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  :ملخص البحث

بأنهـا وظيفيـة نفعيـة، وقـد ذهـب ) سـمالنحـت، الر (تعد العمارة احد الفنون التشـكيلية اال انهـا تتميـز عـن بـاقي الفنـون 
الــبعض الــى تعريفهــا بأنهــا ام الفنــون النهــا تحتــوي الفنــون االخــرى فــي موضــوعاتها، امــا النحــت فهــو فــن تجســيدي 

  .يرتكز على انشاء مجسمات ثالثية االبعاد
ذات دالالت  تــرتبط العمــارة وفــن النحــت بعالقــة مباشــرة مــن خــالل تجســيدها لالشــكال التــي تتخــذ اشــكاال تجريديــه 

اذ ظهرت العمارة النحتية فـي فتـرة الحداثـة المتـأخرة مـن خـالل توليـد اشـكال نحتيـه . مكانيه متعددة بأسلوب تعبيري
نقيــة بصــفتها التقنيــة العاليــة والمبالغــة فــي االســلوب حيــث اصــبحت عمــارة تحمــل نظــام الشــفرة او الداللــة الرمزيــة 

الهيكــل االنشــائي والتطــورات التكنولوجيــة للمبنــى كمحاولــة لتحقيــق  المفــردة باســلوب مبــالغ فيــه ومتطــرف فــي مجــال
بعدم وجود تصور واضح حـول طبيعـة االليـات ( لتبرز المشكلة البحثية والمتمثلة . البهجة واضافة المتعة البصرية

عتمـده فـي استخالص االليات الم(وبذلك تحدد هدف البحث).النحتية المعتمدة في تحقيق العمارة النحتية المعاصرة 
علـــى وفـــق ذلـــك ســـيتم اســـتخالص اليـــات كـــل مـــن اتجاهـــات النحـــت المعاصـــر والعمـــارة ).تحقيـــق العمـــاره النحتيـــه

 .   المعاصرة للتوصل الى اليات مشتركة تعتمد في انتاج عمارة نحتية معاصرة

Abstract:  
Architecture is one of the constructive Arts, but it is distinguished from the rest of the 
arts (sculpture, painting) as a functional utility, has been argued to be defined as the 
mother of art because they contain other arts in its subjects, while the sculpture is an 
incorporating art based on the establishment of three-dimensional replicas.  

There is direct relationship between architecture and sculpture through the 
incorporation of abstract forms of multiple spatial semantics with expressive 
manner.Sculptureal architecture has appeared at the late 

  Modern period through the generation of pure sculptural form with high technical 
characters and exaggerating style. Where architecture has carried a code system or 
signal symbolic significance. With an exaggerated and extreme style in the field of 
structure of construction and technological developments of the building as an to 
achieve joy and add visual enjoyment; to high light the research problem that is (Lake 
of clear vision of the nature of sculptural mechanism adopted in achieving 
contemporary sculptural architecture).So the objective of this research was 
determined (The definition of contemporary sculptural architecture and mechanism 
adopted to achieve it). According to that we will be able to obtain mechanisms of 
styles of both contemporary sculpture and architecture and consequently we will 
obtain common mechanisms to be adopted to produce a contemporary sculptural 
architecture 

  



  

  :المقدمة    -١ 

تتقــدم االبــداعات الثوريــة فــي مجــال التصــميم والبنــاء بواســطة التقنيــات الرقميــة الحديثــة والتــي اقترنــت بتطــور       
اخــذت التقنيــات الحديثــة فــي مجــال . المــواد الجديــدة ومكنــت المعمــاري مــن تكــوين االبنيــة بأشــكال نحتيــة اكثــر اثــارة

 .القة بين النحت والعمارة المعاصرة الى هضبة جديدة من االشكال النحتيةالحاسوب والمواد والهياكل االنشائية الع
فتبــين ان مهمــة العمــارة النحتيــة هــي ان تبــين العالقــة بــين العمــارة والنحــت علــى مــدى القــرون وتســتثمر الن تكــون 

  .رهمثم
هـذا االرتبـاط بـين المهـارات تعتبر العمارة النحتية هي نتيجة القدرة الفريدة للعقل االنسـاني للمصـمم والنحـات لجعـل 

االساسية في العالقات الشكلية والتقنية واللغـة التعبيريـة المستخدمــة فيهـا ، حيـث تـتم المكاملـة بـين العمـارة والنحـت 
لخلــق وفهــم الشــكل االكثــر تقــدما لنشــاط البشــري ، فاالعمــال النحتيــة هــي التــي تخــذ اشــكاال تجريديــة ذات دالالت 

  .عبيريمكانية متعددة باسلوب ت
ظهــر التشــكيل النحتــي فــي اســلوب التــداخل بــين االشــكال المتنوعــة التــي عكســت تــأثيرات بصــرية متنوعــة كمــا     

عماريــة الــى حــدث مظهــر الفكــر التكنلــوجي فــي هــذا االتجــاه والــذي انصــهر فــي رغبــة المعمــاري لتحويــل مفرداتــه ال
 )١٨٣،ص٢٠٠٢شيرزاد،. (ذاكرةصرحي ضخم لغرض اعطاءه تعبيرا شكليا يمكن االحتفاظ به في ال

بعدم وجود تصور واضح حول طبيعـة االليـات النحتيـة المعتمـدة فـي تحقيـق العمـارة  من هنا جاءت مشكلة البحث     
بلـورة اهـم  و فهو تقصي مفهوم العمارة المعاصرة وعالقتـه بالنحـت المعاصـراما هدف البحـث  النحتية المعاصرة 

ص اليـات النحـت المعاصـر بهـدف الوصـول الـى اليـات تصـميمية مشـتركة بـين اليات العمارة المعاصرة واستخال
ولغــرض تحقيــق هــدف البحــث تمــت مناقشــة عينــات مــن مشــاريع معماريــة  االتجــاهين النحــت والعمــارة المعاصــرة

  .   اليات  تعتمد في انتاج عمارة نحتية معاصرةاعتمدت على االشكال النحتية في تصاميمها بهدف الوصول الى 
  
  :العمارة و فن النحت  -٢

المســـتقبليه التـــي )١٩١٦-١٨٨٢امبيرتـــو بوشـــيوني(ظهـــرت المســـاهمات الرائـــده للفنـــان النحـــات  ١٩١٠فـــي عـــام  
طــت بالعمــاره اذ اصــدر هــذا الفنــان عــدة وثــائق مســتقبليه فــي الرســم والنحــت باخــذت تتوســع فــي مناظراتهــا التــي ارت

وشـيوني الفنـانين الشـباب االيطـاليين للوحـده فـي ثـورتهم علـى بيهـا دعـى ف) مـارتيني(اقتربت فـي اسـلوبها مـن وثيقـة 
فـي عمليـة ١٩١٢عـام "الوثيقـه التقنيـه للنحـت المسـتقبلي"ففـي وثيقـه الموسـومه .الماضي و رسم الهام من الحاضـر 

تشكيل الشواخص والمفردات من خالل دراسة وتحليل القوى المؤثره على الفضاءات ودراسة وتحليـل عامـل الضـوء 
ودوره في تشكيل المسـطحات والمسـتويات المكونـه للشـواخص مؤكـدا علـى ضـرورة االعتمـاد علـى العلـوم الرياضـيه 
لخلــق الشــكل باســلوب حســي ونظــامي فــي تنظــيم االجــزاء وتوجيــه تحليلــي معبــرا عــن الذبــذبات الضــوئيه والعالقــات 

ليس فقط مـن خـالل اعتمـاد .فن العماره السطحيه التي بها وحدها يمكن انتاج نحت مستقبلي قاعدته االساسيه هي
فكـــرة االنشـــاء بالكتـــل وانمـــا مـــن خـــالل نحـــت المنحوتـــه نفســـها التـــي بـــدورها اشـــار الـــى انهـــا تحتـــوي علـــى عناصـــر 

  .)١٣٦،ص١٩٩٩شيرزاد،(معماريه للنحت
بعـاد ولكـن ان العمـارة والنحـت وجـدوا فـي االبعـاد الثالثيـة ، وكـان كالهمـا متجـدد فـي مفهـوم الفضـاء الثالثـي اال   

تابع البعاد مختلفة، فالعمارة هي وظيفية توجد لكي تسكن وهذا ليس هو الحال مع النحـت تقليـديا، كمـا ان العمـارة 
تكــون مــن االمــاكن بينمــا النحــت يكــون االجســام، ممــا نــتج االخــتالف فــي المقيــاس بــين االثنــين، بهــذا فــان النحــت 

   .سابقا، اما اليوم فاصبح جزءا من العمارة يوجد كعنصر تكميلي ضمن عمل الهندسة المعمارية



  

كثيــرا مــا نفكــر بــأن العمــارة والنحــت هــي متشــابكة علــى نحــو جــدير باإلعجــاب فــي عــدة نقــاط علــى مــر التــاريخ فــي 
جميــع الثقافــات القديمــة فــي الشــرق والغــرب، ثــم جــاءت فتــرة افترقــت فيهــا هــذه الفنــون ولكــن ربمــا كــان افتــراقهم هــو 

ن التـأثير علـى بعضـهم الـبعض االخـر بطريقـة مـا وحتـى بدايـة القـرن العشـرين نجـد امثلـة مـن نفسه الـذي مكـنهم مـ
النحــت لهــا تــأثير  مباشــر علــى التصــميم المعمــاري، كمــا لــو ان اســتقاللهم عــن بعضــهم الــبعض اعطــاهم التعــادل 

     .        الثقافي والفني وسمح للمصممين والنحاتين للتعلم من اعمال بعضهم البعض االخر
) http://lebbeuswoods.wordpress.com( 

ان االبداعات الثورية في مجال التصميم والبناء تتقدم بواسطة التقنيات الرقمية الحديثة والتي اقترنت بتطـور المـواد 
  . اثارة الجديدة ومكنت المعماري من خلق االبنية بأشكال نحتية اكثر

  :المعاصرة في العمارة والنحت -٣
 .والعصـر هـو الوسـط و المتوسـط بـين الماضـي والحاضـر تزامن حـدثين لـزمنين مختلفـينبالمعاصرة تعرف    

 وٕان كـان مفهـوم المعاصـرة لـدى الكثيـر.لكل زمن معاصـرة ولكـل معاصـرة زمـن،  المعاصرة ليست حكرًا لزمنو 
وراءالمعاصـرة إال أن المعاصـرة تشـمل الحداثـة وال  داثـة هـي المحـركمـع أن الح Modernity بالحداثـة  إرتبط

  )http://www.arab-eng.org .(اصرةـتشمل الحداثة المع

 بـل إطـار Practice  ليسـت ممارسـة وحتـى Trend وليسـت إتجـاهMovement معاصرة ليسـت حركـةال

Framework و المعماريين وبمضمونه العديد من األدباء يعمل من خالله  
  :المتمثله بكل من  ومن هنا علينا ان نميز بين الحركة واالتجاه والممارسة

 Architectural Movements   الحركات المعمارية  - 

عة مفاهيم مو متأثرة بمج Style األولى، فهي تطبيق واضح للنمط في المرتبة تقع الحركة المعمارية     
عمارة وتشمل  ، نظرية تأخذ بعين االعتبار المنهجيات الفلسفية الفكرية والقياسية عطيات المبنية علىوالم

 عمارةو    ب،عمارة الالتركي، عمارة التقنية العالية، ددجعمارة الكالسيكية المت  عمارة ما بعد الحداثة، الحداثة

  .)عمارة كوالج( التلقيطية
 Architectural Trends   االتجاهات المعمارية  - 

الثانية وهو تجارب وتطبيقات تشترك في جزء وليس في كل المفاهيم  يقع االتجاه المعماري في المرتبة 
تطبيقاتها،  في أكثر ينتمي إلى نظرية فلسفية أو فكرية، ويعتمد الجانب التجريبي والمعطيات، ناتجها ال

 عمارة الرسمية التجريبية، عمارة اإلقليمية التجريبية،  ةالمؤقلم عمارة الحداثة،  عمارة الحداثة المتأخرةوتشمل 
  .العمارة اإلسالمية التقليدية، العمارة الشعبية ،

  Architectural Practice الممارسات المعمارية - 

 في أغلبها، فهي تعتمد المرتبة األخيرة، وهي تشترك في كونها تطبيقات معادة الممارسات المعمارية في تقع

بغير حدود التكوين  الرسومات المسطحة والورقية إلى تكوينات خطية معمارية، ال تؤثر وال تتأثر على ترجمة
باألبعاد النسبية الجمالية والحسية  ذاته، في أغلب الحاالت تعتمد أسلوب التجريب المطلق دون األخذ

   )http://www.arab-eng.org (.عمارة إسالمية مفتعلة ، عمارة معادة، التجريبية وتشمل

 مفهوم شـمولي يحتـوي بطياتـه كافـة التطبيقـات التـي تبحـث عـن إنتمـاء الـى ذات أو يتضح بذلك ان المعاصره

إجابـة مباشـرةعلى  يفهـ,ففي الهرم اإلنسـاني تقـع المعاصـرة فـي موقـع الوسـط , تاريخ أو فكر أو تطبيق وغيره



  

حيـة أو ,المعمارين الى حركات وٕاتجاهات واقعية إو وهميـة  اللها تعلق وٕانتمى الكثير منفمن خ مأزق اإلنتماء
   .الَمجيب الذي ِيُ◌مِكن للجميع تعليق وتحقيق أسباب النجاح والفشل عليها مهجورة أو فعالة فهي, بائدة

  :العمارة المعاصرة  -١-٣
مصـدر للمعاصـرة بمعنـى أن الثقافـة  جـع هـوفكـل مر ، مصـادر اإللهـام والمرجعيـة فـي محـددة غيـر  المعاصرة 

وهـذا يعنـي أن , يمكـن ان تكـون مصـدر مـن مصـادر المعاصـرة والتراث والتاريخ والبيئـة وغيرهـا منفـردة إو مجتمعـة
لــيس هــذا فقــط بــل عملــت , إحتــواء التشــوش والتبعثــر القــادم مــع التعدديــة الفكريــة  مفهــوم المعاصــرة قــد خــدم فــي

فـي التطبيـق  راعات وطـرح مبـدأ الحـل الوسـط فيمـا بـين التناقضـات الحركيـة واإلتجاهيـةعلى إحتواء الصـ المعاصرة
هــي الفتــرة المســماة بالعصــر  ١٩٨٠و  ١٩٦٠كانــت الفتــرة مــا بــين )http://www.arab-eng.org( .المعمــاري

 إلى عمارة Modern Architecture من العمارة الحديثة العمارة وهناك عدة أسباب للتحول الحديث المتأخر في

  :ومن هذه األسبابLate Modernism الحداثة المتأخرة
 
الثانية في بداية السـتينات مثـل عمليـات غـزو الفضـاء واألبحـاث الفضـائية المتطـورة  حدوث الثورة الصناعية :اوال  

صـــناعية وأخــرى  التصــاالت والتوصــل لمــواد جديــدةباإلضــافة للتطــور المذهـــل فــي مجــال اإللكترونيــات وا ، ذلــك
 .والفلـــــــــــــــــــــــــــــــــــزاتمركبـــــــــــــــــــــــــــــــــــة تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــلح فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــال البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء مثـــــــــــــــــــــــــــــــــــل اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــدائن 

فقـط  علوم الحاسـب اآللـي واسـتخدامه فـي العمـارة كـأداة تصـميم وحسـابات بعـد أن كـان أداة للرسـم التطور في:ثانيا
 .التنفيـــــــــــذنــــــــــاء وأيضــــــــــا اســــــــــتخدام اإلنســــــــــان اآللــــــــــي لخدمــــــــــة البنــــــــــاء ولتســــــــــهيل بعــــــــــض العمليــــــــــات أث

)http://www.alhandasa.net(  فوعر )بأنها عمارة الحداثة المتأخرة) جارلس جينكس:-   

حيــث تتبنــى افكــار حركــة الحداثــة واشــكالها "  single coded عمــارة تحمــل نظــام شــفرة او داللــة رمزيــة مفــردة" 
فــي مجــال الهيكــل االنشــائي والتصــورات التكنلوجيــة للمبنــى كمحاولــة لتحقيــق البهجــة بأســلوب مبــالغ فيــه ومتطــرف 

ظهــرت الحداثــة المتــأخرة بصــفة التقنيــة العاليــة والمبالغــة فــي ). ١٧٥،ص٢٠٠٢شــيرزاد،.(واضــافة المتعــة الجماليــة
مـارة الحداثـة بأتجـاه االسلوب ، بحيث يمكن تشخيصها بأنها ترتبط بفكرة المبالغة واالفراط من خالل دفع اشـكال ع

  )١٧٤،ص٢٠٠٢شيرزاد،. (متطرف بهدف القضاء على الملل الناتج منها
   :إلى نوعينلعمارة الحداثة المتأخرة وقد انقسمت تلك اإلتجاهات الفكرية 

  :الفكر التصميمى المعماري مثل اتجاهات أحدثت تغير في  -أ

  Sculptural forms اإلتجاه النحتي - ١

  . Neo–Corbosian الجديدةالكوربوزية  -٢
 :تفكيرها بشكل كبير مثل إتجاهات إنعكس التطور التكنولوجي على -ب 

  . في أوروبا Archigram فكر جماعة األرشيجرام- ١

 . في اليابان Metabolism فكر جماعة الميتابوليزم-٢

                                                           . High Tech Architecture العالية اتجاه التقنية -٣
 تأثر كثيرا بالتطور التكنولوجي بالدرجة التي غيرت المالمح التشكيلية للمباني وكان أما اتجاه التقنية العالية فقد

كانت للتقنيات العاليه    اتجاه التقنية العالية هو همزة الوصل بين عمارة الحديث المتأخر وعمارة ما بعد الحداثة
،  Santiago Calatrava" سنتياغو كاالترافا " الكبير في العماره حيث ضهرت اعمال المعمار  االثر

" نحت العمارة " واللولبية التى اشتهر بها المعماري الذي اوجد مفهوم " المفتولة " تعبر عن عمارة فريدة بصفتها ل



  

ية التى تّمر بها الممارسة المعمارية االن" اللحظة"يعكس خصوصية  كل ذلك" "التقنيه العاليه" كاحد تجليات 
والسرعة هي السمة ". حالة  موت واحياء سريع لالساليب " جارلس جينكز"وهي تمر بحالة سماها . المعاصرة

كاتجاه ينطوي على حضور الشكال معقدة ومستنطقة، مع تأثيرات نحتية  والتي ظهرت المميزة للحالة الراهنة
كل ذلك ادى الى توضيح جديدة، واالشتغال على مفهوم عدم التوازن، والالثبات،عالية ، واستخدام مواد بنائية 

  )http://www.ahewar.org(. مالمح العمارة المعاصرة 
  :ويمكن تلخيص اهم العناصر التي ساهمت في تعريف العمارة المعاصرة منها 

  الشفافية  . أ
. ة اإلبداعيـة، والعمـل ينشـأ بفعـل االتصــاليحـدث التـرابط بـين المهـارات المختلفـة فـي مرحلـة مبكــرة مـن العمليـ

الــذي يصــبح عنصــرا أساســيا فــي العمــل المعمــاري ســواء مــن الفعــل الــذي يولــد فيــه وأيضــًا مــن الهــدف الــذي 
في الواقع ، أكثر مـا يطمـح المصـممين تحقيقـه هـي .... يرجى من ذلك الشيء ذاته عندما يتحقق في المكان

  .ي إلى التواصل مع العالم الخارجيخاصية الشفافية ، والتي يمكن أن تؤد
  CAD-ثورة إلكاد.  ب

) مـن بدايـة الثمانينـات(هذه الثورة ال ينبغي اإلسـتهانة بهـا فـي تحويـل اللغـة المعماريـة المعاصـرة التـي أدخلـت 
-كـــاد –مثـــل التصـــميم المعمـــاري بمســـاعدة الحاســـوب (إمكانيـــة اســـتخدام البرمجيـــات المتخصصـــة للتصـــميم 

CAD( ,الــذي يمكــن أن تحدثــه  أي التــأثير. الــذي ســاعد علــى تغييــر أساســي فــي مرحلــة التصــميم المعمــاري
  .البرمجيات في كيفية إنشاء العمارة

  تقدم التقنية. ج
هناك عنصر آخر ينبغي النظر إليه في نطاق الهندسة المعماريـة، هـو تقـدم التقنيـة والتطـور الهيكلـي للغطـاء 

)Cladding ( ف وُتستكشـ, حيث تستخدم مـواد جديـدة لـم تكـن فـي البـال كاسـتخدام معمـاري.الخارجي للمبنى
  . وسائل جديدة للتعامل مع المواد التقليدية مناسبة للمتطلبات الجمالية والبيئية الجديدة

  عمارة ديناميكية .د
تجمع أنماط مختلفة وبعدة ، . تأخذ طابعا أكثر انتباها إلى المحيط, عمارة مفتوحة لمفهوم ديناميكي للزمن 

وأحيانا يبدو أن لها . إلى التقاليد الثقافية المحلية وأحيانا في منطقية معمارية واحدة ، ولكن بالنظر أيضاً 
فاإلمكانيات الهائلة التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة توفر . وتريد اظهار التناقض عمداً ,لغات مستقلة تماما

وما يزيد التحليل تعقيدًا هو ان المهندسين المعماريين يحاولون . السيناريوهات التي لم تتوقف عن التجربة
: حيث تبرز بعض األسماء لمعماريون يمثلون المشهد المعماري الحالي.تمرار البحث عن عناصر جديدةباس

  .سانتياغو كاالترافا،  نورمان فوستر، ، ماريو بوتا،  رينزو بيانو،  زها حديد،  فرانك جيري
) http://www.alhandasa.net(                                 

  :مما سبق نستطيع ان نستنتج االليات التي تميزت بها العمارة المعاصرة
الية التراكب بين العمارة والحاسبة من خالل تطور التقنيـة وخاصـة فـي مجـال علـوم الحاسـوب واسـتخدامه  -١

                        .فقط تصميم بعد أن كان أداة للرسمفي العمارة كأداة  
فـي  Pompidouتوظيف التكنلوجيا كعنصر تزييني كما في مركز بمبيدو سنتربختزال في العناصر الية اال -٢

  .)١٩٧٧-١٩٧١(باريس عام 
  .الية التجريد الذي يناقض اشكال العمارة التقليدية -٣



  

  Enigmatic form وأشكال مبهمة Sculptural forms أشكال نحتية استخدامالية الترجمة ب -٤
  .المصمم في التصميم والتواصل مع المتلقي من خالل تعدد التأويالت للتعبير عن فكر  
المغاالة في خلق االشكال المتطرفة بهدف تضخيم الحجم فظهر هذا الية التضخيم في المقياس من خالل   -٥

  .االتجاه في عمارة المعارض وابنية المطارات والقاعات والمالعب الرياضية
  .الشفافية في العمل التصميمي لخارج لحقيق خاصيةة االتصال بين الداخل وايال -٦
  :النحت المعاصر  ٢-٣

منجزه النحتي لـذا تحـتم عليـه تحقيـق هدفـه مـن خـالل ايجـاد مـاده ازليـه مـن جهـه  لقد سعى النحات دوما نحو ازلية
نجــز النحتــي اولــى وتكــوين ازلــي ينســجم مــع ازليــة تلــك المــاده وبــذلك تتحقــق المعــايير الماديــه االزليــه وديمومــة ال

المتفــق مــع روح المضــمون المعبــر عــن المعرفــه الخاصــه والعامــه للنحــات المبــدع لــذلك نجــد العديــد مــن المنجــزات 
النحتيه المعاصره قد نالت ديمومه البقاء لما تحويه مـن مضـامين وبنـى تكوينيـه ضـمن التنظـيم الشـكلي العـام علـى 

          (http://www.ar.wikipedia.org) .الخاصيه المتالحمه مع تلك الديمومه
  :فن النحت١-٢-٣

ومثــل ,فــن النحــت هــو احــد جوانــب االبــداع الفنــي وهــو فــن تجســيدي يرتكــز علــى انشــاء مجســمات ثالثيــة االبعــاد 
وضــوع فــي عــالم مــن حولــه بامكانــه ان ينــتج مــا يطــابق الموضــوع وهــو ان شــاء ان يمثــل الم,النحــات مثــل الرســام 

النحــت تنظـيم منسـق للكتــل الموجـوده فــي ).١٧٦ص١٩٨٧نـوبلر، ،(فعليـه ان يوجـد مزيجــا مـن االشـكال والســطوح 
والنحــات يحــاول ان )الشــكل والفضــاء والخــط والمــاده والنســيج ( فضــاء حقيقــي والعناصــر التشــكيليه فــي النحــت هــي

م لدى النحات بالماده فالحجر والخشب والمعدن والطين وغيرهـا و يبدأ النتظي,ينظم هذه العناصر في تكوين موحد 
  .من المواد تمر بعمليات متعددة قبل ان تتخذ شكلها وموقعها النهائي والذي هو نهاية العمل المنجز

  ).P١٧١،١٩٨٧نوبلر، ( 

  اتجاھات النحت المعاصر٢-٢-٣

األنســانية اذ أن أي شــئ يمكــن أن يعــد  فــي النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين اصــبح النحــت نــوع مــن األنشــطة 
أو حتــى أي نــوع مــن ) معــدن , ورقــة , كتــاب ( نحــت أي ترتيــب لألشــياء واألشــكال األجســام هــو تشــكيل لموضــوع 

األنشــطة الحيويــة كالمشــي أو أي عمــل فــي أتجــاه معــين هــذا التحــول والتوســع فــي المعنــى لــم يــأتي مفاجــأًة بــل هــو 
األتجاهــات وقــد فســر مــن قبــل الفنــانين والنقــاد علــى أنــه بــاب جديــد مــن اإلبــداع جــزء مــن التحــول الكبيــر فــي كافــة 

  :ويمكن تصنيف تلك اإلتجاهات الى )٩٩،ص٢٠٠٧احمد ،(واإلبتكار

  :التعبيرية التجريديه  . أ
تيار فني نشأ ويطور في نيويورك كحركة للرسم التجريدي وذلك في منتصف األربعينيات وحقق  حضورًا       

إن مـا يميــز )   ٧٥ P, ١٩٩٩,Action ART )Gipsonدا فـي الفـن سـمي أيضــًا بفـن الفعـل مميـزًا ومنفـر 
التعبيريـــة التجريديــــة هــــو االســــلوب الجديــــد والتحــــول الــــذي كــــان مــــداره طريقــــة التنفيــــذ وذلــــك بعــــرض االلــــوان 

فـن الفعـل تكمـن  ان ذروة, واستخدام المواد المختلفة وانها لم تكن تهتم باالبعاد الثالثية على السطع المستوي 
 ,(فــي انــه فــن بصــري و وســيلة لالتصــال بالجمــاهير ومحاولتــه لنقــل الشــعور الصــافي مباشــرًة علــى اللوحــة 

Tuchman,١٩٧٠ ,P-٥٣ .(  
  



  

   Found Sculpture النحت الجاهز  . ب
أي فـن األشـكال الجـاهزة ويصـف إن الفـن موجـود فـي االشـياء التـي تحـيط باالنسـان  ready madeيعـرف بــ   

فن االشكال الجاهزة يشتق اهميته مـن االضـافات التـي دخلـت عليـه مـن , يد الفنان تدخل تعديًال عليها ولكن 
  قبل الفنان والسياق الذي يضع فيه الموضـــــوع

  )http://en.wikipedia.org/wiki/foundar  (ســاهمه مــن قبــل الفنــان علــى اذا يجــب ان يكــون هنالــك م
وفــي التســعينيات اصــبح باالمكــان ان يعمــل هــذا الفــن علــى االنترنــت حيــث يمكــن .  اقــل تقــدير للفكــرة العامــة

  اتخاذ صورة واتخاذها كموضوع رئيسي ثم ادخال بعض التعديالت باستخدام امكانيات الحاسوب
  )١٠٨،ص٢٠٠٧احمد ،( 
   Biomorphic sculptureالنحت الحيوي . ج
/ أشــبه بالطبيعيــة ( هــو النحــت الــذي يســتلهم فيــه الفنــان االشــكال الحيــة وقــد اطلــق علــى هــذا االتجــاه تســمية   

Like natural  ( وهــي اســتلهام االشــكال الحيــة التــي تعتبــر بمثابــة مــدخل فــي الفــن المعاصــر حيــث انهــا ال
وقولبــة األشــكال ضــمن هــذه ) صــلية األ( تعنــي تطــوير مفهــوم العقالنيــة ولكــن تناشــد محاكــاة القــوى الطبيعيــة 

القــوى واالشـــكال محيطـــة بهـــا وهـــذا هوالمبـــدأ أشـــبه بالطبيعيـــة الـــذي أصـــبح شـــعارًا ومـــثًال يحتـــذى بـــه بالحداثـــة 
ويمكـــن القـــول إن العلـــوم الطبيعيـــة قـــد غـــذت االتجاهـــات وكـــان لهـــا  )  ٧٨-P, ١٩٦٨, Isamu(والمعاصـــرة 

مذهب بعد السريالية والبنائية وتتميز االعمـال النحتيـة ضـمن فاعليتها في النحت الحيوي والذي اضحى ثالث 
ـــــع مـــــن غـــــزارة المضـــــمون لالشـــــكال الحيويـــــة  ـــــذي ينب ـــــوظيفي والتركيـــــب ال احمـــــد (هـــــذا االطـــــار بالتنـــــاظر ال

  ) ١٠٩،ص٢٠٠٧,
   kinetic sculptureالنحت الحركي . د  

روتـــه فـــي منتصـــف الســـتينيات الـــى ومـــا تالهـــا وبلـــغ ذ ١٩٥٠ظهـــر النحـــت الحركـــي كحركـــة فنيـــة إّبـــان عـــام      
منتصف السـبعينيات وكـان الفـن الحركـي قـد اتجـه نمطـين فـي التعبيـر تـربط بينهمـا منهجيـة واحـدة همـا البنيـة 
المبرمجــة والصــورة المتبدلــة حركيــًا وهــو نــوع مختلــف جــدًا مــن النحــت تــدخل فيــه تقنيــات واســاليب كثيــرة حيــث 

واء ويكــون أشــبه باللعــب أو يســتخدم لــذلك محركــات كهربائيــة يصــمم النحــت للتحــرك تحــت تــأثير تيــارات الهــ
وقــد عـزف عـن اســتخدام الكهربـاء الن الحركـة الناجمــة عـن هــذه ) ١١٠-١٠٩، ص٢٠٠٧,احمـد (للتحريـك  

المولــدات الكهربائيــة معروفــة ومعينــة ســلفًا وأثــر أن تنشــأ الحركــة علــى نحــو عفــوي غيــر متوقــع بفعــل تيــارات 
ينيات والستينيات فطن عدد من النحاتين الى المجاالت الواسعة للتركيبات المتحركـة الهواء وفي أواخر الخمس

  )١٨٥،ص١٩٨٧نوبلر،(آليًا 
   Assembly sculptureالنحت التجميعي . هـ 

لتصـف صـنفًا مـن االعمـال النحتيـة التـي دخلـت فيهـا التراكيـب المجمعـة مـن اجـزاء ) تجميـع ( استعلمت كلمـة     
وعبـارة ) ١٨٤ص ١٩٨٧نـوبلر،(خدمها الفنان كما هي او ادخل عليها بعض المعالجات منفصلة وجاهزة است

النحــت التجميعــي تــرادف تقريبــًا كلمــة التشــكيل فكــال التعبيــرين يشــير الــى اســتعمال مــادة مطاوعــة كــالطين أو 
  ) ١٧٨، ص١٩٨٧نوبلر،(الشمع ويمكن تشكيل كتل من أي منها ذو ابعاد ثالثية 

   minimalist sculptureي النحت االختزال. و 
غالبـًا مـا تعنـي النحـت الطرحـي فالنحـات يبـدأ بقطعـة ) الحفـر ( وهي كلمة مرادفة للنحت التجميعي فـان كلمـة     

ويمكــن ) ١٨٦، ص١٩٨٧نــوبلر،(مــن الخشــب أو الحجــر ويختزلهــا تــدريجيًا الــى االشــكال التــي يــود اخراجهــا 
جســـم مفكـــك الـــى العناصـــر الهندســـية ويقـــوم بشـــكل غيـــر  القـــول ان الفـــن االختزالـــي هـــو شـــكل الفـــن فـــي أي



  

وبالتـالي اجبـار ) الفـراغ, الجسـم , المشاهد ( انه اسلوب مجرد من الفن الحديث حدد العالقة بين, تشخيصي 
المشاهد على ايجاد االجابة الخاصة لما يرى بنفسه وقد كان لهذه الحركة وانعكاساتها صـدى واسـع فـي عـالم 

  )١٩٩، ص٢٠٠٧,حمد ا(ما بعد الحداثة 
   Post minimalistما بعد االختزالية . ز 

تعبيـر اسـتعمل فـي الحقــول الفنيـة المختلفـة  التـي كــان لهـا تـأثير فـي الحيــاة او تحـاول تطـوير او تجــاوز           
ــــــــــــام ـــــــــــون البصـــــــــــرية بشـــــــــــكل عـــــــــــ ـــــــــــر للموســـــــــــيقى والفن ( المفهـــــــــــوم الجمـــــــــــالي التقليـــــــــــدي واســـــــــــتعمل التعبي

http://en.wikipedia.org/wiki/foundar  ( يســتخدم فنــاني هــذا االتجــاه مفهــوم االختزاليــة كمرجــع او
كعنصر جمـالي واعمـال فنـاني مـا بعـد االختزاليـة تتميـز باسـتخدامهم لمـواد بسـيطة جـدًا تمتلـك صـفة الجماليـة 

  )١٢٥، ص٢٠٠٧,احمد (
  : sculpture Environmentحت البيئي الن. ح

يرتبط النحت البيئي بما حوله من مظاهر طبيعيه وحضريه وهو يمس عنصر الطبيعه بما فيها المبـاني      
والبحـــار والجبـــال وغيرهـــا حيـــث اتجـــه النحـــاتين منـــذ اوائـــل الســـتينيات الـــى العمـــل فـــي الفضـــاءات الخارجيـــه 

االمـاكن لـيس بالضـروره ان  كالحدائق واالماكن المفتوحه وكان مبداهم ان المنحوتـه الموضـوعه فـي مثـل هـذه
تكـــون  شـــي لــــه معنـــى انمــــا يجـــب ان تختــــار يشـــكل دقيـــق اليجــــاد عالقـــه بينهــــا وبـــين االشــــياء مـــن حولهــــا 

)p١٤,١٩٨٠, Carter( ويعتمد النحاتين البيئيين الحوار مـا بـين المـاده والطبيعـه والتقنيـات والفنـون الجماعيـه
اتين باالحسـاس البصـري ويعتمـد الطـابع الجمـاعي فـي اثـارة ويرتبط مفهوم البيئـه بالنسـبه الـى كثيـر مـن النحـ.

اعتمد بوشوني الجانب الشكلي والمادي من خالل اشـكاال صـلبه تكسـر ).١٢٧، ص٢٠٠٧,احمد (االحاسيس
وقد نادى النحات المستقبلي باالبتعاد عن استخدام المواد والشواخص المعتمـده ,وتتفتح من اجل احتواء البيئه 

حيه المبالغ فيها او استخدام مواد نفيسـه مثـل المرمـر والبرونـز مشـجعا ايـاه اسـتخدام مـواد على االشكال الصر 
التــي بهــا يمكــن اكسـاب المنحوتــه ابعــاد جديــده تعكــس حقيقــه شــكليه ..........مثـل الزجــاج واالقمشــه والجلــود 

ءها الشفافه او العاكسه جديده وتعمل على توسيع قاعدة النحوته الى ما بعد حدودها الفيزيائيه من خالل اجزا
من خالل استخدام وسـائط " الحركه والتعبير"الى جانب التاكيد على ضرورة توظيف فكرة التعبير على الزمن 

ممثلـــه بـــاجزاء ميكانيكيـــه متحركـــه او مـــن خـــالل توظيـــف االضـــاءه الكهربائيـــه التـــي بهـــا يمكـــن تحديـــدالعمق 
علـى التعبيـر عـن اهتماماتـه فـي مكـان الدايناميكيـه  وقـد سـيطر.الفضائي للمسطحات المستخدمه فـي التشـكيل

من خالل مواضـيع مرتيطـه بجسـم االنسـان مـدافعا عـن ) lines of forces(وافكاره الموتبطه بالقوى الخطيه 
قضــيته هــذه علــى اســاس انــه موضــوع عصــري طالمــا لــم يتعامــل مــع الموضــوع مــن خــالل االظهــار المباشــر 

ل تســـليط الضـــوء علـــى اســـلوب تحليـــل تالعـــب القـــوى الممتـــده نحـــو الطبيعـــي لجســـم االنســـان بـــل مـــن خـــال
  )١٣٧-١٣٦، ص١٩٩٩شيرزاد،.(الفضاءات المجاوره عبر شكل جسم االنسان من خالل حالته في الفضاء

  sculpture conceptual النحت المفاهيمي.ط

الفنـان فكرتـه باسـتخدام اي ترسخ هذا المفهوم فـي مطلـع السـتينيات مؤكـد ان الفـن يقـوم اساسـا علـى ترجمـة        
وسيط يراه مناسبا للتعبير عنها انه يمتلك كامل الحريه فـي اختيـاراي نـوع مـن الخامـات التـي تخـدم الفكـره مـن 
دون التنفيــذ باالســس الفنيــه التقليديــه المــالوف علــى اســاس ان العمــل الفنــي لــيس منتجــا جماليــا بقــدر مــا هــو 

  .منتج فكري مترجم تشكيال
      )http://en.wikipedia.org/wiki/foundar ( والفن المفاهيمي احيانا يسمى بفن الفكرIdea Art  وهو

الفن الذي يكون فيه للمفهوم او الفكره االسبقيه في التقييم الجمـالي وفـي بعـض الحـاالت هـو فـن تصـويري قـد 



  

وقـــد اســـتغل التشـــكيليون التطـــور التقنـــي والتكنولـــوجي غيـــر المحـــدود .الشـــكل الفنـــي ال يســـتلزم اي جســـم يقـــرر
منطلقــين مــن مفهــوم ان الفــن الحــديث والمعاصــر البــد ان يكــون متصــال بــالواقع وبالتــالي فهــو مــرتبط ومعنــي 

  )١٢٨، ص٢٠٠٧,احمد (تماما بهذا الفيضان التكنولوجي الحديث 
  Land Artفن االرض.  ي

ر فني ظهر في اواخر الستينات واوائل السبعينات يستخدم الفنان فيه عناصر الطبيعه الموجوده فـي تيا           
هذا النوع من االعمال غالبا ما يكون كبير جدا مـن .او يقوم بترتيب المنظر الطبيعي ثانيه ,موقعها االصلي 

ة الحــراره والضــوء والظــالم وهــو خاضــع للتغيــرارت الطبيعيــه مثــل درجــ.ناحيــة اليــاس اي يشــمل مســاحه كبيــره 
  .والرياح والتاكل ويستخدم الفنان المواد االوليه الموجوده في محيطه

  : sculpture Installation النحت التركيبي . ك
برز في السبعينات وهو نوع من النحـت الـذي يـرفض االشـكال التقليديـه ويصـب تركيـزه علـى الشـكل كـان          

ولـم يسـتطع احـد ان يجـيء بتعريـف لفـن التركيـب الـذي يرضـي كـل  ١٩٦٩فـي  قد دخل لالسـتخدام الول مـره
  .االطراف

فقـــــــد عـــــــرف بانـــــــه فـــــــن بيئـــــــي ياخـــــــذ فـــــــي الحســـــــبان دور المشـــــــاهد وتجربتـــــــه الحســـــــيه بـــــــدال مـــــــن تعـــــــويم       
والنحــت التركيبــي هــو الــذي يســتخدم المــواد النحتيــه ووســائل االعــالم االخــرى )Kastner,p١٢٠,١٩٩٥,(دوره

ريقــة ادراكهــا او فهمهــا لفضــاء معــين هــذا الفــن لــم ينحصــر فــي قاعــات العــرض اي فضــاءاتها وانمــا لتعــديل ط
انطلــق فــي كــل مكــان واســتخدم فنــانو هــذا الــنمط مــن المــواد الطبيعيــه والفــديو والصــوت والحاســوب والصــور 

  ).Kastner,p١١٣,١٩٩٥(الفوتوغرافيه
  Unlimited Artالفن غير المحدود.ل

ن حديث العهد فقد برز كتيار على الساحه الفنيه مـع نهايـة التسـعينات اذ انـه فـن مـرتبط كاسـلوب هذا الف         
ويركـز بـاالخص علـى ,فهـو يتميـز بانتـاج اعمـال ضـخمه جـدا ,بالتياراالختزالي او هو امتداد لـه او تحـوال عنـه

اه ايــه مــاده ممكــن ان ويســتخدم فنــانوا هــذا االتجــ.موضــوعات النصــب التذكاريــه وموضــوعات الفــديو والتركيــب
              .)بال حدود تعطيه صفه االطالق في كل شىء (تحقق الهدف فالتسميه 

  :مما سبق نستطيع ان نستنتج االليات المستخدمة في النحت المعاصر
اي استحضار معاني و رموز الموضوعات بدال من تشخيصها و مواجهة الواقع بـدال مـن  رميزالية الت .١

 .الروائياالكتفاء بوصفه 

 .الجاهزةالية االضافه وذلك باستخدام عناصر مضافه على االشكال  .٢

  .الحيويةاذ تتميز بالتناظر والتركيب الذي ينبع من غزارة المضمون لالشكال  التشكيل العضويالية  .٣

 لبالتالي حث ) غير تشخيصي(الية الطرح لجسم يفكك الى عناصره الهندسيه ويقدم بتشكيل مجرد  .٤

 .في المرجع لزااالختالية  .٥

  .قع والعمل النحتيمو بين العناصر الطبيعيه في ال المزاوجةالية  .٦

 ...)الصوت والحاسرب والصور الفوتوغرافيه (الية التراكب بين العمل النحتي ووسائل االعالم مثل .٧

 .الية التضخيم في المقياس النتاج اعمال شبيه بالنصب التذكاريه .٨

 
 

  



  

  :العمارة النحتية المعاصرة  -٤
تظهر اليوم كم هي مهمة الوظيفة النموذجيـة للنحـت لمفهـوم الفضـاء والتصـميم الحركـي ، فكـل ذلـك ممكـن اجـراءه 
بواسطة الحاسوب ، فاالشكال النحتية التي يصعب السيطرة على تكوينها حرفيـا يمكـن ان تتشـكل بمنتهـى السـهولة 

، كمــا ان العمــارة اصــبحت اكثــر نخبــة وهــذا مــا فالنحــت اصــبح اكثــر بنــاءا وتكتونيــا . بواســطة التقنيــات الحاســوبية
. اسس لربطهما في التصاميم المعمارية حيث عرف اليوم القرب بين العمارة والنحت الرمزي فـي العمـارة المعاصـرة

). http://www.dexigner.com(  
   هي بعدة مالمح العمارة النحتية المعاصرةوقد اتسمت 

باحتراف عمله  المعمارى يؤدى فيها أصبحالتي  Ideologically   المالمح الخاصة بالمفاهيم الفكرية - 
 Pragmatic بالبرجماتية تواتسم بالناس ودون اإلتصال

بإظهار التكنولوجيا وانعكاسها على البناء والتشكيل بالعناصر  التي اتسمتStylistic مالمح الطراز - 
  )http://www.alhandasa.net. (شكال نحتيةالأ داماستخو اإلنشائية 

ان الصــفه النحتيــة التــي تميــز بهــا العمــارة تظهــر بتأثيراتهــا العاليــة عنــدما تعتمــد مبــدأ التنــاقض فــي توظيــف اشــكال 
االشـــكال المتنوعـــة التـــي تعكـــس  حيـــث ظهـــر التشـــكيل النحتـــي فـــي اســـلوب التـــداخل بـــين. الخطـــوط والهيئـــات فيهـــا

كمــاتميزت فــي جعــل الشــكل . تــأثيرات بصــرية متنوعــة، باالضــافة الــى الفكــر التكنلــوجي الــذي تميــز بــه هــذا االتجــاه
االساســي ملتحمــا مــع االجــزاء الفعالــة الحركيــة بأعتمــاد مبــدأ التراكــب النحتــي لتصــبح اداة نحتيــه اعتمــدها معظــم 

  .معماريو هذا االتجاه
يز االسلوب النحتي باعتمـاده مـادة احاديـة فـي اكسـاء الشـكل النحتـي للمبنـى والتـي بـدورها زادت مـن القـوة تم      

وقد تمثل هـذا التوجـه بنزعـة المعمـاري فـي تحويـل مفرداتـه المعماريـة الـى حـدث ضـخم ذي توجـه . التعبيرية للمبنى
 )١٨٣،١٧٩،١٧٨،ص٢٠٠٢يرزاد،ش.(صرحي بغرض اعطائه تعبيرا شكليا يمكن االحتفاظ به في االذاكرة

 :و تكونت االشكال النحتية بدوافع وحوافز متنوعة هي

كمـا فـي ( من خـالل اعتمـاد فكـرة اضـافة البهجـة فـي المنظـور العـام للكتلـه  االستعارة المجازيةتميزت بتوجهات  -
  )اشكال االجنحة واشكال االذرع الممتدة في العمارة

كما في اشكال الهيكـل القشـري او المنحيـات التـي تأخـذ شـكل سلسـلة (  ائيةالتطورات االنش جاءت نتيجة سلسلة -
  ) Catenary Carveخطيه منتظمة 

 الــواح الخرســانة المســلحةتوظيــف التوجــه البروتــالي كأحــد خصــائص هــذا االتجــاه وتظهــر فــي اســلوب توظيــف  -
  )١٧٨،ص٢٠٠٢شيرزاد،. (وفكرة توظيف الخرسانة كمادة هيمنت على تعبيرية المنشأ المطوية المتعانقة

  
  

النحـت المعاصـر للتوصـل  آلياتوبما يتوافق مع ومن الطرح السابق سيتم انتقاء بعض اليات العمارة المعاصرة 
  -:وهي الى اليات خاصة بالعمارة النحتية المعاصرة

  . الية التراكب بين العمارة و تقنية الحاسبة -١
  .المرجع والعناصر الية االختزال في -٢
  .ية التجريد الذي يناقض اشكال العمارة التقليديةال -٣
  .النتاج اعمال شبيه بالنصب التذكاريهالية التضخيم في المقياس  -٤
  .باستثمار مجموعة مراجع لتشكل مديات جديدة تغني البناء الفكري والداللي للنتاج المعماريالية الترميز  -٥



  

يقدم بتشكيل مجرد لحث المشاهد على ايجاد العالقه بين الية الطرح لجسم يفكك الى عناصره الهندسيه و  -٦
 .الجسم والفراغ

باعتماده مادة احادية في اكساء الشكل النحتي للمبنى والتي بدورها زادت من القوة الية االضافه   -٧
  .التعبيرية للمبنى

 

  :الدراسة العملية -٥
ي والثــاني عربــي واالخيــر محلــي لمعمــاريين لغــرض تحقيــق هــدف البحــث تــم انتخــاب ثالثــة مشــاريع االول عــالم   

مختلفــين بهــدف الكشــف عــن طبيعــة االليــات المســتخدمة فيهــا للوصــول لتعريــف شــامل  للعمــارة النحتيــة المعاصــرة 
  :وهي

  المشروع االول
ATLANTA SYMPHONY CENTER ATLANTA, GEORGIA USA- SANTIAGO CALATRAVA, 

٢٠٠٥  
 الثاني المشروع

    ٢٠٠٩،   أبو ظبي -رات،االمافندق ياس   
  المشروع الثالث              

  ٢٠٠٦بابل ،عباس علي حمزة ال كريزة،-مبنى محافظة بابل ،بغداد

  
  المشروع االول

ATLANTA SYMPHONY CENTER ATLANTA, GEORGIA USA- SANTIAGO CALATRAVA, 
٢٠٠٥ )http://www.arcspace.com(  

  

 مقّوســةِ  قشــور ضــمن والفــوالذِ  الزجــاجِ  ِمــنْ  كبيــرة فســحة علــى َانْطــوى تصــميمَ فال , ةمرتفعــ ارض علــى المبنــى انشــيء   

 اللولبيـات زوج الـى باالضـافة البنايـِة، وحـول العاّمـة المنـاطق فـي خـاص بشكل .الالمعةِ  البيضاءِ  الخرسانةِ  ِمنْ  بلطف

 ، االخـرى مـن اقـل احـدهما مسـتوى سـاحتين علـى المبنـى ويحتـوي.المفتوحـة لفضـاءاتا في تنفتح التي بالضوءَ  المليئة
 ناورقتــ تظهــر ذلــك وبعــد ، تجمــع كمكــان فَيْعمــلُ  األعلــى أمــا .بالســيارةِ  َيِصــلونَ  الــذين للــزّوارِ  مــدخالً  تمثــل  فاألوطــأُ 
 َيعطــي فهــو األكبــر امــا .لجــانبيا للمــدخل عالمــة هــي األصــغر الورقــة تكــون . المشــبك الفــوالذ مــن  تــانرقيق منحنيتــان

 َ◌َتْفــتحُ  التـي SUNSCREEN المتحّركــة الفوالذيـة األجنحـة تصــميمِ  عـن فضـال .الرئيســي البنايـةَ  محـورِ  إلــى مثيـراً  تعريفـاَ 

 تصـميمِ  مـن محلـق قـوس يعلـوه تـذكاري أبـيض نحـت هـو  فـالمبنى.العلـوي للـرواق المرتفعـة ةالمزّججِ  الكتلة فوق وَتْغلقُ 



  

 هويـةِ  عـن َتْبحـثُ  التـي للمدينـة رمـز ُيصـبحُ  قـد انـههو  المسـتقبلي أطالنطـا سـيمفونية مركـزِ ب المثيرفـ .لترافـاكا سـانتياغو

 سـقفاً  باحتوائـه يمتازو  ، تقريباً  طبقه ١٣ بطول  البنايةف " المدينة في له مثيل ال" التصميمَ  إنّ  ا،كالتراف قالَ  كما .دائمّيةِ 

 قــوس عــن عبــارة طــوق يعلــوه الجنــوبيِ  الجانــبِ  امــا ، أصــغر نســخةب طــوق عــن فضــال معــدني  طــوقب  يطأحــ زجاجيــاً 

 َتْبـدوَ  َأنْ  ُيْمِكنُ  ماو  اطالنطا الى جديدة صورة رسم في مهما عامال فالمبنى ".ريشة"بال الُمصّمم َيْدعوه والذي . يفوالذ

 والحضــور االنتبــاه جــذب لــىع ركــز الــذي جيــري لفرانــك كوكنهــايم متحــف يشــبه فهــو .المســتقبلِ  فــي المدينــةِ  هــذه عليــه

  ةالمدين اهمية على والتاكيد
   :من خالل بعمارة نحتية معاصرةمن ذلك نستنج ان المبنى تميز 

  .المغاالة في خلق االشكال المتطرفة بهدف تضخيم الحجم الية التضخيم في المقياس من خالل   -١
يـة فـي اكسـاء الشـكل النحتـي للمبنـى والتـي الية االضافة باستخدام الخرسـانة البيضـاء اللماعـة كمـادة احاد-٢

   .النصبية سمة  واعطاءه بدورها زادت من القوة التعبيرية للمبنى
  مـن واسـعة مسـاحات علـى الحتوائـه وذلـك تصـميمَ ال فـيالشـفافية  االتصال بين الداخل والخـارج لحقيـق الية -٣

   .األلماس حجر  عن الضوء بانعكاسات بهأش العلوي القوس من تدخل التي اإلضاءة انعكاسات أن حيث الزجاجِ 

الية التراكب باسـتخدام صـفة التقنيـة العاليـة فـي البـرامج الحاسـوبية للوصـول الـى هـذه الدقـة فـي االشـكال  -٤
  .النحتية الناتجة

  
  المشروع الثاني

                      )   www.bokra.net(   فندق ياس في أبو ظبي

  
   
  
  
  
  
  
  

  



  

فنـدق ال، يعتبـر  سهولة الوصول منه إلى حلبـة مرسـى يـاس،حيث تميز بموقعه و  فندق على جزيرة ياسالقع ي     
لـم يـدَّخر القـائمون علـى بنـاءه  حيـث .فشخصيته المتفردة تبـدو فـي أدق تفاصـيله. تحفة معمارية لم يسبق لها مثيل
بفضـل موقعـه األخـاذ الـذي  أكثـر فنـادق العـالم جاذبيـة سـواء للعمـل أو العطـالت جهدًا لجعـل هـذا البنـاء واحـدًا مـن

يخلــب األلبــاب حيــث يقــع نصــفه علــى اليابســة ويحتضــن المــاء نصــفه اآلخــر، ويطــل علــى المرســى ويقــع فــي حلبــة 
 طيــران ، فنــدق منقطــع ١التــي تستضــيف مهرجــان الجــائزة الكبــرى للفورمــوال  فــي أبــوظبي ٢٠٠٩مرســى يــاس لعــام 

  .النظير ومتفرد بخصوصيته من الداخل والخارج
غرفــة ٢٥٢أمتــار مربعــة، إلــى جانــب  ٤.٩متــرًا مربعــًا إلــى  ٥٣،٥غرفــة تتــراوح مســاحاتها مــن  ٤٩٩يضــم الفنــدق 

 ٣٧جناحـــًا يـــاس جرانـــد،  ١٣جناحـــًا ديلــوكس،  ١٣غرفـــة للتنفيـــذيين، ١٠١غرفـــة مارينـــا ديلــوكس ، ٧١ديلــوكس ، 
غرفـــة وجناحـــًا مجهـــزة باالضـــافة الـــى .جنـــاحين رئاســـيين ٢أجنحـــة مارينـــا،  ٥حـــة أيالنـــد، أجن ٥جناحـــًا للتنفيـــذيين، 

قاعـــات أخـــرى لإلجتماعــــات واللقـــاءات صـــالة ألعــــاب  ١٠بأحـــدث التقنيـــات المعاصــــرة، قاعـــة مناســـبات كبــــرى و 
فوق غرف، حمامان للسباحة  ١٠رياضية على أرقى مستوى مجهزة بغرف ساونا، وحمامات بخار، مركز سبا من 

ســطح الفنــدق ، وٕامكانيــة االســتمتاع بمشــاهدة غــروب الشــمس، ســبعة مطــاعم تضــم وجبــات الغــداء الدوليــة طــوال 
حفرة متصلة في المنطقة بأسرها ، ياس لنكس أبوظبي  ١٨يضم الفندق أول ملعب جولف يحتوي على كما . اليوم

د مـــن المنشــآت الترفيهيـــة التــي يـــتم هنــاك أيضـــًا العديــ.قاربــًا ، ونـــادي يــاس لليخـــوت ١٤٣يســـتوعب  ومرســى يــاس
متـرًا  ٢٦٩.٠٠٠تطويرها حاليًا مثل عالم فيراري أبوظبي ومدينة األلعاب المائية ومركز للتسوق يمتد على مساحة 

يحتـوي . مربعًايتألف هذا الفنـدق المتفـرد مـن مبنـين منفصـلين يـربط بينهمـا جسـر معلـق فـوق مضـمار حلبـة السـباق
  .ين على مضمار السباقالجسر على مطعم وبار مطل

هذا الفندق كافة عناصر الحداثة والمعاصرة في تصميمه الداخلي، أما من الخارج فإن أضـواء القبـة متغيـرة  حتويي
وجاء التصميم ليعكس إحساسًا قويـًا . األلوان سوف ترى من على بعد أميال وتبدو كوشاح لشبكة االسماك المحلية

عناصـرها السـيارات واليخـوت ولـذا فـإن هـذا المفهـوم يبـدو مـاثًال فـي كافـة أرجـاء بالبيئة المحيطة بالمكان ومن أهـم 
  ..الفندق وحاضرًا في كافة التفاصيل بداية من األثاث الذي تجلس عليه وحتى تصاميم المناطق العامة الداخلية

  :ستعمالاالتجاه النحتي في خلق الشكل االساسي للمبنى با استخدامج ان المبنى تميز بتمن ذلك نستن
الية التضخيم في المقياس من خالل المغاالة في حجم االشكال كما هـو واضـح فـي الهيكـل القشـري الـذي   -١

  .يوشح المبنى
اليــة االضــافة باســتخدام المــادة االحاديــة فــي اكســاء الشــكل النحتــي للمبنــى والتــي بــدورها زادت مــن القــوة  -٢

  .النصبية سمة  واعطاءه التعبيرية للمبنى
  .لية الترميز باستخدام الداللة الرمزية لعالمة فيراريا  -٣
ــة-٤ ــداخل والخــارج لتحقيــق الي ــك تصــميمَ ال فــيالشــفافية  االتصــال بــين ال   بالمــاء محــاط المنــى نصــف الن وذل

تـرى مـن علـى بعـد  التـيمتغيـرة ال األلـوان ذات القبـة الـى ،باالضـافة الزجـاجِ   مـن واسـعة مسـاحات على ويحتوي
  .لتصميم ليعكس إحساسًا قويًا بالبيئة المحيطة بالمكانجاء اف. أميال
) Cladding(للغطــاء اليــة التراكــب باســتخدام صــفة التقنيــة العاليــة ســواء فــي مجــال التطــور الهيكلــي  -٥

 فنــدق بأحــدث التقنيــاتالتــم تجهيــز  حيــثالخــدمات  الخــارجي الــذي يتفاعــل مــع شــكل المبنــى او فــي فــي مجــال
أنظمـة المسـرح العـائلي، أضـواء متغيـرة بحسـب الحالـة  ،WiFiيـة اإلنترنـت الالسـلكية بمـا فيهـا تقن المعاصرة،

  .في الفندق سبيًال للراحة واالسترخاءاالقامة المزاجية، وكافة الوسائل التي تجعل من 



  

ــا بالبيئــة  -٦ ــيعكس احساســا قوي اليــة المزاوجــة بــين طبيــة الموقــع والنتــاج التصــميمي حيــث جــاء التصــميم ل
  .بالمكانالمحيطة 

  
 المشروع الثالث

  ١،ص٢٠٠٦كريزة،-ال( ٢٠٠٦مبنى محافظة بابل(  
يعتبــر المبنــى اهــم كيــان معمــاري فــي الحافظــة ، توجــب ذلــك اســتهداف ثنائيــة االصــالة والمعاصــرة فــي      

التــي تتســم باالصــالة ) بابــل(النتــاج الجديــد عــن طريــق محاكــاة الرمــوز التاريخيــة التــي تخــص موقــع المشــروع 

عكس هوية المدينـة وعمقهـا التـاريخي مـن خـالل تشـكيل معاصـر يعتمـد علـى قـراءة هـذه البنـى الرمزيـة وفـق وت
تبنى المصمم احد الرموز المعمارية . هيكل تشكيلي يتبنى التكنولوجيا الحديثة والحركات المعمارية المعاصرة 
. لوك بابل لالله ، ليبقى اثرا ضـئيال لـهلبابل القديمة اال وهو برج بابل ، الذي اختفى حرقا بفعل تحدي احد م

والـذي ظهـر مـن جديـد فـي مبنـى المحافظـة بقـراءة اســتنطاقية لـه تتأسـس علـى اطـر معاصـرة تزيحـه مـن زمنــه 
  .االول الى زمنه الجديد مع مجموعة رموز معمارية وتاريخية بصورة مبنى محافظة بابل في عصرنا الحالي

مـرات لمرئيسـي فصـال كتليـا وبقـي اتصـاال رمزيـا وحركيـا عبـر الجسـور وابوابة المبنى تـم فصـلها عـن المبنـى ال
. الرابطــة مــع المبنــى الرئيســي وذلــك لالشــارة الــى بوابــة عشــتار التــي كانــت تعــرف نســيج مدينــة بابــل القديمــة

باالضــافة الــى اســتعارة فكــرة شــارع الموكــب فــي المدينــة القديمــة لتتحــول الــى محــور خــاص بموكــب المحــافظ 
يحتــوي المبنــى علــى . ين الزائــرين لمبنــى المحافظــة والــذي يفصــل بوابــة المبنــى عــن المبنــى الرئيســيوالمســؤول

اعمدة اسطوانية ضخمة في الواجهة الداخلية المطلة على لفناء الداخلي معرفة بذلك المدخل الوسطي للمبنـى 
االعمــدة وذلـك لتحقيــق الرئيسـي وذلــك لتحقيـق ســمة الرسـمانية، كمــا تـم وضــع قشـرة زجاجيــة شـفافة خلــف هـذه 

  .الشفافية
تم تجريد احد اسوار مدينة مدينة بابل القديمـة وتحويلـه الـى قشـرة خارجيـة تحـيط المبنـى الرئيسـي لالشـارة الـى 
احد رموز المدينة القديمة متضمنة شـكال اعتمدتـه العمـارة البابليـة وخصوصـا بوابتهـا واسـوارها التـي تجـرد مـن 

يعبـر عـن هيبـة الحضـارة البابليـة ،اذ جـرد شـكل االسـد ضـمن القشـرة كمـا تـم  خاللها شـكل االسـد كرمـز بـابلي
تضــخيم مقياســه، وهــذه التضــمينات الشــكلية ذات الداللــة الرمزيــة تشــير الــى والدة بــرج بابــل الجديــد فــي مبنــى 

  .المحافظة
في اطار المتطلبات بعد هذه الممازجة بين الرموز التاريخية الخاصة بمدينة بابل ورموز التكنلوجيا المعاصرة 

  .الوظيفية للمبنى ، فتم الخروج بنتاج معماري يحمل في طياته هوية بابل التاريخية وسماتها المستقبلية
 



  

  من ذلك نستنج ان المبنى تميز ب
المغاالة في خلق االشكال من خالل تجريد شكل االسـد ضـمن القشـرة الية التضخيم في المقياس من خالل  -١

  .ا تم تضخيم مقياسهالخارجية للمبنى كم
  .الية الترميز باستخدام المصمم للرموز المعمارية لمدينة بابل والمتمثلة ببرج بابل واسد بابل -٢
   .الية التجريد باستخدام احد اسوار مدينة بابل القديمة وتحويله الى قشرة خارجية تحيط المبنى الرئيسي -٣
ــال -٤ الشــكل الرئيســي للمبنــى والتــي بــدورها زادت مــن القــوة  ة االضــافة باســتخدام مــادة احاديــة فــي اكســاءي

   .النصبية سمة  واعطاءه التعبيرية للمبنى
  .من خالل قشرة زجاجية شفافة خلف مجموعة االعمدة وذلك تصميمَ ال فيالية الشفافية -٥
بـرج بابـل  هيكـل التشـكيلي الـذي يظهرالشـكل التجريـدي لالية التراكـب مـن خـالل صـفة التقنيـة العاليـة فـي ال -٦

بقــراءة اســتنطاقية تتأســس علــى اطــر معاصــرة تزيحــه مــن زمنــه االول الــى زمنــه الجديــد مــن خــالل التكنولوجيــا 
  .الحديثة والحركات المعمارية المعاصرة

  االستنتاجات -٦
بالكتـــل ونحـــت  اإلنشـــاءالدراســـة علـــى العالقـــة بـــين العمـــارة والنحـــت مـــن خـــالل اعتمـــاد فكـــرة  أكـــدت -١

  .هي فن العمارة األساسيةللتوصل الى انتاج نحت مستقبلي قاعدته  العالقات بينها
تـــــأثرت العمـــــارة المعاصـــــرة بنـــــوعين مـــــن االتجاهـــــات االول احـــــدث تغيـــــر فـــــي الفكـــــر التصـــــميمي   -٢

 .على فكر العمارة يالتكنولوجالمعماري، والثاني انعكس من خالل تأثير التطور 

بــــين العمــــارة والحاســــبة، اليــــة االختــــزال، اليــــة اليــــة التراكــــب (تلخصــــت اليــــات العمــــارة المعاصــــرة ب -٣
، اليـــة التضـــخيم فـــي المقيـــاس، اليـــة االتصـــال بـــين الـــداخل والخـــارج لحقيـــق الترجمـــةالتجريـــد، اليـــة 

 ).الشفافية

 اإلبـداعصر تمثل بأنه جزء من تحول كبيـر فـي كافـة االتجاهـات ليفـتح بـاب جديـد مـن االنحت المع -٤
، اليــة التشــكيل العضــوي، اليــة الطــرح، الــي اإلضــافةترميــز، اليــة اليــة ال(ه بتــواالبتكــار وتلخــص اليا

 .)بين التقنية والعمل النحتي، الية التضخيم في المقياساالختزال، الية المزاوجة، الية التراكب 

 اسـلونتميزت العمارة النحتيـة المعاصـرة بتأثيراتهـا العاليـة عنـدما اعتمـدت مبـدأ التشـكيل النحتـي فـي  -٥
 اإلنشــائيةالــذي انعكــس علــى البنــاء والتشــكيل بالعناصــر  يالتكنولــوجوالفكــر  شــكالاإلالتــداخل بــين 

 .لتعكس فكرة العمارة النحتية المعاصرة

العمـــارة  آليـــات لتنـــتج والنحـــت المعاصـــرالمعتمـــدة فـــي كـــال مـــن العمـــارة المعاصـــرة  اآلليـــاتتنوعـــت  -٦
ة التجريــــد، اليــــة التضــــخيم فــــي اليــــة التراكــــب، اليــــة االختــــزال، اليــــ(والمتمثلــــة ب النحتيــــة المعاصــــرة
اليــــة الطــــرح، اليــــة  اليــــة الترميــــز، لتحقيــــق الشــــفافية،صــــال بــــين الــــداخل والخــــارج تالمقياس،اليــــة اال

 .)اإلضافة

فـــي المقيـــاس، اليـــة  مالتضـــخياليـــة (بينـــت الدراســـة العمليـــة هنـــاك اليـــات رئيســـية مشـــتركة متمثلـــة ب -٧
، اليـــة االتصـــال بــــين الـــداخل والخـــارج لتحقيــــق يــــةبــــين التقنيـــة العمـــارة النحت ،الية التراكـــباإلضـــافة
الثوريـة فـي مجـال التصـميم والبنـاء بواسـطة التقنيـات  اإلبـداعاتويعود السبب في ذلـك الـى )الشفافية

بأشــكال  البانيــةالرقميــة الحديثــة والتــي اقترنــت بتطــور المــواد الجديــدة ومكنــت المعمــاري مــن تكــوين 
حديثــة فــي مجــال الحاســوب والمــواد والهياكــل االنشــائية العالقــة التقنيــات ال أخــذت. إثــارةنحتيــة اكثــر 

 .النحتية  اإلشكالبين النحت والعمارة المعاصرة الى هضبة جديدة من 
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 .١٩٩٩للنشر والتوزيع ،الطبعه االولى ،عمان االردن،
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  .١٩٨٧بغداد،_والترجمه 

الفلسفة التصـميمية لمشـروع مبنـى محافظـة بابـل الحـائز علـى المركـز "كريزة ،عباس علي،-أل .٥
ـــــ" ٢٠٠٦االول فـــــي المســـــابقة الخاصـــــة بالمشـــــروع  ـــــة للهندســـــة المعماري ـــــة العراقي ة ، ، المجل

العـدد التاسـع والعاشـر والحـادي  –الجامعة التكنولجيـة ، قسـم الهندسـة المعماريـة السـنة الثالثـة 
 ٢٠٠٦عشر ، تشرين االول 
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