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 الملخص:

تناول البحث الحالي دراسة السمات النحتية في منجزات العمارة المعاصرة  وتحقيق تشكيل نحتي 
 متداخل ضمنيا وعمى وفق منجزات معمارية حديثة . 
والتي تنطمق من التساؤل حول االخراج الشكمي  يتألف البحث من اربعة فصول تناول اوليا المشكمة

واالظيار النيائي لممنجز ىل يمتمك خطاب نحتي ام يختص بالجانب المعماري المعاصر ؟ ام االثنين 
 معا؟.

تندرج بامكان اعتبار الدراسة الحالية إضافة عممية لممتخصصين والدارسين في وكانت اىمية البحث 
يخص المنجز التشكيمي والمعماري المعاصر لتكون عونا  ىذا المجال وضرورة دراسة موضوع

 لمميتمين .
في حين تحدد  ،اما ىدف البحث فقد تضمن: الكشف عن السمات النحتية في العمارة المعاصرة

  (.ٕٙٔٓ-ٕٙٓٓالحالي بدراسة المنجزات المعمارية المعاصرة ذات التشكيل النحتي ) البحث 
 االطار النظري اثنثن من المباحث: الفصل الثاني وقد تضمن

 العمارة النحتية المعاصرة. المبحث الثاني:السمة النحتية لمعمارة )المرجعيات(. المبحث االول:
مجتمع البحث عمى المنجزات المعمارية  وىو اجراءات البحث فقد اشتمل عمى : الفصل الثالثاما    

 (.   ٕٙٔٓ-ٕٙٓٓ)    نحتي التي انطوت ضمن حدود البحثذات التشكيل ال
عينة البحث:تم تعيين عينة البحث بصورة قصدية من مجمل المنجزات المعمارية ذات الخطاب 

 النحتي وشممت اعمال اربعة ميندسين معماريين:
 نورمان فوستر. -ٗزىا حديد    -ٖاوسكار نيماير    -ٕفرانك جيري     -ٔ

 ي.تم استخدام المنيج الوصفي التحميم -منيج البحث:
 :الى اىم النتائج وىي الفصل الرابعوقد تم التوصل في 
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خروج التصميم المعماري والتشكيل النحتي المعاصر في الواجيات والمساحات عن مألوف -ٔ
العالقات بينيا لمتوصل  التصاميم والواجيات التقميدية مــن خــالل اعتمــاد فكــرة اإلنشــاء بالكتــل ونحــت

 مستقبمي قاعدتو األساسية ىي فن العمارة.الى انتاج نحت 
اتضحت الوظيفة المعمارية لمتشكيل النحتي لمعمارة المعاصرة خارج صياغات وظائفيا المعتادة -ٕ

 ومعطيات الشكل فييا.
 المعاصرة. الغرابة والتفرد من اساسيات العمارة-ٖ
ارة المعاصرة حيث ظيرت منيا لالتجاىات الفنية الحديثة والمعاصرة االثر الواضح في تنفيذ العم-ٗ

 بالفن المستقبمي والحركي والتجريدي والتعبيري. متأثرة
 .حقق الميندس المعماري تراكب شكمي ذو خطاب وسمة نحتية-٘

 السمات النحتية، العمارة، المعاصرة(.الكممات المفتاحية: )
 

Sculptural Features In Contemporary Architecture 

Dr. Jolan Hussein Alwan              Dr. Ihab Ahmad Abdulridha 

University of Baghdad                  University ofDiyala 

College of Fine Art                       College of Fine Art 

Abstract : 

The current research dealt with the study of sculptural features in the 

achievements of contemporary architecture and the achievement of an 

implicitly overlapping sculptural formation in accordance with modern 

architectural achievements. 

The research consists of four chapters, the first of which deals with the 

problem, which stems from the question about the formal output and the final 

manifestation of the finished work. Does it have a sculptural discourse or is it 

specific to the contemporary architectural aspect? Or both? 

The importance of the research falls within the possibility of considering the 

current study as a scientific addition to specialists and scholars in this field 

and the necessity of studying a topic related to contemporary plastic and 

architectural achievement to be of assistance to those interested. 

The aim of the research included: revealing the sculptural features in 

contemporary architecture, while the current research is determined by 

studying contemporary architectural achievements with sculptural formation 

(2006-2016.) 

The second chapter included the theoretical framework of two investigations: 
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The first topic: the sculptural feature of architecture (references). The second 

topic: contemporary sculptural architecture. 

   As for the third chapter, which is the research procedures, it included: The 

research community on the architectural achievements with sculptural 

formation that involved within the limits of the research (2006-2016.) 

Research sample: The research sample was intentionally set from the total 

architectural achievements with sculptural discourse and included the works 

of four architects: 

1-Frank Gehry 2- Oscar Niemeyer 3- Zaha Hadid 4- Norman Foster. 

Research Methodology: The descriptive analytical method was used. 

In the fourth chapter, the most important results were reached: 

2-The departure of the architectural design and contemporary sculptural 

formation in facades and spaces from the familiar designs and traditional 

facades by adopting the idea of building in blocks and sculpting the 

relationships between them in order to reach the production of a future 

sculpture whose main base is the art of architecture. 

3-The architectural function of the sculptural formation of contemporary 

architecture has become clear outside the formulations of its usual functions 

and form data. 

4-Strangeness and uniqueness are among the foundations of contemporary 

architecture. 

5-Modern and contemporary artistic trends have a clear impact on the 

implementation of contemporary architecture, as they appeared affected by 

futuristic, kinetic, abstract and expressive art. 

6-The architect achieved a formal overlay with a speech and a sculptural 

feature. 

Keywords: (sculptural features, architecture, contemporary). 

 
 االول الفصل

 :البحث مشكمة
مـن خـالل تجسـيدىا ارة وفـن النحـت العمـبالعالقة المباشرة بين تنطمق مشكمة البحث    

 اذ ظيرت العمارة النحتية ،متعددة  مكانية دالالت خطاب يحملكال التـي تتخـذ لالشـ
 توليـد اشـكال نحتيـومن خالل 

، فالتداخل الوثيق بين النحت عمـارة تحمـل نظـام الشـفرة او الداللـة الرمزيـة لتكون 
لية تصور واضح حـول طبيعـة اال يجاد عن امكانية اوالعمارة كثيرا مايثير التساؤل لدينا 
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المعتمدة في تنفيذ العمارة النحتية المعاصرة وىل ماتم تحقيقو  من اخراج شكمي واظيار 
نيائي لممنجز يمتمك خطاب نحتي ام يختص بالجانب المعماري المعاصر ؟ ام االثنين 

 معا؟.
 :البحث أهمية

 :في البحث أىمية تتجمى  
 ىذا في الدارسينو  لممتخصصين عممية إضافة الحالية الدراسة اعتبار يمكن -ٔ

 .المجال
لتكون عونا  نجز التشكيمي والمعماري المعاصرالم موضوع يخصضرورة دراسة  -ٕ
 ميتمين .لم

 :هدف البحث
 : إلى الحالي البحث ييدف  
 عن السمات النحتية في العمارة المعاصرة. الكشف 

 :البحث حدود
 ذات التشكيل النحتي المعاصرة المنجزات المعمارية بدراسة الي يتحددالي الح البحث

(ٕٓٓٙ-ٕٓٔٙ). 

 :مصطمحات تحديد

 : Characteristicالسمة   -1
ورد في القرآن الكريم لفظة)مّسومين( كما في  قولو  تعالى: )) يمددكم ربكم  في المغة:
 . ٔآالف من المالئكة  مسومين (( بخمسة

 كذلك  وردت  في  آية  ُأخرى ،  لكن  بمفظة ) سيماىم (، كما  في  قولو  تعالى: 

                                                           
 . 125طٕرج  آل  عًزاٌ  ، اٌَح  1



 هـ2443-م  2222. لسنة (2الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 

 
 52 

.  وورد في المعجم  الوسيط )) ) وسم ( ٕي وجوىيم  من  أثر  السجود (()) سيماىم ف
ن من ضروب الشيء ) يسمو (  وسمًا ، و سمة، فالسمة ىي: ما وسم بو  الحيوا

ن منظور(  )) ) وسمة، وسما، وسمو( إذا أثر فيو وقد جاء عند)إب. ٖالصور والعالقة ((
 .ٗا  جعل  لنفسو وسمة يعرف بيا((بسمة وأتسم الرجل  إذ

 و السمة ) إصطالحًا ( :
تأتي  -تعرف بأنيا )) ميزة فردية في الفكر والشعور  والفعل ، وقد  تكون  متوارثة  أو 
 .  ٘بوساطة  اإلكتساب  والتعمم ((  -
 أما  السمة  ) فمسفيًا  ( : 

عرفيا )  مونرو ( بأنيا  ))  كل  خاصية  يمكن  مالحظتيا  في  عمل  فني  أو  أي  
معنى من  معانيو الراسخة  المستقرة  سمٌي ) سمة ( ،  فالمون األحمر و الشكل  
المستطيل  يمكن  أن يكون  من سمات المنجز  الخزفي ، و الحركة  الموسيقية  

سيقى و مثل ىذا  المعنى  أو القدرة  اإليحائية  البطيئة  يمكن أن تكون من سمات المو 
   Caracteristiqueو يعرفيا  )الالند(    ٙفني يعد  سمة  من السمات ((في  عمل  

 ٚ.اتيا  بعالمات  أو  مميزات((بـ )) فن  تمثيل  األفكار وعالق
 لعمارة: ا-ٕ
 العمارة في المغة: 

                                                           
 . 22اٌَح طٕرج  انفرح   ،   2
،   3يدًع  انهغح  انعزتٍح  :  انًدًع  انٕطٍظ  ، يادج  ) ٔطى (  ،  انًكرثح  انثمافٍح  تحهٕاٌ  ، ط  3

 .   1704، ص  2ج 
، يادج  ) ذمٍ (  1إتٍ  يُظٕر  ، أتً  انفضم  خًال  انذٌٍ  : نظاٌ  انعزب  ، يادج ) ٔطى ( ، ج  4

 ب ص . ، 1256، دار  نظاٌ  انعزب ، تٍزٔخ  ، 
 17- 2، ص1200: يٕطٕعح   عهى   انُفض،  انًؤطظح انعزتٍح  نهذراطاخ ٔانُشز،   اطعذ رسق 5

. 
:  ذزتٍح  انذٔق  انفًُ  ،  ذز  :  ٌٕطف  يٍخائٍم  أطعذ  ، دار  انُٓضح  انعزتٍح  ، ب ْزتزخ رٌذ6

 . 22خ ص 
انفهظفٍح   ، يح ،  ذز : خهٍم  أحًذ  انخهٍم ،  ذعٓذِ :  أحًذ    :  يٕطٕعح  الالَذ اَذرٌّ النُذ 0

 .   142، ص  1226،   1تارٌض  ،  ط -عٌٕذاخ ، تٍزٔخ 
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ُعُمر، ُعْمر: الحياة،َعِمَر الرجُل َيْعَمُر  َعْمر،))نقرأ في )لسان العرب( لـ)ابن منظور(
 َعَمرًا وَعمارًة وَعُمرًا، وَعَمر َيْعُمر وَيْعِمر:عاش وبقي زمانًا طوياًل. َعمَّره اهلل وَعَمر:أبقاه.

 ٛ((.َمْعَمرًا: أي يبقين لك منزالً ويقال لساكن الدار: عاِمٌر،. يبغينك في األرض 
مفة ( والتي ليا معاٍن مختArchitectureاإلنكميزية كممة )ويقابل كممة عمارة في المغة 

الحديث تعني كممة ))( Oxfordفي قاموس )اكسفورد بحسب استخداميا ومنيا اآلتي:
(Architecture ،فن أو عمم إنشاء األبنية أو المنشآت لغرض االستعمال اإلنساني )

ية وبحرية وسكنية، وأبنية مع مراعاة إن العمارة تنقسم إلى عمارة مدنية وعسكرية ودين
ولكن في بعض األحيان تستعمل أخرى كالجسور واألسوار والقالع. 

ىذه الحالة معنى  ( عمى إنيا مجرد الفن الجميل، وتمتمك فيArchitecture)كممة
 ٜ((.ضيق التحديد

 
 العمارة اصطالحا:

لمعمارة تفسيرات وتعريفات تختمف من منظر و ناقد إلى أخر، تحاول ان تقدم صيغ 
 معرفية وصور وصفية لحقيقتيا الظاىرية التي تنتج من قبل اإلنسان، ومنيا األتي:

لعمارة، ىي ذلك الفن الذي يتخذ من المادة ركيزة ومن الفعل والخيال وسيمة لإلنتاج، ))
ي الذي يوجده اإلنسان ليمارس فيو نشاطاتو الحياتية وانتاجو ىو ذلك المحيط البيئ

والروحية ضمن بيئة بنائية تفصمو عن مؤثرات الطبيعة غير المرغوب فييا. فالمباني 
التي ىي النتاج لفن العمارة توفر لإلنسان متطمبات المالئمة الستمرارية حياتو ونشاطاتو 

 .  ٓٔ((يشكل أبنيتو ومن ثم ىي تشكمو فييا. فاإلنسان
إعطاء القيم الثقافية العامة صفة مادية. إذ ))حدد روبرت سترين العمارة بإنيا: وي 

يتوجب عمى المبنى الفيزياوي ان يكون موضوعًا لمتواصل االجتماعي. فالشكل إظيار 

                                                           
 .670-671اتٍ يُظٕر، )نظاٌ انعزب(، يصذر طاتك ص 2
دراطح ذحهٍهٍح َمذٌح، إعزٔحح دكرٕارِ)غٍزيُشٕرج(  -؛ ياٍْح انعًارج اطعذ غانة حظٍٍ االطذي 2

 .21.ص1222انًعًارٌح، خايعح تغذاد، انعزاق، انُٓذطح 
 .12-10.ص1225يثادئ فً انفٍ ٔانعًارج، انذار انعزتٍح، تغذاد،  شٍزٌٍ احظاٌ شٍزساد، 17
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المعنى المتألف، إذ يتم إعطاء صفة المادية النتماء الموضوع، -مادي مستند إلى العالم
 . ٔٔ((ت الواعية إلى العالم الخارجيكجزء من انتماء الذافيتحقق الشكل المعماري 

فن تصميم المباني وتشيدىا ))تعني كممة العمارة وكما جاءت في )موسوعة المـورد( بانيا
عمى وفـق مبادئ تحددىا العوامل العممية والجمالية او المادية في وقت واحـد وقد تأثرت 

ي اتت بيا والشعـوب التي بيعة المعتقـدات التـالعمارة بطبيعـة البالد التي نشـأت فييا وط
 ٕٔ((ابدعتيا

ومن المنظرين المعاصرين الذين أكدوا عمى المكان وعالقتو بالعمارة ىو سكروتن 
(Scruten( في كتابو جماليات العمارة )Aesthetics of Architecture الذي يضع )

لوظيفية( والثانية ىي أوليا الصفة النفعية )ا))أربع صفات مميزة لمعمارة بذاتيا 
استمراريتيا وتكامميا مع الحرف الفنية والعممية المتداخمة في البناء، والثالثة ىي شعبيتيا 
بمعنى أن جميورىا المتمقي غير محدد فيي مرئية من قبل الناس حيث تقوم بالمكان 

العمارة  وىنا تأتي الميزة الرابعة وىي ارتباطيا بالمكان. إن ما يورده سكروتن عن ميزات
ة بينيا وبين الفنون يعطينا أرضية جيدة في خصوصياتيا عند المقارنة التحميمي

 .ٖٔ((التشكيمية
 

 الثاني الفصل
 )المرجعيات( لمعمارة السمة النحتية :االول المبحث

ابعاد ثالثية وكالىما متجدد ضمن مفيوم يعتبر كل من العمارة وفن النحت ذات 
وجدت لمسكن او لتادية بعض فالعمارة ىي وظيفية الفضاء الثالثي وباختالف متميز ،

تقميـديا، كمـا ان لكونو  وىذا ليس ىو الحال مع النحـت  االمور الخاصة باالنسان
                                                           

11(  ( Crowe, Norman; Nature And Idea Of A Man-Made World: An 
Investigation Into The Evolutionary Roots Of Form And Order In The Built 

Environment, the MIT press, London, England;  1995،P233 
 .145، ص1227، دار انعهى نهًالٌٍٍ، تٍزٔخ: 1، يٕطٕعح انًٕارد، جيٍُز تعهثكً 12
13  Scruten, Roger, “Aesthetics of Architecture”, New Jersey, Princeton, 

University press, 1979. P. 53. 
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االخـتالف فـي تكـون مـن االمـاكن بينمـا النحـت يكـون االجسـام، ممـا نـتج  العمـارة
 سابقا دخل كعنصر تكميمي المقيـاس بـين االثنـين، بيـذا فـان النحـت

 من العمارة. ميم جدا اما اليوم فاصبح جزءا ،ضمن عمل اليندسة المعمارية 
لمنحت والعمارة عالقة وثيقة عمى مر الزمن والتاريخ وفي جميع الثقافات القديمة في 

دورًا حيويًا في بناء العمل الفني أو اإلبداعي بشكل الفكر حيث ادى الشرق وفي الغرب 
عام, اذ تنطمق المفاىيم والرؤى والتصورات واألفكار لتُترجم إلى نتاجات إبداعية يقودىا 
 ىذا الفكر او ذاك في عموم حركة اإلبداع، فالفكر ُيعْد القاعدة األساسية التي يرتكز

قديمة كرة, فالفن ارتبط منذ عصور الف وينطمق منيا النتاج المعبر عن ذلك الفكر وتمك
في حركة فكر المجتمع الذي ُينتج فيو ليعبر عنو ويوثقو عمى وفق صياغات إبداعية 
معينة. فمو دققنا النظر إلى منجزات حضارات العراق مثاًل في سومر وأكد وبابل وآشور 

إذ ترتبط بشكل ٗٔ توى حركة النحت وشكمو وتحوالتولوجدنا إختالفات جوىرية عن مس
 واضح بالمنجزات المعمارية والدينية والمدينة. 

ومنذ اقدم العصور عندما كان االنسان يعيش في الكيوف استطاع ان يستثمر جدران 
الكيف وذلك بالرسم عمييا الشكال مختمفة من الحيوانات اضافة الى تنفيذ يعض 

موجودة عمى جدران الكيف االشكال النحتية مستفيدا من االرتفاعات واالنخافاضات ال
 (:ٕؤانظر )شكل

 

                                
 (ٕ(                                             )شكلٔ)شكل              

                                                           
اَظز: انعثٍذي: خثار يحًٕد، إشكانٍح انمًٍح ٔانًعٍار اندًانً فً انُحد  14

 .63خايعحتغذاد ص-كهٍح انفٌُٕ اندًٍهح، انًعاصز،اعزٔححدكرٕراِ
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ىذه المنحوتات مكنت الفنان القديم من خمق اشكال نحتية ذات طابع معماري مستقبال 
حظة بعض االشكال التي وجدت في بالد الرافدين وباشكال اكثر اىمية واثارة فيمكن مال

لقد ظير وخصوصا بالد اشور وبابل الحديثة لوجدنا االرتباط الوثيق بين النحت والعمارة 
النحت والعمارة استجابة كأممة لمفكر الذي يقودىا كميا موحدا لالبداع، فنجد أن النحت 

ائف متعددة من جية أخرى، مع ارتبط بالعمارة لكونو مرتبط بالفكر من جية والداءه وظ
 ة والعقائدية والدينية واألدائيةاشتراكيما ومنذ وقت مبكر ارتباطيما بذات الوظائف الفكري

ومن ىنا يتضح دور الفكر والمعتقد في رسم طبيعة التصميم المعماري لألبنية المدنية 
العراقية في سومر التي تعد من أىم  والدينية عمى السواء. اذ تميز ذلك في بناء الزقورة

ثمتثال الثور المجنح االشوري  ( وما نراه ايضا فيٖ)شكللمنجزات المعمارية الدينية انذاكا
حيث تم تشييده عمى مداخل المدن االشورية القديمة والتي سميت ايضا ب)االماسو( او 

بوق في بابل الحديثة ( لمجدران المنفذة بالطاٙو ٘( انظر ايظا )شكلٗااللو الحارس )شكل
 عمى بوابة عشتار وادخال النماذج النحتية من ضمن بناء الجدار .

                              
                                 

 
 
 
 

 (                                          ٗ)شكل                (                      ٖ)شكل             

                               
 (                         ٙ)شكل     (                                      ٘)شكل           
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ان قراءة تشكيمية تحميمية تركيبية لنظم العالقات التي تميز االشكال المعمارية في ))
عصر فجر الحضارات عمى ارض وادي النيل، ستظير ان البنية الثقافية ليذا العصر، 
الذي شيد وضع االسس والمرتكزات االولى لمفكر المصري، قد تحركت وفقًا النظمة 

مة الفكر المعمارية، يمكن اعتباره دلياًل عمى صفة فكرية متعددة، ىذا التعدد في انظ
 (.ٛوٚانظر)شكل ٘ٔ((التطور المعماري في بناية التشيدات العمارية

 

 
 (ٛ)شكل    (                                  ٚ)شكل        

  (ٓٔوٜ)شكلوكذلك في تحوالت الفكر وأثره في حضارات اإلغريق والرومان 
 

  
 (     ٓٔ)شكل                          (                         ٜ)شكل

الى عمق التاريخ االنساني، كما ذكرنا العالقة بين الفنون التشكيمية والعمارة تعود   
فالرسوم االولى ونحوت االنسان وجدت في كيوفو التي تعد المأوى االول لحياتو 

نسان منذ عصور االولى التي سكنيا ىذا االومعاشو، وىي تمثل بال شك العمارة 
فالفن ضرورة وحاجة ماسة لالنسان وجدت منذ وجوده عمى وجو االرض في ،))سحيقة

                                                           
 .33، ص2775، دار يدذالٔي نهُشز ٔانرٕسٌع، االردٌ: 1سٍْز صاحة: انفٌُٕ انفزعٍَٕح، ط 15
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.وقد ارتبطت تمك النتاجات الفنية )التشكيمية( ارتباطًا جذريًا ٙٔ((الكيوف والغابات
ات الفنية بالمنجزات المعمارية المتنوعة التي ارتبطت العالقة فييا بين ىذه المنجز 

ومعارفيا لعدد من المعطيات الفكرية، واالقتصادية، والسايكولوجية، والسوسيولوجية 
والدينية التي أمتاز البعض منيا بتجاوز الجوانب الحسية المباشرة واعتمادىا عمى 

ان الصور البدائية كانت تعد من الذاكرة ولذلك فان تسجيل اشكاليا لم يكن ))الذاكرة ، 
قع فضال عن دور الخيال الساذج الذي يمعبو فييا وىذا سبب مباشر الختفاء مطابقًا لموا

))لم تكن عالقة الفن منذ القدم بالجمال معروفة ٚٔ((.قواعد المنظور في تمك العصور
فيما يكونان سالحًا سحريًا لمجماعة من اجل البقاء ومع التطورات تبدلت وظيفتو 

أثيراتو تستبدل بحسب الفترات التاريخية وانطمقت بتأثير من الدين والعمم فاضحت ت
ولذلك ال نستطيع عّد الفن نتاجًا فرديًا بل جماعيًا يعبر عن قوى انتاجية لفترة تاريخية 

 ٛٔ((يشكل عودة الفرد نحو الجماعة معينة وىذا ما يؤكد لنا ان الفن
في مصر ألقى الفكر وتحوالتو وتأثيراتو الجمية عمى طبيعة المنجزات االبداعية ))لقد 

القديمة وحقبيا المتعددة في اختصاصات النحت والعمارة والرسوم الجدارية وعموم فنون 
التشكيل األخرى، بصيغ واقعية أحيانًا ورمزية في أحيان أخر، لتمبي طبيعة ىذا الفكر 

نتاجات  وذلك ظير واضحا لمعيان فيأٜ((أو ذاك أو رموزه ودالالتو في التشكيل
نان منصيرة عمى وفق فكر لسواء اذ ان غياب النزعة الذاتية لمفالنحت والعمارة عمى ا

 ال يقبل التحييد. قيدعام م
 العمارة النحتية المعاصرة:المبحث الثاني

)العمارة  بين المنجزينالحديث عن العمارة المعاصرة وتشكيميا النحتي، والتداخل  
عمى منطمقات فكرية والنحت( واتحادىما في منجز واحد قد يرتكز في بنيتو العامة 

التشكيل النحتي لمعمارة وبعده رصد ذلك  لرصدانطالق الفن،  جاءت لتحديدجمالية و 
                                                           

 .15، ص1226ُاٌ، غادج انًمذو عذرِ: فهظفح انُظزٌاخ اندًانٍح، نث 16
 .16يحًذ عشخ يصغفى: لصح انفٍ انرشكٍهً، يصذر طاتك، ص 10
 .32-12، ص1205: انفٍ ٔانًدرًع، ذز: فارص خٕري ظاْز، دار انمهى، تٍزٔخ، ْزتزخ رٌذ 12
اعزٔحح دكرٕراِ )غٍز  انُحد فً انعزاق ٔيصز، يأيٌٕ طهًاٌ فارص: ذحٕالخ انشكم فً 12

 .35ص، 2772انفٌُٕ اندًٍهح،تغذاد، يُشٕرج(كهٍح
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في فكر ما بعد الحادثة وانعكاساتو الجمالية في مجمل النتاجات االبداعية ومنيا العمارة 
أن تقدم  كما،نحت وتشكيالتو االبداعية الجديدةوتشكيالتيا الجديدة الظاىرة بتمظيرات ال

وتطور المجتمعات يستمزم مواكبتيا لمتكنولوجيا والذي يظير تأثيره في العديد من 
األدوات التقنية، والتي تؤثر بدورىا عمي مجاالت متعددة في ىذه المجتمعات والسيما 
في مجال العمارة. فيظير ذلك التطور في عمميات التصميم ومواد البناء ونظم االنشاء 

نفيذ وغيرىا. مما أدي ذلك الي تطور الفكر المعماري في استخدام وأيضا أساليب الت
منيجيات تصميمية رقمية ومواد انشاء حديثة وطرق تنفيذ مبتكرة أدت كل ىذه العناصر 
الي صياغة عمارة معاصره تختمف في مفيوميا عن المفيوم المتعارف عميو في 

الفترة االخيرة تداخمت االتجاىات السابقة قبل عصر تكنولوجيا المعمومات. وفي 
وتنوعت أراء المنظرين في كيفية تحقيق التوازن بين امكانيات التكنولوجيا ومحددات 

من الناحية األدائية ال تيتم  نحتيداللي ذات خطاب البيئة من أجل إنتاج عمارة 
 بالشكل دون المضمون. 

، فكانت حركة متعددة ماكنفي عمارة القرن العشرين في أ بدأت بوادر التغيير تظير
تسعى إليجاد أسموب العصر الذي يواكب التطور التقني، فجاءت بأسموب ال عالقة لو 
بالماضي، وظيرت األشكال التكعيبية واألوجو المستوية لمجدارن ومواقع الفتحات 
المنتظمة دقيقة وواضحة، واعتبر ىذا الطراز وأفكاره المعمارية كمحاولة أولى لوضع 

شكل والوظيفة والمواد، وبدأت تظير اليياكل اإلنشائية والمواد عالقة حقيقة بين ال
المصنعة بأشكال فنية ووسائل تعبيرية جديدة تميزت بالبساطة. كما اتسمت ىذه الحركة 
المعمارية الحديثة بعدم وجود طرز متعددة لممباني المختمفة، كما ال تتسم بمممح 

مواد البناء والنظم اإلنشائية إلى  معماري محدد يعطي اليوية، ونتيجة طبيعية لتطور
جانب تطور أسموب الحياة التي ظيرت مع التطور الصناعي واالقتصادي انعكس ىذا 
التطور عمى البيئة الحياتية في مجمميا، مما جعل ميمة المعماري أكثر شمولية. يمكن 

بعد القول أن عمارة القرن العشرين ىي نتيجة لمثورة التي اجتاحت الفكر المعماري 
التطورات الصناعية واالقتصادية والسياسية، فاألشكال التي ظيرت كأساليب جديدة ىي 
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، فالحركة ي المواد أو في النظم اإلنشائيةنتيجة واضحة لمتكنولوجيا المستعممة سواء ف
قد نجحت في التصدي لمتطمبات العصر، كما حمت مشاكل كبيرة معاصرة المعمارية ال

ولى والثانية، حيث كانت بدايًة لفكرة العمارة الحديثة ومفاىيميا، ة األيمبعد الحرب العال
وظيرت العمارة المعاصرة محاولة قير الموروث المعماري الحضاري بداًل من التكامل، 
يجاد حمول  حيث اعتقد روادىا أن استخدام المواد ومنظومات البناء يتطمب تغيرًا وا 

تكرار المتغير واستخدام المستويات معمارية، حيث استخدم في واجيات المباني ال
متعددة األسطح والفضاءات الخضراء المفتوحة. كما استخدم التناظر المتوازن واستخدم 
الزجاج بأشكال جمالية، وقد ظيرت نظريات معمارية مختمفة منيا النظرية الوظيفية، 
ن التي كان ليا أثر كبير عمى العمارة الحديثة بشكل عام، ومن روادىا سوليفا

ميالدي، وتأثرت  ٜٓٓٔولوكوربزيو، كما ظيرت اتجاىات ومدارس عديدة بعد عام 
الحركات المعمارية بالحركة الفنية التي ظيرت في بالد العالم المختمفة، والتي أدت إلى 

 ٕٓذات طابع نحتي مميز نوع من العمارة المتسمة بالمحميةإيجاد 
 ح ىي وقد اتسمت العمارة النحتية المعاصرة بعدة مالم

التي أصبح فييا المعمارى يؤدى  Ideologicallyالمالمح الخاصة بالمفاىيم الفكرية  -
  Pragmaticودون اإلتصال بالناس واتسمت بالبرجماتية عممو باحتراف

التي اتسمت بإظيار التكنولوجيا وانعكاسيا عمى البناء  Stylisticمالمح الطراز -
 ٕٔم أالشكال نحتية.نشائية واستخدااإل والتشكيل بالعناصر

ان الصـفو النحتيـة التـي تميـز بيـا العمـارة تظيـر بتأثيراتيـا العاليـة عنـدما تعتمـد مبـدأ 
فــي  الخطــوط والييئــات فييــا. حيــث ظيــر التشــكيل النحتــي التنـاقض فـي توظيـف اشـكال

تـأثيرات بصـرية متنوعـة، باالضـافة  اســموب التــداخل بــين االشــكال المتنوعــة التــي تعكــس
االساسـي  الـى الفكـر التكنمـوجي الـذي تميـز بـو ىـذا االتجـاه. كمـاتميزت فـي جعـل الشـكل

لنحتـي لتصــبح اداة نحتيــو ممتحمــا مـع االجــزاء الفعالـة الحركيـة بأعتمــاد مبـدأ التراكـب ا
تميز االسموب النحتي باعتمـاده مـادة احاديـة فـي  معماريو ىذا االتجاه. اعتمـدىا معظـم
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التعبيرية لممبنى. وقد تمثل  اكسـاء الشـكل النحتـي لممبنـى والتـي بـدورىا زادت مـن القـوة
 ريـة الـى حـدث ضـخم ذي توجـوىـذا التوجـو بنزعـة المعمـاري فـي تحويـل مفرداتـو المعما

  ٕٕلذاكرة.اصرحي بغرض اعطائو تعبيرا شكميا يمكن االحتفاظ بو في 
 االتجاهات الفنية لمعمارة المعاصرة:

ظيرت االتجاىات الفنية الحديثة والمعاصرة في الرسم والنحت خصوصا وقد ظيرت بعدىا 
تفادة من ىذه االتجاىات في العمارة الحديثة ،حيث تمكن المعماري المعاصر من االس

وخصوصا )التكعيبية( والتي جعمت من المكعب والكرة والمخروط اساس ليا انظر )شكل 
 (.ٕٔاليندسية)شكل اضافة الى العمارة ذات الطابع التجريدي القائم عمى الخطوط (.ٔٔ

 
 
 
 

 (ٕٔ)شكل                                       (ٔٔ)شكل                   
تميل كثيرا إلي استخدام األشكال والتكوينات البمورية غير المنتظمة اما التعبيرية التي 

في التخطيط والواجيات, واالىتمام بفكرة توظيف فكرة العمارة الديناميكية, إلي جانب 
الولع باستخدام األلوان الصارخة والخطوط المنحنية. كانوا ييدفون لما سمي في ذلك 

او ماجائت بو المدرسة الوحشية ،نجد بان  (ٖٔ)شكلي غير المقيدالوقت بالخمق الفن
 (.ٗٔذلك قد ظير في اشكال معمارية ذات سمة نحتية)شكل

 
 

 
 

 

               
   (14(                                              )شكل13)شكل
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يجب أن تكون أعمال الفنانين المعاصرين تراكيب وحتى االتجاه البنائي الذي اكد بانو 
أن تعتمد عمى الخطوط و  نقيةدون تزيين أو ديكورات إضافية خارجة عن الشكل

مبدأ االقتصاد في األشكال، وذلك لمحصول عمى  اليندسية والمنحنيات بحسب
تدعو الي ىدم كل األسس التي  المدرسة التفكيكيةاضافة الى  (٘ٔ)شكلأفضاللنتائج.

 (ٙٔ)شكلاليندسية و تفكيك العمارة الكالسيكية و تركيبيا في اشكال مختمفة
 
 
 
 
 
 
 

 (ٙٔ(                                                )شكل٘ٔ)شكل         
ىو أحد أشكال عمارة بداية القرن العشرين، ظير في إيطاليا، اما االتجاه المستقبمي 

ماضي، وبالخطوط الديناميكية الطويمة، التي تشير إلى والذي يتميز باإلنفصال عن ال
السرعة، والحركة، حيث كانت جزءا من المدرسة المستقبمية التي تأسست كحركة فنية 

لمدرسة ( وكذلك ا ٚٔ)شكلٜٜٓٔمن قبل الشاعر فيميبو توماسو مارينيتي في عام 
فرانك لويد  تبحث عن االنسجام بين الطبيعة و العمارة و رائدىاالتي  العضوية

 (.ٛٔ)شكلرايت
ىات إلى االبتعاد عن العمل التقميدي، واستبدل الفنان اعمالو وقد سعت ىذه االتجا 
يتمتع بفضاء واسع من الحرية جراء التعبير بأشكال  األفكار والمفاىيم وأصبح الفنانب

 .ومواد يبتكرىا لنفسو تمثل أشياء ىي من نتاج الحياة اليومية المعاصرة
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 (ٛٔ(                                       )شكلٚٔ)شكل                  
 

 الفصل الثالث  
 اجراءات البحث

 :البحث مجتمع

 انطوت التيلمعمارية ذات التشكيل النحتي االمنجزات  عمى البحث مجتمع يشتمل
 (.   ٕٙٔٓ-ٕٙٓٓ)    البحث حدود ضمن

   -:البحث عينة
المعمارية ذات الخطاب  المنجزات مجمل من قصدية بصورة البحث عينة تعيين تم

 ميندسين معماريين: اربعة اعمال وشممت النحتي
 .نورمان فوستر -ٗ   زىا حديد -ٖ   اوسكار نيماير -ٕ    فرانك جيري -ٔ

 .التحميمي الوصفي المنيج استخدام تم -:البحث منيج
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  تحميل العينات
 (1)رقم انموذج

 فندق مارسيل دي ريسكال 
 2002:  األنجاز سنة

 المهندس المعماري:فرانك جيري
 

 :التحميل
     

م معماري في صياغتو العامة تصمي الذي يقع في اسبانيا يمثل التشكيل المعماري
تجاوز السياقات المألوفة في ىذا المجال، فقد تجاوز طبيعة معاصر تمكن فيو من 

الخطوط المستقيمة والحادة والمجوء إلى الخطوط المينة المنسابة بحكم طبيعة التشكيل 
الجديد في تصميم العمارة وواجياتيا، وانسياقو إلى تحقيق شكل خارج عن طبيعة 

 في ىيئتيا التمثللمساحة المساحات المألوفة في التصميم المعماري وواجياتو، فا
فالشكل غريب من حيث الواجية أو  طيمة أو المربعة مساحات منتظمة مثل المست

،حيث يبدو اغاتيا العامة، وتجاوزىا لممألوفالواجيات الخاصة بو وتفاصيميا، وصي
الشكل وكانو متكون من عدد من الشرائح المستقرة فوق بعضيا وبطريقة غير منتظمة 

تصميم واجية الفندق شكل شرائط ممونة من لوحات البالتينيوم الوردى ياخذ وعشوائية 
 . الذىبىوالفضى و 

أو التصاميم المألوف  الشكل حدود  سعى المعماري ىنا إلى تأكيد الوظيفة خارج 
المؤدي إلى ذلك، بحكم مرجعيات التشكيل النحتي ليذا التصميم المعماري في ىذا 

ذه حسب ماجاءت بو المدرسة المتقبمية  ومن بعده الفن والذي يبدو انو تم تنفيالمنجز، 
الحركي حيث تبدو الراقائق رغم استقرارىا وكانيا تعطينا الشعور بالحركة وكانيا تتحرك 

، عمى الميندس المعماري اسموب توزيع الرقائق الكبيرة الحجملقد إستعار  ،نتيجة لمرياح 
ياًل نحتيًا جديدًا يحمل أو يؤدي وظائف الرغم من غرابة التصميم، ليمنحو شكاًل أو تشك
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معمارية رغم ىيئتو الجديدة، ساعيًا من خالل ذلك أيضًا إلى أداء وظائفو المعمارية 
 فندق فيو جميع وسائل الراحة.تشكيل نحتي، يمثل  المتوخاة من مبنى ذات

 
 
 (2)رقم انموذج  
مركز اوسكار نيماير  

 الثقافي
 2011:  األنجاز سنة

 المعماري المهندس
 اوسكار نيماير

 
 :التحميل

وقد أطمق عميو ىيئة بيضوية الشكل عمى مايبدو يتكون المنجز في تكوينو العام من 
 نيماير اسم 

مركز  وىو مكان لمتربية والثقافة والسالم عمى حد تعبيره.” الساحة المفتوحة لمبشرية” 
الثقافي يعطي نموذجا واضحا عن عممية التجديد الحضري عمى نطاق  أوسكار نيماير

واسع والتي من شأنيا أن تغير الواجية البحرية بأكمميا، لذا تم إنشاؤه عمى جزيرة في 
، ساعد في عممية تطوير تمك المنطقةمصب إفميس تقع قرب المدينة الصناعية، مما ي
بابتعاده الكبير عن مألوف العمارة يتميز التشكيل النحتي ليذا المنجز المعماري 

وتقميداتيا من حيث طبيعة التصميم المعماري، ومساحاتو واستغالليا من قبل المصمم 
الذي أنجزه.فالمنجز ىنا لم يشر إلى مساحات مستطيمة أو مربعة أو أية أشكال ىندسية  

ذلك فقد  ولم تتضح معالم التشكيل كونو منشأ معماريًا، بل العكس من متعارف عمييا،
يبدو تشكياًل نحتيًا دون إشارتو إلى العمارة ذات الوظيفة المعروفة عنيا، اذ يبدو 
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حقق المنجز الفني ىنا تشكياًل نحتيًا اتسم بالسمة .التشكيل وكأنو كتاًل نحتية معاصرة 
اضافة الى المون لمتشكيل   لمسطح الخارجي بالمون المستخدم االزرق الجمالية المتمثمة 

فيو يبدو وكأنو تشكيل نحتي واالىتمام باالضاءة المسمطة عمى المبنى  االصفر
معاصر ))ثالثي األبعاد(( اتسم بالتجريد البعيد كميًا عن التشبيو والمحاكاة في النحت، 
 وفي الوقت ذاتو ابتعد كميًا عما ىو مألوف في ىيئة وشكل العمارة وتصاميميا التقميدية.

 نحتيًا معاصرًا أكثر مما يوحي لعمارة ليا وظيفة خدمية تميز المنجز ىنا بكونو تشكيالً 
استخدامية، فمو أمعنا النظر إليو قد ال يتبادر إلى أذىاننا بأنو منجز معماري يحقق 
وظائفو المعروفة، فالتشكيل ىنا يشير إلى تكوينات فنية مجردة من جية، وال يشير الى 

 كونو منجزًا فنيًا تقميديًا من جية أخرى.
جية اخرى يؤكد التشكيل النحتي ىنا أداءه الوظيفي االستعمالي كونو عماره  ومن

تكوينات أو تشكيالت   المعماري قد وفق بينمعاصرة، ومن خالل ذلك يتضح أن 
 .مجردة ولكنيا في الوقت ذاتو تؤدي وظائفيا المعمارية

 
 

  (3)رقم انموذج
مركز حيدر عميف 

 الثقافي
:  األنجاز سنة

2013 
المهندس المعماري 

 :زها حديد
 :التحميل

ذات كتمة غير منتظمة ىندسيا يتألف المنجز في تكوينو العام من مجموعة تكوينات 
المعماري ىنا بتجاوزه  تتميز طبيعة التشكيل النحتي. وذات خطوط انسيابية متموجة 
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المالوفة السياقات التقميدية المتبعة في تصميم المألوف من العمارة فقد غابت االشكال 
عن عموم التشكيل النيائي لممنجز، اذ تجاوز المصمم الفنان ىذه العناصر أو األشكال 

الجديد والغريب  األساسية في العمارة، بحثًا عن تشكيل معماري نحتي جديد قوامو
التشكيل النحتي لمعمارة اضافة الى وظيفة المبنى  تتجاوز المعماريةلم ، الفريد والمميزو 

المراكز الثقافية المشيورة عالمًيا، ويقع في باكو بأذربيجان. وقد عمل باعتباره احد 
المركز عمى تغيير أنماط ومفاىيم التصاميم العمرانية في أذربيجان. أسموب مركز حيدر 

ختمف بشكل كامل عن باقي األبنية المحيطة بو والموجودة في المدينة. عمييف الثقافي م
وأبرزت حديد عبر تصميميا انحناءات شبيية إلى حد ما بأمواج البحر العالية، والتي 
تأتي بشكل متتالي لتعطي انسيابية مذىمة ابتداًءا من الساحة خارج البناء، وانتياًءا 

قطة محددة؛ فيو ال يحتوي عمى أبواب أو بسقف البناء الذي يمتقي مع أرضو في ن
أسوار، بل ىو مجرد امتداد لمبيئة من حولو، بوصفو كومة رمل عمى الشاطئ تجرفيا 
األمواج بكل انسيابية. وُيعطي صورة حضارية لمدولة خاصة أنو يحمل اسم رئيس 
 أذربيجان السابق حيدر عمييف، ويوجد بداخمو مجموعة من المسابح ومركز لممؤتمرات
ومكتبة كبيرة، حيث تتداخل جميعيا ضمن فضاء داخمي مفتوح النطاق وال يعترض 

 ، امتازت تصاميم زىا حديد بانيا غير تقميدية .طريقيا شيء
 

                          (4)رقم انموذج
 متحف : العمل اسم 

 2012:  األنجاز سنة
: المهندس المعماري

 نورمان فوستر
 :التحميل
دائرية الشكل متمركزة في الوسط مة نحتية معمارية المنجز في تكونيو العام من كت يتالف

مع بناء يحيط بيا ذو خطوط متموجة تم استخدام الوان مختمفة االصفر واالزرق والبني 
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يبتعد المنجز في الفاتح وكانو يبدو كقرص الشمس وىي تنشر اشعتيا الى االعمى.
يدية المألوفة وىندستيا ومساحاتيا المنتظمة وكذلك تكوينو العام عن السياقات التقم

ابتعاده عن تصميم الواجيات المالوفة في التصميم المعماري. في التشكيل ىناك كتمة 
تجريدية بدرجة ما, وىذا ما يحدد وكذلك خطوط متموجة غير منتظمة  ىندسية منتظمة 

ذا التشكيل النحتي بصعوبة كيفيات تحقيق الوظيفة المبتغاة من المبنى، عمى ان ى
لمعمارة ىنا ال يبدو أنو يحقق الجانب الوظيفي لمعمارة في الرؤية البصرية التقميدية 
الظاىرية لممبنى وغالفو الخارجي أن صح التعبير، وىذا يعني أن التشكيل النحتي 
الظاىري لمعمارة ال يشير إلى تأدية وظيفة استخدامية أو استعمالية في الوىمة األولى 

مقي، فييئة التشكيل النحتي الخارجي شيء، والمحتوى الداخمي لمكونات المبنى لممت
 ووظائفو شيء آخر أو العالقة بينيما بسيطة نسبيًا. 

ان طبيعة التشكيل النحتي لمعمارة في ىذا األنموذج تعمل أو تساعد عمى استخدام 
التجديد في وذلك لتأكيد الخروج عن المألوف و ات جديدة غير تقميدية لتحقيق خام

العمارة واألحساس بالتداخل الواضح بين فن النحت والخامات اليندسية أو أجزاءىا في 
التشكيل النحتي المعاصر لمعمارة، انطالقًا من قيم فكرية قواميا تجاوز المألوف والبحث 
عن الجديد والمميز، خاصة وان مفيوم الجميل قد ارتبط بطبيعة المصمم وذائقيتو 

فيتو الثقافية، فقد أصاب ىذا المفيوم تحوالت جمة عمى مستويات المنجز الجمالية وخم
 ومتمقيو والذائقية السائدة فيو .

 الرابع الفصل
 النتائج

عن يات والمساحات الواج التصميم المعماري والتشكيل النحتي المعاصر فيخروج -ٔ
 مــن خــالل اعتمــاد فكــرة اإلنشــاء بالكتــل ونحــت يات التقميديةمألوف التصاميم والواج

 العالقات بينيا لمتوصل الى انتاج نحت مستقبمي قاعدتو األساسية ىي فن العمارة.
الوظيفة المعمارية لمتشكيل النحتي لمعمارة المعاصرة خارج صياغات  اتضحت-ٕ

 وظائفيا المعتادة ومعطيات الشكل فييا.
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 اساسيات العمارةالمعاصرة. الغرابة والتفرد من-ٖ
لالتجاىات الفنية الحديثة والمعاصرة االثر الواضح في تنفيذ العمارة المعاصرة حيث -ٗ

 ظيرت منيا متاثرة بالفن المستقبمي والحركي والتجريدي والتعبيري.
 حقق الميندس المعماري تراكب شكمي ذو خطاب وسمة نحتية -٘
 اتجيت العمارة المعاصرة في تنفيذىا نحو التشكيل النحتي .-ٙ
 استخدام خامات متنوعة وجديدة كاضافة ميمة جماليا.-ٚ
اتضح تمكن المعماري من توظيف الطبيعة بما يخدم  واستثمار البيئة بما يحقق -ٛ

 اليدف من التشكيل النحتي.
لالفكار الفمسفية االثر الواضح في تنفيذ العمارة المعاصرة ذات السمة النحتية -ٜ

 وخصوصا الفكر التفكيكي.
 غياب الشكل التقميدي لمعمارة حيث انتج ىذا التفرد جمالية من نوع خاص.-ٓٔ
 

 المصادر
 القران الكريم.-ٔ
مادة ) وسم ( ،  إبن  منظور  ، أبي  الفضل  جمال  الدين  : لسان  العرب  ،  -ٕ 

 . ٜٙ٘ٔ، مادة  ) تقن ( ، دار  لسان  العرب ، بيروت  ،  ٔج 
لمدراسات والنشر،  اسعد رزق  : موسوعة   عمم   النفس،  المؤسسة العربية   -ٖ

ٜٔٚٚ. 
دراسة تحميمية نقدية، إطروحة  -اسعد غالب حسين االسدي؛ ماىية العمارة   -ٗ

 .ٜٜٛٔ، جامعة بغداد، العراق، المعماريةدكتواره)غيرمنشورة( اليندسة 
اندريو اللند :  موسوعة  الالند  الفمسفية   ، مج ،  تر : خميل  أحمد  الخميل ،    -٘

 . ٜٜٙٔ،   ٔ،  طباريس   -تعيده :  أحمد  عويدات ، بيروت 
العبيدي: جبار محمود، إشكالية القيمة والمعيار الجمالي في النحت -ٙ

 .جامعةبغداد -وراه، كمية الفنون الجميمةالمعاصر،اطروحةدكت
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نشر والتوزيع، االردن: ، دار مجدالوي لمٔزىير صاحب: الفنون الفرعونية، ط -ٚ
ٕٓٓ٘. 

 .ٜ٘ٛٔدار العربية، بغداد، شيرين احسان شيرزاد، مبادئ في الفن والعمارة، ال -ٛ
 .ٜٜٙٔريات الجمالية، لبنان، غادة المقدم عذره: فمسفة النظ -ٜ

  ٖة  بحموان  ، ط ،  المكتبة  الثقافي المجمع  الوسيط جمع  المغة  العربية  : م -ٓٔ
 . ٕ، ج 
 .ٜٓٛٔعمم لمماليين، بيروت: ، دار الٔمنير بعمبكي، موسوعة الموارد، ج -ٔٔ
مأمون سممان فارس: تحوالت الشكل في النحت في العراق ومصر، اطروحة   -ٕٔ

 .ٕٛٓٓجميمة،بغداد،دكتوراه )غير منشورة(كمية الفنون ال
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