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  الخالصة 
عض التوجهات النظرية التي طرحت مفهوم السمو في العمارة ، في ظهرت في اآلونة األخيرة ب

الوقت الذي برزت فيه بعض النماذج المعمارية التي تعكس الكثير من المعالجات التي تشير بمضمونها 
إلى تحدي قدرات اإلنسان الكامنة في معالجة وتركيب التكوين المعماري ومواجهة العوامل الخارجيـة  

على المبنى ، حيث برز جزء من هذا التحدي في طبيعة الهياكل اإلنشائية المنتخبة التي  والبيئية المؤثرة
إذ لم يقتصر المعنى اإلصطالحي للسمو على ذلـك  . عكست بالتالي شعوراً بالبهاء واإلبهار والجالل 

ر ومميز ، فحسب بل تعداها ليرتبط بالهيبة والرفعة والعظمة والتي جاءت بعمومها لتشير إلى شيء مبه
أما من الناحية العلمية وبعد تقصي جذوره في الفلسفة الظاهراتية والنفسية جاء ليرتبط بعلـم الجمـال   

aesthetics  وبمفاهيم أخرى تفصيلية كالغرابة ،the uncanny  والبشاعةgrotesque   والال محدوديـة
the indeterminate  ـد   . في العمارة ، نتج عن ذلك أنماطاً مختلفة لتجسيدات المفهوموبشكٍل عـام ع

هـذا الموضوع أحد روافد اإلبداع الفني الذي لم يطرح سابقاً بشكٍل متمفصل وإنما بشكل مستمر إبتداءاً 
مروراً بتجريدية الحداثة وحتى طرحه بشكل محدد فـي   القرن التاسع عشر stylisticallyمن طرازية 

طبيعة تأثير هذا المفهوم في الشكل المعماري من خالل  عند تقصي. نظريات علم الجمال لما بعد الحداثة 
أنماط معالجة الهيكل اإلنشائي للمبنى ظهر قصور الطروحات السابقة التي تناولت هذا الجانب ، فتحددت 

عدم وجود تصور واضح عن طبيعة الجمـال السـامي   (التي نصت على  مشكلة البحثعلى إثر ذلك 
 (الذي نص علـى   هدف البحث، وتحدد بضوءه  )ية للشكل المعماريالمتحقق في نمط المعالجة اإلنشائ

 ) تحديد مفردات السمو في العمارة وبما يخص تحقيقه من خالل نمط المعالجة اإلنشائية للشكل المعماري
، وتطلب تحقيق ذلك منهجاً تألف من عدة مراحل ؛ إبتدأ أوالً ببناء إطار نظري مؤلف من جـزئين ؛  

راء التي بحثت مفهوم السمو في العمارة ، والثاني إسـتخالص المفـردات الرئيسـية    األول مناقشة األ
وتضمنت المرحلة الثانية تفحـص  , والثانوية التي تحدد المفهوم في العمارة من خالل الهيكل اإلنشائي 

التكوين طبيعة المفردات المشتقة في نماذج معمارية منتخبة برزت فيها هيمنة المعالجات اإلنشائية على 
المعماري ، ليتم فيما بعد إستنتاج طبيعة مؤثرات مفهوم السمو من خالل المعالجة اإلنشائية في الشـكل  

  .  المعماري ، وأخيراً تحديد اإلستنتاجات النهائية للبحث 
          ،الجمال السامي ، الغرابة ، البشاعة ، الشـكل المعمـاري    السمو ، الجالل ، اإلبهار ، :الكلمات المرشدة 

  .الهيكل اإلنشائي 
 

Sublimity In Architecturea Study of The Emergence of The 
Sublime In Architectural Form Through Structure 

Manipulation 
Abstract 

Within the discipline of architecture, theory is a parallel discourse which 
describes the practice and production of architecture and identifies challenges to it  
especially in its structural composition .  

One of the most important theoretical contemporary terms is sublimity . 
where the term of aesthetic theory had changed , and sublimity was one of the key 
concept in nineteenth century and romantic aesthetic . 

Following its root in phenomenological and psychological approaches in 
which rhetorical effects of the sublime are described in details , which reflect 
sense glorious , luxuriousness and beauty . 
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Terminological meaning of sublimity not only refer to this name but 
extended to express highness , dread and grandeur . the postmodern notion of 
sublimity present itself today in several guises including the uncanny , grotesque 
and the indeterminate . 

Analysis of previous studies addressing sublimity in architecture has shown 
lack of an adequate knowledge concerning the application of sublimity concept in 
architectural composition . In particular , emphasis was placed upon the nature of 
sublimity that achieved through different structures , and that what the research 
problem concentrates on " There was no previous perception about the aesthetic 
sublime that is accomplished through the structure manipulation in architectural 
form " . To achieve this it is necessary to : First phase , formulate conceptual 
framework composed of two parts ; first , discuss theorists ideas that laid the 
groundwork for today's emerging aesthetic of contemporary sublimity , and the 
second , isolate and structure the main and the secondary indicators of sublimity , 
Second phase , to examine the nature of this indicators on elected architectural 
composition that possess a unique structure and finally to determine the final 
conclusion of the research .   
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