الطوابق (

المرونة :  - 3-2

الدراسات المرونة إحدىعرفت المرونة من قبل العدید من الباحثین وشرحت معانیھا بصیغ مختلفة . فقد عرفت 
-Alتحویرات على عناصر المبنى [إجراءخاصیة المباني التي یمكنھا احتواء التغیر في متطلبات الفعالیة دون بأنھا

Nijaidi،1982احتواء الفعالیات المتغیرة عبر إمكانیةإبقاءالقابلیة على بأنھاالمرونة أخرى] . وعرفت دراسة 87،ص
كمیة من التغیر في الفعالیة واقل ] . ان اكبر درجات المرونة تتحقق عندما یحصل اكبر40،صFawcett،1976الزمن  [

كمیة التغیر الحاصل یحدد دون معرفة كمیة التغیر في الفعالیة وأنیمكن تحویرات ، لھذا فان كمیة المرونة في المباني ال
] .114،صAl-Nijaidi،1985لمالئمة ھذه التغیرات [

لھا مظھرین :اإلعالمیةوالمرونة في العمارة 

مظاھر تجارب أھماحد أنھو المرونة العالیة بتغییر شكل الواجھات بواسطة العرض ، حیث : األولالمظھر
ھو البحث عن مظھر دینامیكي مختلف عن ثباتیة واستقراریة المواد البنائیة كالحجر والطابوق . اغلب اإلعالمیةالواجھات 
ھكذا درجة من إلىثابتة ، بینما یكون من الصعب الوصول أشكاللھا قشرة خارجیة دینامیكیة في اإلعالمیةالواجھات 

في الرقمیة سھلت ھذا الطریق وفتحت توجھات خالقةالسالسة والمرونة في العمارة مع مادة الحجر ، فالتكنولوجیة 
یساھم ألخرىمن لحظة اإلعالمیةفان التبدل الصوري في الواجھات MirjamStruppakالتصمیم المعماري . وحسب

] .1101-1102،صdematerialization] (Moza،2012تغییر خواص المواد البنائیة الفیزیائیة الظاھریة ( إعادةفي 

ھو التناقض بین متانة المواد البنائیة المعماریة وسرعة تقادم المعاییرالتكنولوجیة ، فمعظم تقنیات :المظھر الثاني
العرض الحالیة لھا عمر یعادل جزءا صغیرا من عمر المواد المعماریة ، فالسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ما الذي سیحدث 

ا تتغیر تكنولوجیا العرض بشكل جذري ؟ احد الطرق البسیطة للتصدي لجدران العرض خالل ثالث أو خمس سنوات عندم
لھذا التناقض ھو فصل العناصر المعماریة عن وسیلة اإلعالم بطریقة بحیث یسھل استبدالھا عند تغیر التكنولوجیا ، أو 

ونة عالیة الستخدام ) على الجدران الداخلیة والخارجیة والذي من شأنھ أن یسمح بمرprojectorsاستخدام أجھزة عرض (
الفضاء والمواد خاصة بالنسبة للحلول المتعلقة بإعادة االستعمال أو عملیات الحفاظ التي تجري على األبنیة بھذه الطریقة 

]www.firstmonday.orgیمكن توفیر حلول دون الحاجة إلى تغییرات جوھریة. [

لمزید من المعلومات حول ھذه المادة وخواصھا راجع الرابط التالي: 3
www.architen.com/technical/articles/etfe-foil-a-guide-to-design

www.firstmonday.org
www.architen.com/technical/articles/etfe-foil-a-guide-to-design
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ت العمارة اإلعالمیة لھا مرونة عالیة في التبدل والتغیر ومحتوى بالنسبة للمظھر األول من المرونة فان جمیع تقنیا
العرض لذا سیتم التركیز على المظھر الثاني فقط في ھذه الدراسة وكما یلي :

واجھات العرض : لھا مرونة عالیة حیث باإلمكان تغییر الشاشات وتحدیثھا مع تقادم التكنولوجیا وتغیرھا .-1
تكنولوجیا العرض لیست بتماس مباشر مع أنواجھات اإلسقاط األمامي والخلفي : مرونة عالیة للنوعین بسبب -2

تبدیلھا بسھولة .وباإلمكانالمبنى ، فوسیلة اإلعالم إما خارجیة او داخلیة 
بب تكامل وسیلة من ھذا النوع قلیلة المرونة بساإلعالمیةتكون الواجھات بالشبابیك:واجھات الرسوم المتحركة -3

تغیرت تكنولوجیا العرض .ماإذاوتبدو عملیة التحدیث صعبة الواجھة،مع تفاصیل وعناصر اإلعالم
الواجھات شبھ الشفافة : مرونة عالیة بسبب سھولة تركیب وإزالة المشبكات المعدنیة من كال النوعین خاصة اذا -4

عند إزالة المشبكات تتأثرالما اخذ تصمیم الواجھة وفتحاتھا بنظر االعتبار بحیث 
الواجھات غیر الشفافة : تكون الواجھات االعالمیة من ھذا النوع قلیلة المرونة بسبب تداخل وسیلة االعالم -5

).ETFE) مع األغشیة أو الوسادات الھوائیة (LED(التراكیب الضوئیة 

البصریة:اإلضاءة والراحة - 3-3

ھي تعارض وظیفة ھذه الواجھات مع توفیر اإلعالمیةاحد النقاط المھمة التي یمكن ان تثار عند تصمیم الواجھات 
الطبیعیة بالدخول الى المبنى وبنوعیة ھذه باإلضاءةبمعاییر محددة للسماح اإلیفاءالراحة البصریة . فمن الضروري 

التحدیات التي یواجھھا المعماریون عند البحث عن حلول مثالیة دون رأكثداخل الفضاءات الداخلیة ، لذا فان من اإلضاءة
الطبیعیة اإلضاءةالتأثیر على الراحة البصریة في الفضاءات الداخلیة ھي تكامل عناصر الوسائل االعالمیة دون حجب 

وتمكین الشاغلین من ان یكون لھم اتصال بصري بالفضاءات الخارجیة دون اي اعاقة .

بتوفیر الراحة البصریة ھي الطریقة التي تؤثر بھا األمرمشكلة ثانیة یجب على المعماري ان یواجھھا عندما یتعلق 
ودینامیكیة العرض ھو عامل یمكن ان یؤثر اإلعالمیةالواجھات االعالمیة على المجاورات ، فوجود الضوء في الواجھات 

الطبیعیة على العناصر اإلضاءةلوقت الذي یعتمد فیھ نھارا على توفیر المجاورة. ففي ااألبنیةسلبا على نفسیة شاغلي 
في اللیل والتي األطیافواستعمال االلوان متغیرة اإلضاءةالمقابلة ، فان مستوى نصوع األبنیةوالمركبات االنعكاسیة في 

] 200،صTovarovic،2011تكون جلیة وواضحة یمكن ان یؤثر سلبا على عناصر الراحة البصریة.[

نفسھ ، فوجود او عدم اإلعالميومن جھة اخرى فان ھناك مشكلة ثالثة تتعلق بتوفیر الظروف المالئمة للعرض 
تعتیم یجب لذا فالحاجة لتفعیل عناصر الاإلعالمیةالخلفیة من داخل المبنى في اللیل قد یفسد وظیفة الواجھة اإلضاءةوجود 

من الواجھة التي الیمكن ان تتأثر بھذه المشكلة .األماكنتوضع فقط في تلك اإلعالمیةسیلة الوأنأوان تؤخذ باالعتبار ، 

والراحة البصریة وكما اإلضاءةاعتمادا على توفیر اإلعالمیةتقدم یمكن بیان الفروقات في تقنیات العمارة ومن خالل ما
یلي :

من فتحات المبنى فان ذلك سیؤدي أجزاءواجھات العرض : ھناك حالتین : إذا غطت شاشة العرض ( المعتمة ) -1
الطبیعیة وبالتالي سیؤدي الى انعدام التواصل بین البیئة الداخلیة للمبنى والخارجیة . اما اذا اإلضاءةالى حجب 

ستائرھا فان وجود وسیلة اإلعالم ھذه سوف ال كانت الشاشات مثبتة في المناطق الصماء من الواجھة او على
الشكل lemans brotherمان راحة بصریة وتواصل مع الخارج ، كما في مبنى یؤثر على الشبابیك وبالتالي ض

).16رقم (
واجھات االسقاط االمامي والخلفي : ان ھذا النوع من الواجھات االعالمیة تعمل لیال فقط والعرض اما یكون من -2

الحال اذا كانت العرض المسلطة على واجھة المبنى والمثبتة على مبنى مقابل وفي تلكأجھزةمن خالل االمام 
لى شبابیك فان االضاءة القویة المنبعثة من اجھزة العرض قد تضر بنوعیة االضاءة الداخلیة الواجھة محتویة ع

كما انقطاع التواصل مع الخارجوتزعج الشاغلین مما یتطلب وضع ستائر في ساعات العرض وھذا یؤدي الى 
. وفي حالة كون الواجھة التي یسلط علیھا العرض صماء فلن تكون ھناك مشكلة بل على )5في الشكل رقم (

العكس سیؤدي ذلك الى احیاء تلك المساحة من الواجھة واعطائھا دینامیكیة من خالل الصور واالفالم التي 
: فاذا كانت الشبابیك شفافة تطلب ذلك اسدال ستائر نصف شفافة تعرض علیھا. او ان یكون العرض من الخلف 

كان إذاأماج لیال . رمن نوع معین والتي تعمل كشاشات وفي تلك الحال سیؤدي ذلك الى انقطاع التواصل مع الخا
ان ذلك سیؤدي الىإالالطبیعیة ستكون كافیة نھارا اإلضاءةالزجاج من النوع نصف الشفاف او الثلجي فان 

. وفي حال استعمال الزجاج متغیر الشفافیة فلیست ھناك )6كما في الشكل رقم (انقطاع التواصل مع الخارج 
مشكلة عدا انقطاع التواصل مع الخارج لیال.
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( اإلعالمواجھات الرسوم المتحركة بالشبابیك : الواجھات االعالمیة من ھذا النوع تكون زجاجیة بالكامل ووسیلة -3
توجد مشكلة نوعیة ) تكون خلف الشبابیك وھي غالبا ما تعمل لیال فقط ففي النھار الLEDیة التراكیب الضوئ

الناتجة عن وسیلة االعالم عند تشغیلھا قد تزعج الشاغلین اإلضاءةفي اللیل فأن أماالطبیعیة . اإلضاءةلدخول 
نقطاع التواصل مع الخارج خاصة الى الداخل مما یعني ااإلضاءةستائر لمنع دخول إسدالمما یتطلب وضع او 

)18(الشكل ان كانت تلك االبنیة تشغل لیال  كما في مبنى شانیل في طوكیو.

الواجھات االعالمیة من ھذا النوع قد یقلل الشفافیة أمامالمشبكات المعدنیة التي تثبت إنالواجھات شبھ الشفافة : -4
] اعتمادا على دقة الصورة المطلوبة في العرض مما یؤدي الى www.gkdmediamesh.com% [65بنسبة 

ھارا خاصة ان كانت تقلیل االضاءة الطبیعیة الداخلة الى الفضاءات الداخلیة وانقطاع التواصل مع الخارج لیال ون
) والتي یكون illumeshتلك المشبكات مثبتة امام الفتحات في الواجھة. كما ان المشبكات المعدنیة من نوع (

كما في مبنى توجیھھا نحو الداخل یمكن ان تزعج شاغلي ھذه االبنیة مما یتطلب معھ توفیر ستائر لحل المشكلة 
.)19الشكل رقم (PSDبنك 

فان الفضاءات التي لكنھا نافذة للضوء ومشتتة لھ لذا شفافة ) غیرETFEمادة (الشفافة : مع انالواجھات غیر -5
تحصل األلعاب المغلقة ، تغلف بھا ھذه المادة والتي غالبا ما تكون فضاءات كبیرة وعامة كالمالعب وصاالت 

تنعكس إلى الداخل ،بأنساق مختلفة) وLEDعلى اضاءة طبیعیة كافیة خالل النھار كما أن إضاءتھا لیال بتراكیب (
كما ھو الحال إلى الخارج مكونة بیئة ضوئیة جمیلة وھادئة في داخل الفعالیات التي تغلفھا.

شكل الواجھة اإلعالمیة :3-4

والسطوح المعماریة المعقدة الشكل لیست الشئ الوحید الذي یسبب الصعوبات اإلعالمالمزج بین تكنولوجیا وسائل 
، فكثیرا من اإلعالمیةوالمشاكل عند تصمیم الواجھات 

األساسیةباالحتیاجات اإلیفاءالشاشات لیست قادرة على 
والتھویة. اإلضاءةإلغراضللعمارة كالفتحات في الواجھات 

Barcoفبعض انظمة العرض للشاشات الكبیرة مثل نظام (
olite معینة فقط كالمربع او المستطیل ، بأشكال) مثال مرتبطة

تكون مرتبطة اإلعالمیةلذا فان خیارات الفتحات في الواجھة 
) في نیویورك Nasdaqبھذین الشكلین فقط كما في مبنى (

ھذا من ناحیة ،) 84، صHaeusler،2009()20(الشكل 
مع تقنیة العرض ، اإلعالمیةالفتحات في الواجھة أشكالعالقة 

من ناحیة اخرى وعلى مستوى الشكل العام فلیس ھناك شكل 
على العموم ولكنھا تختلف اإلعالمیةمحدد لتطبیقات العمارة 

وعموما یمكن جزئیا في ھذه الخاصیة بین تقنیة واخرى ،
العمارة اإلعالمیة :تحدید مظھرین إلشكال 

) وھي 2D(األبعاد: ھي الواجھات ثنائیة األولالمظھر 

) مبنى شانیل في طوكیو 18الشكل رقم (
]Tscherteu،200825،ص[

في PSD) مبنى بنك19الشكل رقم (
]www.munster.de[مونستر

) مبنى ناسداك في نیویورك 20الشكل رقم (
]Wachlowski،20113،ص[

www.gkdmediamesh.com
www.munster.de
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بمختلف تقنیاتھا ھي من ھذا النوع. وقد ال تتحدد الواجھة اإلعالمیةالسمة السائدة في العمارة اإلعالمیة واغلب الواجھات 
) وكمثال على ذلك 3D) و(2Dتمییزا عن ()D 2,5یسمى (ذلك وھو مابسطح واحد بل تمتد لتشكل سطح مستدیر او غیر

. اوانھا تمتد على طول استدارة )21(الشكل ) في مكاوGrand Lisboaومبنى () ،7(الشكلالنمسا) في BIXمبنى (
).15(الشكل ]197،صTovarovic،2011)  [Galeria Store(مبنىالھیكل البنائي كما في

) وھي غالبا ما تكون على شكل تراكیب ضوئیة ضخمة مكونة من عدد 3D(األبعادالمظھر الثاني : التأثیرات ثالثیة 
كبیر من الوحدات الضوئیة الصغیرة التي تستخدم امام الواجھات كما في الستارة المكونة من مشبك معدني والحاویة على 

، او انھا تستخدم في Expo 2010الجناح السویسري في معرض عدد كبیر من الخالیا الضوئیة والتي تشكل واجھة 
Novaالفضاءات الداخلیة كتركیب ضوئي كبیر ثالثي االبعاد كما في التركیب الضوئي المعلق في سقف محطة زیوریخ (

system 5(أبعاده) والبالغX5X1 من خالل ھذه التراكیب الضخمة تعطي تشكیالت ضوئیة ثالثیة االبعاد ).22) م (الشكل
) ومسیطر علیھا بواسطة برمجیات volumetric pixels(اختصار لكلمتي ) وھي Voxelsمالیین البكسالت الحجمیة (

)3D] .متخصصة (Tscherteu،200849،ص[

الخارجیة على وجھ الخصوص لذا اإلعالمیةفقط ، والواجھات لألبنیةاإلعالمیةلكون ھذه الدراسة تتناول الواجھات 
لدراسات وإمكانیاتھواستعماالتھ بأنواعھتاركا المظھر الثاني اإلعالمیةالواجھات ألشكالاألولسیتم التركیز على المظھر 

مستقبلیة ان شاء هللا.

]197،صTovarovic،2011الواجھات االعالمیة: [ألشكالاآلتيالبحث سیتم اعتماد التصنیف وإلغراض ھذا

الواجھة بمستوى واحد -1
الواجھة ذات انحناء باتجاه واحد -2
الواجھة ذات انحناء باتجاھین-3

وكما یلي:اإلعالمیةللتقنیات المختلفة للعمارة األشكالالفروقات في إظھاریمكن ألساساوعلى ھذا 

كما ذات انحناء باتجاه واحدوأحیاناواجھات العرض : الواجھات من ھذا النوع عموما تكون بشكل مستوي واحد -1
.)20في مبنى ناسداك الشكل رقم (

في Grand lisboa) مبنى 21الشكل رقم (
]www.heintges.comمكاو [

) التركیب الضوئي الثالثي األبعاد 22الشكل رقم (
Nova system في زیوریخ

]Haeusler،2009207،ص[

www.heintges.com


التصمیمیةلخصائصھاوفقاالعرضلتقنیاتمقارنةدراسةاإلعالمیةالعمارةالفخري: 

17

بإشكالتكون األمامياإلسقاطو الخلفي : الواجھات من ھذا النوع خاصة واجھات األمامياإلسقاطواجھات -2
منحنیة باتجاه واحد او أومختلفة ، فقد تكون باتجاه واحد 

مبنى مھما كان شكلھ وحجمھ وارتفاعھ ، فأيباتجاھین ، 
یكون واجھة عرض من ھذا أنقدیما یمكن أمحدیثا كان 

األوبراوض على واجھة مبنى رالنوع وكمثال على ذلك الع
.)23، الشكل رقم (4في سیدني

واجھات الرسوم المتحركة بالشبابیك : الواجھات من ھذا -3
النوع تكون على العموم مستویة وتمثل واجھة واحدة من 

)3الشكل رقم ()Blinkenlightsالمبنى كما في مبنى (
Torontoمنحنیة باتجاه واحد كما في مبنى (وأحیانا city
Hall() كثر من واجھة كما . وقد تمتد ال)24الشكل رقم

قد تشكل أو، )10الشكل رقم ()Daxia Towerفي مبنى (
الشكل ) Spotsجزء معین فقط من الواجھة كما في مبنى (

.)25رقم (

وفي بعض الحاالت تكون أیضاالواجھات شبھ الشفافة : الواجھات من ھذا النوع تكون على العموم مستویة -4
.)19(الشكل ) في مونسترPSD Bankاالتجاھات كما في مبنى (بأحدمنحنیة 

وبمختلف الحجوم الن األشكالتكون بأي شكل من أنالواجھات غیر الشفافة : الواجھات من ھذا النوع یمكن -5
تكوین                                   أيیشكل منھا أنیمكن األحادیةذات القشرة أو) المنفوخة ETFEالوحدات من (

.)12(الشكل للغالف الخارجي للمبنى مثال ذلك المكعب المائي في الصین

االستنتاجات :–4

ان ھناك اختالفا بین بعض التقنیات الخمسة وفقا لكل خاصیة )3رقم (مما تقدم یتبین وكما واضح من الجدول
وكما یلي :أخرىتصمیمیة وتشابھا بین تقنیات 

او الخلفي في عدم وجود األمامياإلسقاطھناك تشابھا بین واجھات العرض وواجھات أنفي خاصیة التكامل نجد -1
وإنماإعالمیةالن یكونا عمارة أصالم یصمما والسبب ان ھذین النوعین لاإلعالمتكامل بین واجھاتھا ووسیلة 

( الرسوم المتحركة بالشبابیك وشبھ الشفافة األخرىالحقا .كما تشابھت التقنیات الثالثة اإلعالموسیلة أضیفت
كان األنواعمن ھذه األبنیةوغیر الشفافة) في وجود التكامل وبمظاھر ومستویات مختلفة والسبب ھو ان تلك 

.إعالمیةعمارة إنتاجیمھا منذ البدایة ھو الھدف من تصم

العرض على الرابط التالي:یمكن مشاھدة ھذا 4
www.youtube.com/watch?v=jv4DReZkjAy

www.youtube.com/watch
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تغییر تكنولوجیا وسیلة العرض مع الزمن ، فقد إمكانیةاما فیما یخص المرونة والمظھر الذي تناولتھ الدراسة من -2
كانت قلیلة المرونة، فقد تبین ان واألخرىامتلكت مرونة عالیة إحداھاانقسمت التقنیات الى مجموعتین مختلفتین 
في عملیة تبدیل وتحدیث والخلفي وشبھ الشفافة )األماميواإلسقاطھناك مرونة عالیة بین التقنیات (العرض 

تكنولوجیا العرض . بینما تشابھت التقنیات (الرسوم المتحركة بالشبابیك وغیر الشفافة ) في كونھا قلیلة المرونة 
وما فان ھذه النتیجة تحقق المبدأ الذي یقول (كلما زاد التكامل قلت المرونة) مع ان ھذه وصعبة التبدیل ، وعم

المقولة ال تنطبق على الواجھات شبھ الشفافة التي امتلكت تكامال بصریا عالیا على الواجھة وفي نفس الوقت لھا 
مرونة عالیة في عملیة التبدیل.

د تباینت التقنیات فیما بینھا في ھذه الخاصیة وحسب الوقت ، ففي والراحة البصریة فقاإلضاءةاما فیما یخص -3
والخلفي والرسوم األماميواإلسقاطوالراحة البصریة للواجھات (العرض لإلضاءةالنھار : لیست ھناك مشكلة 
مع الخارج الطبیعیة والتواصلاإلضاءةلھذه التقنیات تشغل لیال ، بینما تكون اإلعالمالمتحركة بالشبابیك) فوسیلة 

مشكلة في الواجھات شبھ الشفافة نھارا بسبب وجود المشبكات المعدنیة بینما تبدو المشكلة اقل تأثیرا في 

شكل الواجھةاإلضاءة والراحة البصریةالمرونةالتكاملنوع التقنیة
االعالمیة

واجھات العرض
ال یوجد تكامل 

بین وسیلة 
اإلعالم والمبنى

مرونة عالیة في 
تبدیل التكنولوجیا

اذا غطت شاشات العرض جزء من -1
فتحات المبنى (حجب اإلضاءة الطبیعیة 

وانقطاع التواصل مع الخارج
الشاشة مثبتة في المناطق الصماء فقط –2

(إضاءة طبیعیة جیدة وتواصل مع 
الخارج)

شكل مستوي عموما 
وأحیانا انحناء باتجاه 

واحد

واجھات اإلسقاط 
األمامي والخلفي

ال یوجد تكامل 
بین وسیلة 

اإلعالم والمبنى

مرونة عالیة في 
تبدیل التكنولوجیا

اإلسقاط األمامي : الواجھة محتویة على 
شبابیك (إضرار بنوعیة اإلضاءة الداخلیة 

مما یتطلب وضع ستائر عند العرض.
الواجھة صماء (ال توجد مشكلة مع 

اإلضاءة)
ط الخلفي: الشبابیك شفافة (إضاءة اإلسقا

طبیعیة كافیة و یتطلب إسدال ستائر لیال 
مما یؤدي الى انقطاع التواصل)

الشبابیك نصف شفافة (إضاءة طبیعیة 
كافیة وانقطاع التواصل مع الخارج نھارا)

أشكال مختلفة مستویة 
أو منحنیة باتجاه واحد 

أو باتجاھین

واجھات الرسوم 
المتحركة النقطیة

بالشبابیك

تكامل فیزیاوي 
على مستوى 

التكامل المتشابك 
أو الموحد

قلیلة المرونة 
وعملیة التحدیث 

صعبة

مشكلة لنوعیة اإلضاءة الداخلیة عند 
التشغیل لیال مما یتطلب وضع ستائر 

فینقطع االتصال مع الخارجداخلیة

تكون مستویة عموما
بواجھة واحدة أو عدة 
واجھات وأحیانا تكون 

منحنیة باتجاه واحد

الواجھات شبھ 
الشفافة

تكامل بصري 
على مستوى 

التكامل المتصل

مرونة عالیة بسبب 
سھولة تركیب 

وإزالة المشبكات 
المعدنیة

مشكلة لنوعیة اإلضاءة الداخلیة لیال ونھارا 
المعدنیةبسبب حجب اإلضاءة بالمشبكات 

عموما تكون مستویة 
وأحیانا منحنیة باتجاه 

واحد

الواجھات غیر 
الشفافة

تكامل أدائي على 
مستوى التكامل 

الموحد
إضاءة طبیعیة جیدة نھارا وبیئة ضوئیة قلیلة المرونة

جمیلة لیال

یمكن أن تكون بأي 
شكل من األشكال وبأي 

حجم

االعالمیة وخصائصھا التصمیمیة (الباحث)تقنیات العمارة ) یوضح 3الجدول رقم (

توجد مشكلة للتواصل الطبیعیة في حین الاإلضاءةتسمح بمرور )ETFEالواجھات غیر الشفافة بسبب ان مادة (
تحتاج الى تواصل مع المجاورات التي تعتمد ھذه التقنیة الاألبنیةمع الخارج في ھذه التقنیة بسبب ان فعالیة اغلب 

والخلفي والرسوم المتحركة بالشبابیك) والذي تتطلب فیھ األمامياإلسقاطالمشكلة لیال مع واجھات (. تتفاقم 
ومنع مرورھا الى الداخل بواسطة ستائر خاصة .اإلضاءةعملیة حجب ھذه إلىاإلعالمالقویة لوسیلة اإلضاءة
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قد جعلت من خیارات الشكل اإلعالمائل فیبدو ان التكنولوجیة المتسارعة لوساإلعالمیةفیما یخص شكل الواجھة -4
، فحتى إعالمیةكانت الفعالیة البنائیة تصمم منذ البدایة كعمارة إنوبدائلھ امرا متاحا لكافة التقنیات خاصة 

التي ذكرت في ھذه األمثلةكما ظھر من إعالمیةشاشات عرض أصبحتالمنحنیة والملتویة المعقدة قد األشكال
قد تشابھت كافة التقنیات في خیارات الشكل تقریبا وظھرت بعض الفروقات البسیطة بین تقنیة الدراسة . وعموما ف

ان التقنیات التي بحثت في ھذه الدراسة سوف لن تقف أیضااعتمادا على تكنولوجیا العرض ، كما یبدو وأخرى
كفیل بظھور وابتكار تقنیات جدیدة مع الزمن ، كما اإلضاءةوأجھزةحد معین وان تقدم التكنولوجیة الرقمیة إلى

تقنیة في التصامیم المعماریة یعتمد على البیئة الحضریة التي تتواجد فیھا الوسیلة أيتبني أنأیضاظھر 
.اإلعالموعلى دقة العرض ومحتوى وسیلة اإلعالمیة

، فقد امتازت بنوعیة تكامل ھي االفضلةیتضح مما سبق وكمقارنة بین التقنیات ان تقنیة الواجھات شبھ الشفاف-5
الواجھة التي تستخدم ھذا النوع ویمكن ان تصمم واإلزالةمع قشرة المبنى ومرونة عالیة في التركیب بصري عالٍ 

بطریقة مدروسة على الواجھات كان تكون مانعات وظفت ھذه التقنیة ماوإذاشكل من االشكال ، بأيمن التقنیة
في تنظیم وتأثیرعلى فتحات المبنى فسوف یحولھا الى عامل قوة التأثیرعمودیة دون فقیة اوشمسیة او عناصر ا

تلیھا في ذلك تقنیة عامل ضعف او قصور.دخول االضاءة الطبیعیة الى فضاءات المبنى خالل ساعات النھار ال
ٍ الواجھات غیر الشفافة التي امتازت ایضا وبیئة داخلیة ضوئیة جیدة لیال ونھارا بنوعیة تكامل ادائي عال

حصر لھا . وبسبب انھا صممت من االساس لتكون احد مظاھر العمارة االعالمیة وان وسیلة وتشكیالت بنائیة ال
بل تمتد ایضا لتنعكس الى الداخل ، جعلھا ذلك قلیلة المرونة وصعبة االعالم نفسھا تشكل القشرة الخارجیة للمبنى 

تقادم التكنولوجیا التي تعمل بھا. التحدیث في حال 

التوصیات :–5

البحوث حول ھذه الظاھرة المعماریة الحدیثة وإمكانیة تطبیقھا في عمارتنا المحلیة وبما بإجراءتوصي الدراسة -1
یحفظ الھویة الثقافیة إلرثنا الحضاري واإلفادة من عملیة المقارنة بین التقنیات لتحدید األنسب واألكفأ من ھذه 

التقنیات وبما یتالءم مع الخصوصیة المحلیة .
یمكن تجاھل بأن التصمیم المستدام ، الوأھمیةاألصعدةستھالك الطاقة على كافة في الوقت الذي یزداد فیھ ا-2

من المعتاد اعتمادا على دقة الصورة المطلوبة والتي تتطلب أكثرتستھلك طاقة اإلعالمیةبعض تقنیات العمارة 
دة كالخالیا الكھروضوئیة المزید من التراكیب الضوئیة . لذا توصي الدراسة بالتوجھ نحو الطاقات النظیفة المتجد

وعمل مزید من البحوث حول ھذا التوجھ اإلعالمیةفي العمارة اإلعالموسائل أنظمةوتشغیل إنتاجخالل عملیات 
.

ومتانتھا وتحملھا للظروف الجویة الخارجیة اإلعالمیةبنظر االعتبار دیمومة القشرة الخارجیة للعمارة األخذ-3
، اذ ان متانة الحجر والطابوق والكرانیت والمرمر ھي لیست كمتانة المواد خاصة درجات الحرارة المتطرفة 

.اإلعالمیةللعمارة أالنھائیة
على المستوى الحضري واختیار المواقع المناسبة لتطبیقھا قیاسا الى التقاطعات اإلعالمیةدراسة العمارة -4

جھة ، كذلك دراسة تطبیقھا في الفضاءات والشوارع وتصمیم الفضاءات الخارجیة وعملیة تفاعل الناس معھا من
.أخرىوالتأثیث الداخلي من جھة اإلنارةأنظمةالداخلیة وطریقة تكاملھا مع 

البیئیة كالكاسرات الشمسیة والخروج بمنظومة شاملة األنظمةمع اإلعالمیةالعمارة أنظمةتكامل إمكانیةدراسة -5
الطبیعیة او حجبھا حسب الحاجة وتحقیق بیئة حراریة متوازنة داخل اإلضاءةمتكاملة تعمل نھارا على توفیر 

لیال.إعالمیةعملھا كواجھة إلىإضافةالمبنى في نفس الوقت ، 
وكودات البناء العالمیة أنظمةفي اإلعالمیةعلى الرغم من عدم توفر معاییر محددة لتنظیم استعمال الواجھات -6

بعین االعتبار وأخذھااالنتباه الى ھذه الظاھرة في الوقت الحاضر انإالكونھا ظاھرة معماریة حدیثة ، 
وتضمینھا في شروط وضوابط البناء المحلیة من النواحي الحضریة والبیئیة ومتطلبات االمان سیجعل من عملیة 

تطبیقھا مستقبال خالیا من السلبیات الى اقل حد ممكن.  
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