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ABSTRACT                                                                                                            
    ART as painting, sculpture, design or architecture is a part of people's culture 
and their daily activity, because it's an important bond between human being and 
the environment he lives in, that’s why any society considers architecture as an 
essential part of Art Theory of any Era. 
    It's most confused how  many contemporary architects think that sources of 
creating art are imposed in their own characters which are so different from the 
past that they're indescribable with words but Art is what really capable to improve 
from its source. The research finds a necessity for discovering techniques that 
make benefit of the development of art's works to have agenda that helps architects 
and urban designers to create changeable products in creating urban forms. That's 
shows the Research's problem: There is a need to clarify the knowledge topics 
around the relationships between Art's movements and Architecture by ideology or 
practicing new techniques to create compositions of urban forms, because of the 
vast artistic resources that these products depend on. The research took an 
analyzing methodology of some roles of art starting from revival romanticism and 
abstract classicism to modernism, postmodernism, deconstruction and 
contemporary architecture of late 20th century to today. 
 
 

  الحضري الشكل خلق في الفنیة الحركات دور
 

  الخالصة
.  ومیةالی وممارساتھم الناس ثقافة من جزء -  وعمارة وتصمیم ونحت رسم من التشكیلي الفن    
 المجتمع واعتبر - اإلنسان فیھا یعیش التي البیئة من جزء یشكل كما ھام إتصال عنصر یشكل فھو
بأن العمارة جزء  العالم في الثقافات تداخل مع المعاصر للفن الیوم نظرتھم في الناس اختلف وإن

  . ألي عصرمھم من النظریة الفنیة 
النتاج الفني لھم یكمن في العوالم الشخصیة التي  یعتقد بعض الفنانین المعاصرین ان مراجعو    

الیمكن ان تصفھا الكلمات الن ما یخلقوه مختلف تماماً عما كان في الماضي فال یمكن الیة فكرة ان 
أن اصدق تعبیر عن حیاة العمارة واستمراریتھا ھو في تعبیر النتاج عن حقیقة  التعبر عنھ ، ولكن 

لیات التي تمكننا من فھم ، لھذا نجد ضرورة في الكشف عن اآللة النمو والتغییر للمراجع االصی
ن لدینا القدرة على خلق نتاجات متنوعة قابلة للتحول والتغییر لتضع االعمال الفنیة وتطورھا لتكوَ 

المشكلة وھذا ما أبرز  .للمعماریین والمصممین الحضریین المعاصرین أجندة للعمل ضمنھا
لى توضیح اآلفاق المعرفیة حول العالقة بین الحركات الفنیة والعمارة الحاجة ا :اآلتیة  البحثیة

  .فكریاً وتطبیقیاً بآلیات جدیدة لخلق تكوینات الشكل الحضري
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ضرورة بحث العمارة المعاصرة عن وحدد البحث مجالھ في الشكل الحضري لعدم وضوح     
رغم المدى الواسع من بالذات  الحضري آلیات تستفید من خاللھا من نظریات الفن في خلق الشكل

ً استقرائیاً  إعتمدو .ة التي تعتمدھا النتاجات الحضریةالمراجع الشكلیة الفنی ً تحلیلیا البحث منھجا
للتجارب المتعلقة بدراسة تأثیرات التشكیل كمجموعة من القواعد على االعمال الفنیة المتنوعة بدءاً 

) كالتفكیكیة او مابعدھا ( یدیة حتى نتاجات المعاصرة من االحیائیة الرومانسیة والكالسیكیة التجر
ن لیتوضح التأثیر الفعلي لھذه االعمال في التوجھات المتعددة للعمارة الحدیثة منذ نھایات القر

 .الحاضرةالماضي وحتى العمارة المعاصرة 
 

 المقدمة      
أي مجتمع تبنتھ  ن التوجھ في دراسة الفن من خالل عالقتھ مع سیاق اآلیدیولوجیات فيإ

نھایة القرن التاسع عشر المعنیة بتاریخ الفن  " Viennese school "نظریات الفن منذ مدرسة 
  ) Chipp , 1996,p.5( . والجمال كونھ جزء من التاریخ الثقافي الي مجتمع 

یموضع " رمز لھ معنى وظیفتھ االساسیة ان " ھو  Suzan Langerالفن كما تراه و    
، 2001عبد الحمید ،.(نتأملھ وندركھاي ان یجسده في موضوع او عمل فني نستطیع ان " الوجدان 

كذلك امكانیة فھم العمل الفني والعمارة بالذات كلغة ، لھا   Eisenmanویطرح ) 19ص 
نظام یخلقھ "ویعني العمارة " قواعدھا ومنطقھا الذي العالقة لھ بالمعنى او الوظیفة وانما ھي

ً ، ھذا النظام ھو لالشكال من خارج  ً موضوعیا معنى االشكال بحیث یمكن ربطھا مع بعض ربطا
ً یشبھھ  ً صرفا بالقواعد الموسیقیة حیث التكون ھناك معني مفردات مباشرة   Eisenmanشكلیا

 Eisenman  . (بالنغمة كمعاني مفردات الكلمات ولكنھا ترتبط وفق االحساس بالنغمة 
,1993,p.53 (  

على أن اي شكل في الطبیعة او في عناصر الحیاة لھ قواعد فیزیاویة  Carterوأكد     
ونحن من خالل ادراكنا المتماسك لھذا النظام الریاضي " الشكل ھو مخطط للقوى ف" وریاضیة 

ولكن قواعد التطور المخفیة لتحویلھا الى عمل فني نعطي االحساس بالتناغم والجمال في الطبیعة 
  ) Carter,2008 .(مفاھیم اساسیة في العمارة في الطبیعة یجب ان تكون 

لكن أتت التحوالت المعماریة في اواخر القرن الماضي لتقلب المقاییس الكالسیكیة وبصورة     
ً لجمیع دراماتیكیة وأدت الى بروز انواع واشكال جدیدة جعلت من العمارة المعاصرة  مجاالً مباحا

ین العمارة التقلیدیة الكاذبة التي تعید صیاغة النماذج االشكال االقرب الى الفن الرديء بوجھیھ ب
القدیمة بشكل خاطيء فیما یظھر الوجھ اآلخر عمارة تستسلم الى لغة االبداع من دون الخضوع الى 

  . اي اسس او محاولة نسج عالقات تكوینیة مع التاریخ والمكان
ل بین فصیقي في ماھیة تبعات الاھتمام حقلماذا لیس ھناك " لھذا إبتدأ البحث من التساؤل     

العمارة والفن وتأثیره على نتاجات المعماریین والمصممین الحضریین على الرغم من ان النتاجات 
وھل ھناك قواعد المعماریة یتلقاھا الناس في سیاقات وطرق مختلفة اكثر من ایة اعمال فنیة اخرى 

ً تمزج االحساس بالعمارة كفن ُیدرك كإبداع وتجدد لتطبی حدد وھذا " . قات التكنولوجیا في آن معا
ضرورة بحث العمارة المعاصرة عن آلیات تستفید من خاللھا من نظریات الفن في في  البحث ھدف

  خلق الشكل
آلیات للعمل على أي عمل فني لنضع من ھنا ظھرت الحاجة الى البحث عن ستراتیجیات     

كتكوینات عالئقیة بین الكتلة التعامل معھ من خالل  كعمل او نتاج فني خلق الشكل الحضريل
ً في نقل خبرات وآلیات خلق وتشكیل العمل والفضاء  كما اعتمدتھ نظریة الفن مع عمقھا تاریخیا

نظریة الفن الدراسات التي تعنى بالفني سواء كرسم او نحت ، فكان البد من البدء بإستعراض 
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ً  وتطورھا حركات الفنیة وتأثیرھا في النتاجات المعماریة ظھور ال ومن ثم البحث في تسلسل تاریخیا
  .والحضریة 

  الدراسات السابقة
   and Neoromanticism   Neoclassicism  ،Rolf Toman ، 2007كتاب : أوالً 

یستعرض الكتاب تاریخ نظریات الفن من خالل تأثیرھا في نظریات التصمیم المعماري     
حركة في فترة الالتنویر حتى الوقت الحاضر ، فوالحضري للعمارة الغربیة بدءاً من عصر 

ر في االفكار الفلسفیة في وقتھ وانما متجذلم یكن الفن الجید متمازج مع الكالسیكیة او الرومانسیة 
تقلید االفكار المعاصرة لھ التي تركزت بإتجاه البحث عن المعرفة الذاتیة اكثر من االعتماد على 

فلسفة الدیكارتیة لذ القرون الوسطى ، معرفة ابتدأت مع اقواعد موضوعیة مسبقة ومحدودة من
"  cogitatum" بدالً عن االفكار المسبقة "  ego cogito" المتعلقة بالتشكیك بكل فكرة عمیقة 

  Spinozaوالفلسفة الذاتیة في المعرفة و Kant and Fichte، وتمثلت ھذه الفلسفة الحقاً عند 
االخالق بطرق ھندسیة بدون ان تتجاھل الفضیلة حیویة الغریزة ي بحثھ عن العقل النقي الظھار ف

  ) p.6. ( المحافظة 
 انھ الموروث لكل العصور القدیمةحیث  "للقیاسان االنسان ھو المعیار " لقد اصبحت فكرة     

تصمیم الفضاءات الخارجیة او التخطیط الحضري یتبع خیال صاحب السلطة الملكیة او ولم یعد 
لیصف  ،ما امتد تأثیر الفلسفة في ایجاد طرق ومتطلبات عملیة الى التصمیم الحضريالدینیة وان

تحول المدینة القدیمة من الشوارع والمماشي الملتویة الملیئة بالفضاءات المنعزلة وترتیب البیوت 
الغریب بالصدفة ولیس حسب رغبة الناس الى شكل الشوارع المستقیمة وواجھات البیوت المنتظمة 

ً مع العناصر الطبیعیة ابع احیائي ضمن ط ي الحدائق الفرنسیة ف:  ھندسي حتى في التعامل حرفیا
  .وتركت اجزاء قلیلة لتنمو عشوائیاً كأھرامات وكرات لخلق تعبیریة ھندسیة  الشجیرات مثالً نحتت

 ً    Theories of Modern Art ، Herschel B. Chipp  ،1996كتاب : ثانیا
في تناولھا للنظریات الفنیة على االعتقاد بأن طروحات الرسامین  كتابال استند ھذی    

ً االدباء والنقاد ھي مصادر قیمة وصحیحة لدراسة االفكار التي اظھرھا الفن  والنحاتین وایضا
توجھات بیئاتھم االبداعیة عبارة عن مشاركات روحیة وشواھد لفعل  فأصبحت افكار ،الحدیث 
دراسات نقدیة تاریخیة الیدیولوجیات المجتمع  تھاإستعرضه االفكار ، ھذي الذي خلقوه العمل الفن

  .المحیط بأعمال فنیة معینة 
 من أمثال Postimpressionismتناول الكتاب فكرة الفن منذ اساتذة مابعد االنطباعیة     

Cezanne  ،Van Gogh  ،Gauguin  المھمة للحركات الذین مثلت افكارھم االساسیات
خاصة حركات الفنیة بتسلسلھا تاریخیاً لقد تناولت الدراسة نظریات الفن من خالل الو. قةحالفنیة الال

ن بعضھم تبنى آیدیولوجیات بین امن رغم على الآیدیولوجیاتھا الظاھرة على اعمال الفنانین المفردة 
  .رتھتبعاً للحركة االكثر ابداعاً في نتاجاتھا ضمن فت  Kandinskyتعبیریة والتجریدیة مثل ال

حسب  مكثیر من المعماریین والحضریین المعاصرین تتغیر االیدیولوجیات المؤثرة عندھ    
فترتھا ویتجسد ھذا في تنوع النتاجات بتنوع االسالیب وااللیات التي توصل االفكار االیدیولوجیة 

یبدو ان ولھذا  . ة لوقت طویلالمھنی خالل الممارسة نفسھا مستبعدین في ھذا االسلوب الذي یظھر
  . ین یصنفون فردیاً تبعاً الفكارھمالمصممین المعاصر

على طرح رؤیة لنظریات الفن المعاصر تجسدت في الحركات الفنیة التي  كتابعمل الو    
ظھرت وفق تسلسل تاریخي ، ھذه الرؤیة قد تساعد في تعقب اآللیات التي تعاملت من خاللھا مع 

 :ة التي عملت من أجلھا ھذه الحركات وھي كالتالي النتاجات الفنیة لتجسید اآلیدیولوجی
 

   FAUVISM  : عند رواده  1910تیار في فن الرسم إبتدأHenri Matisse  و )George Braque  بھدف) رائد التفكیكیة االول 
لي بھدف العمل بالضد من االنطباعیة الباردة فإمتازوا بالجرأة والجدة في بحوثھم اللونیة وإعتمدوا لذلك آلیات لفصل اللون عن مرجع الشيء االص

  .تشویھ تعبیراتھ المباشرة وبالتالي تحریف االحاسیس البصریة للمتلقي 
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   POSTIMPRESSIONISMمابعد االنطباعیة  - 
   SYMBOLISM and SUBJECTIVISTالرمزیة والذاتیین  - 
   *FAUVISM and EXPRESSIONISM    والوحشیة اللونیةالتعبیریة  - 
  ) Form as Expressionالشكل كتعبیر (  CUBISMالتكعیبیة  - 

   Dynamism as the expression of Modern World      FUTURISMالمستقبلیة  -  
ة مع بدء دت تأثیراتھا في النتاجات الحضریالدینامیكیة كتعبیر عن العالم الحدیث التي تجس"    

  "طروحات مابعد الحداثة 
ى افكارمن عصر ھو في كیفیة القدرة على تقییم طروحات تستند عل:  ھناالتساؤل المطروح     

ً ، افكار برزت من سیاق ثقافي مختلف كانت مشروطة بتوجھات  آخر وبیئة اخرى مختلقة تماما
االیمان بقیمة افكار الفنانین السابقین كما یشیر لھا  لكن معقدة تعكس الوسط الذي تعبر عنھ شخصیة 

Ducasse العمل الفني وانما  ال تتركز في البحث عن نظریات الفنانین لتحلیل جوانب الجمال في
  .جعل ھذه النتاجات والطروحات حولھا مواد لدراسة فلسفة افكارھم نفسھا 

 ً  Architectural History and the History of Art: A Suspended كتاب : ثالثا
Dialogue  Alina A. Payne           ،1999  

سواء منھجیاً او لة في كل الحاالت على العالقة بین الفن والعمارة وإن غیابھا یمثل مشك دأك    
ً في محورین  : " حسب طبیعة الموضوع الذي یتناولھ الحوار بین الفن والعمارة لكنھا تتمثل دائما

في  وبصورة عفویة لتشخص غیاب الحوار، " expertiseوالخبرات  techniquesاآللیات 
  تاریخ 

ولكن منذ سبعینیات القرن الماضي _ ثة خاصة بإقترابنا من فترة العمارة الحدی_ الفن والعمارة 
  أعادت المؤسسات االكادیمیة االھتمام بدراسة تاریخ الفن ضمن مناھجھا إلزالة الشكوك وإذابة

  .الحدود التي ُوضعت لعقود بین دراسة الفن والعمارة   
" ة واحدة من نتائج اعادة ادخال دراسة التاریخ في العمارة ھي اعادة ترتیب نظریات الحداث  
من اجل استكشاف المنطق وراء وحدة العمارة ومرجعیتھا " وحتى الوقت الحاضر   1800عاممنذ 

للفنون التشكیلیة من لوحات فنیة او نحت ، إذ ارتبطت العمارة بھم كعنصر في تاریخ الفن كما 
على الرغم من تغیر تعریف )  p.293. (  1550في ایطالیا عام  Giorgio Vasari إعتبرھا 

مارة مع كل حقبة ، ومع الحركة المتسارعة للنظریات في القرن التاسع عشر ، اقتحمت العمارة الع
  عالم العلم والتكنولوجیا ومع فترة الثالثینات من القرن الماضي أخذ المھندس صورة البطل مع فكرة

معماري إلبتعاد ال Gideonالعمارة الماكنة ، كما أشر لھذا النقاد والمنظرین الحداثویین مثل 
والسعي نحو عالم العلوم االجتماعیة والبیئة والتخطیط الحضري  Beaux-Artعن عالم 
  . والصناعة 

للفترة التي  إذا ما كان السرد القصصي لتاریخ الفن یرتبط حتمیاً مع الفرضیات اآلیدیولوجیة    
، " وظیفة الثقافیة للتاریخحقیقیة للفي الفائدة ال"ساؤل الذي تطرحھ ھذه الدراسة ھویتكون فیھا فإن الت

العمارة من تفاعل التاریخ مع الحاضر خالل حوار التزام العمارة نتاجات یتضح الجواب في و
  ) p.296. (بأدائھا عبر التاریخ 

رغم تعدد طروحات نظریة العمارة الى مفصل الربط بین لم تتوصل الدراسات السابقة     
ئص واضحة وصیاغة آلیات تتبعھا العمارة في خلق الفنون التشكیلیة والعمارة  لتحدید خصا

، فكما ھناك آلیات وضعتھا النظریات البراغماتیة في كأعمال فنیةالجمال في نتاجاتھا متطلبات 
اتباع منھجیة تصمیم ولغات نمطیة في التعامل مع العمارة كذلك یجب ان تبحث العمارة في 

  :كما یليوفرضیتھ حددت مشكلة البحث ومن ھذا ت. نظریات الجمال عن آلیات خلق الشكل 
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ركات الفنیة الحاجة الى توضیح اآلفاق المعرفیة حول العالقة بین الح: المشكلة البحثیة    
  .الحضريالشكل تكوینات فكریاً وتطبیقیاً بآلیات جدیدة لخلق  والعمارة
تجدد من خالل  في العمارة المعاصرةالرائدة تأثیر الحركات الفنیة  یتوضح: فرضیة البحث    

  .الشكل الحضري تكوینات ن في خلق وماالسالیب واآللیات التي یتبعھا المصم
  العمل الفني فير نظریة الفن ثأ

مع نھایات القرون الوسطى كانت الوحدة األساسیة ھي المدینة ومجاوراتھا ، فتظھر المشاھد     
اللوحة وكأن المشھد الطبیعي  الخلفیة لموضوع \الطبیعیة في لوحات الرسامین لتكمل الصورة 

  )  Read,1966, p.43,44 .(الواسع جزء البد منھ 
التعبیریة الواقعیة لدیھ من خالل تعاملھ مع اللون وابرازه  Leonardo da Vinciاظھر     

لالجسام داخل موضوع لوحتھ باالضافة الى المزج بین السطوح والعالم الفیزیاوي في كل ضبابي 
سطوح المرتدة ، ھذا التشوش سببھ العالقة غیر الواضحة بین الدین والعلم ولكن یجمع بھا ھذه ال

وكیف یجب ان تعالج االجسام "  decorumاللیاقة او الذوق " نتاجاتھ كانت تتبع نظریتھ في 
وھذه الفكرة ستكون ذات اثر كبیر في . )1شكل ()Read,1966,p.43(لتكون مالئمة لطبیعتھا 
یبحث عن خلق التكوین  Michel Angeloبینما نجد  .ي العقود الالحقة نتاجات الرومانسیة ف

COMPOSITION  ولیس الموضوع بحد ذاتھ وھذا واضح في لوحتھ 'Holy Family 
التقنیة المستخدمة ھنا في رغم انھا تظھر ) موضوع اللوحة(التبجیل والوقار  كتعبیر عن 1504

زیة التزال تحتفظ بصفة النحتیة لكن ظھر االختالف كال االجسام الخلفیة ومجموعة االجسام المرك
  ." figure – groundالخلفیة  –الجسم " في التعامل اللوني مع االجسام بشكل یظھر العالقة بین 

  )2شكل () p.45السابق،   ( 
إن الرومانسیة التي تعامل معھا ھؤالء الفنانین المبدعین بإبتعادھا عن التمثیل المباشر     

  .ذابت في نتاجات مایسمى بالتعبیریة الكالسیكیة للطبیعة 
فسر فوكو العمل الفني ضمن اطار فكر البنیویة الول مرة في القرن الثامن عشر ، فسره     

بأنھ لغة تخاطب االنسان الیصال فكرة او معنى من خالل رموزھا ودالالتھا التي تعمل ضمن نظام 
وقد كان اللجوء الى فكر البنیویة ومنھجھا . اءه شكلي معین تحكمھ قواعد واضحة تربط بین اجز

بمثابة وسیلة لتنظیم عالقات الشكل الداخلیة من جھة  وعالقة الشكل مع محیطھ ومع المتلقي من 
جھة اخرى ویكون ادراك المواضیع على انھا كل الیتجزأ ویتمیز بمواصفات یتجرد منھا في حال 

  )3،4شكل (.ات ھذا الشكلتفكیكھ الى عناصره االولیة التي تمثل بنی
نورین ، وتھدف تكما انتشرت في القرن الثامن عشر النظریة العقالنیة في الفن لدى بعض الم 

ھذه النظریة الى تقییم المؤلف استناداً الى غایتھا الخارجیة دون ان تأخذ في حسابھا ماھیة الفن 
  )Gelernter,1995,p.153-157 ( .وقوانینھ الخاصة
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 للرسام"  The Holy Family" لوحة )2(شكل     Leonardoللرسام "  Virgin of Rocks" حة لو)1(شكل 

Vinci  da  المصدر encyclopedia of art                    Michel Angelo   المصدر encyc. of art         
                                                                                          

    Palladio  ،Palazzo Cheiricatiتصمیم  )4(شكل        في روما     Capitolلمبنى ال  Palazzoتصمیم )3(شكل 
 encyclopedia of art المصدر                                   encyclopedia of art المصدر 
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  الرومانسیة التقلیدیة  . 1. 3
كون الطبیعة ھي موضوع شرعي للفنانین اكثر من مطاردتھم لنتاجات خیالھم ، ان فكرة     

ھذه الفكرة لم تكن ببساطة جدیدة حتى وصولھا الى القرن الثامن عشر ولكنھا تحررت لتزید 
ً لیس السیطرة على  اھمیتھا بشكل ملحوظ في تصامیم الحدائق االنكلیزیة والتي حاولت نظریا

ل ھندسیة منتظمة ولكن اعادة خلق نمط منتظم بمؤثرات مشاھد الطبیعة ، الطبیعة بوضعھا في اشكا
  .نمطاً یظھر امتناناً كبیراً لھا 

تعلقت كثیر من نتاجات الرسامین الرومانسیین بمحاوالت الوعي واالدراك للمشھد الطبیعي     
landscape وتجسد ھذا في عمل . حولھمShinkel   على تصویر المشھد الحضري لمدن

، وظھرت كل Friedrichلعصور الوسطى وكذلك المشاھد الغامضة لتضاریس االرض عند ا
في تعبیرھا عن مشاعر المؤلف الحرة والمؤمنة  Beethovenبذور الرومانسیة في موسیقى 

بصورة كاملة بإبداع الموسیقى في استخدام اوركسترا ضخمة بتناقض دینامیكي للكمنجات ولغة 
م المؤلف بلحظة اإلحساس اكثر من ھیكل السمفونیة بإیقاع جدید تظھر اھتما

  )Toman,2007,p.24-28(.نفسھا
  الكالسیكیة. 2. 3
في الفن منذ فجر عصر النھضة الى القرن الثامن عشر ثم دخلت " الكالسیكیة " امتدت فترة     

ً في فترة بدأت تتمیز نتاجاتھا من خالل اسلوبھا الموحد الذي یمكن تأكید مصدا قیتھا تدریجیا
بإلتزامھا بقواعد روح العصر الھیكلي وإظھار خصائص مماثلة ، عندھا ظھرت ال 

Mannerism  كحالة انتقالیة بین عمارة عصر النھضة وعمارة الباروك ، لتأسس لظھور
  ) Neoclassicism , 1999, p.296), Payne الكالسیكیة الجدیدة 

  ) القرن التاسع عشر(ظھور الحركات الفنیة الرائدة  
مثلت فترة نھایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن الماضي زمناً مشحوناً بالتغیرات السیاسیة     

ً اجتاح اوروبا  ً دولیا وتجسد في 103103103103103103103103واالجتماعیة ووعیا
، وأشتقت Art Nouveauاالفكار المثالیة التي اخذت طابع الرومانسیة الدولیة عند حركة 

ومتنوعة في الھویة والمشھد في مراكز حضریة مختلفة من نفس تعبیرات فنیة ألبنیة منفردة 
 general Nordicوتتبع القواعد العامة   local vernacularروحیة عمارتھا المحلیة االحیائیة

  )5شكل (. لعمارتھا المعاصرة لتصبح فیما بعد جزء من األرث التاریخي المعماري لمراكز المدن
   Neo-Romanticismالرومانسیة الجدیدة . 1. 4

مثلت الحركة الرومانسیة ثورة بالغة األثر في الروح االنسانیة عند نھایةالقرن الثامن عشر     
أوالَ،  االعمال الفنیة كلوحات رسمفي  وانتشرت بصورة واسعة منتصف القرن التاسع عشر

   :وتتجسد ھذه العناصر في ، أخالقیات المجتمع الصناعي زجت جمیع عناصرھا في رفضإمت
الذین  picturesqueواظھارھا بعالقات الظل والضوء للتصویریین  االحساس بالطبیعة - 

  .عملوا على تنمیة ھذه الحركة
  .التأكید على الذات واالستقاللیة لتعارض ما ھو نمطي وعام - 
االھتمام بالماضي، بكل ماھو غامض وغریب فیھ مما ُترجم الى موضة  الحنین الى الفن  - 

  .للعصور الوسطىاالخالقي 
وأصبح إعطاء الروحیة الرومانسیة للماضي سواء في االدب او الموسیقى او الفنون     

،  التشكیلیة والعمارة أشبھ بموضة خالل القرن التاسع عشر فبدت وكأنھا فترة حفاظ معاصر للتراث
 Artأظھر بأن طراز التنوع في المحلیات الجغرافیة الذي خلقتھ الحركة الرومانسیة الجدیدة  إال أن 
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Nouveau  الفردیة واالممیة ( یمیل نحو احیاء المحلیةindividual and national ( ولیس
  )6،7شكل () Greenhalg,2000,p.464 (الطراز الدولي والجدید فقط، 

یمكن تعریف الرومانسیة الجدیدة بأنھا حركة تبحث في طرز الماضي المعماریة عن تعبیر     
للكنائس  neo-gothicفكانت تبحث عن طراز . ، معتمدة الطرز الوظیفیة المھمةللروح المعاصرة

  ةللفعالیات التعلیمیة وعن العمارة الكالسیكیة لالبنیة العامة المھم neo-renaissanceوطراز 

          
  ل ابداعات طراز الرومانسیةمثلت االبنیة الركنیة اجم)6(شكل   بالواجھات         Gothicاالحیائیة لعمارة )5(شكل        
  ,Lāčplēša iela 51. 1909, E. Laube: المصدر                        ضمن المشھد الحضري،   الزخرفیة       

  
  Jokilebto 2002,: ، المصدرالمشھد الحضري للفضاءات مع الرومانسیة االحیائیة) 7(شكل 

  
  
   Neo-Classicismالكالسیكیة الجدیدة . 2. 4
ام بدأ ھذا االسلوب مع بدایة القرن التاسع عشر كإحیاء لألفكار الكالسیكیة واألجس    

الً عمود مث( وكان من اھم خصائصھ في العمارة استخدام النظام التقلیدي للعناصر والدیكورات 
  ) ,Read,1966,  p.660-661. (االفاریز والزخارف الكالسیكیة , )مستطیل ذو تاج وقاعدة 
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تأثیر الكالسیكیة الجدبدة في توجھات فنیة مختلفة وسیتناول البحث أكثرھا تأثیراً في إنعكس     
  :تنسحب تأثیراتھا الى العمارة المعاصرة ، وأھمھا التي نتاجات العمارة الحدیثة و

 Abstract Artالفن التجریدي . 1 . 2 . 4
لفنانین یقیدون التجرید بالفن بعض اواو یمثل العالم الواقعي مباشرة ھو الفن الذي الیحاكي     

مبعث االلھام یبدو . بعاد احتمالیة اشتقاقھ من الواقعإل not representationalالالتمثیلي 
وكأنھا  still-lifeاو كحیاة الساكنة  landscapeالبصري للرسم التجریدي سواء كمشاھد طبیعیة 

تكعیبیة االسلوب االول للفن وتعتبر ال، ض بتحویلھا الى سطوح صلدة ھندسیةقراءة لشيء غام
التجریدي والتي كان لھا التأثیر االكبر في الفنانین سواء كرسم او نحت مع عشرینات القرن 

  . الماضي 
)Read,1966, , p.3    (  
   Bauhausمدرسة . 2 . 2 . 4

 Mies vanومن بعده  Gropiusمن قبل  1919وھي مؤسسة تعلیمیة للفنون انشأت في     
der Rohe   ، بھدف البحث عن القواعد الفنیة وتوحیدھا لتتكامل مع تقنیات االنشاء المعاصرة لھا

 prototypeوقد اعتمدت دراسة العمارة والفنون المرئیة كفعالیات مترابطة لخلق انماط اولیة 
  )  p.72السابق، ( .تتالئم مع االنتاج الماكني الضخم

 Cubism التكعیبیة. 3 . 2 . 4
دارت وید من الكتابات حول النظریة التكعیبیة قبل الحرب العالمیة االولى بدأت العد     
تطویر لحریة الرسام  Picassoمثلت اعمال وقد  .مھا حول ایدیولوجیة واھداف ھذه النظریة ظمع

فیبدو ". من قبل  Cezanneكما دعى لھ " في االحساس بالنظام البنیوي للعمل الفني عبر تحلیلھ 
في تنظیم معقد من تطابق مستویات شفافة یتداخل فیھ  reconstructedد بنائھ العمل وكأنھ أعی

ً في كل مقدس  اعتمدت النتاجات النحتیة التكعیبیة االصالة في استخدام ولقد . الجسم وظلھ مكانیا
 .(wrought – ironالمزخرف  -وتكوینات الحدید Collageالبرونز والتركیب التلصیقي 

Payne, 1999, p.711-712 . (  
" للمثال الفني ذو الصلة غیر المباشرة بالطبیعة  " ادرك الفنانین بعد التكعیبیة كیف یمكن      

ان یكون ثوریاً كما رآه المجتمع الجدید الذي خلقتھ الحداثة عقالنیاً في المجال االنساني كما ھو في 
رسم یخلق واقعھ بدالً من ثورة التكعیبیة على الطبیعة تجسدت في ان ال، رؤیتھ للنحت او الرسم

وتوسع تأثیر ھذه الفكرة فیما بعد على النتاجات المعاصرة للفن . محاكاة الواقع من خالل الطبیعة 
ساعدت التكعیبیة التركیبیة كما  ،Figurativeام الشكالنیة الرمزیة  Abstractسواء التجریدیة 

Synthetic Cubism  خیالیة عنیفة أدت الى حتى منتصف القرن الماضي على خلق اشكال
 p.641,(. ظھور فنتازیا مزعجة تجسدت في معرض الفن السریالي والنتاجات االدبیة 

Read,1966 (  
قواعد الرساء النظم  ل في القرن التاسع عشروصوالً الى ھیغ لقد بنى الفالسفة الكالسیكیون     

كر وغیرھم وصوالً الى دیریدا و ھوسیرل وھاید  راسلالفكریة ، اما فالسفة القرن العشرین مثل 
فقد انھمكوا بصورة عامة في تحلیل ھذه النظم الفكریة التي طرحھا اسالفھم والنظر في المنھجیات 

بحث في ھذه المنھجیات التي ، وسینظر الوصوالً الى آلیات تطبیقھا في خلق النتاجات الفنیة
  .، التفكیكیة ومابعدھاالحداثة، مابعد الحداثة: ھا حركات العمارة المعاصرةاعتمدت

   Modernismالحداثة 
 UTOPIANھدف المعماریین الحداثویین في احداث التغییر للمجتمع بخلق المدن المثالیة     

CITIES ،بإزالة كل  برفض كل الطراز البرجوازي كإسلوب للحیاة وأتخاذ توجھات اقل شكلیة
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والضوء معاً مع االشكال البسیطة لتعطي  ماھو ثقیل وغیر عملي والتركیز على العالقة بین الفضاء
تعامل الحداثة مع الشكل الحضري ، لھذا صدق في االحساس بالمادة والتعبیر في تمثیل العمل الفني

كان یقع ضمن مقیاس كبیر یصل الى حد التخطیط لمدن جدیدة متكاملة ولم تستطع التعامل مع 
  .كل الحضري اجزاء صغیرة في المدینة ُتملي خاللھ فكرھا عن الش

تأكید على انماط معماریة اولیة تدور حول العمارة العمل المعماریین الحداثویین دوماً على     
في  1930الوظیفیة البیضاء كما أُتفق على تسمیتھا في معرض  الطراز العالمي عام 

Stockholm  ده ن مصادر مستمرة للشكل وھذا مایحاول المعماریین المعاصریین اسناتكوَ والتي
لنتاجاتھم كعمل ضمن تطبیقات مستمرة النماط شكلیة اولیة لتوجھات العمارة الحدیثة بتمثیل 

  )Carter, 2008.( معاصر
ھذه المھارات في التعامل مع االشكال ھي جھاد المعماري للوصول الى الكمال السامي  

sublime perfection  جریدیة لكن تعاملت الحداثة بشكل كامل مع التحیث في نتاجھ الفني
  .التغییر في تعامل الحداثة مع التعبیریة من خالل ابداعات مفردة للیكاربوزییھ مع التصویریة

 inspirationاعمال الظاھراتیین امتنان عمیق للطبیعة كمصدر لاللھام والتشبیھ  ابرزت   
and analogy  یجعل من التأویالت المعاصرة لتأثیرات مابعد التحضر ،transcultural  على

التنمیط المعماري للنماذج االولیة ، ھذه التأویالت تمزج االحساس بالعمارة كفن ُیدرك كإبداع 
  )8شكل () Carter,2008.(وتجدد لتطبیقات التكنولوجیا 

  
  اشكال حدیثة ولكن بنفس النسب واالحجام التقلیدیة لتبدو) 8(شكل 

  p.226 ,2002 Jokilebto ,:المصدر،   الواجھة متناسقة
  

  post-Modernismمابعد الحداثة 
تأثیر النظریات االجتماعیة التاریخیة والمركسیة تحدیداً حتى ظھرت النماذج القویة  تأخر    

ة التي اظھرتھا النتاجات الحضریة لمابعد الحداثة حیث بقیت العمارة موضوع مثالي تقدمھ منھجی
ن ة بتنوع اآللیات التي اعتمدھا المصممیالماركسیة والتاریخ االجتماعي، وقد تمیزت مابعد الحداث

 Collageكان فن التلصیق الصوري متمیزة بتعبیریتھا القصصیة، ففي خلق اشكال حضریة 
الفراغ / الخلفیة ، الصلد / الشكل " وسیلة لتحقیق التوازن في عالقات  Collin Roweبالنسبة ل 

قدمتھا  التي إبتدعتھا التكعیبیة اوال ھذه اآللیة الدینامیكیة العالیة التي تمتعت بھالالشكال ببعدین ، " 
عالقات  مابعد الحداثة بمیكانیكیة واضحة في خلق الشكل الحضري الى التفكیكیة لتضعھا في

ً والتجاور الطباقي  Superimpositionالتركیب الطباقي  عمودیاً  Juxtapositionافقیا
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وھذا یخلق فرص التبادل والتداخل بین االنماط المتعددة . تكامل االشكال فیھا ضمن شفافیة عالیة لت
ھذه الدینامیكیة التي تعاملت بھا مابعد الحداثة مع  .لالشكال والوظائف على المستوى الحضري 

  :آلیات خلق الشكل الحضري ظھرت في استراتیجیتین 
  )  Krierرؤیة ( الھندسیة دینامیكیة الكالسیكیة التجریدیة   
و   Hadid التفكیكیین مثل رؤیةالتي وضحت في ( دینامیكیة التعبیریة التجریدیة   

Libeskind  وCoop Himmelblau(  
  التجریدیة الھندسیة لمابعد الحداثة . 1 . 6
ً في المیل نحو العقالنیة في مشاریع  Alan Colquhounیصف      نزعة الكالسیكیة دوما
ر لسبعینیات القرن الماضي في اعتبار كون المدینة كتلة حضریة مستمرة فإن اضافة عناصر التطوی

بد ان تنتمي الى نمطیة السیاق التقلیدي ال رغم من اشكالھا الھندسیة البسیطةبالبمقیاس كبیر و
المضافة الیھ ببلوكات حضریة مركزیة تحوي فناء داخلي او بلوكات خطیة تشكل محاور حركیة 

  ) Broadbent,1990,p.183.( جزء الى آخر في المدینة تریط 
لیبدو اكثر  Stuttgartبخطوط اكثر عقالنیة في مشروع تطویر  Krierعمل االخوان     

والشوارع التسویقیة وفناءات الكتل  Plaza U-shapedمالئمة مع سیاق مدینة برلین ب
قف كعنصر حضري مزجج الحضریة الداخلیة ووظائف خدمیة متجمعة حول محور معمد ومس

  )9شكل ()Broadbent , 1990,p.176.( ضمن النسیج الحضري للمدینة 

   
   Broadbent, p.176: ، المصدر   Luxembourg  , Stuttgart Leinfelden  مشروع ) 9(شكل     

    
 لخلق مجتمعات تدیم نفسھا داخل نسیج المدینة ، عمل" الصغیر جمیل " إعتماداً على فكرة     
Krier  على تجزئة النسیج الحضري لیشكل قطاعات صغیرة یضیف الیھ شوارع وفضاءات تجمع

افة نصب جدید للموقع او إضافة ضوایضاً خلق النصب الحضریة إما بإحضریة حسب الضرورة 
في مشروع  Stirlingكذلك تتوضح الكالسیكیة في اسلوب .صفات النصبیة لمباني موجودةال

 Derby Civic Centreقاعة العرض الكبیرة المزججة وU-shaped  مع  45الموقعة بزاویة
والفناء  Plazaقاعة االجتماعات القدیمة ، ھذه االشكال العقالنیة مع الشوارع التسویقیة حول ال

 ) p.177السابق،.(بالتفكیر بالفضاء الحضري ضمن الكتل  المفتوح امتدت لتصبح نمط جدید
  .)10،11شكل (
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 Gallaratese housing inالتعبیریةالتجریدیة لمشروع)11(شكل             Derbyفي انكلترا مشروع ) 10(شكل      

Milan                                    Broadbent,1990   Civic Centre    المصدر:Broadbent,1990  ،  
          

  التعبیریة التجریدیة لمابعد الحداثة . 2 . 6
في االنقطاع عن التعبیریة الرومانسیة والتركیز  Bauhaus إن التوجھ الذي خلقتھ ال      

بدأ یتحول نحو الرومانسیة بإتباعھا الخطوط واالشكال على التجریدیة الكالسیكیة في خلق الشكل 
العضویة بالضد من الكالسیكیة، ولكن كان البد من بقاء الخطوط التجریدیة في الشكل الحضري 

إنسحب تأثیر . عضویة الذات السباب وظیفیة لھذا أصبحت تعبیریة مابعد الحداثة تجریدیةب
إذا ماكانت (في خلق النتاجات الحضریة على التفكیكیة ومابعدھا  ستراتیجیة التعبیریة التجریدیة

ام أشكالھا سواء الھندسیة  بسبب الدینامیكیة العالیة التي تمتعت بھا خطوط )قد إنتھتالتفكیكیة 
  .الحرة
في مابعد الحداثة اقل    Organismان مصممي االسلوب العضوي Colquhounاعتبر     

اھتمام بنسیج المدینة في مقابل سعیھم لخلق عنصر جدید بھویتھ الخاصة ووحدتھ ودینامیكیتھ العالیة 
خلق الیزال یرى جوانب لل Colquhounبمحاور طویلة وزوایا مختلفة عن السیاق المحیط ، لكن 

المبدع في ھذا االسلوب ألنھ على الرغم من أن ھذه االشكال تتضمن تضاد وبروز قوي للجسم امام 
ھذي ستراتیجي والتآلف مع ھذه (خلفیتھ ، لكنھا تسمح بالالإنتظامیة الواقعیة للمدینة كخلفیة للتحویر

  )),p.184 Broadbent .(االجسام وعالقتھا مع بعضھا 
بناًء على تصوره بأن  Townscapeفكرتھ عن مشھد المدینة  Gordon Cullenطور      

االبنیة، االشجار، الماء، الطبیعة، : العمارة كفن تعتمد على فن صیاغة العالقات بین عناصر البیئة
تنبھ لإلختالفات رؤیة متسلسلة  محبوكة بصریاً من خاللحركة الناس وفعالیاتھم المختلفة في دراما 

  .تي تصف االسلوب المعماري، المقیاس، المواد والھیئة الخاجیة لالجسامعن النظرة المباشرة ال
) p.217-219 Broadbent,(  

 تتوضح في  Le Corbusierتصویریة الحداثة ذات النظرة العقالنیة كما عند إستمرت      
الذي اتبع سیاسة التحول الحضري باالمالء بالمقارنة  Chandigarhتصمیمھ لمركز حضري في 

محیطة باالبنیة الرومانیة على الرغم من رؤیتھ  Florenceاءات حضریة من مدینة   مع فض
  )12شكل (),p.203 Broadbent (. الحضریة بإسلوب الفراغات الواسعة
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Chandigarh  (مشروع 12(شكل   

1978 ,Pérez d’Arce: Le Corbusier’s Capital Group at 
 

بصورة غیر واعیة في طرز تنظیم الشوارع والبنیات  تنمو التصویریة بروحھا المعاصرة     
 Free Formالحضریة العضویة ذات المرونة واالشكال المنظوریة ورمزیة االشكال الحرة 

في تصمیمھ  Krier، یتوضح ھذا في تحول اسلوب ألخالقیات العالیة للوعي الجماليكتقویة ل
للجدل حول االسلوب الكالسیكي لھ یعتبر اكثر مشروع مثیر الذي Dorchester  لمشروع توسع

. خال انواع مختلفة من زوایا النظرتالعب في تفاصیلھ الدقیقة بھدف ادحیث 
)Broadbent,p.338()13شكل(  

وتنظیم عناصر  1978في Kresge College تجسدت حركیة مابعد الحداثة في تصمیم     
من جزء الى آخر في الجامعة  االبنیة في اشكال خطیة أحدثت ربط سھل واستمراریة في الحركة

فأصبح الشارع ھو مركز تجمع الفعالیات الحضریة لكن تعدد واجھات االبنیة وتغیر زوایاھا 
  )14شكل () Broadbent,p.356( . وضعھا في صراع مع ارؤیة التصویریة للشارع

  

         
  Moore  لKresge Collegeتصمیم ) 14(شكل              Krierل Dorchester  مشروع توسع)13(شكل  

 Broadbent,1990:المصدر                                   ، Broadbent,1990:المصدر
     
 Noli إلعادة تصمیم مخطط Roma Interrottaمن اھم المشاریع التعبیریة لمابعد الحداثة  
تستند على  لفكرة، االمعماریین لتصمیم قطاعات في المدینة دینة روما بمشاركة مجموعة منلم

في االشكال الھندسیة لالبنیة المستعارة من نتاجات  والمخطط الحركي للنسیج نحت المشھد الطبیعي
واالستعارة  Michael Graves ،Aldo Rossi  ،Rob Krier سابقة للمصممین من أمثال 

 خلفیة عند ال-من المعابد المصریة واالبنیة النابولیونیة الضخمة المستلھمة عند تصمیم الشكل
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Collin Roweتبدو كشظایا  ، ھذه االبنیةfragments 1979,(.في النسیج الحضري      
(A.D. )15،16شكل(  

 
  ،    Aldo Rossi : Roma Interrotta تصمیم) 16(شكل    ،               Roma Interrotta :تصمیم) 15(شكل   
 Colin Rowe  ،1978  1979,:، المصدر      A.D     1978   1979,:المصدر      A.D.   

   
   De Constructivismالتفكیكیة او مابعد البنیویة او الالبنیویة 

یؤكد دیریدا على ان التفكیكیة ھي حركة بنیویة وضد البنیویة في وقت واحد فھي تعمل على     
مدینة عصفت بھا ھز البنیات بعد افراغھا من طاقة معناھا الحیة فتبدو البنیات اشبھ ما تكون بھیكل 

".     فنحن نفكك البنیة"كارثة للطبیعة او الفن، فنحن نفكك بناًء او حادثاً مصطنعاً لنبرز بنیانھ وھیكلھ 
فیعتمد دیریدا على تحریك العمل الفني بطریقة تسمح بإعادة التفكیر بھما بلغة االطر فال حدث ثابت 

فالتفكیكیة تبحث . وماذا یعود لخارجھ  بین ماھو جوھري وماھو الجوھري ، وماذا یعود لالطار
عن آلیات اثارة الشك في ایة براھین فلیس ثمة مركز او بنیة والمركز عنده خارج النص وداخلھ ، 

 ) 1992سلدن ،. (انھ اللعبة المتواصلة بین المركز والالمركز 
لثمانینات وبدایة لقد مثلت التفكیكیة االفكار النظریة الرئیسیة لخلق االشكال منذ اواخر ا     

والنزعة نحو الشفافیة والتزجیج  fragmentationالتسعینات، وتدور مفاھیمھا حول التجزئة 
look like crystals  حركیة  بخط واحد او عدة ) عادة مثلثات ( واستخدموا اشكال ھندسیة

ء خطوط لتساعد على تحریف شكل البنیة االساسیة وخلق امتدادات للشكل للحصول على فضا
  ) Moffat , 2007( .یبدو شكل النتاج بصریاً فوضوي وغیر متوقع . اضافي وغیر محدود 

في  "City Edge for Berlin"ل  Daniel Libeskindالفوضى ھي رؤیة  ھذه    
 فھو لم یستخدم أي من الوسائل التقلیدیة لخلق الشكل الحضري، Arktische Blumenتصمیمھ 

عنصر معین ولكنھ إعتمد استعارة قطرات الثلج الذي شبھھا بزھرات كالتناظر مثالً او السیطرة ل
شكل من عالقات ھذه وفكك البنیة فیھا لیمتد عنده التعقید عبر الكل المت Arctic Flowersمتجمدة 

  .ألشكال ومقیاس الشظایا المتناثرة ذات تنوع رائعوحدة غنیة القطرات لینتج 
 )Broadbent,p.246()17شكل(  



ӨƶҰƺƵǚ ¤ǛǊүǄƵǄƾƲҚƵǚǃ  ҒƃӨƾǂ Ƶǚ ҒƶҰƹ32  ơƀҰƵǚ¤)(A  əӨƞƵǚ.3¤2014                  دور الحركات الفنیة في خلق الشكل الحضري 
                 

 
111 

 

 
       the Parc de la Viltette  ،Tschumiمشروع )18(شكل                Arktische Blumenتصمیم )17(شكل 

: Arctic Flowers المصدر:Broadbent,1990      1988,:المصدر      A.D.   
       

إستجواب الساسیات العمارة فھو  Tschumiل  the Parc de la Viltetteمثل مشروع  
شكل الحضري ممكن إنشاؤه بدون الرجوع الى القوانین التقلیدیة للتكوین، إثبات بأن تنظیم ال

المشروع ھو تركیب لثالثة انظمة تتمثل بالنقاط والخطوط والسطوح والتي ھي  . التسلسل والنظام
نظام النقاط تمثل بشبكة مربعة ونظام الخطوط ھو مجموعة من  ،Bauhaus اساس تطبیقات ال

حت عن شكلھا نحو االلتواء والتكسر ونظام السطوح ھي المربع والدائرة المحاور الكالسیكیة أزی
والمثلث مجموعة من النماذج النقیة ذات الدالالت الغامضة ترجع الى الكالسیكیة االغریقیة، 

 juxtapositionالمتقاربة تسمح بتعددیة االرتباطات االفقیة  fragments االجزاء المستقلة
االستبدال، االستدعاء، وتركیب االنظمة الثالثة عمودیاً بآلیات التكرار، القلب، 

superimposition  ،الھیمنة الحداث معقدة تتحدىینتج آلیات التشویھ، التداخل، التعزیز 
        )18شكل ( (A.D.,1988)وة تكون مصادر لالكمال والالنظام االشكال المثالیة ومثالیات النقا

ن نحواالشكال التفكیكیة كإمتداد نحو تؤثرھم بالشكالنیة میل المعماریی  Eisenmanعتبری    
التي خلقتھا االشكال الھندسیة الالمتوازنة للبنائیین الروس  radical formalism الثوریة

Constructivist ن الماضي، وبالنتیجة أضاف المعماریین التفكیكیین ومنذ اواخر راوائل الق
صلة الربط بین الحداثة ومابعد الحداثة ، التعبیریة ، :  القرن الماضي مراجع عدیدة الشكالھم مثالً 

واشكال الفن المعاصر، في محاولة لدفع  Minimalismالتكعیبیة ، التبسیطیة او االختزالیة 
 pragmaticالعمارة المعاصرة بعیداً عن مایضعھ المعماریین المھنیین التطبیقیین

practitioners    قواعد"ك rules  "الشكل یتبع الوظیفة  او نقاوة " ا الحداثة مثل كما دعت لھ
  " .الشكل او اظھار حقیقة المواد البنائیة 

منھج التفكیكیة في تعاملھا مع الطبیعة ھي في ان كل شيء في الطبیعة یخضع للتغییر     
والتطور بإستمرار لھذا الیوجد اي شكل في الطبیعة مطلق او نھائي فھي التسعى لخلق ابنیة كعمل 

     .منھ دون التأثیر على كمال الشكل ني متكامل فال یمكن االضافة الیھ او السحبف
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(A.D.,1988)   في ضرورة استمراریة  تإنعكسعلى العمارة  ت ھذه النظرةقطسُ عندما و
  .دینامیكیة التفكیكیة في نتاجات العمارة المعاصرة

 *Contemporary Architectureالعمارة المعاصرة توجھات 
الى ان ما یعتقد بأن العمارة المعاصرة ھي عمارة مستقبلیة في  Charles Moffat یشیر      

ولكن في الحقیقة  ھناك افكار رئیسیة یتعامل من خاللھا المعماریین  ،اشكالھا وبما یوحي باالختالف
  :المعاصریین مع الشكل وھي 

  .إعادة استخدام االبنیة القدیمة لخلق شيء جدید. 1
على العمارة العضویة التي تحاول الذوبان مع البیئة حولھا بجعل اشكالھا اكثر  التركیز. 2

  .تموجاً او تكامل النباتات مع التصمیم الھیكلي للشكل
  .مابعد البنیویة او باالحرى الالبنیویة. 3
  ) Moffat , 2007( . استخدام الكومبیوتر للمساعدة في عملیة التصمیم. 4

 ااالنفتاح نحو العالم حولھب) توجھات نھایة القرن العشرین ( صرة العمارة المعا بدأت     
، فأصبحت العمارة المعاصرة تستلھم من النمو ات والھیاكل الضمنیة المخفیة فیھوالفضول نحو البنی

بالبحث عن االشكال والبنیات المنطقیة في الطبیعة كمصدر   ذتالعضوي في جوانب الحیاة وأخ
ظواھر معینة مثل حركة المتجسدة في من الطبیعة  ھانتاجات ستعارتأفل، لاللھام في ابداع الشك

من خالل خطوط  یر فكرة تجرید شكل القارب مثالً السمكة او االشكال الموجیة لتعمل كآلیات لتطو
   .اخذت رومانسیتھا من دینامیكیتھا العالیةتعبیریة رقیقة 

ھو مقترح  Zaha Hadid ل لفي أسطنبو Kartal-Pendikالمخطط االساس لمشروع      
ھذا المخطط عتمد ، ی.C.B.Dلتطویر مركز مدینة جدید ُیضاف الى قطاع االعمال في المدینة 

تخلق غرز تربط البنى التحتیة للمشروع المتمثلة في منظومة الطرق جانبیة خطوط حرة متموجة 
ور الطولیة الرئیسیة حامل ھذه الخطوط الجانبیة مع المتكا, مع السیاق الحضري المحیطالرئیسیة 

مرنة مھیكلة للمشروع ككل مشكلة حزم تتنوع بین كثافات بنائیة  soft gridناعمة یخلق شبكة 
متمثلة في ابراج ُتوقع ترتفع ھذه الشبكة في مناطق معینة تعطي النسیج العمودي للمدینة متفاوتة، 

القطاع الحضري لھا  في سیناریو حضري مستمر حولھا ذو انماط شكلیة متجاویة مع وظیفة
 .واطئة االرتفاع ذات أنماط شكلیة زخرفیة perimeter تتحول ھذه االبنیة الى كتل حضریةو

فیبدو النظام الحضري دینامیكیاَ ذو قابلیة كبیرة للتوسع بھیكل من االشكال الحضریة المتكیفة 
   .لتتوازن مع احتیاجات البیئة الحضریة الجدیدة مع نسیج المدینة حولھا

 )arcspace,2012()19شكل(  
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Istanbul  ,Zaha Hadid, Kartal-Pendik, 19(شكل   تصمیم(  

 
 
 

في كوبنھاغن،  Ørestadenلمنطقة  Daniel Libeskind المخطط االساس الذي صممھ
لیكون في مركز الھدف منھ ربط مركز النقل االساسي في المدینة مع مركز االعمال الرئیسي فیھا 

 .ن خطوط السیارات والقطارات وطریق المطار الرئیسي مع خط مترو كوبنھاغنالتقاطع بی
العناصر االولیة للمخطط مصممة حول فضاء حضري مركزي بشكل بیضوي دینامیكي تخترقھ 

الفضاء الحضري ھو  .طابق والتي تمثل جوھر المشروع 25المحاور الحركیة نحو البرجین ذو 
أن  Libeskindمتموجة ومنحرفة بإتجاه البرجین التي عمل شریان حركة المشاة محاط بواجھات 

تكون عالمات داللة مشابھة البراج الكنائس ذات القمم المدببة في المركز التاریخي 
  )20،21شكل(.للمدینة
  

  
  arcspace2012:في كوبنھاغن، المصدر Ørestadenلمنطقة  Daniel Libeskindتصمیم ) 20،21(شكل 

 
تقدیر لفكر الحیاة الحضریة للقرن الواحد والعشرین  مشروع بأنھال Libeskindیصف   

وتكریم للتقالید المتنوعة لمدینة كوبنھاغن فمنطقة المشروع ستكون ملیئة بالطاقة والكثافة البنائیة 
  .والحركیة والخطوط المتموجة التي تبدو كصدى لموسیقى حیاة المدینة نفسھا

  )arcspace,2012 (  
  
  
  
  
  
توجھات نھایة القرن العشرین وصوالً الى نتاجات ھنا  Contemporary Architectureیقصد بالعمارة المعاصرة *

  العمارة في الزمن الحاضر
 



ӨƶҰƺƵǚ ¤ǛǊүǄƵǄƾƲҚƵǚǃ  ҒƃӨƾǂ Ƶǚ ҒƶҰƹ32  ơƀҰƵǚ¤)(A  əӨƞƵǚ.3¤2014                  دور الحركات الفنیة في خلق الشكل الحضري 
                 

 
114 

 

بھدف تقویة  West Kowloon Terminusلمجمع الحضري لمحطة ل Aedas متصمی    
في الصین في اكبر شبكة قطارات في التاریخ،  Beijingو  Hong Kongوتطویر العالقة بین 

یربط مخطط الحركة االرضي مع كل المشروع ولكنھ یعمل  45mالھیكل العمالق المرتفع ل
  .خط السماء المرتفع لمدینة ھونغ كونغالواجھة المقابلة ل ناء وتؤكد علىكعالمة دالة تشیر الى المی

  

  
  arcspace2012:، المصدر West Kowloon Terminusلمحطة  Aedasتصمیم )22،23(شكل

 
ھذا المشروع یعمل كبوابة لھونغ كونغ یخلق فضاء حضري مفعم بالحیاة یرتبط مع السیاق  

لمتطورة المعاصرة بخطوطھ المتموجة الحضري حولھ ویعمل كشاخص ممیز لھویة المدینة ا
الدینامیكیة الذي یعطي ایحاء لدخول عالم المدینة المستقبلیة المرنة لتقبل المھاجرین بین ھونغ كونغ 
والصین وبھذا ترمز الشكل الى العمل النمطي لمحطات النقل كنقاط ھجرة مؤقتة تستضیف 

  )22،23شكل() arcspace,2012( . المسافرین 
لتحدید البحث فرضیة البحث تجسد في االطار النظري الذي توصل إلیھ  إن إثبات  
یدیولوجیات التي ألھمت الحركات الفنیة حسب تعاقبھا الزمني وصاغت من أجلھا إستراتیجیات اآل

مع  ھمتعاملیمكن للمصممین المعماریین إتباعھا لتجدید أسالیب تصمیمیة حددت من خاللھا آلیات 
  ) : ضحھ الجدول اآلتي كما یو( الشكل الحضري

  
  تحلیلي لوصف الخصائص العامة وراء آلیات خلق الشكل الحضري) 1(جدول رقم 

  )الباحثة : المصدر(  
  
لتوجھات ا

  الفنیةوالحركات 
یدیولجیة اآل

  السائدة
الستراتیجیات 

  التصمیمیة
  الحضري لیات التعامل مع الشكلآ

الرومانسیة 
  الجدیدة

الطبیعة 
  مصدر االلھام

ء االثراءات احیا
الفنیة للعصور 

الوسطى في انماط 
  وظیفیة مھمة

  كنائس –الغوطي 
 –عصر النھضة 
  ابنیة تقلیدیة

 –الكالسیكیة 
  ابنیة عامة

اظھار خصائص جمالیة داخل -
االبنیة وعناصر زخرفیة مبالغ فیھا 

  بھدف الرفاھیة
اظھار الرومانسیة في حركة -

الخطوط وتنوع سطح الحجر لیكون 
واكثر تعبیریة عن اً اكثر تعرج

موضوع التمثال النحتي لتصبح 
  االشكال اكثر تحررا

التناقض في اللون الظھار -
االختالف بین االجسام والعناصر 
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المعماریة في خلفیة المشھد فیضیع 
المعنى المباشر ویكون البحث عن 

  حاالت الرمزیة
الكالسیكیة 

  الجدیدة
  
  
  

  التجریدیة-1
  تكعیبیةال-2

  

التمسك 
ظم السابقة بالن

دون تغییر 
وصوالً الى 

ي ذالمثال ال
كسھ كانت تع

االصول 
  االغریقیة

الالتمثیل 
المباشر للعالم 

  الواقعي

االتجاھات 
المنمطة في خلق 

  الشكل
  
  
  

تحویل مبعث 
االلھام سواء مشاھد 
حیة او ساكنة الى 
  سطوح ھندسیة

اعتماد صفات االجسام رابطة لكل 
  الفنون النشاء لغة تحلیلیة

تخدام النظام التقلیدي للعناصر اس
  في العالقات الجدیدة لالشكال

  
ناء المشھد في تنظیم معقد یعاد ب
ق مستویات شفافة یتداخل فیھ من تطاب

  الجسم وظلھ مكانیا

رفص كل  الحداثة
الطراز 

البرجوازي 
  كاسلوب للحیاة

اتخاذ توجھات 
  اقل شكلیة

ازالة كل ماھو غیر عملي 
بین الفضاء والتركیز على العالقة 

والضوء مع اشكال بسیطة تركز على 
  االحساس بالمادة

  
  مابعد الحداثة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

نزعة 
الكالسیكیة في 

المیل نحو 
  العقالنیة
  
  
  
  

دینامیكیة 
التعبیریة 
  الرومانسیة

فرص  خلق
التبادل والتداخل بین 

االنماط المتقدمة 
لالشكال والوظائف 

  الحضریة
نمطیة السیاق 

ة الیھ التقلیدي المضاف
  االشكال الجدیدة
االسلوب 
  العضوي

 collageالتلصیق الصوري 
خلق وسائل لتحقیق التوازن في 

  عالقات الشكل الخلفیة
  
  

اشكال ھندسیة بسیطة بلوكات 
  منفتحة الى الداخلحضریة 

  
كمحاور طویلة اشكال متراكبة 

  وزوایا مختلفة عن السیاق المحیط
  

  التفكیكیة
  
  

اعادة 
التفكیر في كل 

اھو ثابت م
واثارة الشك في 
  كل یقین وحقیقة

خلق فرص 
التبادل والتداخل بین 

االنماط المتقدمة 
لالشكال والوظائف 

  الحضریة
اعتماد لغة االطر 
في تحدید العالقة بین 
ما ھو جوھر البنیة ام 

  خارجھا

 superعالقات التركیب الطباقي 
imposition اقي افقیا والتجاور الطب

juxta positionعمودیا  
  

 fragmentationالتجزئة 
النزعة نحو الشفافیة من خالل 

 look like crystalsالتزجیج 
  تعدد المراجع الشكلیةبسبب -
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فوضویة الشكل 
  النھائي

محاكاة روح   المعاصرة 
العصر 

 مكیة الدینا
المتسارعة 
  والمتحولة

یط المعماري التنم
  للنماذج االولیة

لنماذج الشكلیة لاالستعمال الواسع 
ومقیاس كامل لالنماط الشكلیة االولیة 
واعادة العمل علیھا سواء كتجرید او 

  كتمثیل
تجسید االشكال الموجیة في 

  خطوط تعبیریة رقیقة
   االستنتاجات   

تعلقت بصورة خاصة ببنیة الصورة  –طورت نظریات الفن وعبر تاریخھا ادوات  1   
في حین كانت العمارة اقل اھتماماً في ایضاح ھذه الجوانب حتى  –وتمثیلھا والروایة البصریة فیھا 

  . ولو كانت موضع اھتمام طروحات نظریات العمارة لكن لم ینعكس ھذا تماماً ضمن تطبیقاتھا
، لم تعد التقنیات المتبعة عند الفنانین تأخذ منحى متطرف منذ بدایات القرن الثامن عشر * 2   

ً مزاوجة بین افكار الحركات لحركة معینة وإنما كان ھنا في إظھار وآیدیولوجیات فنانیھا ك دائما
  .تعبیریة مشتركة یبحث عنھا الفنان دون التقید بتقنیات محددة 

أظھرت الحداثة الحاجة الكبرى لتحرر العمارة من كل ماھو غیر عملي من زخرفة  * 3   
تقلیدیة عند الفنانین وھذا ما تسبب في حدوث وتعقید فلم تعد مھتمة بإحیاء االثراءات الفنیة للحرفیة ال

  .االنقطاع بین النتاجات المعماریة والنتاجات الفنیة 
من الضروري ان تعمل النظرة التحلیلیة للعمل الفني كمرجع شكلي للنتاج الحضري  * 4   
  :على 

  البحث في البنیة التي وراء المظھر
  التحرك بین االوساط المختلفة 

  وتوضیح المفاھیم الفكریة وراء النتاج البحث عن تطویر 
یتضح إبداع المعماري في قدرة كل مشروع او شكل لتصمیم حضري على إضافة *  5    

ً لإلسترتیجیات آلیات جدیدة للتعامل مع الشكل حسب اسلوب وشخصیة كل معماري  ووفقا
ھدف البحث في تحدید الجدول التحلیلي السابق یحقق ( التصمیمیة التي تضعھا التوجھات المختلفة 

  .)آلیات التعامل مع الشكل الحضري وفقاً للتوجھات الفنیة السائدة في حینھ 
االستعمال الواسع للنماذج الشكلیة ومقیاس كامل  تتمثل في العمارة المعاصرةآلیات  * 6   

تجرید فیھ  ال" لالنماط الشكلیة االولیة واعادة العمل المتواصل علیھ سواء كتجرید ام تمثیل مباشر 
  ."كالسیكیة عالیة والتمثیل فیھ رومانسیة عالیة 

ً حین أظھرت  *7     لمشاریع  عملیة التحلیلتحقق البحث من فرضیتھ المطروحة سابقا
التعبیریة "  :إستراتیجیتین أساسیتین تعمل من خاللھا على خلق اشكالھا الحضریة وھيالمعاصرة 
( التي یعمل علیھا الشكل الحضري آلیات التعبیریة التجریدیة ، وإن  والتجریدیة الھندسیة التجریدیة

نحو محاكاة الرومانسیة في خطوطھا العضویة في تعبیریتھا تذھب )  Zaha Hadid مثل مشاریع
واالشكال الموجیة ولكنھا تبقى تجریدیة كضرورة حضریة في تبسیط االشكال للسیطرة على 

 Orderلتتوضح فیھا محاكاة الكالسیكیة باشكالھا ذات اف التجریدیة الھندسیةأما آلیات المقیاس ، 
ولكن تذھب ھذه التجریدیة الھندسیة نحو التعبیریة في جرأة ) وطرحھ المعاصر krier( العالي مثل 

 Himmelblauمثل ( اشكالھا ذات الخطوط الھندسیة المعقدة بزوایاھا الحادة الحركیة 
لیات التي اآل لبحث من تحقیق ھدفھ في إستكشاف، وبھذا تمكن ا) Libeskindو   Eisenmanو
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وإیجاد أجندة عمل للمعماریین والمصممین الحضریین تمكننا من فھم االعمال الفنیة وتطورھا 
ن لدینا القدرة على خلق نتاجات متنوعة قابلة لتكوَ ضمن ستراتیجیتي التصمیم المطروحة أعاله 

  .للتحول والتغییر 
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