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تقديروشكر   
األستاذة  ،يلالعرفان لألستاذة الدكتورة سلوى مخائأتقدم بخالص الشكر والتقدير والمحبة و

، ةنظريات العمارهندسة المعمارية في جامعة دمشق ورئيسة قسم تاريخ وفي كلية ال

وة األثر متابعتها للبحث خطوة خطوالمشرفة على البحث, فلقد كان لتوجيهها ورعايتها و

ة في كانت الملهمف ،أو جهد وقت، أو عون، أو مساعدة، أي   لم تبخل في أن تمنح و ،الكبير

. إليه أن يحقق الهدف الذي يسعى البحث، وضل شكلأن يكون هذا البحث على أف  

يزة كل خبراتهم الممالذين مهدوا لي بعلمهم الواسع و كما أشكر جميع أساتذتي في الكلية

. متميز ومفيد على طريق المعرفة والتنويرعلمي  نجاز بحثأدوات النجاح إل  

بتقديم  اءساعد في إغناء هذا البحث سوالتقدير لكل من ساهم وبكل الشكر و أيضا   أتقدم و 

. لبيانات الخاصة بموضوع هذا البحثا ، أم المعلومة أمالمشورة  

: منفي كل  أو استقصاء   ليها بحثا  كل الجهات التي توجهت إمنهم أخص و  

مجموعة ، وزارة العدل ،وزارة الداخلية ، وزارة الخارجية ،مجلس الوزراءرئاسة 

. لماليسوق األوراق المالية والمجمع ا، البوابة الثامنة  مشروع ،االستثمار لما وراء البحار  

ن بيانات م هما قدمتل ،االستشارات الفنيةالشركة العامة للدراسات ولى كما أتوجه بالشكر إ

باني بارها الجهة المشرفة على تصميم ودراسات المباعتنجاز البحث كانت ضرورية إل

.العامة  

تور يسار التقدير لألستاذ الدكوفي الختام أحب أن أتقدم بخالص الشكر وعميق االمتنان و

 ،لكليةجاز البحث خالل فترة وجوده عميدا  لنإ الذي تم  ، عابدين عميد كلية العمارة السابق

توليه عمادة  ال البحث بعداستكم ان محمود عميد الكلية الحالي الذي تم  ستاذ الدكتور سلمولأل

سار عابدين األستاذ الدكتور ي ،ساتذة أعضاء لجنة التحكيمالخاص للسادة األشكر وال الكلية،

ت بالمثول عرقاوي الذين تشرفواألستاذة الدكتورة سلوى مخائيل واألستاذة الدكتورة عبير

  أن اكتملت بعون هللا تعالى.بعد  ،سالةأمامهم لمناقشة هذه الر



هداءاإل  

 
،لى كل معماري مبدع ممن حضنتهم هذه الكلية الغالية على قلوبناإ  

، فكانوا أروع سفراء لها، منهادمشق، وتخرجوا كلية العمارة في جامعة    

وأسهموا في صنع الجمال، و جهدوا من أجل أن تكون  ، حملوا رسالتها بمحبة وعطاء  

ول تتماهى مع ماضيها المجيد الذي قدم للبشرية كلها أعمارتهم في حاضرها ومستقبلها،   

كانت هناك حضارة، وال كان عمران. أبجدية بها نقرأ ونكتب، ولوالها لما  
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 تقييم جمالية المباني العامة المعاصرة   ملخص

 : ملخص البحث

 
شكالية إ الباحث واجهي ،عن جمالية الواجهات في المباني العامة في دمشق بحثالفي موضوع 

 التكوين مفاهيم حولن واختلف الفالسفة والمفكر فقد, ريف المتضاربة والمتناقضة للجمالالتعا

يربط الجمال بالفلسفة والقيم  وما ،والتمييز بين الجمال والكمال الجمالي واتجاهات علم الجمال

حتى  ،لى درجة التعارض والتناقضإ ،الجمالية واإلبداع والتكوين الجمالي المادي منه والمعنوي

يستطيع المرء أن يتعرف إلى جمال شيء ما، واختلفوا فيما إذا  ،وضع قاعدة بموجبها أصبح صعبا  

وهل يختلف عن الحكم المنطقي القائم  ،يتغير من شخص إلى آخر ا  ذاتي ا  كان الحكم على الجمال حكم

تي تبوح له إلى الحكمة العميقة ال ن المتلقي ينبغي له أن يصغي أول  إ حيث  ،على التصورات العقلية

رغم و ،ليهإليه، قبل أن يتحدث هو إأن يستمع إلى حديث العمل الفني  ما ينبغينية، بها األعمال الف

 ،العنصر الذي أثر أكثر من غيرهن فإ ،بالجمالاريف الختالف الكبير والتباين الشديد في هذه التع

األحكام  والتباين في التغيرهو " ،وبتأثير شديد في مجال هذا البحث ،وبرز إلى الواجهة

 كغـ س ثابتة باألمتار للطول أو الوفي معظم عمليات القياس التقليدية تكون وحدات القيا الجمالية"

 للوزن. 

بل يتغير مفهوم ما هو جميل ودرجة الستجابة الجمالية  ،ولكن القياس الجمالي ليس له وحدات ثابتة

مستوى الثقافي للفرد أو ال وتشمل هذه المتغيرات  ،لعدة متغيرات قد تكون ذاتية أو موضوعية تبعا  

 . المجموعة

يربط علم الجمال بالعمارة  وتأكيد ما ،الجمالفي ارة هي في مقدمة من يتأثر ويؤثر ولما كانت العم

هو جماليات الواجهات المعمارية في عدد من المباني  البحثوما يهمنا في حدود  ،وفق معايير محددة

الذي يتماهى مع الذوق المحلي في بلدنا المستمد من التراث كونها تمثل الطراز ل ،التي تم اختيارها

وتمثلت في عدد من األبنية العامة في   ،والحضارة العربية والعمارة اإلسالمية واإلنجازات المعمارية

وتطابقها من عدمه مع المعايير  ،وبين القديم والجديد ،بين التراث والمعاصرة والتي جمعت  ،دمشق

الذي  مع التذكير بصعوبة تعريف الجمال ،قق الشروط الجمالية لواجهات المبانيوالمفردات التي تح

وذلك أنه ليس للجمال قانون " ،للجمال "القانون األوحد نّ إ  :بقوله Bayer عبّر عنه الفيلسوف بيير

وبين مفهوم الجمال في العمارة بخصوصيته والتي يجب  ،منا للتوفيق بين هذا المفهوم بعموميته سعيا  

وإن باإلمكان تفصيل وتصنيف مكونات  ,أن تلتزم بمعايير ومقاييس وأدوات تطبيقية جمالية محددة

 . العمل المعماري إلى أجزاء تشمل مفردات المضمون والشكل

ويحتاج إلى العديد من  ،جدا   بين أن القياس معقدتحثية لقياس جمال العمل المعماري محاولة ب وإن أي 

لكي يمكن إصدار  ،البحوث. وهذا البحث يحاول تطوير هيكلية توضح العناصر التي يجب قياسها

وهو  ،ومتحول   متغيرا   الجمال نفسه يعتبر عنصرا   هو أن   ،قياس الجمال والذي يُعقّد ,الحكم الجمالي

ويعتمد الجمال المعماري على عناصر  ,انيتغير حسب شخصية المتلقي والزمان والمك ،يضا  أذاتي 

 ،ويشمل المضمون الخصائص الرمزية والوظيفية للمشروع ،تشمل المضمون والشكل المعماري

يمكن استخدامها ألغراض هذا  ،فهناك معايير ومقاييس معمارية ،وفي الحكم على الشكل

في  الكالسيكية والتحليل الشكلي للمبنى متمثلة بعدد من المفردات المعمارية والصفات الحسية  البحث

وباعتماد  ،وبين العمارة ومفاهيمها ومكوناتها ،محاولة لبناء جسر بين الجمال ومفاهيمه وفلسفته

به على عدد مختار من  تم القياموهو ما   ,لية لهذه المبانيمعايير محددة في دراسة الجوانب الجما

تجاه إلغناء تكثيف األبحاث الالحقة في هذا الذلك عن  ولن يغني ،األبنية العامة في مدينة دمشق

 . وبما يستحقه من متابعة واهتمام ،الموضوع بالمعارف واألفكار
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تأخذنا  ،من المعرفة تصّب فيه بحار وبحار ،المحيط بعينه حروفهافي الجمال مع كلمة تج

في تفسيرها وفي  نساناإل حتاريو ،االستواءمعها صوب المشرق والمغرب ومن القطبين إلى خط 

لكن في النهاية  ،كما احتار على مدى الزمن الفالسفة والمفكرون والعلماء ،تعليلها وفي الحكم فيها

وهو عاجز عن أن يرسو في أي  ،كل الشواطئ حواليه ،كمركب تائه يالطم أمواجها المرء ظلي

   .ميناء عليها

بل الكواكب والقمر وأجرام كما اكتشف اإلنسان من ق ،الجمال سّر من أسرار الكون إن

يكون  ,فيه ويصول يجول ،عينيهفصار الفضاء بقمره ونجومه وأفالكه على مرأى  ،السماء

رحلة األلف ميل في عالم لجمهرة واسعة من الباحثين والكتّاب فاتحة  منالبحث في الجمال 

  .المجهول

من أشكال الجمال إال هي أنه ليس هناك أي شكل المرء نطلق منها يالحقيقة المطلقة التي 

وأّي جمال من صنع اإلنسان هو محاوالت في محاكاة الجمال ، وهو من ُصنع خالق الكون العظيم

أو  ما يصنعهفكّل  ،ولعلّها أول حقيقة يجب أن نسلّم بها ،جان الطبيعي الذي لم تمّسه يد إنس وال

 ا  حيّ  ا  اإلنسان نفسه أنموذجليس أ ،عينه جمالالوليس  جزء يحاكي الجماليبدعه اإلنسان هو 

أليس كل ما نظن أنه جمال من صنع اإلنسان هو بوحي  ؟وقد خلقه هللا في أحسن تقويم ،أمامنا

فكيف ؟ والذي لم يكتشف اإلنسان بعُد ُعشر وظائفه ،وإلهام هذا العقل الذي خلقه هللا في اإلنسان

 صانع جمال وهو نفسه مخلوق؟  يكون اإلنسان

فأبدع األشياء وأجملها هي محاكاة للطبيعة بشكلها المادي أو من هنا، ف ميل بدأ رحلة األلت

 ا  وقد تكون أفكار ،جبل أو سهل أو بحر أو زهرة أو فراشة أو عينان جميلتان ،المعنوي والمادي

 يتمثل لنا وإدراكا   ولحظة تغادره تصبح وعيا   ،أو تهيّؤات أو خياالت في عقلنا الباطن أو صورا  

لنكتشف معناه  ،طويال   ا  وقت تطلب األمروقد ي ،في البدايات ال ندركهوقد  ،ندرك جمالها قد ،لوحة

 .وما الذي شّدنا نحوه وجذبنا إليه ،ومغزاه

نحّسه  ،م الروحءفهو تو ،فالجمال كذلك ،الجمال كالروح وكما الروح تُنفخ في كل كائن حي

وفي كل مهنة وَصنعة  ،أو عمارة اسيقرسم نحت مو ,جميل في الطبيعة وفي األدب والفنفي كّل 

 ،يُنفخ الجمال فيه شيءوفي كل  ,في وردة جوريّة وفي زهر الياسمين ,في حبّة الكرز  في األزياء

 .أو معنى فكري ،أو نتذوقّه كطعم حّسي ،أو نشّمه ،أو نتحسسه ،ونحن فقط نراه

الجمال موجود في  ،هار الحقيقة التي نحّب أن نؤّكدالجمال في األصل موجود وهذا هو جوه

ونحن نجّمل الزهور حين  ,وفي رقصة الفراشة وتغريد العصفور ،الزهور وفي أوراق الشجر

 ,وكل ما نفعل هو تنسيقها ولفّها واختيار شكل يناسب نوع وشكل الزهر فيها ،نجمعها في باقة

 .الزهور لكن جمال الزهرة في األصل موجود ولم يصنعه منّسق ,فتصبح أجمل كمجموعة وباقة

 فالرسام الذي يرسم وجها   ،بين الجمالالمرء  اميّز فيهي ،نهاية الأمثلة كثيرة وإلى ما هناك  

ليسكب  ،أو فرشاته ،وحّرك قلمه ،أم هو أعاد فقط رسمه ،هل هو الذي صنع ذلك الوجه جميال  

  ؟"الموناليزارسم "ماذا نقول في فوإال ، أو انفعاالته ،أو حدسه ،من حّسه على مالمح الوجه شيئا  

ثم تصور ذلك  ،فرسم وجهه ،الرسام لم يكن أكثر من أنه وقف أمام المرآة ما فعلهلعّل كل 

وترك لنا نحن أن نقرأ في الوجه ونخّمن،  ،ترتسم عليه عالمات فرح أو عالمات ُحزن ،الوجه

الصانع  ألم يستوح   ,فيها خفيا   ستشعر جماال  ولكننا نظّل ن ،ال نفهمهاوهو حين يرسم لنا حتى أشياء 

  .لون السماء والبحر والشجر والحجر والوردة الجورية وزهر الياسمين, بيعةلونها من ألوان الط
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يكتشف أحد عظمة الخالق في  وال ،سّره اآلخرين هي إرادة الجمال أن يُخفي عن تُرى هل

ورؤية آخر إال   ،شخص له يفّرق بين رؤ ية ال ،فكل واحد منا يراه ويفّسره ,لعلّه كذلك ،ُصنعه

وال المرأة  ,يستشعره كما البالغ والكبير و ،فال الطفل يحّسه ،بيئته وثقافته وإدراكه وُعمره وجنسه

 ,نفسه اإلحساس ولكن هل ينتابهما ،بجمال الثلج فريقي يتلذذثنين الصيني واإلكالرجل وكال اال

كما  ،وهل يرى الريفي المدينة ,من حولنا شيءوكل  ،س والقمر واأللوان والطيوروكذلك الشم

وألوان  ،فابن الريف الذي تسكنه الطبيعة ويسكنها ؟وكيف يرى ابن المدينة الريف ؟يراها ساكنها

 .لن يرى في تلك القوالب البيتونية كما يرى فيها ابن المدينة ،الطبيعة تسبح في عينيه

وعندما  ,أما ساكن المدينة فقد اعتادها ،ويدهشه تكوينها ،قد يرى ابن الريف المدينة جميلة 

 ،بعيد عنه شيءكالهما يعطش لرؤية  ,يصبح في أحضان الطبيعة يحس أنه في جنان النعيم

ثم فتح  ،استوحى من الطبيعة شكله والمعماري صنع بناء   ،فيها الجمال وخلق ،فالطبيعة خلقها هللا

جاءت بشكل  ,الماديّة أو المعنويّة واالنطباعاتمن الرؤى  فأخرج منها أشكاال   ،خزانة ذاكرته

 ,والخيال في العقل والفكر والذاكرة وخيال،ولكنه مزيج من طبيعة  ،وقد يّدهش ،تصميم قد يُبهر

 .بل تصور فأبدع ؛فهو لم يصنع ،وكلها ليست صنعه

قول هذا فن ،نقارن بينها ،نظر إلى بُرج من األبراج المعماريةنفعندما  ،نسبيا   الجمال يعتبر 

ليست أكثر من مقارنة بين هذا  ،وهذا أكثر حداثة من ذاك وألف خاطرة أخرى ،أكبر أو أصغر

أو  ،فهذا بناء من هذا الطراز ،فآلية المقارنة ذاتها ،التصميمروعة  فيهنظر إلى بناء نوحين  ,وذاك

خارف وهذا أكثر أو أقل في الز ,وهذا من هذا العصر أو من عصر قبله أو بعده ،ذاك

في  شيءبأي  ,مهما َعال ساوي برجا  ن الأ وهو ،بالال لن يخطر في ا  واحد ولكن أمرا   ,والمنحنيات

 .نياغرا بشالالت اباحاتهفي شبّه النوافير الصناعية نولن   ,الطبيعة بجبال الهماليا مهما ارتفع

 هل سنحّس الشعور ,لو وقفنا نتأمل أجمل بناء صممه معماري على وجه األرض :نسأل 

هكذا كانت بكل قوامها وشكلها وزينتها الطبيعية  ,وتنتابنا ذات المشاعر ونحن في مغارة نفسه

وهل هو نفس اإلحساس ونحن أمام أي شكل مشابه  ؟على مدى آالف السنين عها ونوازلهاوطوال

وهل يمكن لقلم معمار أو  ،ثّم تصّور نفسك في المغارة العجيبة مغارة قاديشا ,من صنع فنان

ثم قارن بين الدهشة التي ترتسم على  ,أن يأتي بواحد من مليون من جمالها ،مسطرة مهندس

أن النظرة للعمارة  أال تحسّ  ،وأنت في تلك المغارة ،وأنت تشبع النظر في عمارة وتلك ،وجهك

دون أن تتدخل من وتفتيش عن محاسن أو مساوئ  مقارناتوالبناء والبرج هي  خليط مشّوش من 

روحك  ؛بينما وأنت في قاديشا مثال تحس بتوّحد عفوي بين روحين ,يّة فيكالداخلاألحاسيس 

 .ترى وروح ما

فالعين والعقل هما اللتان تعيشان   ،مقابل برج معماري قفن عندماأن نعترف  يجب   

مها اآلخر ءذلك أن روح الجمال قد وجدت تو ,فالروح هي التي تتشربها ،بينما في المغارة ،الحالة

وهو ما  ,سبحانه" قل الروح من أمر ربي"ن الجمال روح  وإ :فهل ننطلق من هنا لنقول ،فيه

 ،شئت علما   وسّمها ما ,يقربنا أكثر من أن الجمال غير قابل لي ؤطّر في قوالب ضيّقة مسبقة الصنع

وال يعني  ,ولن يكون الجمال كالفيزياء ،فلن يكون الجمال كالرياضيات ،أو نظريات ،أو قوانين

بل نحن نلبسها له لمجرد الشرح والمقارنة  ,هذا أننا ننزع عنه بهذا المعنى أو ذاك صفة العلم

 .والتفسير ليس أكثر

لعلها تنتج لنا شيئا يشبه  ،عناصرهتجميع  عادةيد من المحاوالت لتفكيك الجمال وإالعد تم  

ولكنه يبقى في إطار التفكيك والتركيب والفرط  إن شئت ذلك علما   وسمّ  ,أقربها إلى الطبيعة

 ،ما هو عليه الحال في علوم أخرى ذاوه ،ليست من صنعنا وكما تلك العناصر أصال   ,والتجميع

في قل المعرفة ولن ،فتكون العملية تعليمية ,وغير ذلك ،وعلوم اللغات ،وعلم المنطق ،كعلم النفس



 
 تقييم جمالية المباني العامة المعاصرة                                                                                  مقدمة 

 ث
 

يعلم ما يحسه أن نسان اإلستطيع ي لكن في علم الجمال كيف ,أو الرياضيات أو الكيمياء الفيزياء

   من جمال؟

 وبومجارتن ونيتشه وهيغل وأفالطين وأفالطون رسطوأو سقراط مثل فالسفة هناك   

 تذّكري أن دون من  الجمال يقيم نساناإل ويبقى  ،الجمال مفهوم يحللون ,وغيرهم وسارتر وفرويد

 لكبار  التاريخية  الفنية اللوحات يقتنون الذين بعض سيظلو ,وتفسيراتهم نظرياتهم من أيّا

 قد تكون والتي ,ذاك أو الرسام هذا اسم تحمل ألنها ،لها ثمنا   الماليين عشرات يدفعون ،الرسامين

 وفجأة ,زمانها في بها يهتم أو ،يحبّها لم أحدا   ألن ،المستودعات في مركونة السنين عشرات ظلّت

 أي كتبها كلمة يتذّكروا أن دون من اله ثمنا   كلّه الجمال هي فصارت ،ما شيء الرؤوس في لمع

 .(1) بومجارتن ـب وانتهاء   بسقراط بدءا   الفالسفة من

 القواعد فرض في جمالال علم يتدخل الأ "ينبغي :الفرنسيين العلماء أحد فيلدمان قال وكما

 بل ؛معينة شروطا   للجمال يشترط نأو ،نتاجهإ في الجمال لتحقيق لفنانا بها يلتزم نأ ينبغي التي

 العلماء على يفرض ال الذي المنطق علم شأن ذلك في شأنه ،الجمالية الناس حكامأ في يبحث هو

 .(2)"تفكيرهم خطوات تحليلب يكتفي هو لب ؛عليها يسيروا أن عليهم ينبغي التي التفكير قواعد

 مرّ  فعلى العمارة، في أكثر توضحت لكنها ،الفالسفة عند الجمال تحليل طرق تغيرت

 تنظيم مفاهيم من مجموعة خالل من الدارسين لىإ مهوتقدي المعماري الجمال تحليل تم ورالعص

 وتعددت ،المفاهيم هذه وتغيرت الفني، للبناء الجمال ضافةإ في مساعدة أدوات واعتبرت الشكل،

  المميزة. والبصمة الطابع لها ضافتوأ ،معمارية اتجاهات حددت بل آخر؛ إلى عصر من

 وجود حتمية وعدم الخالف رغمو المعمارية، للواجهات الجمالي لالتحلي على قائم البحث هذا إن

 ليبني األدوات هذه يستخدم البحث أن الإ معماري، عمل كل في المعمارية الجمالية األدوات

ففيها  ,دمشق مدينةل العام الطابع تشكيل في واألساسية مةمهال األبنية من لمجموعة تقييميا   نموذجا  

تجتمع أكثر الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة واألبنية العامة المركزية والمحلية والسفارات 

الزوار والسياح العرب  ليها على مدار السنة أعداد كبيرة منكما يتوافد إ ,والبعثات األجنبية

ومن منطلق  ,فهي تحفل بالمواقع األثرية الغنية بتاريخها وعراقتها وحضارتها ،واألجانب

بأبنيتها  معاصرا   االهتمام الحالي بتحسين واقع األبنية العامة في دمشق لتضيف إلى المدينة طابعا  

ليس  ،بالعمارة الدمشقيةواالهتمام  ,العامة كعاصمة كبرى من عواصم الشرق األوسط والعالم

فنالحظ أن أكثر المباني  ،وبوتيرة عالية متسارعا   ولكنه يأخذ في السنوات األخيرة طابعا   ،جديدا  

حيث األماكن الرحبة المفتوحة  ,العامة تنتقل إلى مناطق جديدة في دمشق كالمزة وكفرسوسة

                                         
 .469-399 الغربية الفلسفة مؤسسي أحد يعتبر يوناني حكيم و فيلسوف :سقراط  (1)

 كبار  من واحدو كبراأل سكندراإل ومعلم افالطون تلميذ يوناني فيلسوف سارسطاطالي أو 322  م ق– م ق384 :ارسطو

 .المفكرين

 ،والعلوم الغربية للفلسفة ولىاأل سساأل وضع ،ثيناأ ألكاديمية ا  مؤسس يعتبر ،كالسيكي يوناني فيلسوف م ق348-347 :أفالطون

 .رسطوأ وتلميذه سقراط معلمه كان

 الفلسفة حركة مؤسسي هموأ مانلاأل الفالسفة همأ أحد يعتبر لمانيأ فيلسوف 1831Hegel-1770 هيغل فريدريش جورج :هيغل

 .الميالدي عشر التاسع القرن وائلأ في مانيةلاأل المثالية

 ا .متميز لغويات وعالم النفس لعلم الممهدين أبرز من كان ،لمانيأ وشاعر فيلسوف :1900 1848 نيتشه ريشدفري

" علم الجمال،  وهو من أدخل مصطلح "ألماني وفيلسوف عالم جمال(  هو 1762مايو  26 - 1714يوليو  17) :بومجارتن 

 .ليصف به الدراسات اإلنسانية لتعريف الجميل

 .النفسي التحليل علم مؤسس يعتبر نمساوي طبيب م 1939-1856 فرويد سيغموند :فرويد

 ،وكاتب مسرحي وروائي فيلسوف( هو باريس 1980 أبريل 15 - باريس 1905 يونيو 21) بول شارل ايمارد سارتر-جان

 .فرنسي وناشط سياسي وناقد أدبي كاتب سيناريو

 
 . 15/4/2013 ومقاييسه الجمال خصائص الشامي أحمد بن صالح  (2)

http://www.alukah.net/culture/0/53060/#ixzz3PvIDIUMj 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1905
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1980
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%AF_%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%AF_%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
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تتيح للمصمم  ,المتممة واسعة ومتاحةبنية الحديثة والمساحات المتاحة للبناء ووجائبه ومرافقه واأل

الحي الدبلوماسي  كما أن هناك وفي تلك المناطق أيضا   ،المعماري حرية الحركة واإلبداع

اختيار بناء  ولقد تمّ  ,كبيرة من الزوار تستقطب أعدادا   ،ومجمعات بيع )موالت( ضخمة وحديثة

جمع القضائي ووزارة العدل في وكذلك الم ،مجلس الوزراء ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية

بنية ومجمعات تجارية وخدمية يقام في ضواحي المدينة من أ لى ماإضافة إ ,منطقة المزة

وقد كان اختيارنا  ,لشهرة دمشق ببواباتها السبع نظرا   -يسمى البوابة الثامنة و ما، أوسياحية

وما  ,ية الجديدة في دمشقللمباني العامة في هذه المناطق لتسليط الضوء على النهضة العمران

يجمعون فيها بين التقليدي والمعاصر في  ،يبذله معماريوها من جهود إلظهارها بأجمل صورة

 .يفتح صفحة جديدة مشرقة في تاريخ دمشق المعاصر ،نسيج معماري

  

 تساؤالت البحث: -2

 يطرح البحث مجموعة من التساؤالت األساسية:

 المكونات األساسية له؟ الجمال وما ما معنى .1

 لها؟ الجماليى وتسمال ني العامة في دمشق جمالية؟ ومالك المباتهل تم .2

وهل  ؟األدوات والمفاهيم المعمارية التي استخدمت في المباني العامة في مدينة دمشق ما .3

 حققت جماليتها؟

األسس التي تبنى عليها  وما ؟تم دراسة الواجهات المعمارية من الناحية الجماليةتكيف  .4

 طرق المقارنة بين المبنى واآلخر؟

 أهداف البحث: -3

 لى:إيهدف البحث 

الذي  ,وهو موضوع الجمال المعماري ,التعريف بموضوع جدلي أساسي في العمارة -1

 الكثير من المعماريين والنقاد، يجاد المكونات األساسية لهإاختلف في تفصيله وتعريفه و

تتمثل بمجموعة من المفاهيم والمبادئ التي تحكم الجمالية المعمارية  التيهذه المكونات 

 في المباني.

 .تحليل الواجهات الخارجيةدمشق و دراسة  المباني العامة في مدينة -2

ومقارنتها لمعرفة  ,طابع مدينة دمشق فيالجمالي لبعض المباني المؤثرة تقييم المستوى  -3

 جات بحسب جماليتها من خالل التحليل.لكل منها ووضعها في در الجمالي ىوتسمال

 تتعلق بجمالية المباني العامة في مدينة دمشق .  ،يجاد مفاهيم أساسيةوضع أسس عامة وإ -4

 أهمية البحث: -4     

تكمن أهمية البحث في دراسة أكثر المواضيع جدلية في العمارة بشكل خاص وفي الفلسفة 

ولم يتفقوا على  ،والفالسفة والفنانون على تعريف الجمالوالفن بشكل عام، فقد اختلف العلماء 

يجاد النقاط إلى إتهدف  ،األولى مراحلالأسس مشتركة لتقييمه، والبحث هو دراسة نظرية في 
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سس التي يمكن ن التعريف األمثل للجمال وأهم األلبيا ,المشتركة بين الفالسفة والمنظرين

 الفني.االعتماد عليها لتقييم الجمال في العمل 

وتقوم  ،في التاريخ المعماري والفلسفي الكثير من المراجع والكتب التي تحمل عنوان الجمال   

ن العمل أال إ ,وتضع نتائجها الخاصة في أسس تقييم الجمال ,على دراسة هذا العلم من عدة نواح  

عن الدراسات النظرية رغم تعددها، والبحث يهتم بهذه المراجع ليجمع  المعماري مازال يقيّم بعيدا  

 ليحصل على نتائج موحدة ومباشرة بهدف التوصل لتحقيق أهداف البحث. ,مة فيهاهمالمفاهيم ال

ن هذه أال إعددة وتشمل المباني حول العالم، إن الدراسات الجمالية في العمارة كثيرة ومت

كل ن معظمها يخص أكما  ,ختالف مفهوم الجمال عند أصحابهاالدراسات تختلف عن بعضها ال

وتبقى فردية  ،بينما تتقلص هذه الدراسات ,و تراثيةأذات قيمة تاريخية  يو مبانأ ,ةمبنى على حد

الطابع العام  في والتي تؤثر ،عندما تتعلق بدراسة الجمال للمباني األساسية الحديثة والقديمة

 للمدينة.

كما تركز  ,الدراسات الخاصة بمدينة دمشق على دراسة المدينة القديمة ومحيطهاتقوم معظم 

وتستثني المباني الحديثة، لذلك  يركز البحث على الدراسة  ،على المباني ذات القيمة التاريخية

وتحت دراسة نظرية شاملة  ،الجمالية التي تجمع المباني القديمة والحديثة ضمن مفاهيم واحدة

 مال في التاريخ القديم والحديث.لمفاهيم الج

 

 مجاالت البحث: -5

لى النظريات الفلسفية والمعمارية إال فكري نظري في الفلسفة، يتطرق يتعمق البحث في مج

يحمل في طياته  ،في موضوع جدلي فكريا   ويتطلب ذلك تعمقا   ،ثم تغيرت عبر الزمن ،التي بنيت

ساسية في بناء أيشكل المجال الفكري قاعدة  والمتناقضة،تلفة العديد من اآلراء واألفكار المخ

فهو يقوم على بناء القسم النظري من البحث الذي يتم تفصيله وتطبيق نظرياته في القسم  ،البحث

 العملي.

 يشمل البحث:

ول يندرج ضمن العلوم ساسيين، الجزء األأأين المجال العلمي: يتعلق المجال العلمي بجز

 ،الثاني ضمن العلم التحليلي الشكلي، حيث يدمج البحث بين قسم نظري فلسفيوالجزء  .الفلسفية

فيما يتم اختياره منها، والمجال  ،وقسم تطبيقي لمفاهيم فلسفية بعد استخراجها وبيان األهمية

 ,وبين التنظير والعمل التحليلي ،ليشمل الربط الوثيق بين الفلسفة والعمارة ،العلمي يتسع أيضا  

 ية والتطبيق الخاص بها. وبين النظر

المجال المكاني: تم تحديد المكان في مدينة دمشق لتميزها بالتعدد الشكلي للواجهات 

المعمارية فيها والناتج عن التاريخ العريق القديم والتطور الحديث وتداخل هذين العنصرين 

تي تجمع بين العناصر وتجاورهما في الطابع العام للمدينة، وتغير هذا الطابع مع قلة الدراسات ال

العاصمة دمشق تتميز عن باقي  هو الذي شجع على اختيار المدينة، كما أن   ,المتداخلة في المدينة

شق كصورة ما يضع دم ،والتي تشمل المباني الحكومية ،المدن السورية بكثرة المباني العامة فيها

 . ةمباشرة للتعبير عن سوري
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 معماريا   فالبحث يعرض فكرا   ،مجال زمني محددالمجال الزمني: يشتمل البحث على 

وهو ما يجعل التحديد  ,ويحلل صورة مدينة بوضعها الحالي ،يشمل الزمن المعاصر ،متطورا  

 .ينحصر بالفترة المعاصرة ،الزماني

 منهجيّة البحث:    -6

 يتبع البحث طريقتين أساسيتين في منهجية تسلسل التحليل لموضوع الجمال وهما:

ولى: طولية، تاريخية، تتبعه من نشأته األولى في الفلسفة اليونانية وفي الفكر الطريقة األ

 وتنتهي به حتى لحظة الدراسة. ،الشرقي القديم

 ،كما يفعل عالم النبات تماما   ,فكارهأرضية تتناول مفاهيمه وأسسه وأهم والطريقة الثانية: ع

  تتألف منه من خاليا وأنسجة.  س ما لكي يدر ،حين يتناول شريحة عرضية من النبات

كما فعلته يمكن أن يتم استخدام هاتين الطريقتين في دراسة علم الجمال أو )األستطيقا( 

 (1)ة التي أشرف عليها "بول إدوارد".موسوعة الفلسف

سوف تتوزع ف ,القسم األول من الدراسة خاص لتعريف وتاريخ األستطيقا ومشكالتها  

في منظومة علم  صبح جزءا  أالذي  ,كل يلمس فيه مالمح الجمال وعلم الجمالالدراسة فيه على 

كما يدرس تاريخ تطور التعريف العام وتغيره مع الزمن  ,و على األقل تحت مظلتهاأفلسفة الفن 

من أن تشمل الدراسة التاريخية تغير مفهوم الجمال في  ومع بروز الفن والعمارة، وال بدّ 

حيث برزت الجدلية في  ,المختلفة في القرن التاسع عشر والقرن العشريناالتجاهات المعمارية 

واعتمدت االتجاهات المعمارية على مفاهيمها ومحدداتها الخاصة بجمال  ،الجمال المعماري

نها الفترة الزمنية التي ظهرت فيها المفاهيم والمكونات الجمالية التي يعتمد عليها أكما  ,الشكل

كأدوات مساعدة في العملية  ،المعمارية كلياتوتدرس في ال ,في تقييم العمل المعماري حديثا  

 التصميمية.

 ،يشمل على تحليل بعض واجهات المباني العامة في مدينة دمشق ،القسم التطبيقي من البحث

راء  : مبنى "مجلس الوزا  هو األحدث بين المباني العامةن بعضهأذلك  ,والتي تم اختيارها بعناية

بأسلوب ما  ،ووزارة الخارجية في كفرسوسة" ويجمع في تصميمه المعماري بين القديم والحديث

 ,ومبنى المجّمع القضائي في المّزة  ,يضا  أمبنى وزارة الداخلية في كفرسوسة وكذلك  ,بعد الحداثة

دينة والمستوحى تصاميمها المعمارية من م ,و"منشآت البوابة الثامنة" في يعفور قرب دمشق

 ،ممزوجة بروح العصر والحداثة عاصمة مأهولة بالسكان في العالمأقدم دمشق القديمة، 

 والغرض من البحث استيفاء متطلباته في معاينة وتحليل األسس والمعايير الجمالية.

 تبينيل ,ستطبق المعايير الجمالية على دراسة هذه الواجهات للمباني العامة التي تم اختيارها

وهي المعايير التي سيتم استنتاجها كأدوات تميز بين  ,مدى التزامها بهذه المعايير خالل البحث

وتتفّحص تطابقها مع المواصفات الجمالية التي يأخذ بها المعمار عادة في  ،الجمال والقبح

 تصميمه المعماري.

 

 

                                         
)1(  جورج إدوارد مور .. فيلسوف بريطاني1873-1958- أثر في كثير من الفالسفة البريطانيين المعاصرين. دافع عن نظريات 

 الف طرة السليمة، وشجع على دراسة اللغة العادية أداة للفلسفة.
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 :علم الجمال األستطيقا أوتعريف  -1-1

ن الجمال أ ويقصد بذلك ،و يدعوأالفعل أي ينادي  من Aesthetics ستخرج كلمة الجمال ت

فة اإللهية التي ، فالجمال هو الصصدورها عنه ليه بعدإتي يدعو بها هللا جميع الكائنات هو القوة ال

وهو أول مخلوقات  EROOSاإليروس  –طة إله الحب اسلى خالقها، وبوإتجذب المخلوقات 

دراك إكثر الحواس قدرة على أو البصر هو  بعلتها،. و يربط الجمال جميع الكائنات العقل اإللهي

 .(1) فالطونأالجمال و هو رمز العقل عند 

الجمال( يفّضل د. سعيد توفيق كلمة مداخل على مدخل في كتابه )مداخل إلى موضوع علم 

 ,بذلك يحذرنا بأنّنا نحمل جواز سفر يأخذنا إلى عالٍم غير محّدد المعالم غير واضح الّرؤية وكأنه

ما نملك رؤية غائمة نحاول أن نلتمس فيها طريقاً  )فكلّ  ه متى شئنا ومن أين نشاءندخل إلي

  .نحاول أن نرسم إطارها( ىهتتما دوداً وح

هو  لى كل ماإمر شائع واإلنسان بطبعه ينجذب أحث عن الجمال في الواقع والحياة إن الب

نسان وفي شكال ومظاهر الجمال في اإلأمن  عظيماً  وجد هللا سبحانه وتعالى مقداراً أوقد  ,جميل

حياة بال  ه الإن :نقول ونكاد ،فتستمر الحياة ,شيع الهدوء في النفس والسكينة في الروحيل ,الطبيعة

ان نفسه القدرة على صنع نسعطى هللا اإلألقد   جمال؟ بالعالم ن نكون في أفهل نتخيل  ،جمال

رحب بحكم الفطرة التي فطر أالحياة  بفضاء ليكون ،ى جميلإلفيحّول ما هو قبيح  ،ضاً أيالجمال 

شخاص والبيئات يجعل ن اختالف الجمال بين األأغير   ,وفطرته على قيم الجمال ,عليها االنسان

فالرؤية  ,و االنطباع الخاطف او االيحاء التلقائيأ ،يتوقف عند النظرة الشاملة حساس به الاإل

يدرك فقط بالحواس الخمس لوجود  فهو  ال ,مالجو  الالأللحكم بالجمال  حقاً  زاناً دها التعّد ميحو

الجمال  فإن "فكرة ,دراك كنهها وسّرهاإيعجز عن  ،وجدانيةوروحانية ومقاييس معنوية وروحية 

ومستهجنا بالنسبة  هذا القول غريباً  . وربما يبدوموض والتعقيد، بالغة الغبطبيعتها  شديدة التجريد

لإلنسان العادي الذي يرى أن الجمال خاصيّة عينية بسيطة واضحة ليس فيها شيء من التجريد أو 

دون الحاجة إلى نظر عقلي من فنحن نشعر بالجمال ونراه في الموجودات من حولنا  الغموض،

وقد ترتّب على كل هذا  ,وغموضاً  إن مفاهيم الجمال من أشد المفاهيم الفلسفية تركيباً  تفلسف.أو 

 (2) للعديد من اإلشكاالت والتساؤالت" ظّل هذا المفهوم على الدوام مثيرأن 

 قام حتى خاص كعلم يعرف لم ،للفلسفة المتعددة الفروع أحد هو االستطيقا أو الجمال علم

 المعلومات بعض في فلسفية تأمالت" كتابه خرآ في (7621–1714) بومغارتن الفيلسوف

 وقام ،(الدكتوراه شهادة عنها لينال قدمها أطروحة )وهي 1735 سنة الشعر" بماهية المتعلقة

 من وصار ,طيقا""االست لفظ عليه طلقأو اإلنسانية المعارف وبقية الجمال علم بين بالتفريق

 :بين بتفريقه وذلك العلم لهذا تعريفاً  وضع من أول فهو" وغيره المنطق كعلم الفلسفية ومالعل

 مكّمال هذا تقسيمه وّسع وقد , Esthetique بالجمال دعاها التي الشعور ومظاهر العقل مظاهر

 الوليد لعلما عن الضخم كتابه في )اليبنز( فلسفة على ومعتمداً  , Walf  )وولف( أستاذه عمل

 (3) .()األستطيقا وعنوانه

 هما:و ظهورهما بزمن قيستا ما إذا ،جداً  متينهم نقطتين في )بومغارتن( عليه مارّكز يتمثل

 أن رأى :ثانياً  ملموسة، حسيّة طبيعة ذات األنه الجمال، علم من جزء الفنية الصور أن وجد :أوالً 

 بين يفّرق بذلك وهو بتحليله. ويقوم الفني يتأمل الفيلسوف ألن فلسفياً  علماً  يكون نأ يمكن الجمال

                                         
 التوزيع و النشر و للطباعة غريب دار ، الجمال عن أو ألفالطون فايدروس محاورة ، تقديم و ،ترجمة مطر حلمي أميرة  (1)

 ،70-69 ص 2000  ،سنة
 .17ص,1992,القاهرة,التّوزيع و للنّشر الثّقافة الجمال, دار علم موضوع إلى توفيق, مداخل سعيد  (2)
 .19 -18 ص 2009 دمشق، والنشر، والترجمة للدراسات طالس دار السورية، الرواية في الجمالية المقوالت شبيب، سحر  (3)
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 حسيّة معطيات إلى تستند التي والدنيا ,والمنطق العقل تعتمد التي العليا المعرفة: من مستويين

 انفعاالت يدرس الذي الخارجي( للعالم الحّسي اإلدراك )علم عنده الجمال وعلم يقينية. غير

 المقدمات وعلى النقطتين، هاتين على وبناء محيطه. ومع ذاته في الجمالية وعالقاته اإلنسان

  (1)" والجمال( للفنّ  والفلسفية العلمية راسة)الد بأنّه: الجمال علم ُعّرف ،لهما الممهدة النظرية

قد ال يكون بومغارتن في حقيقة األمر قد فعل أكثر من أنه جمع كّل تلك األفكار القديمة عن 

فاحتضنت الفلسفة   ,فيه االسموصار صاحب  األستطيقا"اخترع تسمية له هي " الجمال في "علم"

نَّ الجمال بمعناه الشامل ال يقتصر على الفن كما إأي ، تأويالً عه الفالسفة تحليالً وشبأهذا الوليد و

أوجده الخالق، فالطبيعة بكل ما فيها من خضرة وأشجار  ءشييظن البعض، بل يتضمن كل 

وأنهار ووديان وجبال وسماء وأرض وحيوانات وطيور وفراشات وزواحف وأسماك وشتى 

 ،المخلوقات كلها تتضمن مقومات جمالية، ولكن إذا كان الفن يتضمن الجمال كما تتضمنه الطبيعة

 ؟ رق بين مفهوم الجمال في الحالتينفما الف

الجمال الذي ينتجه الفن محاولة إنسانية متخصصة لكشف النقاب عن قوانين الجمال ذاتها  إنَّ 

يكشفها الفنان بتجاربه الناجحة التي توضح هذه القوانين  ,من توافق وإيقاع ونسب وترديد

الجمالية، وبعد أْن تتضح تلك القوانين يُْصبح في اإلمكان تطبيقها على مجاالت أخرى، أما الجمال 

يُْدَرك في الكون المحيط مثلما يُْدَرك في مجال الفن، غير  ،فهومه الثاني الذي له معنى الشمولبم

  .وإنَّما يتم كهدف مقصود ،دفةاصمال يأتي  أي -الفنان–أنَّ الجمال في الفن يصنعه إنسان 

أو  ،أو كيان حشرة ،إذا كان متناسقاً سواء كان في وجه امرأة ،ءشيالجمال يُرى في كل   

أو زورق شراعي يدفعه الريح فوق بركة من الماء أو فكرة حية، والجمال يُْدَرك في  ،حيوان

  .المعنويات في صياغة األلفاظ واألنغام واألصوات والحركات

خارجة عن  وجعلها ،وهي الطبيعة ،من األستطيقا أجمل ما في الكونبومغارتن استثنى 

تصبح أجمل عندما يرسمها   الطبيعةفهو يرى أن  ،وله في ذلك وجهة نظر ،قانونه األستطيقي

وهنا تستدعي الذاكرة  ,وأن الطبيعة برأيه ناقصة الجمال حتى تكمل جمالها ريشة رّسام ،رسام

إن الطبيعة فوق  :يقول أبو علي مسكويهحيث  في كتاب الحكمة الخالدة()آخر يتحّداه   كالماً 

، والطبيعة ه بالطبيعة وال تكتملالصناعة تتشبن إدون الطبيعة، ومن إن الصناعة و ،الصناعة

، عاملة فيها بقدر ليهاإشياء واصلة لهية سارية في األإن الطبيعة قوة إتتشبه بالصناعة و تكتمل، و

 (2)" والمواتاة، إما على التمام، و إما على النقص نفعالمن القبول واالستحالة واال لألشياء ما

فهم يختلفون فيما هو أكثر  ،أن يختلف الناس حول الجمال ومعاييره ومفاهيمه ليس غريباً 

لى الخلط بين الجمال وغيره من إترجع  االختالفاتوبعض هذه  ,منه ووضوحاً  منه تحديداً 

بعكس غير  كما أن الشيء المألوف قد يبدو لنا جميالً  ,مةءالصفات والقيم مثل المتعة والمال

العقائد والتقاليد واألجناس والبيئات الزمانية  اختالفكما أن  ،أحياناً المألوف والعكس صحيح 

 .(3)يؤثر في تذّوق الجمال ،والمكانية والطبائع البشرية واألشكال واأللوان واألحجام وما إلى ذلك

من  التالي: مام ذهننا هوأول سؤال يمثل أ" :متسائالً الضخم  هيسترسل هيغل في بداية مؤلف

أياً كان  الجمال،لى مثل هذه الفلسفة عن إ وماذا الذي سنعتمده مدخالً  ,عرض علمناين نبدأ في أ

كون هذا  :والً أ نقطتان:ن تأسر انتباهنا أفالبد  ،كان العلم ذاته وأياَ  ،موضوع علم من العلوم

أولى تينك النقطتين  يال تنطوفي العلوم العادية  ما هو.كوننا نعرف  :وثانياً  ،موجوداً الموضوع 

                                         
 19 -18 ص 2009 دمشق، والنشر، والترجمة للدراسات طالس دار السورية، الرواية في الجمالية المقوالت شبيب، سحر  (1)
 www.360th.wordpress.com 2010 حزيران-يارأ – نيسان-ذارآ 110-109 العدد" فكر" عابدين، مجلة يسار  (2)
                                                                                        2011 عشر، الثامن العدد باكستان، الهور، بنجاب، جامعة العربي، القسم مجلة الغوري، علي محمد  (3)
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 ومثلثات، مكان،وجود  ىن نطالب بالبرهنة علأو من السخف بل قد يبد شكال،إي أعلى 

في  لخ.إ المغناطيسية،وعلى وجود الشمس والنجوم والظاهرات  ,في علم الهندسة لخإ ومربعات،

يكمن أصل المواضيع في  ،ففي هذه العلوم التي تهتم بما هو موجود في العالم الحسي الفيزياء.

ل أنه يؤكد هيغ ،وعند هذا الحد ،من البرهان عليها يُعتقد أنه يكفي بيانها وبدالً  الخارجية،التجربة 

نبقى بعيدين عن وضع اليد على المفهوم فإننا "في مفهوم الجمال والفن  مهما اقتربنا وقاربنا

 .العلمي للجمال ونكتفي بمعرفة مختلف عناصره ومظاهره"

 الجمال تصورات مختلف في النظر تقليب الى الحاجة تشتد الجمال، علم في" ،هيغل ويقول

 هاقتطبي جرى التي المقوالت وشتى النظر وجهات مختلف استعراض وإلى اآلخر، تلو الواحد

 بالوقائع عقلياً  مقابلتها بعد مفهومها استخالص محاولة وإلى تحليلها، وإلى الجمال، على

 .(1) للجمال" تعريف ىإل بالتالي للوصول بحوزتنا، التي والمعطيات

 اختالفاتهيوم أبدى تشككاً في إمكان الوصول إلى معيار خاص بالذوق، بسبب وجود 

على دعامة علمية  مرتكزةدون قيام أسس من عضوية، أو بعض مؤثرات عاطفية، تحول 

كتب األدبية أن األسس التي كثيراً ما يجيء ذكرها في ال” هيوم“صحيحة في هذا المجال. ويعتقد 

وال يلزم  قبولها،العصور على  جميعالتي أجمع جهابذة النقاد في  األحكام لىالمختلفة، ال تزيد ع

 االعتراضأن تكون هذه األسس كلية بالمعنى الفلسفي الصحيح. ولكن )بيرك( يرد على هذا 

بُحث في  اوإال أصبح كل م ,إلى أسس محددة في مسائل التذوق االهتداءبوجوب التسليم بإمكان 

 موضوع التذوق إلى نوعين: مالسبيل ال طائل وراءه. وقد قَسَّ ذا ه

 .باالرتياحوهو الذي نشعر في حضرته ” الجليل“ أحدهما -1

 وهو الذي يُشعرنا بالسرور.” الجميل“سماه  واآلخر -2

لى مفاهيم إالماضي نظرت بعض النظم الفلسفية : "في يقول اعتراضا مرعي()يلقى 

ولكن هذه النظرة لم تكن  ،شكال للجميلأ"التراجيدي" و"الجليل" على أنها "الكوميدي" و 

وليست عدة  ،فمفهوم الجليل ومفهوم التراجيدي ومفهوم الكوميدي مفاهيم جمالية مستقلة ،صحيحة

ً  االرتباطذلك  ,على الرغم  من ارتباطها الوثيق به ,أشكال للجميل بمجرد  الذي يتضح جليّا

الحديث عن المثل الجمالي األعلى الذي يتسم بأهمية بالغة في مجال فهمنا للجليل والتراجيدي 

وإن المفاهيم الجمالية مثل بقية المفاهيم الفلسفية يجب أن تتحلى  ،وفي الفن ،والكوميدي في الواقع

 عكسه عكساً وأن تكون مترابطة كل الترابط لكي تستوعب العالم الواقعي وت ،بمرونة كبيرة

ال  ،فالظاهرة المحدودة ال يمكن أن تنعكس بكل كمالها من خالل مفاهيم غير مترابطة ,صادقاً 

الظاهرة المحددة  لعالم الموضوعي وعملياته وأشيائهتجّسد غير جوانب مستقلة من ظواهر ا

 . (2)" اهيم والقوانين والمقوالتتنعكس من خالل ترابط المفاهيم ومن خالل مجمل المف

بفكرة  تأريخ األستطيقا،عبر  ربط،الجمال كان قد  مفهوم ن، فإوالكمالالجمال  أما في

ريق نجد اإلغ ولدى ،الحقولومصطلح الكمال له كثير من المعاني. وهو يستخدم في شتى  ,الكمال

وهذه  ,شيء هال ينقصوكان أرسطوطاليس قد ذكر بأن الكامل ما  ,أن الكمال هو شرط الجمال

إال أن الجميع لم يستخدمها بهذا المعنى.  ,ون من علماء الجمال ومنّظري الفنالمقولة أخذها الكثير

وقد يعود ذلك الى أن القرن الثامن عشر كان آخر  ,)الكمال(كذلك لم يستخدم برغسون مفهوم 

                                         
 الثالثة الطبعة بيروت، والنشر، للطباعة الطليعة طرابيشي، دار جورج ترجمة الجمال فكرة الجمال، علم لىإ المدخل هيغل،  (1)

١٩٨٨ 
 األولى، الطبعة والنشر، والترجمة للدراسات طالس دار الجمالية، المقوالت في دراسات والجالل الجمال مرعي، فؤاد. د"  (2)

1991  
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الغرض الذي  عن يتكلمونفبعدها كانوا  لألستطيقا,هذا المفهوم أحد المفاهيم الرئيسية  اعتبرقرن 

هو حين يتالءم شكله مع وظيفته وفق مبدأ  فوظائفية الشيء وكونه جميالً  ,وجد من أجله

             .الغائية

، ال أن يكون موضع التلقي أو الخلقسون يمكن للكمجالكمال ُحكم عليه بالغائية. ووفق بر    

ولكن بمساعدة العقل. فحين يحلل العقل الشيء بالمنظار العملي الذي يميّزه يكون قد  الجمال،شأن 

العقل بعد تحليله له. وهكذا  تنتهي مهمة قيّم الجوانب الوظائفية فيه. وإذا كان هذا الشيء كامالً 

عمل جديدة تعتمد على القيام  الى مرحلة االنتقالكمال هو بمثابة ثغرة تساعد الفكر على الف

جديدة. وفي فلسفة برغسون نجد في العمل  استخدامعن غايات وأحوال  ثأو البحبالتصحيحات 

وأثينا وورثتها روما  ,تاريخ, تلك المفاهيم نجدها عبر البدور الجمال للكمال شبيهاً  الفني دوراً 

فلديه كف  ,لهذا المعيار أي الجمال ما جديداً وبرغسون يقترح فه ،النهضة اإليطالية وأحيتها

فهذا  ,يقيِّم وعن أن يكون معياراً  )اإليجابية(الجمال عن أن يلعب دور حامل القيم األستطيقية 

 .(1) فنياً  الجمال أصبح خاصية للشيء تمّكن شأن غيرها من أن يصبح عمالً 

بأن الكتابة في  ,ذاتية الجمال بلغةتصديره ألحد كتبه في علم  براهيم فيإيعترف د. زكريا 

ويظهر من تصديره معارضته  ,"ميدان الدراسات الفنيّة والجماليّة " تجربة تقتضي الصبر واألناة

كما لدى أفالطون فليس هناك سوى أشياء جميلة تقع  ذاته،للقول بالجمال المطلق أو الجمال في 

 .(2)"استطيقية يكشف عنها تذوقنا الفني توموضوعاعليها عيوننا 

 وهو ،ذاتها الفلسفة هو الجمال نأ يرى البعضف والفلسفة، الجمال بين وثيق ربط هناك

 الفلسفة ينبوع هو الجمال  نأ "شليخ" فيؤكد ,منها ويكون منه تكون ال فكيف ،ومدخلها ينبوعها

 ويضرب ,مبهرة فنية عمالأ من الفنانون أبدعه وما والشعر نوالف األدب بروائع ويذكرنا األول

 شيئاً  نأ لىإ ذلك ويُرجع "ا"األوديس و "اإللياذة" والشعر واألدب الفن في الروائع هذه على مثاالً 

 في اليونان والفالسفة والفنانين المفكرين بهؤالء أبحر الذي هو ,وحده والجمال الجمال يسميه

   للجمال الشرعي األب هي الفلسفة نأ  يعني وهو ,الفلسفة فأنجبت العميقة الفكرية التأمالت بحار

 أن كما ،وفكرها يحاءاتهاإ الجمال من وتستلهم األولى يرتهاس الفلسفة تعاود نبأ ويطالب

 كل لىإ األساس المدخل هما والجمال الفن نأ وعنده ،أيضاً  االتجاه هذا أنصار من هو "كروتشه"

 .(3) فلسفة

 ,الجمال علم عن الفلسفة إبعاد لىإ يدعونف األخرى الضفّة على هم ومن اآلخر االتجاه أما

  ذلك كل وراء واعتبره باالسم برجسون اتهم الذي  برتليمي" "جان التيار هذا مقدمة في ويقف

 وهي ،الفلسفة وبين الجمال بين خلطوا حين ,الجمال بحق ارتكابها تم التي األخطاء من الكمّ 

 فن عن فيلسوف يتحدث عندما أنه يبدو :متهّكما برجسون" " ويقول ,تُغتفر ال خطيئة رأيه حسب

 يعتقده فما ،األحوال كل وفي ,يقول ما يفهم مصٌور من فما مثالً  جماليته ليكتشف التصوير

                                         
(1)  http://azaheer.org  *01/04/2013الجمال علم في متقصية نظرة    
 57ص ،1992 القاهرة، والتوزيع، للنشر الثقافة دار جمالية، دراسات عطية، الحليم عبد حمدأ  (2)

  " الفن مشكلة" لكتابه تصديره في إبراهيم إلى زكريا إشارة     
 1988ذكريا ابراهيم , فلسفة الفن في الفكر المعاصر , سلسلة دراسات جمالية , مكتبة مصر , القاهرة ,    (3)
.الرومانسية قيام على الكانتية، ساعد اتباع من الماني فيلسوف 1854- 1775 شليخ*  

 مىعاأل للشاعر غريقيةإ شعرية ملحمة همأ وديسااأل مع تعتبر و طروادة حرب قصة تحكي شعرية ملحمة: اإللياذة *

.الميالد قبل الثامن وأ التاسع القرن الى يعود الملحمة تاريخ و هوميروس  . 

 حصار بنهاية تبدأ هي و جزءا 24 من تتكون و الميالد قبل الثامن القرن في هوميروس وضعها شعرية ملحمة :األوديسا *

.بيوتهم الى المحاربين عودة بدء و طروادة . 

* الجديدة الهيغلية المدرسة أتباع من إيطالي فيلسوف(  1956 - 1866) كروتشه بينيديتو     
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ر ويمارسه ويفهمه يعنيه الذي التصوير عن بعيد تماماً  آخر شيء هو تصوير أنه الفالسفة  المصوِّ

  ."منهم نقترب ولن الفالسفة عن يدينبع نظل نأ لنا فاألفضل باألسبا ولهذه ,ذاته

إّن اختفاء األنساق والمذاهب الكبرى والتمرد على النزعة المثالية هي السمة المميزة للعقل  

صبحت أو ,مثالياً  ال واقعياً  صبح تفكيراً أكما أن التفكير الفلسفي  ,الفلسفي في القرن العشرين

بالعلم باستثناء الوجودية وطغيان األسلوب النقدي على مجمل الفلسفات  كثر ارتباطاً أالفلسفات 

والنصف الثاني من القرن صار يوصف بعصر الكلمات والرموز  ,أكثر من أي عصر سابق

وأهم هذه الفلسفات  ,نتيجة لسيادة فلسفات اللغة والتحليل ثم ظهور فلسفات ما بعد الحداثة بعدها

ما جاءت في دراسة لمجموعة من الباحثين في مؤسسة عبد الحميد ك -التي ناقشت مفهوم الجمال

                                                                                   هي:   ؤسسة العربية للنشرشومان والم

لية )جورج مور جيمس ، ديوي (* والتحلي بيرس،*والبراجماتية ) )برجسون(فلسفة الحياة 

(* الوضعية المنطقية )كارناب( *الفينومينولوجيا )هوسرل(* الوجودية راسل، فيتجنشتين، 

، وية )بارت ، فوكوي)مارسيل ، ياسبر ، هيدجر، سارتر (* النظرية النقدية )هابرماس(*  البن

 (1)( *كور (* التفكيكية )دريداشتراوس(* مابعد الحداثة ، فلسفة التأويل )جادامير ، ري

فإذا هم اتفقوا حول  للجمال،زكي نجيب محمود عدة أسئلة حول فهم الناس  وريطرح الدكت

لمقياس الذي يجعل وما ا والتعليل،سيختلفون في التفسير  فإنهم تأكيداً  التعريف،الفهم وربّما حتى 

  :جميالً وهذا  اً ذلك الشيء قبيح

ثم يبدأ اختالف  جماله،فتتفق على  ،على الشيء الجميل قد تلتقي أنظار الناس جميعاً "      

قد جعله في  ،فماذا في هذا الشيء أو ذاك والتعليل،الرأي فيما بينهم حين يبدؤون في التفسير 

                                         
)1( *برجسون )1859-1941( فيلسوف و عالم فرنسي كتب في علم الفيزياء و علم الحياة و علم النفس و علم الفيزيقيا و 

.الفلسفة و الفن بين يخلط كان و فلسفته في ثنائي هو و" الدين و خالقاأل منبعا" كتبه من  

 يُعتبر، كما. جيمس وليم مع الَعَمالنِيَّة أو الفِْعالنية مؤسس يُعدّ ( . 1914-1839) أمريكي وفيلسوف سيميائياتي: بيرس*

 . المعاصرة السيميائيات مؤسسي أحد سوسير، دي فرديناند جانب إلى

      النفس علم في مؤثرة كتباً  كتب. الحديث النفس علم رواد ومن أمريكي فيلسوف(  1910 - 1842)  جيمس وليم *

  البراغماتية الفلسفة زعماء من وزعيم أمريكي نفس وعالم وفيلسوف مربي( 1952 – 1859) ديوي جون *    

 وناقد ومؤرخ ورياضي منطق وعالم فيلسوف الثالث، راسل إيرل( 1970 - 1872).   راس ويليام أرثر برتراند: راسل*

 أياً  يكن لم أنه أقر أنه إال سالم وداعية واشتراكياً  ليبرالياً  راسل كان حياته من مختلفة مراحل وفي. بريطاني اجتماعي

 .العميق بالمعنى هؤالء من

 جماعة واعتبرت( منطقية رسالة) الفلسفية عمالهأ ولأ من عبقري رسل اعتبره 1889 فتجنشتين يوهان جوزيف لودفيج*

   .الفلسفة في تحول نقطة بمثابة( منطقية رسالة) كتاب أن فيينا

  .المنطقية التجريبية الفلسفة زعماء أبرز وأحد  ألماني، ومنطقي فيلسوف كارناب، رودولف*

 .الظاهريات ومؤسس ألماني فيلسوف( 1938 - 1859  )  هوسرل إدموند28*

  ".1889 سنة باريس في الفرنسي والفيلسوف الكاتب ولد مارسيل غابرييل *

 الى ينتمي العشرين، القرن في المعدودين ألمانيا فالسفة وأحد النفسي الطب في بروفيسور هو ياسبرس تيودور كارل *

 .العام النفسية الباثولوجيا أعماله أشهر ومن ، الوجودية الفلسفة في المؤمن التيار

 إدموند إشراف تحت فرايبورغ جامعة في درس ألمانيا، جنوب ولد ،(1976– 1889)   ألماني فيلسوف هايدغر مارتن  *

 .والحقيقة والحرية الوجود مشكالت إلى الفلسفي اهتمامه وجه. 1928 عام الظاهرياتا مؤسس هوسرل

  المعاصر عالمنا في والسياسة االجتماع علماء أهم من يعتبر معاصر ألماني اجتماع وعالم فيلسوف هابرماس يورغن  *

 حقوالً  لتشمل أعماله واتسعت ،  اجتماعي ومنظر داللي، أدبي، ناقد( 1980 -1915)  فرنسي فيلسوف بارت روالن  *

 .والوجودية البنيوية بعد وما والماركسية كالبنيوية عدة مدارس تطور في أثر. عديدة فكرية

 ".العشرين القرن من األخير النصف فالسفة أهم من يعتبر فرنسي، فيلسوف( 1984 - 1926) فوكو ميشال  *

 .الجدد المحافظين أليديولوجيا الملهم البعض يعده ألماني، أصل من  أمريكي فيلسوف( 1973 - 1899) شتراوس ليو  *

  بتجديده وأيضا[ 1] والمنهج الحقيقة الشهير بعمله اشتهر. ألماني فيلسوف ( 2002  - 1900)  جادامير جورج هانز  *

 (.الهرمنيوطيقا) تفسيرية نظرية في

 حقل في اشتغل التأويلي، التيار ممثلي  أحد معاصرهو إنسانيات وعالم فرنسي فيلسوف(  2005 -1913)  ريكور بول  *

 أشهر. السرد سؤال رائد ريكور يعتبر. سوسير دي لفريديناند امتداد وهو بالبنيوية، باالهتمام ثم ومن التأويلي االهتمام

 (.المعنى وفائض الخطاب -والحكي الزمن-والحقيقة التاريخ- التأويل نظرية) كتبه
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أم هو  الكاملة؟أهو ـ في نهاية التحليل ـ ما به مّما ينفع الناس في حياتهم  ؟جميالً أعين الناس 

 (1)" وذاك؟أم هو شيء غير هذا  ينفع،بغّض النظر عّما ينفع وما ال  وتكوينه،صورة بنائه 

وما  الروح،يربط الكاتب تذّوقنا للجمال بالجانب الروحي المتأّصل فينا والمستمد من عالم 

فندرك  ندركها،إالّ صفةٌ  والجمال في األشياء الجميلة ما ه فيرى أن ذلك؛نصفه بالقبح يتنافر مع 

وعلى عكس ذلك الشيء الذي نصفه  ر؛الجوهمن حيث  أن بينها وبين الجانب الروحي فينا شيئاً 

فاألشياء الجميلة تُذّكر الروح فينا  أرواحنا،إنما هو شيء يحمل صفة تتنافر مع حقيقة  بالقبح،

" المستمدة من عالم األشياء الجميلة كلها تشترك في "الصورةوذلك ألن هذه  الروحانية،بطبيعتها 

    .قبيحاً وإذا ما خال شيء من تلك الصورة كان  الروح،

أو تسمعها  العين،تلك التي تقع عليها  وحدها،أن نعتقد أن للجمال مقاييسه الحسية  أمن الخط

فالجمال  العصبية،أو تتحرك بها لمسات األطراف  اللسان،أو يتذوقها  األنف،أو يشمها  األذن،

فإذا التقى فالسفة الجمال في بعض الجوانب أو  ووجدان،وعقل  وشعوٌر،وإحساس  وروح،مادة 

 كنهها،فستضل هناك في عالم الجمال مناطق يعجز الفكر الفلسفي عن إدراك  العناصر،

وما  ،فليس العقل وحده هو القوة القادرة على استكناه كل أسرار الوجود أبعادها.والوصول إلى 

فَإِنَّهَا ال تَْعَمى اأْلَْبَصاُر َولَِكْن تَْعَمى ) ... :ولحكمة يقول هللا تعالى في كتابه العزيز فيه،خفي 

ُدوِر.( )الحج: من اآلية  .(2)(  46اْلقُلُوُب الَّتِي فِي الصُّ

هناك وسائل تقريبية من وسائل الحس تسمح بصعوبة يقول أفالطون عن مزايا الجمال: "

الموضوعات من األصل هذه بتصور صالت القربى التي بقيت في كبيرة لعدد قليل من الناس 

حينما كان هؤالء الناس ينعمون بالصحة السعيدة ويتبعون زيوس  ,في الزمان الغابرالذي تحاكيه 

وغيره من اآللهة األخرى أبصروا الجمال المتألق وأصبحوا بفضل هذه الرؤية السعيدة مريدين 

تي تنتظرنا في مستقبل ب الوكنا نخلو من جميع المصائ ،لألسرار التي قدسناها أيام كنا كاملين

، وكنا مريدين يسمح لنا وقتئذ بالنظر إلى تلك الرؤى الكاملة البسيطة الهادئة السعيدة أيامنا

الجسد والذي حمل معنا ذلك الشبح الذي سميناه ألننا كنا أصفياء الن ,فأبصرناها في وضح الضياء

لى التطلع الى إهو الذي يدفعنا  :الجمال كما يقول برقلسف. الحلزون بقوقعته ارتبطنا به ارتباط

  . (3)لقبيادسأشرحه على  وهو فيالعالم العلوي الذي يربطنا بالعلة االولى 

-إلى أبعد من هذا فينكر علم الجمال أصال ًفيقول: "إنني ال أسلم    ويذهب "جورج سانتيانا" 

فرع خاص يمكن أن نسميه باسم )فلسفة الجمال( فإن ما اصطلحنا في العادة  بوجود-الفلسفة  في

كمثل فلسفة  مثلها في ذلك ,دراسة لفظية مجرد -يبدو لي فيما -لى تسميته باسم )فلسفة الفن( لهوع

إال مجرد لفظ مائع  ليس -الجمال علم-ثم يؤكد ذلك بقوله: إن لفظ "استطيقا" التاريخ سواء بسواء"

 (4)األعمال الفنية واإلحساس بالجمالفي األوساط الجامعية لإلشارة إلى كل ما يمس  اً حديثاستخدم 

في  ال بوصفه ضرورياً  التصور،في كثير من األحيان في  المثال،على سبيل  الجمال،يظهر 

ومالحظاتنا  حدسناما تكون  وكثيراً  ذاتية.نما كمنبع عرضي لعرض متعة إو ولذاته،ذاته 

وهي التي  الباطنة،فكما حال تصوراتنا  ،أصالً دراكاتنا الحسية الخارجية خداعة ومغلوطة إو

وفي علم الجمال على سبيل  الهوى!ى إلالحيوية بحيث تقودنا ال محالة  قدر من أكبرتنطوي على 

                                         
    )1( زكي نجيب محمود،  هموم المثقفين، دار الشروق، القاهرة، ط2، مجلّد 1، 1كانون الثاني 1989 ص 249

)2( * بشير خلف، الحس الجمالي ونعمة التذوق،القلم الفكري. 

http://www.aklaam.net/newaqlam/aqlam/show.php?id=2460    

* Alcibiades بن كلينياس Cleinias 3( ألقبيادس: قائد عسكري وسياسي أثيني ينتسب بوالدته إلى أسرة ألقمايون( 

Alkmaion  أثينة خسارة أسباب من رئيساً  سبباً  كان تهوره أن والمحدثين القدامى المؤرخين من كبير عدد ويعتقد األرستقراطية،

.إسبرطة أمام(  م.ق 404 - 431) البيلوبونيز حرب  

 )4( جورج سانتيانا، اإلحساس بالجمال، مكتبة األسرة، مهرجان القراءة للجميع، مهارات النجاح للنشر ة.
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المثال تشتد الحاجة الى تقليب النظر في مختلف تصورات الجمال الواحد تلو اآلخر والى 

مختلف وجهات النظر وشتى المقوالت التي جرى تطبيقها على الجمال والى تحليلها استعراض 

للوصول  ,والى محاولة استخالص مفهومها بعد مقابلتها عقليا بالوقائع والمعطيات التي بحوزتنا

بالتالي الى تعريف للجمال وحتى في هذه الحال البد ان تحتوي تلك األفكار والتمثالت 

عرضية اعتباطية ال قوام  عسفيهوإال تكون محض نتاجات  اللزوم،صر من والتصورات على عنا

                 (1)لها وال غد" 

تُرى هل الجمال هو واحد من هذه األشياء األكثر عظمة في الحياة والتي تظل  :وهنا نتساءل

 وعند هذا الحّد يستوقفنا  ما ،ن نفلح في فهمهاأدون من نها تسيطر علينا أمع  ,عصيّة على فهمنا

حين اتهم علم الجمال بأنه يبحث عن الشروط التي يحس المرء معها  ,فرويدقاله عالم النفس 

ويحتجب اإلخفاق كما  ،لطبيعة الجمال وأصله ن يقدم شرحاً أولكنه يعجز عن  ,باألشياء جميلة

وليس بوسع التحليل النفسي مع األسف أن  ,تحت سيل من الكلمات الرنانة الجوفاء يحدث غالباً 

ويتهم فرويد علم الجمال التقليدي بأنه سجين التمييز  ,كثر مما قيلأحول الجمال  مقبوالً  يقول شيئاً 

مثلما هو أمر الفصل بين "الملكات" وبين العقل والحساسية  ،الميتافيزيقي بين الشكل والمضمون

                 (2)دون "المحتوى"من دون "الشكل" أو "الشكل" ن مأن نفهم "المحتوى"  كما لو كان ممكناً 

وعلى  مواضيعها،حتى في إطار العلوم غير الفلسفية يمكن ان تحوم الشكوك حول وجود 

ي أنفس، لروح ، ، يسعنا ان نتساءل هل ثمة وجود لسبيل المثال في علم النفس، في مذهب الروح

ال في إيكون لها من وجود  ي حين الأ، األشياء من طبيعة ذاتيةحين تكون ، ال ماديةلكيانات ذاتية 

، في المادي الحسي، وهكذا يظهر الجمال، على سبيل المثال، فال تدخل في عداد العالم الروح

نما كمنبع عرضي لعرض إ، وفي ذاته ولذاته اً كثير من األحيان في التصور، ال بوصفه ضروري

 .متعة ذاتية

 ليست إال صورة من صور التفكير الفلسفي وجزءاً  ،الفنية والجماليةالنظريات واآلراء إن 

، من حيث أن تراكميتها تمتد ذات طبيعة فلسفية ، بمعنى أن المعارف الفنية والجماليةمنه أساسياً 

ن النظريات التي يضاد ، ولذلك ال غرو أن نجد الكثير مكما في المعارف العلمية ال عمودياً  أفقياً 

إلى ذلك نستطيع أن نصف  واستناداً  ،تخالف في أمور جوهرية أو عرضيةأو ت، بعضها بعضاً 

جد أن الكثير من اآلراء التي ون ،سلسلة النظريات واآلراء الفنية والجمالية بالتداخل والتشابك

ربما  بل ؛اندرجت في أكثر من مذهب ونظرية بغض النظر عن التباعد التاريخي والجغرافي

            (3))اإليديولوجي( بين هذه المذاهب والنظرياتالعقائدي 

 يصفهن أوكل منهم يريد  ،الفالسفة والمفكرون وغيرهم معرفة قفزأصبح الجمال كنز 

فنشأ الجدل الذي لن ينتهي  ,غيره أحدوال  ،ويّدعي الفهم فيه ،ويعّرفه ويحتكر المعرفة به

لكنه جلد  ،جديداً  فهمه بصيغ تتجدد وتلبس جلداً  يصيغن أوسيستمر طالما وجد فيلسوف يحاول 

ن يوجدوا أيستطيع هؤالء  وحتى ,ذاتههو الجمال  ،هو األصل والفصل اً ظاهري يغطي جسم

ويضعون له المقاييس والنسب وفق  ،يؤطرون الجمال وابدؤ ،ليها في رؤيتهمإرضية يستندون أ

نها تصب في كلمة واحدة هي أال أ ،ولكنها كلها ومهما تفّرعت وتشّعبت ،حسابات خاصة بهم

  .الجمال

                                         
  الثالثة الطبعة بيروت، والنشر، للطباعة الطليعة دار طرابيشي، جورج ترجمة الجمال فكرة الجمال، علم الى المدخل هيغل، (1)

١٩٨٨ 
 )2( سارة كوفمان، طفولة الفن ، تفسير علم الجمال الفرويدي، ترجمة وجيه أسعد، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ١٩٨٩

 )3( عزت السيد أحمد، فلسفة الفن والجمال، دار طالس للدراسات والترجمة والنشر، 1993 ، ص10.  
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الفلسفة تريد  ,ليهإيريد أن يسحبه  وكل   "علم الجمال"هو علم نتيجة ذلك صار هناك  للجمال 

هي  ن الفلسفة تاريخياً أوالمعروف  ,من فروعها وصاحبة السلطان عليه بها وفرعاً  العلم خاصاً 

وصار فيما بعد علم  ،علم جمال تحت مظلتهانساني فصار الجمال التي تسيطر على الفكر اإل

علم لى جانب إفصار علم الجمال  ,سماء والغرض واحدتبدلت األ ،فلسفة الفن وتحت نفس المظلة

فتصبح ثالوث  ،ليكتمل ثالوث العلوم المعيارية التي تدرس الحق والخير ،خالقالمنطق وعلم األ

  .الحق والخير والجمال

في  أساسياً  بُْعداً  ,والتعامل مع الجمال الجمالي،واإلبداع  الجمالية،يشكل الموقف من القيم 

وتنعدم  فيها،وتنتفي وسائل التعبير عنه  الجمال،التي تخلو من  اإلنسانية. فالحضارةالحضارة 

وال تلبّي أشواقه  اإلنسان،ال تتجاوب مع مشاعر  متخلفة،لهي حضارة  فيها،صناعة موضوعاته 

   .وال تعبّر في اآلن نفسه عن إنسانيته والجمال،النفسية ونزعته الفطرية إلى الخير والحّق 

 إْذ كان وما يزال مظهراً  اإلنسان،في حياة  كبيراً  بمعناه الواسع دوراً  لقد لعب الجمال والفن

ووسيلة تعبير هذا اإلنسان عّما يحّسه من  المخلوقات،من مظاهر تميّز اإلنسان العاقل عن باقي 

ومستوى  اإلنسان،ارتفع معه مستوى هذا  التعبير،وكلما ارتفع مستوى هذا  وانفعاالت،مشاعر 

 فيها.الحضارة التي يعيش 

بل يكاد يكون لكل  ؛حتى وقتنا الحاضر ليس هناك "مصطلحات" لعلم الجمال متفق عليها

)حدس(، والعمل الفني عند هيدجر )شيء(   عالم مصطلحاته الخاصة. فالفن عند "كروتشه"

"ال  هو مجرد "متخيل" أو  واألعمال الفنية مجرد أشياء. والموضوع الجمالي عند "سارتر"

  .وعي" ونجد "التمرد" عند ألبير كامواق

 الفيلسوف نظرية من المستنبط ذلك هو الجمال علم حول الجدلية هذه يقارب الذي المفهوم إن

 كلّ -,عّدة معرفية فروع خالله من تقوم بيني علم هو الجمال علم أن يرى والذي ,"بيردسلي"

 أو بالخبرة المتعلقة المشتركة المنطقة تلك بدراسة -الخاصة ومفاهيمه ومناهجه بطريقته

 كيةدراإو حسيّة جوانب من االستجابة أو الخبرة هذه عليه تشتمل ما بكل الجمالية االستجابة

 . (1)واجتماعية ومعرفية وانفعالية

بتعاريف  يبقى الجمال علماً  ,إلى صوفيّة أفلوطين وواقعيّة أرسطومن أخالقية أفالطون 

 واالختالف عليهالجمال  فعلم ,للغةعن أن يكون له قواعد ثابتة كالقواعد بالنسبة  وبعيداً  مختلفة

أو يأخذ موقعه  ،قدميه يقف علىلم يستطع هذا العلم أن  .يزال مستمراً  وما كان قديماوفيه 

علم أخذ أبعاده في  له كأيددة العلوم األخرى. ومن ثم فال تعاريف واضحة ومح المناسب بين

 والمعرفة.ميادين الثقافة 

فكار أعند نظريات ومدارس ومذاهب و نتوقف فيه قديماً  إّن مفهوم الجمال ليس مفهوماً 

بل  ؛وينتهي أمره إنه موضوع قديم حديث ,ومنظرين ومفكرين القدماء منهم والمحدثين فالسفة

فهو يتحرك في كل  ,االحتماالتعلى كل  مفتوحاً  نّه موضوع مستقبلي سيظلإ :نستطيع أن نقول

 ،ال رأي صاحبه ونظرتهإو شرط أدون قيد من ي اتجاه أوفي ، وفي كل العصور واألزمان ،وقت

ع من الوقت ليدلي سام الباحث والمفكر والفيلسوف متّ طالما أّن هناك أم يضاً أوقد تكون شكوكه 

فيظل  ، يكون عندنا من أدلّة لنجزم فيهفال ،فهل ذلك ألنه مفهوم روحي ،بدلوه في الموضوع

ليه إختلف النظرة وقد ت ،ويخزنه العقل في خزائن الذاكرة ،تلتقطه العين ،نسانيرتبط بروح اإل

دور  ,فللزمان والمكان والعمر والثقافة والبيئة وغيرها كثير ,وقت نسترجعه عنها وقت تخزينه

                                         
 8/1/2005   1 ج– الجمال علم ، فكرية مفاهيم بغدادي عصام  (1)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=29425 
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وفي نظريات  ،و حتى فكرية جامدةأقوالب لغوية ن نحدده في أكيف لنا  كهذه، حال وفي ،في ذلك

فكل معرفة  ,يساعدنا على تعميق فهمنا له وتأسيس رؤيتنا له ،وفي إطار معرفي محدد ,وتعاريف

س الطريقة التي بنف ,ن تتجاوز رؤية قبلهاأوكل رؤية جديدة لن تستطيع  ،تِبنى على معرفة سبقتها

 ,ذا أفسحت لها المركبة األخرى الطريقإال إ ،أمامهاخرى أن تتجاوز مركبة أال تستطيع مركبة 

 كما تّدعي؛ خرىألى إحدد خطواته في االنتقال من خطوة ن يكون للجمال علم يأوهل يمكن 

أو قواعد  ،ن الجمال هو علم محدد منضبط بقواعد كقواعد اللغةأالنظريات والفروض الفلسفية ب

فة وِرؤى المفكرين والباحثين في الجمال عن ناسين أنه فقط يرتبط بتصورات الفالس ,الحساب

 .معنى للجمال
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  :الجمالي التكوين-1-2

 لبنية أساسية مكونات عدة اعرضو كما ،للجمال تعاريف عدة ونالمحلل الفالسفة طرح

 في الجمال لتحليل البحث عليها يرتكز ما هي المكونات وهذه الجمالي، الفكر وصنع الجمال

 مر على الفالسفة فكر في ظاهرا   كان للجمال األساسية المكونات على االختالف لكن العمارة،

 الفلسفة. أو العلوم لىإ وانتمائه الجمال تعريف على خالفال كان كما ،العصور

 عالم فهو ،بالمطلق اتهمكون عناصر على الفالسفة اقاتف موضع يكن لم الجمالي التكوين إن

 ويدرس ،المعنى وجمال الذات في بحثبال العقل يقوم وهنا ,واالنفعاالت والعواطف الشعور

 وبين والموضوع، الذات بين يوّحد أن ويحاول ,والمرئية لموسةمال الحسيّة اليومية حياتنا جوهر

 التحليل بعملية العقل يقوم وهنا والجاذبية، الوضوح وبين والتجربة، اإلبداع وبين والتذّوق، الفكرة

  الروح. وحفيف والتناسق، ،والمحاكاة والتفهم، التفكير، طريق عن المتسلسل والتحليل المجرد

 تترابط وكيف طبيعته؟ وما طبيعية؟ فيزيائية عقلية مادة أو مفّكرة مستقلة ذات العقل هل

 بين لفرقا وما ؟واألخالق بالوعي تتعلق عمليات أو والتفكير التحليل مجرد وظيفته هل عالقاته؟

 عناصر إلى آينشتاين أشار لقد  الواقعي؟ الموضوعي والجمال المثالي الموضوعي الجمال

البساطة والتناسق والروعة، وقال: ال علم  في بأنها نظريته بجمال يستمتع وهو ،ثالثة في الجمال

               (1)من غير االعتقاد بوجود تناسق داخلي في الكون

كروتشي ثالثة: الكمال والتناسق واإلشراق. وقال  عناصر الجمال اإلكويني:قال توما 

يتمثل فيها جوهر المدرك،  ،هو التكوين العقلي لصورة ذهنية أو لسلسلة من الصور الجمال

فالجمال يتعلق بالصورة الباطنية أكثر من الصورة الخارجية. وقال پول ديراك: إن وجود الجمال 

ه المواد تنطبق على البشرية. وقال مايكل إنجلو: إن اإلنسان ال في معادالت العلم أهم من جعل هذ

يصّور بيديه بل برأسه أي بخياله. وقال هيجل: الجمال مرجعه الى إتحاد الفكرة بمظهرها الحسي. 

إنه المحاكي  :دافنشيوقال سقراط: الجمال مرادف للمفيد والنافع واللذة النفسية. وقال ليونارد 

وهي غير  ،: الطبيعة تسرها البساطةنيوتن فقالأما  المرئية في الطبيعة.ال الوحيد لكل األعم

مولعة بأبهة األسباب الزائدة على الحاجة. وقال أفالطون: الفنان هو من يأخذ مرآة ويديرها في 

وهو  ،جميع االتجاهات، وقال: الجمال شيء إلهي ومعنى مطلق في جوهر األشياء ال يتغير

ليه النبي زكريا في إفسه هو الجمال الكامل الذي أشار وحزن وهّم، وإن هللا ن للخير أتعابمرادف 

  (2) ما أجوده وما أجمله!"" 17:9

صفات كالقدرة على التمييز  ويذكر سبع ،بأكمله عن الجمال سفرفي الكتاب المقدس يتكلم 

الروحي "طوبى لعيونكم ألنها تبصر"، والخضوع، والتعبّد، والتكريس، والوحدة "قطيع 

معزى"، وأطيب المراعي كجبال جلعاد، والقدرة على فهم كلمة هللا وشفاه كالم النعمة، والطبيعة 

وهذا ال ينطبق على  (.7:4الجديدة مثل "قطيع الجزائر"، وتُختصر في "ليس فيك عيبة" )نشيد 

ليس هناك لغة ف(. 1:45"أنت أبرع جماال  من البشر" )مزمور  :األمور الجسدية. قيل عن المسيح

  (3)تحد مجده وعظمته. 

 

                                         
:  2008 التربية عالم" العالم أرى كيف" غريب،   الكريم عبد   ترجمة  أينشتاين، ألبرت  (1)

http://www.elaph.com/Web/Culture/2008/9/367939.htm#sthash.jXOQ2Fpa.dpuf 
(2)  20100239.html-http://www.vopg.org/magazine/2010/201002/257* 
Preaching the Gospel Voice of  -VOPC)  لكترونياإل الموقع: فيلبس ميالد.د  (3)

http://www.vopg.org/magazine/2010/201002/257-20100239.html) 
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كان للمدرسة اإلنكليزية تأثيرها الكبير في تفسير الجمال وربطه باإلحساس والتمييز بين 

الذي أرسى االتجاه الذاتي  Humeالشعور الخالص بالجمال وبين المنفعة، على يد كل من هيوم 

« أصل مفهومي الجالل والجمال» :، وأدموند بيرك مؤلف كتابLockeولوك في علم الجمال. 

االختباري، ولهذا أمكن عده أحد مؤسسي علم  النفسفي دراساته الجمالية على علم الذي اعتمد 

رة الذي أكد فيه ضرو« تحليل الجمال»الجمال التجريبي، وكذلك وليم هوغارت في كتابه 

 (1) الرجوع إلى الطبيعة كمعيار للتعرف على القيم الجمالية ومعرفة تكوين األحكام الجمالية.

)حالة معينة من االندماج مع مثير أو  :لى الخبرة الجمالية بأنهاإالدكتور عبد الحميد ينظر 

موضوع جمالي، ال لسبب إال مواصلة التفاعل معه نتيجة ما تشعر به من متعة واكتشاف وارتياح 

 حالة معينة من االندماج، أي درجة معينة منه، فاندماج هيأو قلق، بتأثير من هذا التفاعل. و

يانا ما يكون سريع األمد، وأحيانا ما في عالقة ما مع موضوع جمالي أح هأو استغراق نساناإل

ت عاود هذا التفاعل مرايكتفي بالتفاعل معه لمرة واحدة، وقد يلفترة طويلة، وقد  يكون ممتدا  

 . (2)ومرات

مجاالت معرفية كثيرة لعل أبرزها أربعة  فيا ممصطلح اللحظة الجمالية ومن ثم ن تكّون

هي: الفلسفة وعلم الجمال والنقد الفني والنقد األدبي، وربما تعدى األمر إلى حقول أخرى أقل 

بها مثل: علم النفس وعلم االجتماع وعلم اإلنسان ودراسات التحليل الحضاري وغيرها،  اتصاال  

مالية خاصة، على أنهما يقعان في باب فكل حقل منها قد يتناول الفن عامة، واللحظة الج

من ما يتطرق إلى الفن، واللحظة الجمالية جزء منه، ض اختصاصه، ذلك أن الفيلسوف غالبا  

ن منهجيته الفلسفية تقتضي ذلك، والدليل أن نقاد األدب ونقاد الفن إمنظومته الفلسفية العامة، إذ 

 ,انط وشيللر وهيجل وشوبنهور وغيرهمقد تداولوا آراء أفالطون وأرسطو وك ،وعلماء الجمال

وعلى هذا  ،ي بحث اآلثار الناجمة عنهسواء أكان ذلك في محاولة تبين طبيعة الفن وتعليله أم ف

القصير، بما -محافظة على زمانها البرهي” ماليةاللحظة الج“األساس فإن في اجتراح مصطلح 

حدوث، وانخطاف وجداني معبر، من قيمة مركزة وندرة  –على قصرها  –تحمل تلك اللحظة 

عن  وما تنطوي عليه من راحة وانتشاء جمالي شفيف يسمو على الصنعة والمهارة، مبتعدا  

 .(3)بية والقياسات المادية التجريبيةاالصطالحات النفسية والمواقف المذه

ظهر أن ت ،أنه لم يكن لعلم الجمال أو فكرة الجمالية بالمعنى الحديث لها مارك جيمينيزأكد 

غير قابل  بوصفه نشاطا   ,إال في اللحظة التي بات ينظر فيها إلى الفن ويعترف به عبر مفهومه

بومجارتن حدود علم الجمال على قصر   كما ,مهمة أخرى ذات طابع تقنوي لالختصار في أي

الفن الذي يبدعه اإلنسان، وأخرج الجمال الطبيعي من ميدان الدرس الجمالي، وتابعه في ذلك 

 فالسفة ونقاد وعلماء جمال كثيرون، حيث رأوا اجتماع الجميل وغير الجميل في الطبيعة جنبا  

بما هو جميل، ورأوا كذلك أن عمر الجميل في الطبيعة  إلى جنب، فلم يجدوا الطبيعة تحتفي دوما  

                                            (4) .، إذ سرعان ما يعتريه الذبول والموت واألفوليكون قصيرا  

 

 

                                         
 . 1966مكتبة مصر ,  ، زكريا ابراهيم , فلسفة الفن في الفكر المعاصر , دراسات جمالية  (1)
 .35 ص ،2001 مارس الكويت، واآلداب، والفنون للثقافة الوطني المجلس الجمالي، التفضيل. عبدالحميد شاكر. د (2)
 الكويت، ،2006 سبتمبر - يوليو ،1 العدد ،35 المجلد الفكر، عالم مجلة نقدية، فهم محاولة ـ الجمالية اللحظة. مقابله جمال  (3)

 10-9 ص
 .44 ص ،2009 ،1 ط بيروت، للترجمة، العربية المنظمة داغر، شربل. د: ترجمة الجمالية، ما. جيمينيز مارك   (4)

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=11849&vid=25
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=11849&vid=25
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 ،عسفيا   )أن ما قد يحمل المرء على أن يعتبر استثناء الجمال الطبيعي تحديدا  قرر هيجل      

، هو ما اعتدناه في حياتنا اليومية من الكالم عن سماء جميلة، عن شجرة جميلة، عن رجل جميل

لخ. ويتعذر علينا أن نندفع هنا في تمحيص المسألة المتعلقة إعن عرض جميل، عن لون جميل.... 

بمعرفة هل يجوز لنا أن ننعت بالجمال أشياء الطبيعة كالسماء والصوت واللون.... الخ. وهل 

هذه األشياء بوجه عام ذلك الوصف، وهل ينبغي بالتالي أن يوضع الجمال الطبيعي في تستحق 

       (1)الجمال الفني؟! مع مرتبة واحدة 

استبعاد الجمال الطبيعي عن ميدان الدرس ببومجارتن وكانط وهيجل وفيشر  قام     

من جمال الفن،  هناك من نظر إلى جمال الواقع ـ الجمال الطبيعي ـ على أنه أعلى شأنا  ف ،الجمالي

 وممن قال بهذا الرأي عالم الجمال والفيلسوف الروسي ن. ج. تشرنيشفسكي الذي يرى أن المعنى

تشرنيشفسكي  )أن يؤكد  ،كماالجوهري للفن هو إعادة تصوير كل ما يثير االهتمام في الحياة 

، أو في الحياة، ثم يأتي جمال الفن في المرتبة التالية، ومن ثم الجمال الحق يكون في الطبيعة أوال  

فن، فهو فقد رأى اللحظة الجمالية متحققة في جمال الطبيعة بأفضل مما هي متحققة في جمال ال

 (2).(من كل ما يقربه أو يشبهه يرى أن الرائع هو الحياة، والسامي هو الشيء األكبر كثيرا  

)أن الجمال  فإنه يذهب إلى القول بنقيضها، مؤكدا   ،يقرن هيجل هذا الموقف بالنظرة الدارجة

الروح، الفني، بخالف ما تزعمه تلك النظرة الدارجة، أسمى من الجمال الطبيعي ألنه من نتاج 

فإن سموه ينتقل بالضرورة إلى نتاجاته، وبالتالي إلى الفن، لذا  ،دام الروح أسمى من الطبيعة فما

وكل ما يأتي من الروح أسمى مما  للروح.نتاج  الطبيعي، ألنهكان الجمال الفني أسمى من الجمال 

اج للطبيعة، هو موجود في الطبيعة، وأردأ فكرة تخترق فكر إنسان أفضل وأرفع من أعظم إنت

           (3).وهذا بالتحديد ألنها تصدر عن الروح، وألن الروحي أسمى من الطبيعي

نجلترا وخارجها يتراجعون إض الفالسفة في القرن العشرين في بع ت تلك الدالالت جعلقد ل 

، ويحصرونها في معناها عن استخدام هذه الكلمة بمعناها الشامل الذي يحيط بالحياة عموما  

وعند منتصف القرن العشرين مال بعض الفالسفة إلى النظر إلى  فقط.الضيق الذي يتعلق بالفنون 

 (4).نظرية الجمال، بل مع نظرية الفنعلى أنها ال تتعامل مع ” أو علم الجمال“الجماليات 

 عاطفة إلى يُِشير كان وإن   عاطفي، لفظ الجمال "إن   ":Dewey John" ديوى جون يقول

 تستأثر ،لوحة أو قصيدة أو جميل منظر بإزاء أنفسنا نجد حينما أن نا ذلك وآية خاص نوع من

 قائلين: نهتف أو نهمس أن   إلى مدفوعين أنفسنا نجد فإن نا قلوبنا، مجامع على تستولي أو بإعجابنا

   .جميلة" هي كم“

ل الجمال فيما نراه )أي في الطبيعة(، أم في تحديد مكونات الجمال، ه اختلف الفالسفة لقد

 الذي "إقليدس" لسان وعلى الجميل اإلغريقيون عرف ولقد (؟فيما نبدعه ونصنعه )أي في الفن

 الكبير للجزء كامال   الطول نسبة تكون بحيث ،أطواال   تناسب " هي بأنها الذهبية النسبة اكتشف

 ،سبقوه علماء مالحظات نتيجة إقليدس مالحظة وكانت للصغير، الكبير الجزء نسبة مثل ،منه

 نظر في جماال   يكسبها والتقسيمات واألطوال األشكال في الذهبية النسبة هذه وجود أن وتبين

 يخضع بات الذي الفني العمل أجزاء وترتيب تنظيم في األجمل فإنها ،الفنانين نظر وفي ،الناس

 الزاوية: القائمة المثلثات في أن فيثبت ،افاتهاكتش سلسلة إقليدس تابعيو ."رياضية لنسب دائما

                                         
 .6 ص ،1980 ،2 ط بيروت، الطليعة، دار طرابيشي، جورج: ترجمة الجمال، علم إلى المدخل. هيجل   (1)
 الكويت، ،2006 سبتمبر - يوليو ،1 العدد ،35 المجلد الفكر، عالم مجلة نقدية، فهم محاولة ـ الجمالية اللحظة. مقابله جمال   (2)

 10-9 ص
 .6 ص ،1980 ،2 ط بيروت، الطليعة، دار طرابيشي، جورج: ترجمة الجمال، علم إلى المدخل. هيجل   (3)
 16455 العدد رقم ، 2011  شباط 2 ، القاهرة ، الجمهورية جريدة ، السالمي عبدهللا   (4)
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 اآلخرين" الضلعين طولي مربعي مجموع يساوي القائمة للزاوية المقابل الضلع طول مربع
(1)(2). 

 تكن لم وهي ،فيثاغورث بنظرية عرفت التي الذهبي المثلث لنظرية يِؤسس عمليا   ذلك إن

 يعود ما منها قديمة حضارات تراكم نتيجة هي بل ،إليه نُسبت من على حكرا   وال عصرها وليدة

 القرن إلى أيضا ومنها ،الميالد قبل 1800 سنة البابليين عهد إلى ومنها ،الميالد قبل 2500 الى

 قّدرها والتي اليونانية المعارف تلك فاعتمدوا الرومان وجاء ،الصين في الميالد قبل العاشر

 على مركزا   أفالطون ومربع فيثاغورث نظرية منها الصدارة وفي قدرها حقّ  "فيتروفيس

 .(3)اإلنسان جسم وفي المعابد أبنية يف والتناظر التناسق

 بعد 1492 سنة دافينشي ليوناردو اإليطالي الفنان يُخرج لكي البدء شارة ةنزلبم ذلك كل كان

 قبل 27 سنة ونسبها مقاييسها وضع فيتروفيس كان والتي ،إليه تنسب التي الذهبية نسبته الميالد

 حساب نتيجة كلها الفنون في سحري رقم وهو ,"فاي" النسبة يسمى ما اكتشف قد وكان ,الميالد

 .(4)6181, يساوي بحيث ثنينا على مقسوما   الخمسة جذر وقف زائدا   واحد

 الجمال كان ذاإ فيما شكاليةإ مواجهة في برزت سلوبواأل المنهج ومتباينة خرىأ كثيرة آراء

 "اموضوعي" بالمنفعة مأ "ا  "ذاتي بالمتعة يرتبط الجمال كان ذاإ وفيما "ا  "موضوعي مأ "ا  "ذاتي

 نأ يعني وال ،والفائدة المتعة بين يزاوج نهأ نجد ذلك في أفالطون نظر وجهة في ندقق اوعندم

 لىإ ففيق الموضوع في بدلوه ليدلي كانط يأتي ،بينما فقط وحدها تصلح وأ تعمل مامنه واحدة

 ما منفعة يؤدي نأ عليه يترتب نأ دون من فينا السرور يبعث وما عةالمت يأ ,فقط "الذاتي" جانب

 .مفيدا   عمال   يقدم وأ

 "الجمال و "الحر "الجمال ؛نوعين لىإ الجمال محمود نجيب زكي المصري المفكر يقسم

 الذي الجمال ذلك هو الحر الجمال نأ فيبين ،الرأيين بين المنتصف في يقف نأ يحاول ،المقيد"

 الهندسي الزخرف جمالية ذلك ومثال ,يقدمها منفعة وأ يؤديها وظيفة في نفكر نأ دون من يمتعنا

 التي الوظيفة تتناسب وهل ،وظيفته في نفكر الذي الجمال فهو المقيد الجمال ماأ ,العربي الفن في

 به نُعجب بناء جمالية ذلك على مثال   ويضرب ,تكوينه مجمل مع يقدمها التي والمنفعة يؤديها

  المنفعة. هذه وجود شرط

 رؤية نفوسنا في تبعثها التي واألحاسيس المشاعر فينا يحّرك جميل هو ما وكل الجمال

 يبدو القبيح يجعل الذي والسبب ،جميال   يبدو ميلالج يجعل والذي المتناغمة أو المتناسقة األشياء

 واألفالم والمعمار والرسم االموسيق عبر إلينا نُقل قد حداثباأل الغني الكون وتاريخ ,قبيحا  

 وبين بعيد، أمد منذ انقضت التي العوالم ومختلف البشر بين تواصل رابطة ليخلق والشعر،

 .(5)المستقبل شكل تصوغ التي والقضايا منتشرة، تزال ال التي األفكار

ء الجميل هو و الشيأالموضوع الجميل  نإ :ذلك" في  Oscar Wild" يقول أوسكار وايلد

أو كان له تأثير  ,على نحو ما و ضروريا  أ وإذا كان الموضوع نافعا   ,نفع مابالذي ال يعود علينا 

                                         
 )1(   المدخل إلى فلسفة الجمال - د. مصطفى عبده  وتنقيح األقوال في فهم فلسفة الجمال – محمد علي عوض.

)2(   يسار عابدين ، النسبة الذهبية ،تناغم النسب في الطبيعة والفن  والعمارة ,منشورات جامعة دمشق ، كلية الهندسة المعمارية  

12  ص, 2009-2010     
 )3(   يسار عابدين ، النسبة الذهبية ، مرجع سابق ، ص 14 و15

 )4(   يسار عابدين ، النسبة الذهبية ، نفس المصدر ، ص 17
 )5(   ريمون باير -تاريخ علم الجمال من خالل الفلسفة والنقد.

 - Mwf.com http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb179530-142691&search=books 
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من مجاالت  فإن هذا الموضوع يكون خارجا   ,و المتعةأباأللم  ىخرأأو ب ةعلينا بطريق

 .(1)" الموضوعات الجمالية

فالجمال  ،المنفعة زائدا   ,معادلة الجمالن الجمال خارج عن أنستخلص مما قاله أوسكار وايلد 

وال على العقل كما  ,صحاب االتجاه الحسيأيقوم على لذة الحس كما عند  وال ،هو وحده الجمال

ن يكون موضوع أو ,ن الجمال يستقل عن كل القيم البراغماتيةأبمعنى  ,عند االتجاه الفكري

يكاد يكون بينها وبين  ن الفائدة الإ" :"  حين يقول Gouyouارتياح فقط وهو ما يؤكده "جويو 

وقد تستطيع األشياء  ،حدهما اآلخر إذا رآهاأيكاد يعرف  الجمال بكل أنواعه عالقة ما حتى ال

 .(2)ن يتأثر الجمال بذلك"أدون من  ,ن تكون جميلةأاألشياء المفيدة الجميلة أن تكون مفيدة و

 ,نه يكون مجرد براعة تقنيةإمفيدة وإال ف لى تحقيق غايةإن يسعى الجمال أمكانية إ ذلك يعني

ن نأخذ الرياضيات أننا يمكن أليه الفيثاغورثيون والهرقليطيون إيضا كما يذهب أوالالفت هنا 

وهذا التناسق هو نتاج ارتباط رياضي  ,ن جمال األشياء هو في تناسقهاإ :كمعيار جمالي ويقولون

"ومن األضداد تنبعث سمفونية ال في  ,حيث يحدث التناغم بين األضداد ,دقيق بين األجزاء

وهذا التناغم يعني الوحدة ، (3)يضا الذي يحاكي بهذا التناغم الطبيعة أبل في الفن  ؛الطبيعة فحسب

هم أن التناسق واالنسجام والوضوح من إ" :رسطوأوفي ذلك يقول  ,واالتفاق في جميع الفنون

حتى يخضع  ,ونهاية رسطو في كل عمل فني مقدمة ووسطا  أولهذا اشترط  ,(4)خصائص الجمال"

   .قي والوحدة العضوية فيأتي متكامال  للترتيب المنط

 بالمعنى ولكنه فحسب، ماديا   تشكال   ليس أنه كما الزينة، لمجرد سلبية قيمة ليس الجمال

 الظاهرة وموجاته والروحية، المادية وتأثيراتها وعناصرها مداخلها في مركبة حقيقة الصحيح

 ردود فتنطلق والعقل، والنفس الروح يخالط أثره ألن الحي، الكائن على انعكاساته وفي والخفية،

 ما كله ذلك محصلة لكن داخليا ، فعله يفعل اآلخر وبعضها ،جليّـا   يبدو بعضها ،متباينة عالأف

 أفعال من يدع أو يأتي فيما تتجلى ،منفعة من ذلك عن ينبثق وما ومتعة، سعادة من لإلنسان يتحقق

 .ومشاعر انفعاالت من داخله يحتدم وفيما وأقوال،

  :خالصة

اصر الحسية مجمع العن :نعرفه بأنه أنحيث يمكن التكوين الجمالي ى اختلف الفالسفة عل

اصر المعتمدة في , و بين العننسانية من عاطفة و صورة ذهنية جميلةالموجودة في الذات اإل

, يتبع التكوين الجمالي و انسجام و نسب و تناسب في العملتحقيق الجمال من وحدة و تناسق 

 .الفائدةارتباط الجمال بالمنفعة و , كذلكو اإلحساس بها ةلتناغم الجمال في الطبيع أيضا  

 

 

 

 

                                         
 )1(  في نقد الشعر محمود الربيعي - دار المعارف مصر ، ط٣ ص ٥٠

 )2(  مسائل في فلسفة الفن المعاصر جويوجان ماري ترجمة سامي الدروبي بيروت ، ١٩٦٥ ص ١٧
      )3(  تاريخ علم الجمال في العالم مجاهد عبد المنعم مجاهد ص 32
 )4(  النظريات الجمالية أ. نوكس ترجمة محمد شفيق شيا ص ٢١

 http://www.al-jazirah.com/2002/20020425/cu5.htm  
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  :الجمال علم اتجاهات -1-3

 فقد إذا واإلنسان ,له الوحيد والمدرك بالجمال لإلحساس األوحد المركز يعتبر اإلنسان إن

 )الخير( أي األخالقية والعالقة الحق( المنطق )أي المعرفية العالقة العالقات، هذه من ا  دواح

 جادة خطوات يخطو أن يمكن وال ,قيمة اذ إنسانا   كونه عن يخرج )الجمال( أي الجمالية والعالقة

 الجمالي. وحتى واالقتصادي واالجتماعي الثقافي البشري اإلرث تعظيم في

 العصور مر على نساناإل لدى ولد له ألساسيةا والمكونات الجمال مفهوم على الخالف إن

 والمدارس االتجاهات فظهرت ,له العامة النظرة تغير وبحسب ,زمنال مع تتغير مختلفة توجهات

 والعمارة. الفن على وطبقه للجمال خاصا   مفهوما   منها كل تبنىو المختلفة

 يبعث الجميل يجعل نحو على وتفاعلها األجزاء انتظام في الجمال أن ""هيوم الحظ قدل

 والقبح الجمال الزمة بصورة يصحبان ال واأللم اللذة وإن ,المتلقي نفس في والسرور الروح

 والقبح. الجمال ذات يؤلفان إنهما بل ,وحسب

 :اتجاهات ثالثة إلى انقسموا الذين المفكرين خالف ثارأ وطبيعته الجمال موضوع فإن لذلك

 .الذاتي االتجاه ـ 1

 .الموضوعي االتجاه ـ 2

 . الجدلي االتجاه -3

 االتجاه الذاتي: ـ 1

 من ويتغير ذاتي حكم الجمال على الحكم أن اعتبر الذي "ط"كان رواده أبرز من كان 

 وإن ,الطبيعة في وليس الروح مزاج في فينا، هو بالجمال الشعور مصدر معتبرا   آلخر شخص

 للفكر الحر االندماج من تنبع الجمالية المحاكمة وإن ,الشيء بطبيعة له عالقة ال الشيء جمال

 أساس يكمن وفيها الذات إلى الموضوع ننسب المعرفة قدرات هارمونية وبفضل الخيال. وقوة

 ينكرون المذهب هذا فأنصار إعجابنا. سبب هي التي األشياء من نحسه الذي بالرضى الشعور

 أجلنا( ومن وبنا فينا إال يوجد )ال الوحيد الجمال أن ويعتقدون ،وللطبيعة لألشياء المستقل جمالال

 نفسية ظاهرة سوى ليس فالجمال فكرنا، في نتصورها التي الطريقة إلى األشياء جمال ويرجعون

 الرؤية. احترفت بعين نراه عندما جميال   يكون الشيء وإن ،ذاتية

 :االتجاهومن علماء هذا 

 إال يظهر ال الطبيعة في الجمال )إن :الذهني للجمال انعكاسا   الجمال يرى الذي هيغل" " 

 نطفي األشياء نتأمل حين )إننا :بالروح الجمال يربط باش" "فيكتورو الذهني( للجمال كانعكاس

 جمال. من نفسنا في ما بمقدار إال وكائناته العالم نستجمل ال وإننا حياتنا صميم من روحا   عليها

 مرتبط األشياء فجمال ,ذاتها بحد قبيحة بدت لو حتى جميلة المفيدة شياءاأل أن سقراط يرى

  .اإلنسانية بالذات
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 الموضوعي: االتجاه ـ 2

 وهي النفس خارج دوموجو ,ذاته بحد قائم مستقل الجمال أن المذهب هذا أنصار يعتبر

 لألشياء وأن ،الشخصي بالمزاج التأثر من الجمال مفهوم تحرر يؤكد ما موضوعية ظاهرة

 يتذوق من فراتو سواء جميل فالجميل يدركها، الذي العقل عن كليا   مستقلة خصوصيات الجميلة

 يوجد. لم أو الجمال هذا

 أساس "للجمال :يقول حيث الجمال في رأي لهو ،ديموقراط االتجاه: هذا علماء ومن

 قوانين الفني "لإلبداع ةبالموضوعي الفني اعاإلبد يربط الذي وغوته ,"العالم في موضوعي

  "موضوعية

 والتناسق التناسب على يقوم األرضي العالم في نسبي جمال هناك أنه فالطونأ يرى

 .واالنسجام

  :(الموضوعي )الذاتي الجدلي: اهاالتج -3

 و الجميل الموضوع بين عالقة هناك أنه أي موضوعي و ذاتي الجمال أن اعتبار على يقوم

  .الجمالية لهذه المكتشفة الذات

 جمع فهو ،عنها مستقلو اإلنسانية للذات موضوع هو الجمال أن يرى الذي لريش :أنصاره

  .الفكرية و المادية الحسية القوى

 هي:و عطية أحمد رأي بحسب أصناف ثالثة في الجمال يَُصنف

  :المادي الجمال –1

 التي ياءشاأل أو البشر أو الطبيعة جمال من ,نساناإل بحواس المدرك الحسي الجمال هو

 قد جميال   البعض يراه فما ،نسبي هوو وتنظيمها, األشياء تناسق في و ماديا   منها التحقق يمكن

  .قبيحا   اآلخرون يراه

  :المعنوي الجمال –2

 منه أكثر الصدقو والقيم األخالقك سامية يمعان يحمل فهو المادي الجمال من أعمق هو

 وأفكار آلراء طبقا   متعددة زوايا من ويرى ،نسانيةاإل للفطرة يتبع فهو ,البحت المادي الجمال

  .الناس

  معاً: المعنوي المادي الجمال -3

 والعقل بالحواس ويُْدَرك والمجردات، المحسوسات السابقين الصنفين بين يجمع جمال وهو

 .(1)معا  

 مادية أشياء تجاه كانطباع والجمال كمفهوم، الجمال حول فعل وردود رؤية إنسان لكل إن

 والدهشة. ةوالنشو واالرتباك بالبهجة حساسا  إ نفسه في تترك عقليا ، جمالها يتذوق مختلفة وروحية

 بالبهجة، واإلحساس االنطباع المتلقي، لدى تترك التي المادة، جمال يحدد الذي المقياس، فهو

                                         
 57ص ،1992 القاهرة، والتوزيع، للنشر الثقافة دار جمالية، دراسات عطية، الحليم عبد احمد  (1)
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 إنسان كل لدى يكون يولك التذوق. أو النظر أو السمع أو العقلي التأمل طريق عن كان سواء

 .اإلنسان لدى والجمالي الفني للذوق تربية يتطلّب ،راق   جمالي إحساس

 إن ,جمال من أنفسنا في ما بمقدار إال وكائناته العالم بجمال نحس ال أننا باش فيكتور يرى

 وعظيم مثير الجليل أن بما ،النوع في وليس ،الدرجة في فرق هو والجليل الجميل بين الفرق

 ساحر الجميل بينما ,والروعة والعظمة والرقي والرعب والفزع والقسوة الدهشة إلى ويؤدي

 والجميل الخالب الحسن الجليل يكون وبالتالي مفهوم. دون من للجميع ورائق وحسن وممتع

 .(1)بامتياز

 إلبداع عبقرية من البد لكن ,جميل شيء شأن في نحكم حتى ذوق من البد" كانط: قال كما

 يحقق بحت تأملي حكم وهو ,إبداع ملكة وليس حكم ملكة الذوق أن ذلك في وآيته ,جميل" شيء

 (2)عقلية. أو حسية مصلحة أي دون من الحر النزيه الرضا

 الفن(؟فهل الجمال فيما نراه )أي في الطبيعة(، أم فيما نبدعه ونصنعه )أي في 

 :الفالسفة في اتجاهات علم الجمال راء بعضآ -

رر من أفالطون الذي وقف من الفن موقفين متعارضين، فعنده الفن سحر، ولكنه سحر يح

على الفن أن يقترب  لكن الجمال هو المثل األعلى الذي ينبغي، كل سطحية، وهو جنون وهذيان

ومن جمال النفوس إلى  ,منه، وينتقل أفالطون من جمال األجسام إلى جمال النفوس أو األرواح

يقصر فأرسطو المنطقي  أما ,مثل صورة الحق أو الخير ،جمال الصور العقلية أو المثل العقلية

 (3) ·الحديث(الجمال على الجمال الحسي )أي الفني بالمعنى 

من أفالطون  ابتداءيبيين، إلى مثاليين وعقليين، إلى واقعيين وتجر الجمال ينقسم فالسفة 

وجاء ليفضل جمال الطبيعة على  ،الذي أتبع أفالطون بالمثالية إلى ''إيمانويل كانط'' مثال   وأرسطو

ن ''الطبيعة إ :جمال األعمال اإلنسانية الفنية، ثم يجمع بينهما فيقول في كتابه ''نقد ملكة الحكم''

إال حين نكون  نها فن، والفن ال يمكن أن يسمى جميال  إميلة حيثما تجلت في الوقت نفسه، كانت ج

واعين بأنه فن، ولكنه مع ذلك يتجلى لنا أنه طبيعة، ولهذا فإن الحكم على الجمال حكم ذاتي، وهو 

  .عقليةيتغير من شخص إلى آخر، ولهذا فإنه يختلف عن الحكم المنطقي القائم على التصورات ال

لر، الذي رأى أن الجمال في جوهره أمر محسوس وقال: يفريدرش شأقد خالف، كانط، ل 

يسرنا أكثر مما يسرنا جمال مرسوم فقط، ولكنه ال يسرنا فقط كظاهر  حيا   نسويا   ''إن جماال  

 · ومظهر، بل ينبغي أن يسرنا كفكرة بالمعنى األفالطوني لهذا اللفظ األخير''

عترض فيه على الذين افي علم الجمال الذي  لف وشرح واف  كان له رأي مخا هيجل أيضا  

استبعدوا الفن عن الجمال وقال: ''إن الجمال في الفن أسمى من الجمال في الطبيعة الجامدة، ألن 

األثر الفني ينطوي على قدر أكبر من الروح، وبالتالي من الحرية، والروح والحرية هما أسمى 

"إن علم الجمال هو  حيث قال:"هيغل" ونذكر هنا على سبيل المثال تعريف  ·ما في الوجود''

                                         
 الخويلدي زهير- الجمالي واإلبداع الذاتية أو الفنية التجربة مقومات  (1)

  pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/05/.../199628.h 2010 يونيو  
 . *25.ص. 2005 أولى طبعة القاهرة، السعودية، المصرية الدار جديدة، رؤية الفن، فلسفة علي، حسن (2)
 .  www.Alwarsha com الدولية، الشبكة ،2007-15-5 الفلسفية، والثقافة اليونان حمداوي، جميل. د  (3)
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فلسفة الفن الجميل، إنه فلسفة للوعي الجمالي، وفلسفة للقدرة على اإلبداع األكثر صدق ا وجماال ، 

  (1) .فلسفة للتذوق األكثر قدرة على االستيعاب

أرسطو فهم كثيرون نذكر منهم:  ،آراؤهمالجمال واختلفت  اتجاهات أحد ااتبعوأما الذين 

الجمال في الكائن الحي والشيء المكون من أجواء يجيء من عدم »بقوله:  يعتقد أن الجمال يالذ

التناهي في الكبر والتناهي في الصغر، بحيث تستطيع العين إدراكه، كذلك المساواة من حيث 

 .المحاكاة قةفي دكما يراه كل من أفلوطين وأوغسطين وتوما األكويني  «الحجم

القدرة على ترجمة ما في في "نه افير ,الفن في العصر الحديث افوسليأما شيلر وكروتشة ف

دون غاية من الجمال حالة من الوجد تمتع »الفلسفة الترنسندنتالية فيقول:  كانط صاحبوالنفس "

نماذج هو "كما ينتهي باحث معاصر إلى أن الجمال في نهاية التحليل  ,«دون مفهوماتمن و

وأوضح ما يكون ذلك في المرئيات كاألشكال " ين عدة وحدات يربطها رابط أساسيوتمايز ب

 .(2)ربية اإلسالمية بالمساجد والقصورالهندسية التي نجدها في الزخارف الع

 أسباب من واحد في المعرفي رصيدنا لىإ تضيف كثيرة خرىأ مثلةأو ذكرناه ما نإ  

 نقول فعندما دائما محسوسة قيمة للجمال ليس أنه سابقا   بيّنا فقد ،الجمال تعريف في االستعصاء

 يتفق ال وقد ،يضا  أ النفس جمال بل ؛فقط فيه الوجه جمال النقصد فقد ،مثال   جميل شخص هذا

 لىإ تشير هنا والنسبية نسبي مرأ فالجمال ،األخرى على تطغى الصفتين من أيّ  تحديد في اثنان

 رؤية هو والمتغيّر ذاته الشخص هو جميل شخص هذا قولنا مثال في فالثابت ،والمتغير الثابت

       .حوله رأي من كّوناه وما تجاهه اثنين

الجمال، فقد أدركوا صعوبة تحقيق اتفاق  وإذا كان الدارسون قد أولوا أهمية كبرى إلدراك 

حول القواعد الموضوعية التي يمكن أن يحدد على أساسها، وأصبحت مسألة إيجاد مقاييس نهائية 

غير ممكن، لكون المشاعر واألحاسيس الباطنية التي لها دور مهم في إدراك  ومطلقة شيئا  

ها للعوالم الداخلية ئانتمابصعوبة  األمر ويزيدوال محط اتفاق بين البشر،  ،الجمال، ليست مشتركة

المجهولة لدى اإلنسان. كل ذلك ال يتيح إصدار أحكام موضوعية كلما تعلق األمر بتقييم اإلنتاجات 

 . الجمالية التي ال تنتظم وفق قواعد محددة وصارمة

، فهو عند البعض ناتج عن رؤية نستنتج أن تذوق الجمال يتبع لعدة مفاهيم :في الخالصة

شيء جميل نتذوق جماليته في نفسنا, و عند البعض اآلخر الشعور بجمالية الشيء يتبع لكون 

 . وامل النفسية في الشعور بجماليتهدون تدخل العمن  ،بحد ذاته جميالً  الشيء

 

                                         
 .6 ص ،1980 ،2 ط بيروت، الطليعة، دار طرابيشي، جورج: ترجمة الجمال، علم إلى المدخل. هيجل   (1)
 .  www.Alwarsha com الدولية، الشبكة ،2007-15-5 الفلسفية، والثقافة اليونان حمداوي، جميل. د   (2)
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  :الجمالي الفكر تاريخ -1-4

هنا م الجمال ووضع أسسه عبر العصور واختلف باختالف الفلسفة, وتطور فه 

المعتمدة في كل عصر من العصور، والفلسفة الجمالية و  نستعرض قواعد الجمال

 : تطورها

 : من الفلسفة اليونانية تطور الفكر الجمالي انطالقا   -1-4-1   

من األوائل  هموق م،  6لقد كانت البدايات األولى للتفكير الفلسفي عند اليونان في القرن      

في ذلك على نظرية معرفة حسية تجعل الحواس  وااستند وقد ،الجمالتفسير مفهوم  واحاول ذينال

غير أن المعرفة التي تمدنا بها الحواس ال  خاللها،وسيلة المعرفة التي يمكن معرفة الوجود من 

وبالتالي ما يتغير  ،هو ما يوجد داخل عقل اإلنسان من أفكار وانفعاالت )والذاتيبد أن تكون ذاتية 

إلى زمان معين ومكان معين وبالتالي  يفهم إال منسوبا  النسبي ما ال )و األفراد(عقول  بتغير

يتغير بتغير  وبنوا على هذا أن الجمال ذاتي والزمان(.يخضع للتغير والتطور بتغير المكان 

 .(1)في المكان والتطور خالل الزمان يخضع للتغيرواألفراد 

مهمة ومن المدارس ال ,م مع الزمنارس متعلقة بفالسفة وتطورت أفكارهبرز عند اليونان مد

 تطور مفهوم الجمال وتغيره هي: التي أثرت في

 (2) :السقراطية المدرسة- 1

اليونانيين، وقد أنزل الفلسفة من السماء إلى األرض.  الفالسفة ام( أب399-486)يعد سقراط 

من القضايا التي تتعلق بالكون وأصل الوجود  ين ناقشوا كثيرا  الطبيعي ويعني هذا أن الحكماء

سقراط غير  الحقيقية التي كانت وراء انبثاق هذا العالم وهذا الوجود الكوني. وعندما ظهر وعلته

فاهتم باألخالق  ،البشرية فحصرها في أمور األرض وقضايا اإلنسان والذات ،مجرى الفلسفة

ودافع عن الفلسفة باعتبارها  ،الشك والظن وقد ثار ضد السفسطائيين الذين زرعوا والسياسة.

وذلك باالعتماد على العقل والجدل التوليدي  ،الحقيقة المسلك العلمي الصحيح للوصول إلى

  والبرهان المنطقي

ويفضل  ,فهي برأيه تبعد الجمال عن قيم الحق والخير ،عارض سقراط مبدأ اللذة الجمالية 

نسان بقيم الخير والحكمة لى اإلإت عن الفنانين الذين ال يتوجهون صحاب الحرف والصناعاأ

لى اللذة إن يؤدي الجمال ليس أو ،دور الفن في خدمة االنسان ويؤكد سقراط كثيرا   ,والفضيلة

  .لى الخيرإالحسية بل 

لى إ ,نسان وفقده لتوازنه وتمسكه بالقوانين المقدسةجع سقراط عدم سيطرة العقل على اإلرأو

لى إ ,ثارة الجوانب العاطفية واالنفعالية عند المتلقيإن الواقعيين يعتمدون على تحريك والفنانين أ

  .حد يفقد فيه هذه السيطرة على العقل

ال  أين المعايير الجمالية موضوعية )ذهب إلى أ حسي: فقدعقلي ال عند سقراط الجمال 

وهو هنا يرفض , واحد عند كل الناسومصدر هذه الموضوعية أن العقل  (،تتغير بتغير األفراد

                                         
 2013-5-9 الجمال فلسفه في مقدمه اإلسالمي الفكر و الغربية الفلسفة بين والجمال الفن مفهومي ، خليل محمد صبري. د  (1)

http://www.sudaneseonline.com 
 1994، للجميع القراءة مهرجان ، األسرة مكتبة ، أفالطون ،جمهورية مطر حلمي أميرة  (2)
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ومصدر  األفراد(،بتغير عقول  )تتغيرالموقف السفسطائي القائم على أن هذه المعايير ذاتية 

 .الذاتية عندهم أن الحواس تتغير بتغير األفراد

 الحواس واللذةن قول السفسطائيين بأن أكما رأى  الباطني: عند سقراط هو الجمال الجمال

كما اعتبر أن  أصيل،يؤدي إلى التدهور الفني وال يصلح إليجاد فن  ،هي مصدر المعايير الجمالية

  .الجسم والشكل جمال ال الجمال الظاهري النفس( )جمالالجمال الحقيقي هو الجمال الباطني 

ن إ أي ؛ن الفن وسيلة لغاية أخالقيةأكما اعتبر  ذاته:الفن وسيلة لغاية أخالقية ال غاية في 

وهو هنا يرفض مذهب الفن للفن الذي يفصل  ،وظيفة الفن خدمة األخالق وليس غاية في ذاته

 .األخالقالجمال عن 

المعايير الجمالية على أساس العقل والتي ألغاها  فيحاول سقراط أن يعيد الموضوعية 

واألخالقية بعد القيم الجمالية  حاول أن يؤكد االرتباط بين الحواس، كمان على أساس والسفسطائي

-كرد فعل من الموقف السفسطائي - في هذا التأكيد ذهبلكنه  ,ن بينهماون فصل السفسطائيأ

ن الحل الجدلي للعالقة بين القيم األخالقية أبدال  من القول ب ,لينتهي إلى الخلط بين القيمتين

 . (1)( ال خلط ( وتميز ) ال فصل) والجمالية هي عالقة وحدة

 :المثالية األفالطونيةالمدرسة  -1

ألنه  مثالي؛ولكنه تصور  مجردا   عقالنيا   فلسفيا   ليقدم تصورا   جاء أفالطون بعد سقراط

 وما ه بينما المحسوس ال وجود له في فلسفته المفارقة لكل ,للفكر والعقل والمثال أعطى األولوية

الوجود  نسبي وغير حقيقي. وألفالطون نسق فلسفي متكامل يضم تصورات متماسكة حول

 .والمعرفة والقيم

وللفن رسالة هي بث الوعي والتأثير في  ,للواقع فال واقعية للفن فالطون ليس نقال  أالفن عند 

ويتفاوت فيها  الجمال في األشياءن أوأفالطون يعّد  ,المتلقي وفي عواطفه وانفعاالته غير الناضجة

لى المرحلة الدنيا وهي إولكنه ال ينتقل  ,لى مرحلة يفقد فيها الشيء صفة الجمالإن يصل ألى إ

 . (2) مرحلة القبح

وهناك عالمان هما  ,و الحقائق الخالدةأفالطون هي الصورة المجردة أ دونظرية "المثل" عن

فكأن عالم الحس عالم  ,الحسيةعالم العقل وفيه الُمثل العقلية والصور الجسمانية واألشخاص 

لى إسبة الحقائق التي في عالم العقل ون ,و كأن عالم العقل عالم الحقائق الثابتةأ ،الظواهر المتغيرة

ن الفرق في إ .التي في المرآة لى الصورإلم الحس نسبة األشخاص الحقيقيين النَُسخ التي في عا

ن صورة المرآة الحسيّة أالمولودة في عالم العقل هو  والحقائقالصور المنطقية في مرآة الحس 

و أعالم العقل صور روحانية مجرّدة  ن المتمثل من الحقائق فيإعلى حين  ،خيالية متغيّرة ةصور

 .ائم والثبات المستمروال تتحرك ولها الوجود الد ،في ُمثُل ثابتة تحرك األشخاص

ويقول  ,فالطون المحاكاة المنحصرة في نقل الواقع الجزئي والحّسي والعرضيأيعارض 

ويحدد موهبته  ،للواقع بل عبد ؛شيء منحط" والفنان المحاكي ليس حرا   المحاكي"الفن  :صراحة

والمحاكاة بذلك  ,عن معرفة الوجود الحقيقي ال المظهر بعيدا  إ فال يعروهو  ,في نقل ما يرى

وأن الذين يبحثون  ,ولكنه مع المحاكاة الحقّة ال الزائفة ،وال تصّور األشياء الحقيقية تََخلَّق صورا  

                                         
 1994، للجميع القراءة مهرجان ، األسرة مكتبة ، أفالطون ،جمهورية مطر حلمي أميرة  (1)

           )2(  نجيب محفوظ ، أفالطون وفلسفته ، مجلة المعرفة ، القاهرة ،1931

www.hindawi.org/bloggers/71616385 
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فالفن مرتبط  ,حقيقي وعما هبل  ؛ِعما هو سارّ  اال يبحثوأيجب  ,االغناء والموسيق أفضل نع

 . (1)والحق والخير والصدقل والمساواة لى العدإوهو عندما يكون كذلك يرّدنا  ،بالحقيقة

وقد وقف  ,ضع للعدد والقياسخي فالطون يوجد في النظام والتناسب وفي كل ماأالجمال عند 

ويقدم لنا ، الالشعوري لاالنفعاو أي يقوم على مجرد اإلحساس باللذة فالطون ضد الفن الذأ

ثناء إبصاره أرى اإلنسان الجمال فإنه يحدث له عندما ي" :للشعور بالجمال ويقول فالطون وصفا  أ

ن يلتقي فيض أألنه بمجّرد  ,في جسده نتيجة الرجفة التي تنتابه فيكسوه العرق والحرارة ا  تغيُّر

ألن  ,فينشط نمو الريش وتلين منافذه ،فإنه يدفأ ثم يؤثر الدفء في نفسه ،الجمال عن طريق عينية

ن تقوى أوتحدث نتيجة لذلك  ,ريش من البزوغ والنمويمنع ال الحرارة تصهر ما كان صلبا  

الذي كانت تعيش فيه  لى العالمإخرى أن تحلّق وتعود مرة أالتي يمكن للنفس بواسطتها األجنحة 

لتكون في صحبة اآللهة  ،ليهإلعودة لليه النفس إذلك العالم الذي تصبو  ,لى األرضإقبل سقوطها 

 . (2)ائم لمثُل الحق والخير والجمال"الخالدة والذي تسعد فيه بالتأمل الد

هذه الرؤية من واقع الفكر  لى أهمية األخالق في الفن مستمدا  إمن أشار ول أفالطون أكان 

عندهم فكرة مفادها بأن الحق  وكان شائعا   ,اليوناني الذي كان يوّحد بين القيم العقلية واألخالقية

 ،و ال تحّرض على الفضيلةأتدعو  التي ال فالطون الفنونأورفض  ,والخير والجمال شيء واحد

القة التي فطرد الشعراء من مملكته )الطوباوية( وعنده يقين ثابت بالع ,وتلك التي تفسد العقول

 . (3)تربط الجميل باألخالقي

فالجمال  ,فالطون هو حّب األشياء الى اإلنسان ويعبٌر عن ذلك بشكل عاطفيأوالجمال عند 

الفالسفة لقد وّجه  ,لى موضوع الجمالإويدفعها لتوّجه البصر  ،يُعبّئ النفس بشعور غامض

فأقام  ،ول فيلسوف يوناني يهتم بتسجيل موقف من ظاهرة الجمالأالطون بوصفه أفلى إاهتمامهم 

 .للجمال هو الجمال بالذات مثاال  

وطالب  ,وحارب خداع الحواس في فن النحت والتصوير ،ن الفن مصدره اإللهامأكان يرى  

وحارب تمويه الخطابة والشعر  ,بفن آخر غايته النسب الصحيحة والمقاييس الهندسية المثالية

وآمن  ،وطالب الفنان بمعرفة واعية للفن وتوجيهه نحو الخير ,باسم التعبير الصادق عن الحقيقة

ألنه رأى في هذه القوى الالعقلية  ,تعقليةعرفة بأفضلية اإللهام المحسوس والحب على كل م

 (4) .الذي توجد به الحقيقة االتصالوسيلة من وسائل 

ال قبيحا   وأفالطون يصر على مفهوم التناسب والتناظر والتوافق ليأتي الشكل حسنا  متأنقا ؛

بأن األحكام قسماته.... علما   مزريا ... فانتصر بهذا للجمال في الشكل، وليس للمضمون شأن في

فإذا بلغ الجميل حد الروعة والبهاء المطلق  ,جمالية الجمالية تتعلق بالوظيفة وما تمثله من قيم

ديمقريط( الذي رأى أن الجمال يقع في الجميل، وبه يتجلى كل مفهوم ) يالقيصار جليال . وبهذا 

تكون أعلى من  ضُمون ربماالجامع لعناصر التناسب التي تثير اللذة والُمْتعة... فمتعة الم الجمال

إلى اللذة المعلقة بالجميل  إلى كل لذة؛ يجب أن نسعىنسعى لذة الشكل لهذا قال: ))يجب أال 

 .(5)امتألت نفسه بفيوضات سخرت له  فقط((، ثم إن الشاعر ترجمان الوحي اإللهي، إذ

                                         
         )1(  المأدبة ، أفالطون ، ترجمة ، تحقيق: وليم الميري ، دار المعارف ،القاهرة ، 1970

         )2(  األسس الجمالية في النقد األدبي 35 ودراسات في األدب العربي 18 ـ 21
    )3(  دالل حمزة محمد ، الطائي ،  سقراط والجمال والفضيلة، كلية الفنون الجميلة ، العراق، سبتمبر 29،2011 

www.uobabylon.ed.iq 
)4( محمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي " الفسفة اليونانية من طاليس الى افالطون، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 

2007 
  19( ،دراسات في األدب العربي 88و 86)حاشية  72و 39و 27، ومض األعماق 40الجمال والجالل  (5)
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تناول أفالطون  الصاعد:بنظرية المثل والجدل  ن نلخص أهم األفكار األفالطونية يمكن أ

 الصاعد( لي)الجوالمعرفة  المثل( )نظريةمفاهيم الجمال والفن من خالل نظريته في الوجود 

بل هو مجرد ظالل لعالم  ؛وجود حقيقي أينه ليس للعالم المادي المحسوس أ ,ومضمون األولي

يضع ن أفالطون إبناء على هذا ف اإلحساس.المثل ومضمون الثانية أن المعرفة تتدرج من 

 :درجات للجمال هي من األدنى إلى األعلى

 .درجات الجمال ىدنأجمال األجسام وهو  الجمال المحسوس: وهو  -1

 .الجمال المعقول: وهو جمال النفوس وتعبر عنه اآلداب والفنون -2

بالذات والموجود في عالم مفارق للعالم  ءالشيوهو جمال مثال  المفارق:الجمال  -3

 .المثلالمحسوس هو عالم 

الشكل المرفوض وهو الفن الذي  ،مقبولخر لفن عند أفالطون شكالن أحدهما مرفوض واآلا

ن هذا الفن هو محاكاة إطبيعة المادية هي محاكاة للمثل فللطبيعة ولما كانت  )تقليد(هو محاكاة 

ويعني  ,الفنانين من المدينة الفاضلة در في كتاب الجمهورية إلى وجوب طرولذا أشا ،للمحاكاة

الفن القائم  افالطون هووالشكل المقبول عند . بهم الفنانين الذين يمثلون الشكل المرفوض من الفن

على المشاركة في المثل أي الفن الذي يتجاوز الجمال المحسوس والمعقول إلى الجمال المفارق 

 .  (1)عن طريق انكشاف عالم المثل للفنان

 :أرسطو المادية مدرسة -3

وكانت فلسفته تنفتح على كل ضروب المعرفة والبحث  ،شامال   موسوعيا   فيلسوفا  يعد أرسطو 

 الطبيعة والميتافيزيقا والنفس وعلم الحياة والسياسة والشعر وفن الخطابة العلمي، إذ يبحث في

الفالسفة إلى أن حل  والمسرح. وقد وضع المنطق الصوري الذي كان له تأثير كبير على كثير من

 .الرمزي مع برتراند راسل ووايتهاد محله المنطق

فهو غير  أرسطو إلى أن العالم الحقيقي هو العالم الواقعي المادي، أما العالم المثالي يذهب

الجواهر التي تدرك  موجود. وأن الحقيقة ال توجد سوى في العالم الذي نعيش فيه وخاصة في

األشكال. أي إن الحقيقي هو الثابت  . وال توجد الحقيقة في األعراض التي تتغير بتغيرعقالنيا  

المتبدل. ولقد أعطى أرسطو األولوية لما هو واقعي ومادي  المادي، أما غير الحقيقي فهو المتغير

  .وفكري هو عقلي على ما

الظواهر واألشياء  نظرية المحاكاة عند أرسطو تعتمد مفهوم الجمال الطبيعي المجسَّد في 

فالجمال  ثانيا . ,الكثير في ذلك كله ومفهوم التناسب الذي يتركب من نظام األشياء ,والكون أوال  

والتناظر والتوافق والتوازن والدقة والوضوح؛ وما يقدمه من  يظهر في الشكل من جهة التناسب

 . (2)والمتعة التي تستلذها النفس عن طريق الحواس إيحاء اللذة

وجود مستقل عن عقل  اذ ا  الجمال ليس نموذجن أخالف أرسطو أفالطون في القول ب 

بل هو نموذج كامن في العقل اإلنساني  ,عالم المثل فياإلنسان ومفارق للعالم المادي وموجود 

                                                                                                                     
 

 2009 ، القاهرة ، العربي العالم دار  ، اليونانية الفلسفة تاريخ ، كرم يوسف (1) 

 21 ـ 18 العربي األدب في ودراسات 35 األدبي النقد في الجمالية األسس (2) 
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 والمعرفة،  والقائمة على نفي وجود عالم مفارق لهذا العالم المادي ,الوجود فيبناء على نظريته 

( والفعال ) العقل الكلي ( المفارق لعقل اإلنسان بمعني القائمة على القول المنفعل )اإلنساني هي و

وفي حين جعل أفالطون المحاكاة   ،مغاير ومختلف في الطبيعة عنه ال بمعنى وجود خارج العالم

لمحاكاة على الفنون الجميلة حيث بالشكل األول للفن قصر أرسطو ا ,صفة كل الفنون ) الخاصة (

 .عن باقي الفنونلها  فنون المحاكاة تمييزا  ها اسم

نه يكمل هذه الطبيعة بما يبدعه إبل  ؛ن الفن ال يقف عند حد محاكاة الطبيعةأيقرر أرسطو ب

أو  ،لألسوأفميزة الفن إخراج الطبيعة عن طبيعتها عن طريق تغييرها  ،من موضوعات جديدة

ولكنه  ,الجمال والفن باألخالق طكما لم يختلف أرسطو مع سقراط وأفالطون في رب ،لألحسن

ن وظيفة الفن تصفية النفس من االنفعاالت أعل طبيعة هذه العالقة قائمة على ج فياختلف عنهم 

ن أرسطو استطاع أن يحرر الفن من جعله مجرد محاكاة للطبيعة كما عند إهكذا فو. الضارة

في ت ماهيته كامنة ع أن يتحرر من النظرة الذاتية للجمال ما داملكن أرسطو لم يستط ،أفالطون

 (1).عقل اإلنسان

 

  الجديدة: األفالطونية -4

وتقوم على إعادة إحياء  ,هي مدرسة فلسفية في مرحلة متأخرة من تاريخ الفلسفة اليونانية

 470 -530ويرى هيرقليط )  .القديمةإلى بعض الديانات الشرقية  الفلسفة األفالطونية استنادا  

ت لصفات وعالقات والتناسب واإلبداع انعكاساق.م( ان التناسق أساس الجمال، وأن الجمال 

 .(2)فالجمال صفة لعالم األشياء ولكنه صفة نسبية  ا  العالم الموضوعي. إذ

  هي:ن للفن االغريقي خصائص متميزة أتيين سوريو إ  وقد الحظ 

االنسجام الرياضي والتناسب الكامل في الحجوم والنسب ومراعاة سحر األعداد والحركة  -

 .والحيوية الفعالةالفنية 

  .داة التعبير ومقياس الجمالأنساني نسانية وجعل الجسم اإلالنزعة اإل -

 .خالقيةالنبل واالعتدال وهدوء العظمة األالوقار البليغ الناتج عن  -

 

حساس العميق وذلك اإل المتدفقة،ن هذا الفن كان استجابة للحيوية أالحظ   إتيين سوريو كما 

ويخلد  ،وكان هذا الفن يمّجد مدينة اإلغريق ،كما كان عامل تهيئة إثارة،باإليقاع الذي كان عامل 

  وهي:سباب ضمنت لهذه الرسالة بقاءها أوكانت هناك  ،ويكرم آلهتها ،ذكراها

 

لى عبادة الجمال وشغف برؤية المشاهد إحساس بالجمال وميل إذوي  اإلغريقكان  -

قدوا بأن جمال الموقع هو بمثابة واعت ،ماكن العبادةأمتمثلة في حسن اختيار لطبيعية الا

 .شارة من اشارات التجلي اإللهيإ

مام قدسية ألكبير في الشعور بنوع من الرهبة كان إلحساس اإلغريق بالجمال أثره ا -

  .فإن الجمال هو الدليل على وجودها ،ذا كان هناك حقيقة مطلقةإأنه و ,الجمال

الفنانين اإلغريق بنوع من "صوفية األعداد" أدى إلى جعل آثارهم الفنية تراعي شغف  -

  .النسب الجميلة بنجاح

                                         
 2009 القاهرة، العربي، العالم دار  ، اليونانية الفلسفة تاريخ ، كرم يوسف (1) 
  بيروت العربي، الثقافي المركز  القديمة، الفلسفة إلى مدخل الغانمي، سعيد ترجمة ، A.H. Armstrong ، آرمسترونغ (2) 

،2009   
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اإلغريق للجمال وأهميته درجة جعلتهم يتخيلون أن "آمفيون" رّوع الحجارة  إدراكوبلغ  -

 (1)الموسيقية.فانتظمت في مبنى األسوار على إيقاع أنغام آلته  ,بشعره الجميل

هي مهد الفكر الفلسفي والثقافة العقالنية خاصة مع  بالد اليونان أن -ذكرهسبق  مما -نستنتج 

وقد تأثرت في ذلك بالحضارات الشرقية السابقة وبحضارات  سقراط وأفالطون وأرسطو،

 ، بل ساهمت فيه الشعوبمحضا   ويعني هذا أن إرث الفلسفة لم يكن يونانيا   ،الشعوب المجاورة

سيكون له أثر كبير في  كما أن تأثير الفلسفة اليونانية في الشعوب الالحقة الشرقية بقسط وافر.

 ن كان تفكيرا  الفكر اإلنساني بعد أ تطوير حضاراتها. وساهمت الفلسفة اإلغريقية في عقلنة

يؤمن باألفكار الوثنية والمعتقدات الدينية  الهوتيا   وفكرا   مجازيا   شاعريا   يال  وتخ خرافيا   أسطوريا  

واللجوء إلى التمثيل واالستعانة باألمثلة واالستقراء  الحدسلى إ ,الصوفية والنحل العرفانية

 .الرياضي واالستنباط والتحليل

 الرومانيةمن الفلسفة  تطور الفكر الجمالي انطالقا   -1-4-2

عد ، ووضعوا القوانشأة الفن وضرورته، وتحدثوا عن عالج الرومان مسائل علم الجمال

ق.م ( الذي عالج مسائل علم  55 -99ومن هؤالء لوكر أسيوس )  ،المختلفة للفن وعملية اإلبداع

( فكرة ثبات طبيعة األشياء حولال على أساس الفهم المادي للعالم، فهو يطور في قصيدته  )الجم

، فالفن عنده نشأ بواقع الحاجة أي اع المادةكما يؤكد خلود وعدم ضي ,القوانين الطبيعية المستقلة

ق.م ( فقد عرض  8 -65وأما كوينت )  وهو محاكاة لمختلف ظواهر الطبيعة ,المطلب اإلنساني

 الدور الحاسم راء كتبها على شكل قواعد تقريرية، أكد فيهاآراءه الجمالية في رسالة إلى الشع

، كما طالبه بالمحافظة على الوحدة والبساطة فلسفيةي، وطالب الشاعر بثقافة لمحتوى العمل الفن

 .والصدق

، فقد برزت ولكن لم يدم هذا االنتعاش طويال   ,قد انتعشت األفكار في العهد الهللينيل 

فتزعزعت قيم المجتمع العبودي  ،االنحطاط مجتمعات الرق وأخذت اإلمبراطورية الرومانية في

فكار عصر انحطاط أ(عن 270 -204) وطينلقيم جديدة، وقد عبر أفل لتفسح المجال

وحين درس أفلوطين علم الجمال درسه على  ,اإلمبراطورية الرومانية بما فيه من تفسخ اجتماعي

أساس صوفي ، فاألشياء رائعة من خالل احتكاكها باألفكار وعنده أن الجمال الذي تستوعبه 

رائع، اقتربت من ال ألشياء الماديةا تخلصت من اوأن الروح كلم ،هو أحط أنواع الجمال مشاعرنا

 .(2)فالسفة الغرب في العصور الوسطى فيوقد أثرت فلسفة أفالطون 

 :الجمال في العصور الوسطى - 1-4-3

الكنيسة الذين وضعوا األسس الجمالية التي  يباحثين في علم الجمال آباء ومعلمكان أول ال

 -1345والقديس أوغسطين ) ,أصبحت فيما بعد أساس الفن الرسمي في العصور الوسطى

وفي  ( يعتبر من أبرز الداعين للكنيسة الكاثوليكية، وقد وقع تحت تأثير األفالطونية الحديثة1430

حدثت  ،نين الحادي عشر والخامس عشرالفترة الثانية من القرون الوسطى الممتدة ما بين القر

ي أدى إلى انتعاش األمر الذ ,مة في حياة الشعوب، وذلك بعد تطور الحرف والتجارةهمتغييرات 

الفن مثل تطور الفن الشعبي  ، فحدثت تغيرات جديدة فينمو الحضارة والثقافة فيالمدن، فأثر

                                         
   114 - 113 ص ، 1989-1988 ، دمشق جامعة مطبعة ، األول الجزء ، الجمال فلسفة ، والنقد الجمال علم ، زهدي بشير (1) 
 .عدن – والنشر للطباعة الهمداني دار - 1984(  األستاطيقا- الجمال علم في)  خليفة حسن مبارك. د (2) 
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 -1225من المهتمين بعلم الجمال الراهب توما األكوين ) برزو المدينة.بوظهور األدب المرتبط 

 (1).( الذي كان هدفه تكييف تعاليم أرسطو مع فلسفة الدين المسيحي1274

 الجمال في عصر النهضة - 1-4-4

  روته على أيدي رافائيل ومايكلحيث بلغ الفن الكنسي ذ ،باوجاء عصر النهضة في أور

وظهرت صور صلب المسيح، والعشاء األخير، ويوحنا المعمدان،  ,وليوناردو دافنشي (2)أنجلو

بدافع  في األمم الوثنية في خدمة الدين، فاألوثان تصنع -ميدان الجمال  -لقد كان الفن ووالقربان. 

كلها مرتبطة بالدين ، عن الدين، والقرابين والرقصات واألعياد ا  ديني، واآللهة تنصب تعبير

خدمة الطقوس زمن ا طويال  في كثير من الحضارات، لدرجة لم يكن يوجد ولقد ظل الفن هكذا في "

والرقص وحتى العمارة طبعت كلها بالطابع  اففن النحت والرسم والموسيق،  ا  فن إال وكان ديني

  (3) با كما في الشرق.والديني لدى الشعوب القديمة، وحتى في العصور الوسطى في أور

عشر كان حافال  باألحداث الفنية، فقد أنجز رافائيل الصورة الحظ أن مطلع القرن السادس ي

التي زين بها إحدى قاعات االستقبال الكبرى بالفاتيكان والمسماة ستانزا  ,الجدارية تحت األفرسك

والفنون فوق  افي وسط آلهة الشعر والموسيق "أبولو"وتمثل هذه الصورة اإِلله  ,ديال سيجناتورا

حيث  ،صورة سقف إحدى القاعات في الفاتيكان "أنجلو" أنجز .اليونانفي  جبل-البارناسوس 

 الكثير-البابوية  مقر-روما  التاريخ. وفيقسمه إلى تسعة أقسام، استوعبت ثالث مجموعات من 

التي تعّد  "العشاء األخير"فهذه صورة  .الكثير... وليست روما وحدها التي تهتم بالفن وتعنى به

قد أنجزها بمدينة ميالنو، وهي الصورة التي زين بها حائط  "دو دافنشيليونار"من أهم أعمال 

دير سانتا ماريا ديال جراتسيا للرهبان الدومينيكانيين. وتعد واحدة من أشهر أعمال التصوير في 

 .العالم

 الجمال في العصر الحديث  - 1-4-5

, ويعد الفيلسوف هافي أما فلسفة الجمال في العصر الحديث فتمتاز بتعدد المذاهب الفلسفية

 . 1735ومجارتن( أول من استخدم لفظ استطيقا للداللة على علم الجمال عام األلماني ) ب

 ,سوى األفكار ن مضمون الفن ليس شيئا  إذ إ ,والجمال عند )هيغل( هو التجلي المحسوس للفكرة

سات وتتمثل بوضع الفكرة في ن الصور التي يظهر عليها األثر الفني تستمد بنيتها من المحسوإو

فهو يرى في العمارة أثقل  ,و صورة, وتترتب الفنون متدرجة من المادية الى الروحيةأمادة 

لى النمط إتشكل بحسب قوانين الوزن والثقل, وهي تنتمي فن  األنه ,الفنون وأكثرها صمتا  

ليه إن يرقى أويضعها في أعلى مستوى يمكن  ،الجماليةبالقيمة  ويسمو شوبنهاور ,الرمزي

  .اإلنسان

 وتمثل والفنانن العالم إرادة أالذي يقرر  ,ن فلسفته الجمالية مشتقة من مذهبه الفلسفي العامإ 

 ,الفلسفيالقدرة على التأمل  -عبقريته ومضمونها-نه يشاركه فيإذ إ ,مثله في هذا مثل الفيلسوف

و )النارفانا( التي تتحقق إرادة الفنان أول الى نوع من الفناء التام الوصه هي دمن الفن عن والغاية

ألنه تشكيل وعالم  ،في مقدمة الفنون اوهو يضع الموسيق ،عن طريقها من خالل إبداعه الفني

تقف . لكنها ال تحاكي الوجود ،نها تجسد قوانين الوجودألو ،مستقل عن عالم الظواهر المحسوسة

                                         
 .الحديث العصر في الجمال عدن - والنشر للطباعة الهمداني دار - 1984(  األستاطيقا- الجمال علم في)  خليفة حسن مبارك (1) 
 الفاتيكان زخرفة في أسهم. أوربا في النهضة عباقرة من. إيطالي مصور 1520 - 1484  رافائيل (2) 

    أوربا في النهضة عباقرة طليعة في يعد إيطالي ونحات مصور1475 - 1564 أنجلو مايكل 
 (3) http://www.alukah.net* 
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 اا الموسيقأم، الفنون تحكي التصور فهي نسخ عنه الفنون، فجميععن بقية  ةوحدها بعيد االموسيق

 .فهي اإلرادة في ذاتها

نه معرفة تخيلية, فردية تنصب أن الفن عيان وحدس, بمعنى أعلى  (وتشهتقوم فلسفة )كر

, مؤلف من العاطفة والصورة على وليأوالفن لديه تركيب جمالي  ,شياء وتولد الصورعلى األ

نحصل  ،و معرفة منطقيةأانية نحصل عليها عن طريق الخيال والمعرفة لديه وجد ,حدسشكل 

  .عليها عن طريق العقل

سوزان النجر( حيث اقترنت ن نعول على فلسفة )أجاهات الفلسفية المعاصرة يمكننا من االت

 إدراكا   الذاتية إلى موضوع ندركه ةالنجر( يحول الخبروالفن لدى )، فلسفتها باالتجاه الرمزي

 يسل ,ن اإلدراك في الفن إدراك حدسيأوترى النجر   ،يةلى خبرة ذاتإويحول الموضوع  ,فنيا  

فالفن رمز ال يشير  ،عليها ا  و عالمة متفقألفني يتميز بأنه رمز وليس إشارة والعمل ا ,ا  استداللي

تصورات وتكشف عن نوع من ال ،عمال الفنية لها مضمون وجدانين األأ, ولى معنى محددإ

لإلدراك الحسي الذي  ن كل هذه العناصر هي التي تكون موضوعا  أالمعرفية بهذا المضمون, و

   (1).يتدخل في تذوق الفنون ويزداد هذا اإلدراك كلما كان الشكل أكثر تعبيرا  

, يمكن ، و من فلسفة إلى أخرىخرج أن مفهوم الجمال متغير من عصر إلى آنستنت بهذا 

التي و ,عبر التاريخ بوضع مجموعة القواعد المعتمدة في العصور المختلفةأن نستنتج تطوره 

الجمال بأنه يكمن في النظام والنسب  محددة ,اتفق عليها في أغلب الفلسفات عبر التاريخ

من التطور نتجة أسس مستوالتناسب, التناظر واالتزان, البساطة والوضوح, مجموعة قواعد و

 . التاريخي للجمال

 

 

 

  

 

 

                                         
 (1) http://www.uobabylon.edu.iq  ، 24/04/2013       الجميلة الفنون ،كلية الطائي محمد حمزة دالل.   بابلون جامعة 
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  :العمارة في الجمال تاريخ -2-1

 إلعجابأيكون  ؟أهو رشاقة قوامه وتناسق أطرافه ؟يجذبنا إليه ماكيف نعّرف جمال مبنى؟ و

 ؟هأم هي ذاتية تنبع من دواخل؟ بالبيئة والمناخ والمجتمعأسباب موضوعية تربطه  بالمبنى نساناإل

طرحت العديد من التساؤالت عن الجمال المعماري سواء من قبل المعماريين أو الناقدين أو من 

خر يفة والمنفعة بينما ربط البعض اآلقبل أفراد المجتمع، ربط البعض الجمال المعماري بالوظ

 ت الجمال.لمكونالكن التاريخ المعماري يذكر العديد من األفكار  ،نساناإل بأبعادالجمال 

في مناطق مختلفة  توضعاتجاهات معمارية مختلفة، إلى انقسم الفكر المعماري عبر الزمن 

 عديدة للجمال تومكوناكرت أساسيات ذحول العالم، فسر كل اتجاه منها الجمال على طريقته و

واألفكار األساسية التي طرحت حول المعمارية التجاهات ، يذكر هذا الفصل هذه افي كل منها

قسمين إلى وتم تقسيم الدراسة التاريخية  ،الزمن المعاصرإلى  وصوالا  فيها الجمال المعماري

 :الجمال في العمارة القديمة وفي مدارس القرن العشرين تاريخحيث 

 الجمال في العمارة القديمة: تاريخ -1 -2-1

 الفرعونية  العمارة -1

في األسرة الفرعونية الثالثة هرم سقارة المدرج محاطاا بمجموعة من المباني أقام أمنحوتب 

الرائعة من الحجر الجيري وذات أعمدة مضلعة، وفي األسرة الرابعة أقيم الهرم األكبر ليكون 

وتمت تغطيته بأحجار بيضاء مصقولة أما من الداخل  ،قبرة للملك خوفو في صحراء الجيزةم

إلى فالسراديب الصاعدة والهابطة كانت بهدف تضليلي اللصوص، وهناك سرداب واحد صاعد 

 (1) .غرفة الدفن التي تحتوي على تابوت الملك، وبنيت فوقها خمس غرف لتخفيف الضغط

براء يحاولون كشف أسرارها يعد الهرم معجزة معمارية ما زال العلماء والمهندسون والخ

حد ما على هرمي خفرع ومنكاورع، وخاصة إلى حتى اآلن، وما ينطبق على هرم خوفو ينطبق 

أن معبد الوادي يعد بمثابة ثورة مبكرة في التطور المعماري الستخدام التغطية األفقية باألحجار 

ت بمنتهى النعومة، الضخمة في إقامة األكتاف واألسقف، وعلى الرغم من ضخامتها فقد نحت

وتمت تغطية األرضية بالمرمر، في حين يدخل الضوء من فتحات ضيقة من الرواق الرئيسي 

الذي يقع فوق األروقة الجانبية، وكان هذا المعبد الفرعوني مدرسة في العمارة تركت بصماتها 

 (2) على العمارة اإلغريقية والرومانية ثم المسيحية.

ألعمدة الرشيقة بدالا من احورع بأبو صير الذي ابتكرت فيه ابعد حوالي قرن بني معبد س

إلى ، وعندما استوحى الفنان أشكال النخيل التي تمأل الوادي في نحت األعمدة باإلضافة األكتاف

وكانت هذه التطورات الجمالية  ،الزخارف الجدارية الملونة التي لم نجدها في معبد خفرع من قبل

بل أقاموا  ؛فلم يعد النبالء يدفنون بجوار الملك ،ة الوسطى والحديثةللعمارة في الدول اا تمهيد

مدافنهم ومعابدهم الخاصة في الهضبة على طول النهر، وتمثل هذا بصفة خاصة في وادي 

فقد حفرت غرف الدفن في أماكن  ،الملوك الذي اعتبر معجزة فرعونية جديدة في فن العمارة

/ من سطح األرض في حين انفصلت المعابد الجنائزية م150قة في الصخور تبعد حوالي /سحي

                                           
 1970 ، 1ط ، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، تاريخ الحضارة المصرية ، محمد شفيق غربال (1)
 ، 1ط ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، معجم الحضارة المصرية القديمة ، ترجمة أمين سالمة ، جورج بوزنر - (2)

1992 
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عن المقابر، وأقيمت في الجهة الشرقية من الهضبة على نفس محور المقابر تسهل الصلة بين 

 (1) المقبرة والمعبد.

أروع هذه المعابد معبد الملكة حتشبسوت المعروف بمعبد الدير البحري حيث أقيم على ثالثة 

ما أوجد  ،لت المستويات بالهضبة الغربية التي نحت فيها حرم المعبدمستويات فوق أعمدة، واتص

نوعاا من الوحدة الجمالية بين الموقع الطبيعي والتصميم المعماري، أما األعمدة فهي كتلة 

مستطيلة أو مشطوفة وتيجانها على هيئة زهرة اللوتس أو البردي، كما يمتزج النحت مع العمارة 

فقد صممت على أنها كتل معمارية وهذا ينطبق أيضاا  ،ي تحرس الطريقفي تماثيل أبو الهول الت

 (2) على النحت البارز الذي يغطي الجدران.

إذ  ،فقد كان معجزة في كل من النحت والعمارة ،أما معبد أبو سمبل الذي أنشأه رمسيس الثاني

واحدة منحوتة في لم يتم فيه أي بناء بل نحت في الجبل، وحتى التماثيل واألعمدة كانت قطعة 

تماثيل ضخمة لرمسيس الثاني جالساا على كرسي ويصل  ةالجبل، وفي واجهة المعبد أربع

دفو، والكرنك، واألقصر، وإن كانت تعتمد أ، وفي نفس االتجاه نجد في معابد /م20/إلى ارتفاعها 

داخل، والسطح ال الإلى على العمارة أكثر من النحت فالواجهة كتله هائلة من البناء جدرانه مائلة 

تقطعه إال فتحة المدخل، وأربع قنوات لوضع األعالم، ومن الداخل فناء محاط بسقيفة محمولة 

على أعمدة، وخلفها بهو األعمدة المسقوف الذي يقع خلف قدس األقداس، وقد أضيف في معبد 

خدم الجدار الكرنك صفان رئيسيان من األعمدة أعلى من الصفوف الجانبية في بهو األعمدة، واست

الواقع بين المستوى العالي والمستوى المنخفض في عمل نوافذ حجرية تمأل المكان بالضوء 

 (3)الخافت الغامض.

  :محمد أنور شكريإلى الخالصة بالعودة 

، وبالتالي القيمة لقد كان الجمال في العمارة الفرعونية متمثال بكبر المقياس وضخامة البناء

للمنحوتات ارتبط الجمال بالتفاصيل الدقيقة  ،ةإلهينسانية نموذجية إوارتبط بمقاييس  والعظمة،

له، نسان ليصل لحجم اإلا يفوق حجم اإلنتاج مإدوات البسيطة القادرة على ل واألالكبيرة وبالوسائ

ساسية والمداخل ذات األعمدة والمنحوتات المتعددة، حيث ارتبط الجمال استخدمت المحاور األ

 (1) على العظمة. الستعراض تأكيداا با

 .ق.م 100إلى ق.م.  1000من حوالي  )اليونانية(اإلغريقية  العمارة -2

 في تقديم الجمال المعماري )اليونانية(اإلغريقية العمارة مميزات 

أرقى  يية وبعض العقود وفكبيرة وكوابيل وأعتاب حجراألعمال القديمة ثقيلة بأحجار  -أ

وكانت أدق عمارة  ،وكانت األعمال فائقة الدقة والعناية بالنسب وعظمة في التفاصيل ،عصورها

 :كثيرة تالية اا وألهمت عصور ،عرفها العالم

دون من سميكة  جدرانء متين من إنشا –مساقط أفقية بسيطة  –تصحيح خداع البصر  -ب

 مونه.

                                           
 1970 ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، العمارة في مصر القديمة ، محمد أنور شكري  (1)
 ، الجزء األول ، تاريخ العمارة والفنون في العصور األولى ، ترجمة وتحقيق صباح السيد سليمان ، توفيق أحمد عبد الجواد (2)

 1983 ، الطبعة الثالثة، القاهرة ،مكتبة األنجلو المصرية
 ، دار الرشاد للنشر والتوزيع، تاريخ مصر من العهد الفرعوني حتى العصر الحديث ، ضيفي عثمان عبد النعيم (3)

  2008،القاهرة

 

http://www.eng2all.com/vb/t2432.html
http://www.eng2all.com/vb/t2432.html
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احتفظت المعابد بشكل متطور في البناء بالخشب كما كانت صغيرة ال تزيد عن غرفة أو  -ت

 .بضع غرف وكانت زينتها من الخارج

 .ندرة استعمال الشبابيك –ة مغطاة ببالطات رخام يأسقف مائلة بكمرات خشب -ث

( يالكورنيث -يأليونا -تمرار بالطرز الثالثية المميزة )الدوريكاستعمال صفوف أعمدة باس -ج

تلوين المباني  -تماثيل وحفر وزخارف دقيقة فيها تذوق وتهذيب -كثرة استعمال الحليات القالبية -

 (1) .البيوت الخاصة من دور واحد غرفها تحيط بفناء -بالبياض والدهان 

 معبد إركتيون        (1-2الشكل )

 arab-ency.com :المصدر

اليونانية على مبدأ الحامل والمحمول، وعلى ضخامة الجدران والفخامة، وعلى  العمارةتقوم 

اليونانية وكانت المدن ، وعلى المقياس العضوي )المودول(، تصحيح الخطأ البصري في العمارة

ـ ومن السهل المزروع. وكانت المعابد ـ أي المدينة العاليةAcropolisمؤلفة من األكروبول 

ـ تيكه بول معبد البارثنون، ومعبد أثيناواألبنية العامة تشيد في األكروبول، ومن أبرز أبنية األكرو

 (2)الصغير، ثم معبد إركتيون.

ق.م(، ويتألف من ثالثة  420معبد إركتيون بناء جميل وغريب، أنشئ على حافة األكروبول )

. واإليوان الشمالي الذي يونيةإيوانات متوزعة؛ اإليوان الشرقي رواق محمول على ستة أعمدة إ

، وهو محمول على ستة أعمدة، أربعة يونيةاإل العمارةيحوي مذبح اإلله زيوس وهو من روائع 

« الكارياتيد»منها على الواجهة األمامية، وواحد في كل طرف. وثمة إيوان معروف باسم إيوان 

السفوح فتشكلت المدينة إلى ثم امتد العمران  وهي تماثيل نساء )كاريا( تقوم مقام األعمدة الحاملة

عارضان هما أساس ويقطع المدينة شارعان مت«. أغورا»ذات السور، وفي وسطها ساحة تسمى 

  لنسيج المدينة العمراني. يالتخطيط الشطرنج

الشعوب إلى : النظام الدوري نسبة لألعمدةاليونانية على ثالثة نظم  العمارة استخدمت

وتعتمد عمارة كورنثة، إلى الطراز الكورنثي نسبة إيونيا، وإلى نسبة  األيونيالدورية، والنظام 

هي األعمدة التي تبدو في النظام الدوري مؤلفة من بدن مقنى وتاج « حوامل»المعابد خاصة على 

                                           
 1982 ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الفن اإلغريقي ، ثروت عكاشة (1)

 1983 ، 3ط ، مكتبة األنجلو المصرية الجزء الثالث ، تاريخ العمارة والفنون في العصور األولى ، ، عبد الجواد توفيق أحمد (2)         

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=2339&vid=31
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=2339&vid=31
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=2339&vid=31
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=2339&vid=31
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=2339&vid=31
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=2339&vid=31
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دون قاعدة، وفي النظام اإليوني يبدو التاج حلزونياا في جوانبه األربعة، كما يبدو في بسيط من 

النظام الكورنثي مؤلفاا من مجموعة من أوراق األقنثة )أكانتوس(، ويعتمد البدن في النظامين 

 (1) األخيرين على قاعدة دائرية.

األعمدة مباشرة ـ ثم اإلفريز  ويتألف المحمول من الساكف في األسفل ـ أي العتبة الممتدة فوق

، وفوق اإلفريز يقوم الطنف أو الكورنيش، ثم Métopeويتكون من مربعات من النحت البارز 

 (2) الجبهة المثلثة في األعلى.

في  1/5.5طوله إلى في هذه األنظمة الثالثة؛ إذ تصبح نسبة قطر العمود « المودول»ويختلف 

انتقلت هذه النظم في العمود الكورنثي،  1/10يوني، وفي العمود اإل 1/9العمود الدوري، و

 (3) الرومانية. العمارةالهلينستية و العمارةإلى المعمارية 

ويقع عليه حمل تقل السقف المتكون  العمارة،هتم اليونانيون بالعمود كعنصر مهم من عناصر ا

  .عمدةنواع من األأثالثة  فأوجدواعلى الخشب  المثبتة (من بالطات )تراكونا

اشرة على مبيرتكز ، كثرها فخامةأشدها صالبة وأو األعمدةقدم أشكال أ وهو :العمود الدوري 

شين وقطعة مربعة فوقها أقطعة مستديرة ، تاجه مكون من قطعتين ،ن قاعدةدومن رض األ

 .(ستخدم هذا العمود في معبد )البارثنوناوقد  ، )اباق(

ما تاجه أ ة،لها مشطوفن قناة عمودية تفصيوعشر اا ويمتاز بأن لبدنه أربع يوني:اإلالعمود  

عمدة في ويوجد هذا النوع من األ سفل،األفيتكون من وسادة ملفوفة بغالف حلزوني متجه نحو 

 )معبد )أرتيمس ديانا

 نه يختلف في بعض الحليان والنسب أال إيوني له قاعدة مشابه للعمود اإل :العمود الكورنثي

كل صفين في كل صف نباتية على ش بأوراقجه مزخرف وأ األولمبيوموجود في معبد )زيوس( 

  (4)وهو قليل االستعمال.، وراقأربع أ

 :الخالصة

ها دقيقة التفاصيل ومنطقية ومتناسقة النسب وهو الجمال فيها، أنلقد تميزت العمارة اليونانية ب 

من وقد استخدم الحجر المتالصق  الزاهية،بألوانها تميزة فهي غنية بالزخارف المحفورة والم

عمدة األإلى نسبة  طرز،صبحت للعمارة اليونانية ثالثة أو بنائها.دون استعمال مادة الحقة في 

 بنائها.في المستخدمة 

                                           
 1982 ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الفن اإلغريقي ، ثروت عكاشة  (1)

 1983 ، 3ط، مكتبة األنجلو المصرية الجزء الثالث ، تاريخ العمارة والفنون في العصور األولى ، ، عبد الجواد توفيق أحمد  (2)         
 2003/2004 ، 1ط ، نبيل طعمة –دار الشروق  ، تاريخ الفن والعمارة من البداية وحتى عصر النهضة ، عفيف بهنسي - (3)
  .1943،القاهرة ، وزارة المعارف العمومية ، الجزء األول ، تاريخ فن العمارة ، محمد خليل نايل و محمد أمين عبد القادر (4)

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=2339&vid=31
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=2339&vid=31
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=2339&vid=31
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=2339&vid=31
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 قبل الميالد 590اليونان، عام معبد أولومبيا، ( 2-2الشكل )

     arab-ency.com :  المصدر

 

  عمدةنواع من األأ (3-2الشكل)

 arab-ency.com :المصدر
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 م 750-ق.م 400 الرومانية. العمارة-3

 :الرومانيةالعمارة مميزات 

من أعمدة إغريقية  وكان مزيجاا تروسكية األ وبعمارة الموطنتأثرت بالعمارة اإلغريقية  -أ

  .تروسكيةأوعقود 

 :العمارةتطور هائل في إلى استخدام الخرسانة أدى  -ب

  .ضخمة لم تكن ممكنة من قبل مبان   -ت

 ة.كبيرة من المعابد المباني العام أعداد -ث

 .كسوة من الطوب علىأساليب جديدة في البناء بالحوائط بالصب  -ج

كانت عليه اإلمبراطورية  والصالبة والضخامة والعظمة وتعكس ماعمارتهم تمتاز بالقوة  -ح

 .في معبدها

 الحاجة إليها في اإلنشاء دونمن والشكل للكسوة  والتفاصيل الكالسيكية استخدام األعمدة -خ

 (1) .وضع الطرز المعمارية الخمسة -د

     

 الحضارةحيث تشبعت بها  ،الرومانيةالملهم األساسي للحضارة  اإلغريقية الحضارةتعتبر 

وهو يشابه  ،ويظهر ذلك في معبد فينوس ،بعض مبانيها العامة وأيضاا  في معابدها انيةالروم

 ،حيث ارتفاعه عن األرض بثالث درجات ومن حيث التغطية بالجملون المعابد اإلغريقية من

خر هو في اتخاذ الرومان واالختالف اآل اا،مزدوج اا أن المعبد يعتبر معبد ولكن االختالف الوحيد

 (2).بالمباني العامة وليس الدينية كما عند االغريق تمامطريق االه

صاالت متسعة إلى وإنما كانوا في حاجة  ،احتياجات الرومان لم تقتصر على المعابد فقط

ولذلك يعتبر معبد فورتينا  ،اغتنموها من حروبهم رحبة لعرض التماثيل واألسلحة واألدوات التي

والنموذج الثاني هو معبد سيباي  ،الرومانية التي حققت ذلك فيرليس األنموذج األول للمعابد

ويملك واجهات  ،ه بالحجرؤإنشا تم   ثم   ،والذي كان عبارة عن كوخمستدير في الريف الروماني

والجدران  ،الصالة يحتوي على شبابيك وأبواب تم بناؤها بالحجر المنحوت جميلة ورشيقة وداخل

ثم غطيت الحوائط بكسوة من  ،بكسر األحجار والطوب وخالفه وألول مرة ،بالخرسانة تم بناؤها

ولكنها  ،وقد استخدمت هذه المباني قبل ذلك بألفي عام في الشرق ،األحجار الصغيرة قطع

تشكيلها ورخص ثمنها وسهولة  وذلك لسهولة ،الرومانيةعالمة مميزة للحضارة  أصبحت

  (3) ة.تصميم وحدات متسع الوصول على

أو  ،تحت غطاء جميل من الطوب ما يميز الرومان أنهم استطاعوا أن يخفوا تلك الخرسانة

عارية على عكس األطالل  ولكنها اليوم معظمها ،أو بطالء أبيض ناعم ،أو الرخام ،الحجر

والتي ما زالت تتمتع برونقها وجمالها حيث ظهرت الخرسانة العارية القبيحة التي  ،اإلغريقية

   (4) .بنيت بها المعابد الرومانية

أساليب العمارة من  لّما كانت العمارة اإلغريقية قد تأثرت بالفتوحات اإلغريقية التي نقلت إليها

إنشاء المسارح والمالعب والرياضة والمدن الكاملة، فقد انتقلت إلى توسعت و ،مصر وآسيا

العمارة الرومانية مع ازدهار اإلمبراطورية الرومانية، ولم إلى معظم مالمح العمارة اإلغريقية 

                                           
  11/11/2014vb.elmstba.com/t207517.htmlالمعالم المعمارية لليونان  (1)

 1999 ، دمشق ، دار مشرق مغرب للخدمات الثقافية والطباعة والنشر، ترجمة رندة فؤاد قاقيش ، سيريل مانجو  (2)     

 .مرجع سابق ، تاريخ العمارة والفنون في العصور األولى ، توفيق أحمد عبد الجواد  (3)     

 http://www.mltaka.net/forums الرومانية الحضارة المعمارية (4)     

http://www.eng2all.com/vb/t2432.html
http://www.eng2all.com/vb/t2432.html
http://www.mltaka.net/forums/multka229726/
http://www.mltaka.net/forums/multka229726/
http://www.mltaka.net/forums/multka229726/
http://www.mltaka.net/forums/multka229726/
http://www.mltaka.net/forums/multka229726/
http://www.mltaka.net/forums/multka229726/
http://www.mltaka.net/forums/multka229726/
http://www.mltaka.net/forums/multka229726/
http://www.mltaka.net/forums/multka229726/
http://www.mltaka.net/forums/multka229726/
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امتدت لتشمل كل النواحي الدنيوية، وقد  بل ؛تقتصر العمارة على الجوانب الدينية للحياة

 ،مثل الخشب والحجر والرخام والصلصال والطوب والخرسانة استخدمت كل الخامات الممكنة

، وكان هدف فن العمارة الرومانية تأكيد خطوط الجمال كسية بالحجر أو الرخام أو بالجصمثم ال

   (1) ومظاهر القوة التي تجسدها زخارف المباني ذات البروز الشديد.

 

 

 

 

 

 

 

 أشكالها( أنواع األعمدة و4-2الشكل )

 http://www.mltaka.net/forums الرومانية الحضارة المعمارية :المصدر

أنه خال من  الإ ،العمود التوسكاني الذي يشبه الدوري هما:ستخدم الرومان عمودين جديدين ا

يوني والعمود الذي يجمع بين مواصفات العمود اإلالزخارف والقنوات الرأسية والعمود المركب 

, فهي لم تقتصر على بناء المعابد كما في العمارة العمارة الرومانيةد تنوعت نماذج وق ،الكورنثي

 :اليونانية العمود بل شملت

  .بنية الرسميةسط المدينة وتحيط به المعابد واألوهو ميدان يتو الفورم: -أ

  .المعابد الرومانية -ب

  .الملكية القاعةومعناها  البازيلكا -ت

 .للحياة الصحية والرياضيةها عن حب الرومان ؤالحمامات التي يعبر بنا -ث

  .المدرجات وهي مبان تقام بها المباريات كالمصارعة -ج

 .المسارح -ح

  .مالعب السيرك -خ

  .مةهمتاريخية  اا أقواس النصر وهي نصب تذكارية تخلد أحداث -د

  .قناطر مجرى المياه -ذ

 .القصر الذهبيصور ومن أهمها قصر نيرون المسمى الق -ر

  .لمنازلا -ز

   (2) .عديدة أبرزها المقابر الهرمية شكاالا أ اتخذتالمقابر التي  -س

                                           
  www. Civiceegypt/?=35235  / 28/2/2013. كنوز الفن الروماني القديم ، محمد زكريا توفيق (1)   

 

 
     ، دار النهضة العربية ، الرومانية اليونانية، بين النهرين، ما، المصرية، القديمةات رالحضا عمارة  ،صالح لمعي مصطفى (2)

 .1979، بيروت
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عندما أصبحت المسيحية الدين األساسي للدولة في عهد اإلمبراطور قسطنطين في أواخر 

في  اهتم الفنانون المعماريون بإقامة أمكان العبادة التي كانت تمارس من قبل ،القرن الرابع

 ،المباني الموجودة بالفعل المعماري الروماني من نماذج الكهوف والسراديب وقد استوحى

فأصبحت البازيليكا الرومانية نموذجاا إلقامة الكنائس على مثاله، وعرف بالكنيسة البازيليكا التي 

كانت في بدايتها عبارة عن مستطيل يدخل المصلون من الضلع الصغير من ثالثة أبواب تقع في 

داخلي سقيفة ذات صف واحد من نهاية سقيفة المدخل المحمولة على أعمدة، وتحيط بالفناء ال

ثالثة أروقة عن طريق األعمدة وفي الصدر إلى األعمدة، وفي نهاية المدخل البازيليكا المقسمة 

مصطبة عليها مقعد رئيس األساقفة الذي يشغله في المناسبات الدينية، والسقف مصنوع من 

الخشب على هيئة جمالون، ومن أشهر الكنائس البازيليكية كنيسة القديس بطرس في روما عام  

  (1) / وكنيسة القديس بولوس أيضاا.م326/

 .م 1150 ىلإم.  550من حوالي  نسكيةالروما العمارة-4

 :الرومانسكيةمميزات العمارة 

عمال الرومان أ لكون ،وبسيطةقليلة  األولى عمالواألالمستديرة  ذات العقودعمال كل األ -أ

  .ومستعملةقائمة 

 .الرومانية وبأجزاء وبقايا المبانيساسات الرومانية األ علىالبناء  -ب

 .االتزان ال الثقل أمبدنشاء في اإل اا جديد أاستخدمت مبد -ت

 .والسداسيةالرباعية  وحشوات واألقبية المتقاطعة بأضلع األقبيةبدا تصميم  -ث

 .ملونة وطبقات سميكةصغيرة منحوتة  اا حجارأالبناء  ألسلوبتشكيل الطراز نتيجة  -ج

  وعقود حائطيةبدعائم خارجية  والحوائط تقوىمع الوقت  تحسنتثم  ،قل جودةأالمصنعية  -ح

 (2).العقود الصغيرةصفوف  -خ

 

 القوطية العمارة -5

-فرنسا–في غرب أوروبا كلها أقاليمها الجغرافيا )إيطاليا م 1500إلى م 1150من امتدت 

  .(ألمانيا-إنجلترا

 :القوطيةمميزات العمارة 

  .سطوانيةعقود المدببة لتغطية المساحات األالبناء بال -أ

  .مبدأ االتزان في اإلنشاء -ب

  .يحتاجه من دعامات طائرةوما بناء األقبية بأضلع وحشوات  -ت

  .ويتعاقب عليها األجيال ،بناء الكاتدرائية يستغرق عشرات بل مئات السنين -ث

الجحر  تشغيل -اإلنشاءتخفيف  -زيادة االرتفاع  -ازدادت الجرأة في اإلنشاء )توسيع البحور -ج

 .قدراته(أقصي إلى 

 .ع اإلنشائيةاألعمدة ذات تيجان تلتقي األضل -ح

ثم وصلت لدرجة كبيرة من  ،حول الفتحات والزخارف بدأت قليلة وبسيطةوالتماثيل النحت  -خ

  .التعقيد حتى أصبحت كالنسيج

                                           
 .2007 ، اإلسكندرية ،المكتب الجامعي الحديث ، العمارة الرومانية بين الواقع والخيال ، عبير قاسم (1)
 .2011، عمان ، دار دجلة ، العمارة وحلقات تطورها عبر التاريخ ، هاشم عبود الموسوي (2)
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ق ة ثم مدببة والزجاج الملون المعشالشباك المستدير فوق المدخل والفتحات نصف دائري -د

ن بعض عناصر أويتسم ب ،وروباأوصفت باألسلوب الشاعري في  استخدم بكثرة ،بالرصاص

وقد بنيت القالع والكنائس  ،على كاألقواس المدببة واألسقف حادة االنحدارأإلى نشاء تتجه اإل

 السكنية.وقاعات البلديات في المدن وحتى المباني 

واستحدثوا  ،المواد المستعملة هي الحجر والخشب وأحيانا الطوب المحروق والحديد -ذ

, في هذه الفترة كانت الكنيسة هي ضالع المتقاطعةواألقبية ذات األر متطورة كالربس عناص

كأنها في  ،وكان هذا الطابع المميز إلظهار الهيمنة تتجه عالية نحو السماء ،المسيطر الوحيد

 .السماءإلى صالة قائمة كعناصر مدببة تنطلق 

إلى ورأسية حيث كانت المباني مستطيلة الشكل  ،بالعقيدة اا سلوب البناء كان مرتبطأ -ر

  (1).السماء

، كما ظهر الجمال في دقة حيانا اإلغراق فيهاالقوطي بكثرة التفاصيل ودقتها وأ تجلى الجمال

ن الجمال في العمارة القوطية هو في الرشاقة واالرتفاعات اإلنشاء وعظمته ورشاقته، إ

 وبالتالي المقياس الصرحي لمعظم األبنية. ،الكبيرة

 

 عصر النهضة عمارة -6

جميع إلى ثم انتشرت  ،م وبدأت من فلورنا بإيطاليا1800إلى م  1400من حوالي امتدت 

 .أنحاء العالم

  :مميزات عمارة عصر النهضة

 .قديمة اا طرز تحيأمارة وبالنسبة للع ،سباب النهضةأ تالعلم والثقافة والفن كان -أ

غير سليمة  بأساليبولذلك بنوا  ،نشائيينوال إقام بالعمارة فنانون لم يكونوا معماريين  -ب

  .خاصة القباب

 .سالميةبالقوطية واإل ةالكالسيكيوخلطوا الطرز  ،اهتموا بالمظهر والنسب والطرز -ت

ن بأساليب لك ،حساب الوظيفة والبناء بطرز كالسيكية علىكثر المساقط المتعددة ولو ت -ث

 .طيةقو

خاصة في وة وصغيرة الحوائط بالطوب أو الحجر المنحوت والعقود نصف دائرية والفتحات قليل

  .ذا أهمية كبيرة اا أصبحت عنصر ،األدوار السفلية والقباب

 .البياض ىو طراز واحد ضخم والتلوين علأ الخمسة ةالكالسيكي عمدة بالطرزاأل -ج

  .الزخارف دقيقة بعد استخدام المصيص

  (2) .عمارة الباروكإلى دت أ ةالكالسيكيالرغبة في التخلص من قيود  -ح

وبالتالي التنوع  ،جمالية المقياس الكبير للمبنى وكثرة الطرز وتعددها عصر النهضةأكدت عمارة 

 جودة المواد المصنوعة منها.إلى إضافة التفاصيل والتماثيل والزخارف  في التشكيل وكثرة

 

 

 

                                           
 .1983، عربية للطباعة والنشر والتوزيعدار النهضة ال ،بيةونظرة على العمارة األور ، صالح لمعي مصطفى- (1)

 )2(  بيتر موري،  ليندا موري،  فن عصر النهضة،  المؤسسة العربية للدراسات والنشر ’ترجمة فخري خليل،  بيروت،  

2003   
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  اإلسالمية العمارة -7 

ن كا بعد الهجرة ألولىا الفن اإلسالمي في القرون الثالثة: إن نقول، أن بوجه عام، نستطيع

 .م 750سنة مية أبعد بني  عباسياز ثم طر ، الاي أومواز أطرده يسو

 موياأل الطراز -1

مشق   دإلى ينة المدإلسالمية من الة ولداعاصمة ل نتقاوالخالفة في اين ألموين فاتحة عصر اكا

 المسلمين علىغلب فيه ي لذ، اشدينالرء الخلفاا لعصرخاتمة م( 749ـ  661هـ، 132ـ  41)

مع فنية تتفق  تحفااون يتخذو، تشييد مساجدفي ون يفكرن ألمويوأ ابد. ووالترفخ لبذاتجنب 

م لحكااد والقوانقل ، وإلسالميالفن افي ي ألمواز الطرهم   ايد علىنشأ و، لجديداعظمة ملكهم 

حتى ، ألندلسا في لألصوه اثبتت هذ، وإلسالميةاألقاليم اسائر إلى از لطرا اهذل صوأتباعهم وأ

، إلسالمية بإسبانياالفنية اليب ألساافي اه لم يكن له صد الشرقفي ألموية الة ولدإن  نهاية عهد ا

ن كا ،موية غربيةألة دوفيه ت نشأ، ولعباسيةالة ولداعن ج إلسالمي خراإلقليم ا اهذأن سيما الو

 .الشرقيي ألمواز الطرا يفلفنية األساليب احتفظ بكل اغربي ي مواز ألها طر

ببيت  الشريفم لحراسط وفي لتي تقع ة الصخراقبة ين ألمويا إلىلتي تنسب األبنية اهم أ

ى، عمرر كقصم؛ لشااية دبافي ء لخلفاابناها ر بعض قصووبدمشق ي ألموالجامع اثم ، المقدس

؛ سم جامع عمرن األحياابعض في فيطلق عليها ة لصخراما قبة ألطوبة. ا وقصر، المشتى وقصر

وان بن مر الملكثم شي د عبد ، لخشبامن  مصلىموضعها  يفم قاأقد ن كاب لخطااعمر بن ن أل

ء شكل مُثم ن فوقه قبة عالية تغطيها فسيفسا علىهو و ،م 690سنة  الحاليء لبناانقاضه أ على

ما أ ،ضخمةة عمدأمن ة ئردا علىلقبة محمولة ، والذهبيوا األخضرين باللونرف خازعليها 

ير صحن كبن آلاسطه و وفي ، الملكلوليد بن عبد الخليفة اه قامأفقد ، بدمشقي ألموالجامع ا

عائم ب دلغرواالشرق في و ،عائمل دلشماافي لحجر تحملها امن ت ناايود وإعقووقة أروتحيط به 

في ال شك وسطها قبة. و يفم تقوت  بالطاث يشمل ثال، ولقبلةرواق اقة روأله اهذ وأكبرة، عمدوأ

ر ألمصاافي ت لتي شيدامع الجواتصميم  علىي ألموالجامع التصميم ن كاي لذير التأثاننا نشاهد أ

جامع قرطبة ، ولزيتونة بتونساجامع يروان، ولقاكجامع ؛ العصرلك ذفي  المختلفةإلسالمية ا

 (1) .لشكلابنية مربعة أكثرها م ألشااية دبافي ء لخلفاالتي شيدها ر القصووابإسبانيا. 

 العباسي العصر -2

    م(968ـ 749هـ/ 358ـ 132في العصر العباسي ) ، لحكمامقاليد  لعباسية الة ولدلما  تولّت ا

آلجرِّ بدالا ل استعماا إلىاؤون لبنافانتقل  ،لزخرفةرة والعمااساليب أ يفير كبير تغي إلىلك أدى ذ

مدينة  المنصورلخليفة اشي د   ٧٦٢،سنة فيو ،ةألعمدذ اتخاائم بدالا من القوء ابنا إلى، ولحجرامن 

ر يحيط بها سو، ولجامعوا القصرسطها وفي ة ئرداشكل  على هاءالا بناوجلة محادنهر  علىاد بغد

سر ا أو مدينة سامر معتصماللخليفة اشي د   ٨٣٦،سنة فيوخر. ر آيه سوازيواج وبرأفيه ير كب

ة تخذها عاصمة جديداد، وابغدمتر شمالي ئة بُعد معلى ، وجلةدليمنى لنهر الضفة ا علىرأى مَن 

 لة. وللد

حتى هجرها ؤه، خلفاو المعتصملتي شيدها فيها العظيمة ر ابالقصو ءاصيت سامرذاع قد 

آلخر احد بعد الوابنيتها أسقطت اد، وبغدإلى لحكومة د والبالاجع وأر  ٨٨٣،سنة المعتمدلخليفة ا

للكشف عن يرة بية بحفائر كبأوروعلمية ت لعظمى قامت بعثاب الحراقبيل ولجامع. اال إللهم ا

                                           
 المجلد الثالث عشر ، دمشق ، الموسوعة العربية ، العمارة اإلسالمية ency.com  -www. Arab ، رضوان طحالوي  (1)

www.slideshare.net/...by-mosaadramadan-47680719 
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؛ مصر يفسيما ال، وإلسالميالفن ايخ رتافي يرة همية كبض أألنقاه الهذأن ال يخفى ، ونقاضهاأ

ا، سامر يفقد نشأ ن كا —م ٨٦٨لنيل سنة وادي ايستقل بحكم  د كاي لذا —ن حمد بن طولون أأل

 (1)ة.لزخرفرة والعمااساليب أمن اق لعرافي ن ما كا مصرإلى فنقل 

 لجصية مثاالا حيّ اااخرفته وزته رعما يف يعتبري لذن احمد بن طولوأجامع  يفلك كله ذ يتجلى

هو و  ،٨٧٨عام لجامع ا اهذء قد تم بنا. والميالديلتاسع ن القرا فيقي العرالفن امثلة أمن 

ه هذ أكبر يفلقبلة اتقع ، وبعةرألانبه اقة من جوأروتحيط به ف، ومن صحن مربع مكشون يتكو

تسمى ، وجيرلخاره اسوين بولجامع ران اجدين جية برقة خاأروثالثة ك هنا، وقةروألا

حمر أمشيد بآجر ن بن طولواجامع ، والمصلين لىلجامع عق العلها بنيت حينما ضاو دات،لزياا

، لجصاآلجر تكسوها طبقة سميكة من اعائم ضخمة من د علىقة محمولة روألا اسقو، وأغامق

به ز هم ما يمتاألكن ، ولقديمةاوالمعابد لكنائس انها من ويأخذ المسلمونن لتي كاة األعمدابدالا من 

ء ال تتصل بسائر بناد فتكا، لغربياجي رلخاواق الرا يفلتي تقع اته رمناأو لجامع هو مئذنته ا اهذ

عليها طبقة ونية اسطوأعليها طبقة م مربعة تقوة من قاعدن تتكو، وي مبنية بالحجره، ولجامعا

في ير نظ المنارةه ليس لهذ، ونيوحلزرج شكل مد علىرج لخاالساللم فمن اما وأمثمنة. ى خرأ

يرة كباء جزأ وعلى، لجصابطبقة سميكة من ة لطولوني مغطاالجامع ابنية ، وأإلسالميةر األقطاا

 (2)ا.سامر يفقية العررف الزخااعن ذة ة جميلة مأخوهندسيرف خازمنها 

بيت من  علىة لقاهراجنوبي د لسعوابي أحفائرها بجهة في لعربية ر اآلثات دار اقد عثر

في لجصية رف الزخاامن ع عن نوذة جصية مأخورف خازنه راجدعلى لطولوني ا العصر

اق لعرا يفمه استخدذاع ابريق معدني  ف ذو لخزامن ع نو العباسي العصربه ز متاامما ا وسامر

ء ألغنيااء واألمرانية يتخدها آكانت تصنع منه ، وألندلسوافريقية م وإلشاوا ومصران يروإ

خ لبذاعليه من ل تد لمام؛ إلسالافي  هاا وستعمالها مكرن التي كاالفضة والذهب اني أواعن  عوضاا 

كالتي ال  ،رانلجدابها  تكسىت تربيعا أيضاا نت تصنع منه كما كا، لدينالتعاليم  المخالفين الترفو

 العصريق من اوتزر ولينا بعض صوإصلت وقد يروان. ولقاجامع في ن آلاباقية حتى ال تز

سم فيه ر رلصوه اشهر هذا، وأمدينة سامرل طالأ يفران لجدابعض على ت جدواسي العب

 العصرفي لتصوير ا علىير سية من تأثرلفاالفنية الألساليب ن يشهد بما كان، وقصتارا

 (3).العباسي

بغنى مفرداتها المعمارية، واهتمامها بالنواحي الحياتية جميعها،  العمارة اإلسالميةتميزت 

األبنية لم يقتصر غنى العمارة اإلسالمية على تنوع ماهيات  ،فظهرت المباني الدينية

ر الصوفية(، وأبنية مدنية وموضوعاتها؛ من مساجد ومدارس وتكايا وزوايا وخانقاهات )دو

والقصور، وأبنية عامة كالبيمارستانات )المشافي( والخانات )محطات استراحة  كالدور

حصينات واألربطة )قالع الحدائق والسبُل المائية، القالع والتافرين(، والحمامات واألسواق. المس

تميزت بغنى مفرداتها وعناصرها المعمارية، فمن هذه العناصر القباب  (فاعيةد

domes/cupolas  والقبوات والعقودvaults  بمختلف أشكالها )أنصاف الدائرية

penannulars والمدببة ،pointed arches والحدوية ،horseshoe arches والمفصصة ،

multifoil واألقواس ،)arches  والمآذنminarets  والمحاريبniches  واألروقة

porticos والعناصر االنتقالية للقباب من مثلثات كروية ،pendentives ومقرنصات 

stalactites والفراغات الداخلية المكشوفة، والعناصر المائية ،fountains  فيها، والُسبل المائية

)غرف جلوس  iwans الموزعة في أحياء المدن، والفسقيات )البحرات الداخلية(، واألواوين

                                           
 .2004 ،دمشق ، ةنبيل طعم–،  دار الشرق موسوعة التراث المعماري ، عفيف البهنسي  (1)
 .1981 ، 1ط ، بيروت ، دار الرائد العربي ، حسن زكياألعمال الكاملة للدكتور  ، حسن زكي   (2)

  )3( حسن زكي   http://www.alriyadh.com    روائع الفن اإلسالمي.   

http://islamstory.com/ar/%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://islamstory.com/ar/%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.alriyadh.com/


 

 تقييم جمالية المباني العامة المعاصرة                                                                             الفصل الثاني

41 
 

المختلفة. وبرز شأن الكتابة  ornamentsثالثية الجدران تطل على الفناء(، وعناصر الزخرفة 

inscription  ،ا في مختلف األبنية ورمزاا من رموز الديانة اإلسالمية العربية عنصراا زخرفيّا

 (1) وهي لغة القرآن الكريم.

باستخدام الزخارف الهندسية بتنويعات هائلة،  يكمن الجمال في العمارة اإلسالمية :الخالصة

وهي ذات أساس هندسي وتحوي في طياتها على أسس هندسية ونسب وشبكات متقاطعة غاية في 

بداع بالزخارف النباتية المبنية على أسس هندسية وشبكات اإلإلى باإلضافة  ، الدقة والتعقيد

 ،للبناء أكثر من الجمال الخارجي له متكررة، أكدت العمارة اإلسالمية على الجمال الداخلي

واألعمدة والتبليطات والمشربيات والنوافذ واألبواب الخشبية دقيقة وأبدعت في استخدام األقواس 

 .بطرق وأشكال مختلفةالتفاصيل و

 العمارة في القرن العشرين: مدارس -2-1-2

 شيكاغو مدرسة -1

بعد الحريق الكبير الذي  وتحديداا داية السبعينيات من القرن التاسع عشر ب ظهرت في       

مبنى إداري في  :الحدث األول .الواليات المتحدة –شيكاغو  :الموقع .1971في شيكاغو عام  شب  

نادت باالستفادة من ، نشاء المعدني بشكل رئيسي، استخدم فيه اإلاا طابق 11مدينة شيكاغو بارتفاع 

التحريض على وقف ، وقام تقنيات البناءفي مجال العمارة و والصناعية  نجازات العلمية اإل

، ومن ميزاتها صراحتهاو المعماريةأهمية بساطة األشكال  ، كما أكدتاالقتباسعمليات النقل و

أشهر  .سراف في الزخرفةعدم اإلإلى الدعوة و  التاريخيةة ولقديماالستفادة من األبنية المعمارية ا

 -3 ،1912-1846دانييل برنهام  -2 ،1924-1856لويس سوليفان  -1 :المعماريين التابعين لها

-1855مارتين روش  -5، 1923-1854وليم هوالبيرد  -4، 1891-1850جون و. روت 

 أشهر  altلي بارون جيني  وليم-مبنى التأمينات في شيكاغو   .ليم لي بارون جينيو -6، 1927

 – 1891مبنى الهضبة - لي بارون جيني – 1885مبنى التأمينات في شيكاغو  :األبنية التابعة لها

مبنى  -روتجون برنهام و دانييل -مبنى الفندق الشمالي الكبير- روت وجوندانييل برنهام 

مبنى المدرج الكبير، ، دانييل برنهام و جون روت - 1890مبنى ريليانس، شيكاغو  ،الكابيتول

 (2).لويس سوليفان – 1886شيكاغو 

  :الخالصة

ديدة تميزت مدرسة شيكاغو بجماليات البساطة والشفافية والفتحات الكبيرة بإيقاعات ع

إلى يقاعات وتعددها االمتداد الشاقولي لألبنية وانقسم اإليقاع فيها ومتجانسة وساعد على وجود اإل

د األكبر من الطوابق وقمة وتشمل العد ،وجسد في الطوابق المتوسطة ،قاعدة في الطوابق األولى

كساءات الحجرية قاع الواجهات مع المحافظة على اإلوصنع نهاية إلي ،بداع في صميمهحيث اإل

 ية الهيكل المعدني الجديد.الكالسيكية أحيانا لتغط

 

 

 

                                           
  )1( عبد القادر الريحاوي،  العمارة العربية اإلسالمية،  وزارة الثقافة،  دمشق،  1979 

  )2( جون بورتشارد،  ترجمة نزار جبران،  مكتبة أطلس، دمشق، 1961 

http://archwiki.3abber.com/post/94347
http://archwiki.3abber.com/post/94347
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 الوظيفية العمارة -2

لعمارة ليست فناا وهذا الكالم ال يعجب الكثير من "ا ):1933-1870س )يأدولف لويقول 

لم يكن لويس  ،من عمره ةحتى الثانية عشر وكان أصم ،م1870ولد في النمسا عام "، المعماريين

درجة أنه فصل بين الشي العملي بل كان كاتباا ومحاضراا. كان شديد النقد على الزخرفة ل مصمماا 

 اا مشهور كتب مقاالا ، "منفعة يخرج من دائرة الفنإلى يؤدي  ءشين أي إ": الشيء الفني وقالو

ال يحتويا على زخرفة وأعتبرها زعم فيه أن العمارة والفن يجب أالزخرفة والجريمة" ": بعنوان

ومن أهم وأشهر  ،م تعبيراا عن هذه الفلسفة 1908وكانت أعماله بعد  ،بواقي العادات البربريةمن 

 .م على ضواحي فيينا 1910هذه األعمال بيت ستينر 

إلى فرغم أن االتجاه العام كان يدعو  زمنه،كان تصميم هذا البيت مفاجأة للمعماريين في  

حيث لم تكن في الواجهة إال الحوائط والنوافذ من  ،عإال أن هذا البيت فاق الجمي ،تخفيف الزخرفة

تجاه العمارة  ن لتصميمه هذا وغيره أثر كبيرولقد كا ،دون أي شكل زائد عن الحاجة الوظيفية

ربما اإلعاقة المؤقتة التي تعرض لها  وفكر بعض المعماريين مثل جروبيوس و لي كربوزير.

شخصيته بأن أصبح  فياته المعمارية من ناحية وأثرت حسنت من قدر لويس في صغره مبكراا 

 .اا انطوائي

التي تحارب وبكل شده كلمة  كرهه للزخرفة وإعاقته المبكرة بلورت شخصيته المعمارية

  .(1)ةزخرف

كوربوزييه المبّكرة تتعلّق بالطبيعة، ولكن حينما نضجت أفكاره، طّور ما كانت أعمال لو  

الشامل الذي تميزه األعمدة  لإلنتاجنموذج أساسي من البنايات ، وهو “مايسون دومينو“يسمى 

 واستعملت ،كوربوزييه األشكال الصناعية السابقةوالطوابق الصلبة رفضت بنايات لو الطليقة

 مواد عادية، وخرسانة قوية، وتركيب أفضل. 

أسلوب استخدم  ه ومن يسير على خطاه من فنانين في مقدمتهم فرانسوا موغلي،يبوزيركولو

إلى  إضافة ،بالطبيعة االهتمامإلى  االتجاهبغرض الوقوف ضد  التصاميم المعمارية التكعيبية،

 واستوحى ،تبنيه لفكرة الدوبلكس، المستوحاة من العمارة اإلسالمية في العصور الوسطى

فتها ن اآللة تعتبر ناجحة إذا أدت وظيإ :لوكوربوزييه فكرة أن البيت آلة للعيش فيها، وكان يقول

ن إ :إذا أدى وظيفته بإتقان وعلى أكمل وجه. ويبقى القول وكذلك فإن المبنى يعتبر ناجحاا  ،بإتقان

دة.يالِعمارة عند لوكوربوزي ه هي فنُّ التوسُّط بين قيم  متعدِّ
 (2)   

  :الخالصة

كان الجمال في العمارة الوظيفية في تحقيق المنفعة لإلنسان واستخدام المقياس اإلنساني 

نشائي والتصميمي في ى الجمال في استخدام الموديول اإلوالنسبة الذهبية والكالسيكية، كما تجل

 الفراغات الداخلية والواجهات الخارجية.

 

 

 

                                           
 ، ترجمة وتحقيق عطا عبد الوهاب ، المودولور قياس متوافق مع القياس اإلنساني يطبق في العمارة والميكانيك ، لوكوربوزييه (1)

  1993، 1ط ، بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر
 2013، القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية، التفكيكيةإلى العمارة من الوظيفية  ، محمد توفيق عبد الجواد (2)
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 (1)التعبيرية العمارة -3

 "حيث كان مصطلح، األولىتعتبر التعبيرية في العمارة ظاهرة ما بعد الحرب العالمية 

  . والتشكيليينلوصف أعمال الفنانين من الشعراء والموسيقيين  موظفاا  1914ة سن حتى "التعبيرية

لوصف أعمال دائرة الفنانين  1901في األصل في فرنسا سنة "التعبيرية"قد صيغ مصطلح ل

لرؤيتهم الذاتية. ولكن  الذين حوروا تصويرهم للطبيعة وفقاا  ماتيس،المحيطة بالمصور هنري 

دمها النقاد األلمان , عندما استخ1911خطاب النقدي العالمي إال بحلول عامالتعبيرية لم تدخل ال

 الفن األلماني بصفة خاصة.  ىفة عامة, ثم بعد ذلك لكي تشير إلالفن الحديث بص ىلكي تشير إل

نظرية  وخصوصاا  عشر،تأثرت التعبيرية بالفلسفات الجمالية األلمانية ألواخر القرن التاسع 

, واللتين "التقمص العاطفي" , ونظرية روبرت فيشر عن"الرؤية الواضحة" فيدلر عنكونراد 

 .تتحديان المفهوم الكالسيكي للمحاكاة

وتأسست  "الجسر" تعرف باسم ىرستين ألمانيتين منفصلتين: األولقد تركزت التعبيرية في مدل

والثانية يل نولده. , وكان من ضمن أعضائها إرنست لودفيج كيرشنر, وإم1905في دريسدن سنة

, وكان من ضمن أعضائها فاسيلي 1911وتأسست في ميونخ سنة "الفارس األزرق" تعرف باسم

وشوهوا عن  ومساحاتهم،كاندنسكي, وفرانز مارك. قد بالغ مصورو كلتا المدرستين في أشكالهم 

عن حاالت وأحاسيس العقل  قوية بهدف التعبير واستخدموا ألواناا  الخارجية،قصد خطوطهم 

 ال والوجدان. والخي

لقد استجابوا لصيغة العالم النمساوي سيجموند فرويد في التحليل النفسي ولكتاباته في السنوات 

السابقة. كان المصورون التعبيريون يهدفون إلي كشف هذا العالم من العواطف واالنفعاالت بما 

يفكر المعماريون لم  الواقع،يحتويه من دوافع مكتومة وبواعث غامضة للسلوك اإلنساني. وفي 

الذي عرف  ومع ذلك فقد أصبحت التعبيرية هي المصطلح األهداف،في ذلك الوقت في مثل تلك 

 .نوبه المعماريون األلمان الفردي

ي القرن العشرين, والتي كان العديد من المعماريين األلمان مناصرين للغة التصميم الجديدة ف

العقلية المستمدة من تقنيات البناء الحديثة. وظهرت من بينهم مجموعة أكثر  ئالمباد ىتعتمد عل

استخدام األشكال العضوية المائعة والتكوينات البلورية غير المنتظمة في  ىإل فردية, تميل كثيراا 

يف فكرة العمارة التخطيط والواجهات, واالهتمام بفكرة الزمن والحركة في العمارة, أي توظ

 جانب الولع باستخدام األلوان الصارخة والخطوط المنحنية. ى, إلالديناميكية

وقد أطلق أفراد تلك  كانوا يهدفون لما سمي في ذلك الوقت بالخلق الفني غير المقيد. 

, "التعبيريين" , قبل أن يعرفوا الحقا باسم"الفرديين"أنفسهم في البداية اسم  ىالمجموعة عل

 .ين في ذلك الوقتوضمت بعض أفضل المعماريين المبدع

قد اشتهر عن العمارة التعبيرية صعوبة تعريفها فكانت تعرف عادة من ناحية ما ال تشترك ل

أكثر من تعريفها عن طريق ما  إلخ، .والبنائيةكالعقالنية والمستقبلية  األخرى،فيه مع الحركات 

التعبيرية هي نزعة . وهناك شيء من الحقيقة في الرأي القائل بأن تتصف وتتميز هي به تحديداا 

وة نجاحها مستمرة ومتكررة الحدوث في العمارة الحديثة. وقد بلغت العمارة التعبيرية ذر

 .1921-1914ي بين عام وازدهارها في الفترة

                                           
 2002spx ، 2ط ، دار قابس ، العمارة واألسس النظرية لتطور أشكالها ،محمد شهاب أحمد وعبد الصاحب حمودي العزاوي (1)
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( للمعماري 1919أحد أهم المشروعات التعبيرية في تلك الفترة كان المسرح الكبير في برلين)

والذي قام بتصميمه بتكليف مباشر من المخرج المسرحي  ,(1936-1869) هانس بولتسيج

التي انتشرت في ألمانيا في أواخر القرن التاسع  "مسرح الشعب" ماكس راينهارت مؤسس حركة

 وعرض االتجاه الحديث في تصميم التعبيرية،للعمارة  نموذجياا  عشر. اعتبر المسرح الكبير مثاالا 

التي تتسع لخمسة آالف  العرض،ه فيما بعد. كانت قاعة تباعادور العرض السينمائية والذي تم 

حيث كانت أسقف القبة مغطاة بعدد كبير من أشكال  الجبال،تستدعي منظر المغارات في  ،مشاهد

وقد صنعت هذه األشكال من  الصخرية،من سقوف الكهوف  ىوابط الرسوبية المدببة التي تتدلاله

ولتسيج في إضاءة ض للفراغ الداخلي. واعتمد بواستخدمت لخلق الجو الغريب والغام ،الجص

وقام بتصميم الحوائط بأسلوب يعكس الضوء  المباشرة،نظام اإلضاءة غير  ىقاعة العرض عل

جانب توظيف عنصر اللون في الفراغات الداخلية لتحقيق نوع من  ىإل مثير،الساقط بشكل 

استخدم بولتسيج العقود الطويلة الضيقة المدببة لتأكيد اإليقاع  الخارج،وفي  .اإلثارة الحسية

 .ىوالذي بدوره يزيد من الشعور باالرتفاع وضخامة المبن الرأسي،

( من 1953-1887) للمعماري إيريش مندلسون ىتعتبر أعمال ما بعد الحرب العالمية األول

بينما كان  ،التي قام بعمل معظمها , وخاصة رسوماته الديناميكيةعالمات الحركة التعبيرية أيضاا 

تشكيلية ذات صبغة مستقبلية, وال تحمل أي طابع  وكانت لمبان   ،الجبهة األلمانية ىيقاتل عل

تأثر مندلسون بالحركة المستقبلية  ىوقد عكست هذه الرسومات بدورها مد. تاريخي معين

األشكال اإلهليليجية. وقد حقق والتي كانت أعمالها تتسم باستخدام الخطوط المائلة و اإليطالية،

والذي يعتبر أحد أكثر  (،1921) مندلسون طموحاته وأفكاره تلك في برج إينشتين في بوتسدام

 .األعمال المعمارية التعبيرية ابتكاراا 

لماني للعالم األ فلكياا  ومرصداا  فيزيائياا  قامت الحكومة األلمانية بتمويل المشروع ليكون معمالا 

يوحي بوحش جاثم ذي رقبة عالية ومخالب أمامية ممتدة. وكان  شكالا  ىحمل المبن ألبرت إينشتين.

 المكتشف،والتي تعبر عن غموض العالم غير  المنحنية،مندلسون يأمل في تنفيذ تلك الخطوط 

صياغة هذا الشكل التعبيري القوي.  ىسلحة لسهولة تشكيلها ولقدرتها علباستخدام الخرسانة الم

 الحرب،ولكن نتيجة للصعوبات التي واجهته في توفير الخامات المطلوبة بسبب أزمات ما بعد 

يظهر البناء الخارجي  ىبالخرسانة المسلحة. وحت ىتنفيذ أجزاء منه بالطوب وأخر ىاضطر إل

 ىأسطح المبن ىفقد غط مختلفة،من مواد  وليس مبنياا  ،في النهاية وكأنه منحوت من قطعة واحدة

أحد أهم اإلنجازات المعمارية في القرن  ىذا نجح مندلسون في جعل هذا المبنسمنت, وبهباإل

 .العشرين

ات يللتوجهات التقدمية التي ظهرت في العشرين حيوياا  ومصدراا  كانت العمارة التعبيرية رافداا 

غير أنها كانت قصيرة العمر وحلت  ،الثانية في حقبة ما بعد الحرب العالمية والحقاا  ألمانيا،في 

حيث أخذ المعماريون في التصميم بأسلوب أكثر عقالنية ووظيفية  الحديثة،الحركة  محلها سريعاا 

 (1) .يناسب متطلبات القرن العشرين
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    (1)المستقبلية  العمارة -4

ن إ، وكانت تشكل ظاهرة فيها، وقرن العشرينالفي بداية  إيطالياحركة فنية تأسست في  هي

فيليبو توماسو وغيرهما. كان الكاتب اإليطالي  نكلتراإو روسياكان هناك حركات موازية في 

 فيها.  مؤسسها والشخصية األكثر نفوذاا  يتيمارين

عن الماضي.  واالنفصالالمستقبلية كلمة شمولية تعني التوجه نحو المستقبل وبدء ثقافة جديدة 

 ،والخزف، والنحت الرسموينشط المستقبليون في جميع فروع الوسط الفني، بما في ذلك 

، والمنسوجات، واألزياء، والمسرح، التصميم الداخلي، يالتصميم الصناع، والتصميم الجرافيكي

وهي بشكل عام ذات سمات تبتعد عن . الطهيوحتى فن  ،والهندسة المعمارية اوالموسيق واألدب

 هو قديم وتقليدي وهادئ.  كل ما

 

 فينيسيا–مجمع كاردان ( 5-2الشكل )

 www.albayan.aeالمصدر 

 

هذا الفن كل الفنون السابقة  فلسفةللمستقبل، ولذا رفضت  اعتبر هذا الفن من مبتدعيه فناا 

محوها وبناء فن جديد ال يشبه أي فن آخر إلى يفة، ودعت فاشلة ومز قاطبة، واعتبرتها فنوناا 

بعد انقضاء  أوروباالتشكيلية في تعددت و تنوعت وكثرت المذاهب واألشكال الفنية و ، سبقه

 فسطع ،الذي انتشر و تعدد في القرون و العصور و األزمنة الوسطى الفن المسيحينهاية فترة و

وتفاخر الفنان  اعتزازر وصاحب ذلك في أوائل القرن الخامس عش فن النهضة العظيمظهر و

األحداث الدينية ن التغيرات وأإال  ، في مجتمع كبير ن يكون ذائباا أمن  موهبته بدالا بفرديته و

                                           
 1981 ،القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية ، فن البناء والعمارة ، الموسوعة المعمارية ، صبحي إبراهيم (1)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%88_%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%88_%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%88_%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D9%81
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87%D9%8A
http://www.albayan.ae/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
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كان لها دور في  ،ميالدية 1600والسياسية والفكرية التي ظهرت في المجتمع خدمة الطبقة عام 

رتبط الذي ا الروكوكووطراز  الطبقة البرجوازيةفي خدمة الذي كان  فن الباروكظهور 

 .بالعائالت و األسر الحاكمة

مقاومة إلى وكانت تهدف فرنسا، إلى بدأت المدرسة "المستقبلية" في إيطاليا، ثم انتقلت 

مستمرة يز وبالفاعلية الهتم فنان "المستقبلية" بالتغير المتماالماضي لذلك سميت "المستقبلية"، و

ير عنه بالحركة تقدم التقني. وحاول الفنان التعبرف بالسرعة والفي القرن العشرين، الذي عُ 

 (1).والضوء، فكل األشياء تتحرك وتجري وتتغير بسرعة

نها تمكنت من إيجاد شكل متناسب مع إية" الفنية ذات أهمية بالغة، إذ المدرسة "المستقبلتعتبر 

وقد عبر الفنان "المستقبلي"  طبيعة العصر الذي نعيش فيه، والتركيز على إنسان العصر الحديث

إلى تهدف  تآالف النقاط والخطوط واأللوان، وكانإلى عن الصور المتغيرة، بتجزئة األشكال 

 (2).لحركة السريعة والوثبات والخطوة وصراع القوىنقل ا

بل إن  "إن الحصان الذي يركض ال يملك أربعة حوافر وحسب، :قال أحد الفنانين المستقبليين

"وحركاتها مثلثية". وعلى ذلك كانوا يرسمون الناس والخيل بأطراف متعددة  له عشرين حافراا 

وفي لوحة "مرنة" للفنان  ة كأمواج ملونة متعاقبةوبترتيب إشعاعي، بحيث تبدو اللوحة المستقبلي

م، يوحي الشكل في عمومه بإنسان متدثر بثياب 1912المستقبلي "بوكشيوني" التي رسمها عام 

 (3).فضفاضة ذات ألوان زاهية، يحركها الهواء، فتنساب تفاصيلها في إيقاعات حركية مستمرة

فيها شخصية  تفظهر ،بالفنون الدينيةتحررت العمارة المستقبلية من الجمال المرتبط 

مثل استخدام  ،جمالية جديدة اا لذلك قدمت أفكار ،المعماري ووجهة نظره في الجمال والفن

يقاعات الرتيبة للنوافذ والزخارف ، واختفت فيها اإلالمساحات الزجاجية الكبيرة والكتل المنحنية

 والتماثيل.

 البنائية    العمارة -5

هي حركة معمارية معاصرة وشكل من   Constructivist architectureالعمارة البنائية   

في عشرينيات وثالثينيات  االتحاد السوفييتي، ظهرت في Modernism عمارة الحداثةشكال أ

لوجيا المتقدمة والهندسة والتي كانت معلنة للغايات وكنالقرن العشرين. تجمع البنائية بين الت

قد  ،عدة اتجاهات تنافسية، إال أن الحركةإلى نها قسمت أالرغم من ، على والشيوعية االشتراكية

. تأثيرها تقريباا  1932في  انحاللهامن المشاريع الريادية والمباني المقامة، قبل  اا نتجت كثيرأ

 (4) .ظاهر على كثير من الحركات الالحقة

أنصار البنائية بأن اإلنتاج اإلنشائي المقيس الذي هو نتيجة منطقية لعقلنة العملية اعتقد 

اإلبداعية، ينبغي له أن يكون أساس إجراءات التصنيع بالجملة للعناصر المعمارية واإلنشائية، 

كما ربط أولئك األنصار مبررات مهام التشكيل الفني للمبنى بارتباط مباشر مع بنيتيه الوظيفية 

فإن قيم ومبادئ البنائية تشكلت وتكونت في خضم التغييرات الثورية  ،إلنشائية. وكما هو معلوموا

للقضايا االجتماعية، وأن يصروا  بالغاا  أن يولوا اهتماماا إلى الفعالة، ما حدا بأنصار هذا التيار 

في  على وجوب إيجاد حلول سريعة للمشاكل الملحة؛ األمر الذي ساهم في انتشارهم الواسع

                                           
 )1( محمد توفيق عبد الجواد،  العمارة من الوظيفية إلى التفكيكية، مكتبة األنجلو المصرية،  مرجع سابق.

 )2( ياسر شعبان،  العمارة والحضارة،  كنوز،  القاهرة، 2014

 )3( شيرين إحسان شيرزاد،  لمحات من تاريخ العمارة والحركات المعمارية وروادها،  .

 )4( ينار حسن جدو، المذاهب الفكرية الحديثة والعمارة،  بحث في مناهج النقد المعماري،  دار الطليعة،  بيروت، 1993

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%88%D9%83%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%88%D9%83%D9%88&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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من  عميقاا  الممارسة المعمارية الروسية إبان تلك الفترة، كما أن هذا التيار المعماري أثر تأثيراا 

 (1) .وساهم مساهمة قوية في ترسيخ قيمه ،جهة تطور االتجاه الوظيفي األوروبي

 

 Narkomataz prom, Vesnin brothers , Russian   (:6-2الشكل )

 Constructivisme.blogspot.com المصدر

 

 

 1926عام  Ilya Golosov من تصميم Zuyev Workers مبنى نادي( 7-2الشكل )

 Arm.wikipedia.org :المصدر

                                           
)1( شيرين إحسان شيرزاد، لمحات من تاريخ العمارة والحركات المعمارية وروادها، ،  المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  

.1999 ،1ط ، بيروت  
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سانت برج تاتلين،  عن المشروع األول واألشهر من بين مشاريع الحركة البنائية هو مشروإ

، كانت المواد ر تاتلين. بالرغم من انه لم يُبنَ فالديمي المستقبليللمعماري  1919عام غ طرسبورب

المستخدمة فيه الزجاج والستيل، كانت العبقرية المستقبلية والميل السياسي، حيث وضع مالمح 

  .مشاريع القرن العشرين

 El للمعماري 1920عام  Lenin Tribune خر مشهور أيضا، هوآهناك مشروع بنائي 

Lissitzky.  خالل الحرب األهلية الروسية كانت مجموعة (UNOVIS) قد  ،الفنية الروسية

ن ياللذ Lissitzky ليسيتزكيو Kasimir Malevich كاسمير مالفيتشتركزت حول الفنان 

  السوبرماتيةالتجريد الالموضوعي في حركة  مشاريع متنوعة والتي قوت معاا  صمما

Suprematism  (1) .منفعية أكثر بأهداف 

طة اسوم المنتظمة، وتقسيمات المبنى بواألساسية للبنائية الدقة كالحجالجمالية  المبادئشملت 

النوافذ الكبيرة أو المزججة بالكامل والتي تتوافق مع الهيكل اإلنشائي. في الحلول التكوينية لتلك 

تصميمياا مهماا مثل الساريات وهوائيات الراديو  المباني. أدت العناصر التقنية الخالصة دوراا 

 لخ إبية واللوحات اإلعالنية الضخمة. وكذلك استخدام األحرف الكتا ،وساللم الخدمة المعدنية

 (2)العضوية العمارة -6

منزلة Frank Lloyd Wright ( (1959-1869 "لويد رليتنك اشغل نتاج المعمار "فري

في  ثرت بنفوذها الواسع تأثيراا كبيراا أ التيتلك المنزلة  ، مريكيةهمة في الممارسة المعمارية األم

 قصد بها فترة ما بين الحربينيو ، نتكلم عنها التيبان الفترة إالمسار التطوري "للعمارة الحديثة" 

 ، ""رايتإلى كانت سنين عصيبة ومؤلمة بالنسبة  تالثالثينان سنين العشرينات وبداية أومع 

تكريس إلى يتوق من خالله  ، عن نتاج تصميمي متفرد دائمين لكنه ظل مواظباا في بحث وتقص  

 .بالعمارة العضويـة"مشروعه المعماري الخاص "

مزيداا من وشائج ربط المبنى مع  يرايت يعنإلى " بالنسبة ن مفهوم "العمارة العضويةإ 

 المهني.ساسية في نشاطه حد اهم المبادئ األأ ليصبحيرتقي به المعمار  الذيذلك الربط  الطبيعة؛

نابعة من  عضوية،ال عمارة إن "العمارة المعاصرة ما هي أإلى " يشير "رايت الصدد،وفي هذا 

  ."معهاالطبيعة ومتكيفة 

بداعية؛ ولهذا المعمار اإل ألدواتثراء إكونه ل البناء،لقد فهم رايت مهام نتائج التقدم التقني في 

تلك النتائج وتداعياتها كااللتزام  إلمالءاتنواع الخضوع أنوع من  أليبدى معارضة شديدة أنه إف

مواد ن المعمار استخدم الأكما  التكرار.و أو ضرورة التقييس أتصنيع العناصر الجاهزة  بأساليب

لحجر جر واكالخشب واآل ،جنب المواد التقليدية الطبيعيةإلى نشائية الحديثة بشكل واسع جنباا اإل

وواجداا في مسعى "العمارة  ،خواص تلك المواد وسماتها الطبيعية إلبرازساعياا  لخ.إالطبيعي 

 جديد.رّوج لهـا كثيراا وسيلةا لتقصيات طراز معماري  التي" العضوية

                                           
 )1( رفعة الجادرجي، حوار في بنيوية الفن والعمارة،  رياض الريس،  لندن،  1995

  )2( خالد السلطاني الحوار المتمدن- العدد: 1089 - 2005 / 1 / 25 - 12:16

       .دب والفنالمحور: األ

http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D9%BE%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D9%BE%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D9%BE%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A5%D9%84_%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A5%D9%84_%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
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بيت الشالل الحقاا  يبيت كاوفمان "الذي دع (8-2الشكل  )  

:                                     المصدر  

 Fallingwater.org 

  

 ،ب تصميمي مهملي طأات بيات وبداية الثالثينينهاية العشرينفي " لم يكلف مكتب "رايت

-1929)زمة االقتصادية العالمية  بقدر ما كانت األ هبإبداعاتوليس هذا ناجماا عن هبوط االهتمام 

وج أفـي  ، آنذاكتمّر  ، سيما الواليات المتحدةوال ، ضربت الكثير من دول العالم التي( 1933

نك ا"فر افتتحفقد ، بان تلك الفترةإي عمل تصميمي أن ينجز أقدوره مولكونه لم يكن ب ذروتهـا

ورشة  Taliesin ,Wisconsinوالية وسكانسن  –تاليزن  في مدينة ،1932" عام لويد رايت

  .المؤسس والمعلم والمدرب لهذه المؤسسة التعليمية نزلةواعتبر نفسه بم، تعليمية –تطبيـقية 

هو  –لتسجيل في "جمعية تاليزن " اإلى الذي يدفعهم  الطالب،ساس لدى كان الحافز األ

والتعرف عن كثب  واسعة،ى بشهرة مهنية ظمكانية العمل والمعايشة الميدانية مع معمار كبير يحإ

نما إو وحدها،عداد التصاميم الهندسية إعلى  عضاءلم يقتصر عمل األ التصميمية.عن طروحاته 

ونجارة  حجر،" كعمال ل البناء والتنفيذ في مقر رايت "التاليزينويعماأيضا ا في أكانوا يساهمون 

 المعمار.توسيع وبناء مقر  إجراءاتكانت تتطلبها  التيشغال راميك وغيرها من األيعمال السأو

تصاميم مبنى ريفي  بإعدادلف ـ، عندما كُ المهنية ساسية في حياة رايتأنقطة تحول إلى يشار 

والذي ، في بينسلفانيا Bear-Runران  -سبوع في منطقة بيارعطالت نهاية األإلى مخصص 

 ، وهو السيد ايدغار كاوفمان Pittsburghصحاب المتاجر في مدينة بيتسبورغ أحد يعود أل

تاريخ عمارة إلى و ،رايت شخصياا إلى سبة بالن ، ياهإليف ومن ثم بناء البيت الريفي ويكاد حدث تك

عداد إخير في مع "فالتر غروبيوس"، عندما كلف األ ؛ يماثل ما جرى سابقاا الحداثة بصورة عامة

" في تاريخ "بالحدث السعيد اهادعوتلك الواقعة التي  ، ولىميم معمل قبيل الحرب العالمية األتصا

 آخر،" زاء "حدث سعيدإفنحن  رايت.لويد نك اذاته سيتكرر مع فر ءالشين أويبدو  .العمارة

ويكرس حضور عمارة الحداثة في الخطاب  الحداثي،حدث سيعود بالخير على الناتج المعماري 

 نفسه!للمعمار  آخرىلنجاحات  كما سيكون حافزاا كبيراا  العالمي،المعماري 



 

 تقييم جمالية المباني العامة المعاصرة                                                                             الفصل الثاني

50 
 

 

 التاليزين الغربي في إريزونا( 9-2الشكل )

 Elaph.com : المصدر

 

"ادغار  ابيه:اسم  علىاسمه ادغار  طالب-كان من ضمن طالب رايت في جمعية تاليزين 

وهذا الطالب / االبن هو  بيتسبورغ،ذاته صاحب المتاجر المعروف في  هو وكاوفمان، ".كاوفمان

كان  رايت.إلى  ستاذه،أإلى في منح عطاء تصميم الدار الريفية  بنشاط،سهم أوصى وأالذي 

 الجانبين،في منخفض تحيط به التالل من  البيت الريفي يشغل مكاناا إلى الموقع المخصص 

ر السريع يمر بها يكان النه الموقع،تشمل  التيوفي حدود المنطقة  ."ران -"بيار يخترقه نهير

في المكان الذي يشكل  ده،يتشياختار رايت موقع البيت الريفي المنوي  .اا صغير شالالا  عامالا 

وبعد مناقشة  العمل،رب إلى . كان ذلك االختيار مفاجأة حقيقية الل تحديداا ذلك الش به،النهير 

 ولية.األسريعة تمت الموافقة على مقترح الرسوم 

التراكيب الكابولية المعمولة من الخرسانة  واسع،في عمارة هذا البيت بشكل  "،استخدم "رايت

تعلو  ،خرى طليقةالطراف األا جاعالا  المجاورة،طرفها في الصخور أ بأحدوالمثبتة  المسلحة،

تحقيق واحدة إلى " ويد رايتنك لاسعى "فر المتواضعة،في هذا البيت ذي المقاسات  .فوق الشالل

 "؛الصندوق –وهي العدول عن استخدام منظومة "البيت  وجسارة، فكاره طموحاا أ أكثرمن 

فرد استثنائي، غير مسبوق جدران، والتخلي عنها تماماا، لجهة التطلع لت بأربعةالصندوق المحاط 

  .في اللغة التكوينية للمنتج المعماري

لواح الخرسانية يت العديدة المستندة على سطوح األن تمتلك طوابق البأعلى  سعى المعمار

ن أل ،يضاا أرص . وحىباألخر ةومختلفة ال ترتبط هيئاتها الواحد حرة، شكاالا أ، الممتدة كابولياا 

تكوين شرفات إلى عن الجدران الحاملة  لتلك السطوح بعيداا  ءالجري التطلعاتيعمل نظام 

خفة وشفافية كبيرتين، توحي إلى نشائية الساندة ي هيئاتها المفرغة من العناصر اإلتش مفتوحة،

عاملة منظومات  طابق،وتتغير هيئات هذه الشرفات في كل  الهواء.انطباع وكأنها معلقة في إلى 

 خرى.األلواحدة فوق معقدة من المستويات المعلقة ا

وتم ّ عمل فتحة في  ؛تقريباا  بأكملهول الضيوف واالستقبال حيز الطابق األيشغل فضاء غرفة 

سفل، ليالمس عن قرب سطح ماء النهير األإلى سلم معلق ينزل إلى تقود  الطابق،رضية هذا أ

عنها  اال يفصله والتيمع الشرفة المجاورة لها  ويتحد فراغياا ويدغم فضاء هذه الغرفة  الجاري.

 .زجاجي!سوى قاطع 
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وتطل الجهة الطولية الجنوبية بالكامل على  الثاني.على/رفة النوم الرئيسية في الطابق األتقع غ

سفلها. كما تمتد أتقع  التيمن غرفة الضيوف  تغطي قسماا  مام،األإلى شرفة كبيرة تمتد بجرأة 

الخرسانة، يكسو سطوحها اوراق واغصان ارضية هذه الغرفة شرقا نحو تعريشة معمولة من 

كبر لشرفة نظر لطابق الثالث، الذي ُحدد حيزه األاإلى النباتات المتسلقة. ويقود سلم الدار الداخلي 

يوجد في  يت من جميع جوانبه. وثمة برج عال  عليا، تتيح رؤية المنظر الخالب الذي يكتنف الب

 أسفلالطبيعية؛ ووقع مطبخ الدار في  باألحجارالغربية من المبنى، تم تغليفه  –الزاوية الشمالية 

 جزاء العلوية منه. خرى، األج، في حين شغلت بعض غرف النوم األهذا البر

عجاب لجهة االندماج اإل يثير –" "بيت الشالل  الحقاا  دعي" الذي ن "بيت كاوفمانإ

وتبدو  المجاورة.كبير، مع مفردات البيئة  وبإتقانول بمهارة مهنية فائقة المشغ العضوي،

" من تبدو وكأنها "نابتة المتوتر،يقاع فوق النهير، وفوق الشالل، ذات اإل الشرفات المعلقة كابولياا 

ن أاستطاع المعمار  متميز،بداعي إزاء تمرين إفنحن  النتيجة،وفي  المجاورة؛كتلة الصخور 

 بداعي الذيمن حضور الحدث اإل اا نابع خرآ جماالا  المجاور، الطبيعيجمال المنظر إلى يضيف 

عالية مع رموز ذلك المنجز المتالحم بعضوية  "،يشكله المنجز التصميمي لعمارة "بيت الشالل

استخدام واسع للحجر إلى " صرار "رايتإ التالحم،ما يزيد هذا االندماج وذلك البيئة المحيطة. و

كساء الجدران إكما حافظ المعمار عبر طرق  البيت.ماكن القريبة من موقع األ منالمستخرج 

 ر.يحجار المطلة على النهشكال طبقات صخور األأيقاع إساليب تغليفها على أو

لما يحمله ويمثله من قيم  واسعين،" بترحاب وتعاطف استقبل النقاد ظهور "بيت الشالل

 التيحداث المصمم الذي كاد يُنسى في خضم األ مصممه،طروحات  كما قدرت عالياا  معمارية،

ز في هذا المعمار المميّ  إلنتاجتام غياب شبه إلى فضت أوالتي  الكبرى،زمة االقتصادية عقبت األأ

بيت إلى " "دينيس شارب اإلنكليزيويشير الناقد  وقتذاك.مريكية مشهد الممارسة المعمارية األ

يستحضر روح عمارة القرن  ءشيال "ن أرن العشرين" بالقالعمارة في الشالل في كتابه "

 "؛..ران -جل ادغار كاوفمان في بيرأن بيت رايت الريفي الذي صممه من كثر مأالعشرين 

ا البيت ذي المقاسات " عن هذرنوفو وحتى التفكيكيةويقول مؤلف كتاب "العمارة من األ

ذلك التداخل  السكن،طبيعة وفراغات ونادر بين ال ؤن عمارته تعبر عن تداخل كفأالمتواضعة "ب

 معبراا  ويمثل هذا التداخل مثاالا  كثيرين، محدثينلتطلع ونزوع معماريين  محطاا  الذي كان دائماا 

  ."العضويةعن مفهوم رايت وتصوراته للعمارة 

 بداعياا إ واضحة باعثاا  بإيجابيةوساط المهنية له كان نجاح عمارة "بيت الشالل" واستقبال األ

تصاميم  ات،يالثالثينمن منتصف عقد  له اعتباراا  ذ بدأت تظهرإ المهني،رايت ونشاطه إلى  قوياا 

 والروعة.لمبان  مختلفة ذات لغة معمارية اتسمت على كثير من السطوع 

لتلك  نموذجاا  فونكس(من  )بالقربريزونا أيعد مجمع مقر وسكن "رايت" الخاص في 

ساس أكل مبدأ ربط العمارة مع الطبيعة ش "."بيت الشاللقبت ظهور عأ التيالتصميمات المعبرة 

  .1938كبر منه عام نجاز القسم األإالذي تم  المجمع،المعالجات التكوينية لهذا 

عن بيت واسكانسن الذي دعي بـ  خالفاا  الغربي،ريزونا بـ " التاليزين أ"رايت" مقره في  دعا

وقد  الشتاء؛فراد جمعية تاليزين في أ إلقامة كاناا " مويست –زين تاليكان " ".الشمالي –"التاليزين 

تّم توقيع فضاءات سكن رايت وعائلته وكذلك محترفه الخاص وورش المحترفات الفنية الخاصة 

في حين تم تجميع فراغات سكن  واحد.وبارتفاع طابق  في بلوك واحد ممتد طولياا  بالطلبة،

 الرئيسي.ي من المبنى يقع في الطرف النهائ مغلق،الطالب حول فناء شبة 
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من خالل  الخارج،تكريس مبدأ دمج الفراغات الداخلية مع إلى ريزونا أيطمح رايت "هنا في 

وهذه  ساسي،األاستخدام فتحات الغرف الواسعة وانفتاحها على الشرفات المحيطة بالمبنى 

مكنة أوحواض مياه ونافورات أشملت فناءات خضراء و الخارجية،الشرفات ترتبط مع البيئة 

 .للجلوس والراحة وغير ذلك من عناصر تصميم الفضاءات الخارجية

ريزونا أمالئمة متناسقة مع خصوصية بيئة  " في تكوينات مجمع المقرحقق "رايت 

الطبيعي المحيط مع دغام المنظر إمراميه تلك بشكل موفق عبر عملية  أدركوقد  الصحراوية،

ضالع الخشبية وبروزها شكال نتوء األأوكذلك توظيف  سية،الرئيفقية لكتلة المبنى االمتدادات األ

نشائي الخشبي المستخدم في لخاص النابع من منظومة الهيكل اإلعلى واستخدام شكلها انحو األ

دغام واالندماج بين مفردات عمارة على تأكيد ذلك اإل يضاا أكما حرص  الرئيسي.تسقيفات البلوك 

كساء الجدران بمواد مأخوذة من البيئة إرة من خالل فعالية البيئة المجاوالمبنى المصمم ورموز 

والشرفات المكشوفة والساللم المفتوحة وجدران  المظللة،وتثبيت حضور المقصورات  القريبة،

خرى الّصبار والنباتات الصحراوية األ نبات مجاميع شجيراتإوكذلك جراء  ،القواطع الخفيضة

 (1) الموقع.دخلت بصورة عضوية في تخطيطات أ التي

. تم والعمارةالطبيعة  واالنسجام بينتعتبر العمارة العضوية فلسفة معمارية تبحث عن التوافق 

وضع في و  (1959-1867)لويد رايتتعريفه من خالل المعماري فرانك وتم استخدام المصطلح 

مبادئ عامة عن تصوره لكيفية  ،عمارة عضوية An Organic Architecture 1939 كتابه

 .الطبيعة وذوبان فيبيق الفكر المعماري الذي وصل إليه من امتزاج تط

ها  ":فيما يلي جزء من كتابه ،اخترع المصطلح عمارة عضوية المعماري فرانك لويد رايت

ة المثالية و التعاليم التي يجب العمارة العضوية كالفكر العمارة العضوية: معلناا  أنا أكتب لكم مقدماا 

لخدمة مغزى الحياة, ال أحمل محددات تقليدية في سبيل التقليد فهم الحياة ككل وتتبع إذا أردنا ن أ

 ولكني هنا مستقبلنا،أبحث عن شكل جامد مفروض علينا من ماضينا أو حاضرنا أو وال األعظم. 

عن  أردت،ها الحس األعلى إذا أو فلتسم البسيطة،أحدد الشكل عن طريق قوانين الحس العام 

 (1).اتطريق طبيعة الخام

خر آالبيئة التي تدخلها أو في تفسير عدم تدمير إلى بشكل عام تهدف العمارة العضوية 

نها تصبح في النهاية كجزء موجود بالفعل في الطبيعة. عالج العديد من المعماريين إأي  ؛تكملتها

من هذا في أبعد مثل استخدام المواد الموجودة في المكان في البناء بل  مدخل،هذه الفكرة بكذا 

ال يتجزأ من  اا بحيث يبدو المبنى جزء ،والديكوراتاستخدام المواد البيئية الموجودة في األثاث 

 .البيئة المحيطة به

أن الجمال هو المقياس اإلنساني وارتباطه بالطبيعة المحيطة،  أكدت العمارة العضوية

كما استخدمت  ،النسب شكال البسيطة ذات، واستخدمت األفاستخدمت ألوان الطبيعة وموادها

 الشفافية مع المحيط كأساس للجمال.

 

 

 

                                           
 )1(http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp%3Faid%3D30499 

An Organic Architecture, 1939 1( فرانك لويد رايت عمارة عضوية( 
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 التكعيبية العمارة -7

ن "الكرة، واألسطوانة، والمخروط" هي جوهر بِْنيَة إالعبارة المشهورة للفنان سيزان  تقول

قد نشأت عن نوع من االلتباس في فهم هذه  ،كمدرسة في الفن التشكيليوالتكعيبة الطبيعة، 

فلم يكن الغرض فرض هذه األشكال الهندسية على الطبيعة، ألنها موجودة فعالا، غير أن  العبارة،

هندسة صورة الطبيعة، وفي إلى التكعيبيين قد عمدوا في سبيل بناء اللوحة لتصبح متماسكة وقوية 

وتبنوا نظرياته في  ث،وعالم الرياضيات األشهر فيثاغور الفيلسوفإلى سبيل هذه الهندسة عادوا 

 .والرياضيات لهندسةا

 

 هونغ كونغ ، مبنى تاريخي في1987مركز ليبو، ( 10-2الشكل )

 :المصدر

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hklippocenter.jpg#/media/File:

Hklippocenter.jpg 

األشكال إلى لم يكن غرض التكعيبيين عندما أخذوا في تحليل صور الطبيعة، وتقسيمها 

الهندسية وإخضاع أشكالها للعمل الفني سوى البحث عن أسرار الجمال، على أنهم في هذا كانوا 

مدفوعين بذلك اإلحساس العام السائد بين فناني العصر الحديث، وهو أن الحقيقة شيء خفي 

 (1) .يختبئ وراء الصور الظاهرية

 عمارة الحداثة -8

اتجاه يضم مجموعة من المدارس واألساليب المعمارية التي لها خصائص متشابهة، والتي 

. اشتهر بها كثير من معماريي القرن تشترك في المقام األول بتبسيط األشكال ونبذ الزخرفة

 في الفترات األولى من هذا القرن. جداا  العشرين المعروفين، ولكن كان عدد المباني الحديثة قليالا 

                                           
)1( -شيرين إحسان شيرزاد،  الحركات المعمارية الحديثة،  األسلوب العالمي في العمارة،  المؤسسة العربية للدراسات  

   1999 ،1ط ، بيروت ، والنشر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%86%D8%BA_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%86%D8%BA_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA
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أصبحت مبانيها مهيمنة على الطراز المعماري لمباني المؤسسات والشركات لثالثة عقود. 

حوالي ) Modernism عمارة الحداثةمدرسة ) :يضم اتجاه العمارة الحديثة، عدة مدارس هي

( ومدرسة 1980-1945بين ) Late Modernism ومدرسة الحداثة المتأخرة (1890-1945

 New ومدرسة الحداثة الجديدة 1980بدأت منذ ) Post Modernism ما بعد الحداثة

Modernism.  صول العمارة الحديثة عرضة للتأويلأنه ال تزال خصائص وأإلى شار بالذكر ي 

 (1).والنقاش

إلى ما أدى المدن منها طابعها،  تأخذن أإلى دت أالحداثة بالثورة الصناعية التي  تأثرت عمارة

مرت العمارة الحديثة بعصر قوتها في  .يجاد الحلول المناسبةإثورة الرجوع للطبيعة ومحاولة 

ات، ومع نهاية يوهو العصر الذي صاحب ازدهارها، ثم زاد انتشارها في الخمسين ،العشرينات

م، كما 1965الستينات، فقدت هذه الحركة كثيراا من قوتها األيديولوجية بوفاة لو كوربوزييه عام 

كمحاولة للتأثير على المجتمع، وإن  والعاطفية الروحيةفقدت في نفس الوقت الكثير من قيمتها 

 االتجاهات نعشوا بعض مبادئها مثلأحيوا وأقد  Modernism كان بعض من مدرسة الحداثة

 Neo اإلنشائي واالتجاهاألرشيجرام  بواسطة مجموعة Futurism المستقبلية

Constructivism   ونستطيع  ،في إيطاليا، ولكن عموماا قد أصبح فكر العمارة الحديثة خاوياا

ن عمارة الحداثة بمبادئها قد ماتت ولم يعد لها وجود سوى في بعض إ :ن نقولأبكثير من الثقة 

هات عمارة ميز المتأخرة، أو عمارة لويس كان، وهذه االتجااألكاديمية تحت ما يسمى المدارس 

وهذان  Modernism Post المرحلة األخيرة لعمارة الحداثة المتأخرةتجمع معاا فيما يسمى 

البارعة ما  االتجاهاتوأن هذه  ،أننا تخطينا مرحلة الحداثةإلى االتجاهان باسميهما يشيران 

الحداثة المتأخرة  اتجاهيطياتها، حتى يمكن التمييز بين المعماريين من أصحاب  خرجنا إال من

 (2).وما بعد الحداثة

البسيطة وإلغاء الزخارف  ةجمالية األشكال الهندسية األساسي عملت عمارة الحداثة على تأكيد

الكتل  نتجت العديد من مباني الشركات والمؤسسات ذات، وأالمقياس الكبير ، كما أكدتتماماا 

الكبيرة والبسيطة وتميزت بالشفافية وسيطرة رأي المعماري على التصميم والبعد الكامل عن 

 صفة المكان وتراث المنطقة وعمارتها.

 ما بعد الحداثة  عمارة -9

-Post الحداثة، ونادى بعمارة ما بعد الحداثة كان المعمار )جنكز( أول من أعلن نهاية 

Modern ،دون جدوى، عن ذواتهم من ، والمست دعوته عواطف الناس الذين باتوا يبحثون

 الثقافية من خالل العمارة.

                                           
  )1( محمد توفيق عبد الجواد،  المدخل العلمي للعمارة الحديثة، مرجع سابق.  

 )2( - بابلو خوان بونتا،  ترجمة سعاد عبد علي مهدي،  العمارة وتفسيرها: دراسة للمنظومات التعبيرية في العمارة،  دار  

  1996 ،بغداد ، الشؤون الثقافية
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 مركز جديد في لندن من تصميم زها حديد( 11-2الشكل )

 www.london-se.co.ukالمصدر 

 

 

العولمة إلى لإلشارة  1938كان المؤرخ توينبي قد استعمل مصطلح ما بعد الحداثة منذ عام 

والتعددية الثقافية التي ال بد من ظهورها حسب طبيعة الدور التاريخي. وتعددت األفكار التي 

الربط بين القديم إلى تحدد معنى ما بعد الحداثة المعمارية، ولكن االتجاه المشترك يدعو 

أن عالم مجرد إحياء القديم، ذلك إلى والحديث، أي بين األصالة والحداثة، إذ ال يمكن الدعوة 

التقنيات معاش على أوسع نطاق، ولكن من القديم نستطيع أن نحقق َخيارات متعددة، هذه 

هي من ميزات عمارة ما بعد الحداثة التي تجعل العمارة متجددة متنوعة  Plurality التعددية

 (1) حسب الثقافات المختلفة.

 

إلغاء هذا البعد في عمارة الحداثة ، حيث إن بعد الحداثة البعد التراثي للمدينة أدخلت عمارة ما

فأعادت  ،العمارةإلى قوية تنادي بإعادة الجماليات الخاصة بالتراث والثقافة وجد ردود أفعال أ

استخدام النسب والتفاصيل المستوحاة من العناصر التراثية الخاصة بكل مدينة وبأسلوب حديث 

 ومتطور.

   العمارة التفكيكية -10

يد المفكر والفنان  ىات القرن الماضي عليالتفكيكية في أوائل ثمانينظهر مصطلح العمارة 

األصل الجزائري جاكي داريدا الذي أثارت مشاركته في مسابقة بارك دي الفيت  يالفرنسي ذ

 "العمارة التفكيكية"ريين والفنانين لما سماه داريدا انتباه الخبراء والمعما 1982للعمارة في عام 

                                           
  )1( هاشم عبود الموسوي،  تأمالت في العمارة: حوارات مع الدكتور هاشم عبود الموسوي،  دار دجلة،  عمان،  2012  
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مرتكزات ثقافية موحدة تتمثل في  علىت التفكيكية الفنية والمعمارية عموماا واتفقو التكسيرية أ

 .الكالسيكية التراث، ومعاداة علىالثورة 

فلسفة التفكيك في العمارة تعني تجريد األشكال الهندسية األساسية، وتشكيلها معاا بشكل ال 

للتعبير عن  –الهندسة والفراغات نسبة إلي إقليدس عالم الرياضيات، ونظرياته في  –إقليديسي 

ومن هذا المنطلق نجد ان أعمال المعماريين التفكيكيين تتجاوز  .أفكار ثقافية أو نقدية معينة

اهتمامها بتحقيق  البشرية. بقدررغبات السكان، وال تهتم بشكل أساسي باالحتياجات والقياسات 

لخارجية التي قد تكون او أشكال الواجهات االرؤية الفكرية المتمثلة في التكوين الفراغي الداخلي، 

 (1).و مناسبة لمن يسكن بالمبنيأغير مريحة 

ن أالوظيفة المعمارية، فمن الممكن  وأمبدأ السببية  وأهمه التفكيكيةللعمارة  لشديدالنقد اتوجه 

 ىلسقف المبن اا و تجد سالحاا من الحديد والزجاج قاطعأدون داع، من تجد عموداا في غرفة طعام 

كذلك التخلي عن التراث الثقافي  .ال الشكل الفني الخارجيإدون وجود سبب وظيفي مقنع من 

ثية مثل المشربية الحضاري، فمن مناهج التفكيك التخلي عن الزخارف والعناصر العمرانية الترا

ت بعدة وصف، حادة ومركبة وصادمة للعين ىخرأواستبدالها بعناصر  (سالمية)في الثقافة اإل

ت آتفكيك المنش ىتدعو إل، قليدسيةاإلسس الهندسية هدم كل األإلى حركة هندسية تدعو  صفات

 .و عمرانيةأنسانية، إفي العالقات سواء  إعادة النظرإلى تدعو  .أجزاء إلى

وكيف  ،ن الطفل يفكك اللعبة والراديو بشغف لمعرفة محتوياتهإحيث  ،نسانمرتبطة بفطرة اإل  

، متوقعةالت غير آة بالمفاجوءملمارة وهي عم ،مارة التكسير والالتماثل والالاتساقع وهي، يعمل

 .ةو مشوهأة تستخدم مفردات العمارة الكالسيكية بصورة معكوس

 

 مكتبة في واشنطن ( 12-2الشكل )

 :المصدر
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seattle_Central_Library,_Seattle,_Washington 

                                           
 )1( - محمد توفيق عبد الجواد،  العمارة من الوظيفية إلى التفكيكية، مكتبة األنجلو المصرية،   مرجع سابق  
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 ةلحالة استئصالي للجدل منحى لمثيرا  (deconstructivism)يأخذ تيار التفكيكية باإلنجليزية

ل وبين األشكال وسياقها العام من خال ثنائية التوجه، تخص األولى؛ العالقة بين أشكال اإلسقاط

وقطع دابر العالقة بين الداخل والخارج. وبغض النظر عن  كبح جامح االنسيابية والثانية؛ تشويش

ن التفكيكية تقوض المسوغات المتعارف عليها إبين الخارج وسياقه الداخلي ف تلك القطيعة الحادثة

 (1) .يخص االنسجام والوحدة واالستقرار الظاهري بما

غليان  بانإوات القرن العشرين، يفي ثالثين Constructivsm حاكى تيار الطراز اإلنشائي

 ،الماضي الرأسمالي التملص منإلى الشعور الثوري في العالم الذي يدعو في بعض جوانبه 

يحمل في طياته دالالت سيكولوجية ، الماضيإلى وتجسد بأشكال إنشائية جديدة ال تمت بصلة 

ها باألساس ذلك الثراء ومن هذه األجواء نشأت ل رفض التراث المعماري لشعوب ليسإلى تدعو 

 (2).نجمها منذ نهايات عقد ثمانينات القرن العشرين فكرة التفكيكية الحديثة تألق

 تلك الحركة حالة من الشرذمة يصفها البعض بالخداع، والصاعدين يعتبرها حالة يمكن اعتبار

التشويه والتجزئة  هو غريب بأسلوب تعرض ما المستحدثة،آفاق جديدة من األشكال إلى إبداعية 

وثمة تشعبات منه باستعارة األشكال   .التي أتبعت منهجية التصادم الفظي بدل اللباقة في اإلقناع

  .التراثية التقليدية

, فقد نبذت حاالت لإلنشاء ولكنه ينحصر في القيمة التعبيرية ،يمكن تلمس االتجاه الوظيفي فيها

تبديه العالقات الشكلية للحجوم والكتل  لجمالية للمبنى بماوانحصرت القيمة ا ، الزخرف

اإلنشائية. استعمال خامات جديدة كالمعدن والزجاج واللدائن  والفراغات كما تبرزها المعطيات

التراكب القطري والسيما إلى  باإلضافة، تعبر عن الحياة بالهيئة التي يشكلها العلم لكي تتبع فكرة

 السطوح أو المقاطع المتعرجة كما فيواألشكال شبه المنحرفة، و المستطيلةبالنسبة لألشكال 

من المعماريين  تالين, واتسع نطاق الممارسة ر ليس يزكي, وكذلك, ماليفيتش, أوأعمال المعما

منهم  ،قسم من المعماريين ايسنمان وكيري، و كولهاس و ليبسكيند وشاعت أسماءهيملبالو و

 ازيمير ماليفيتش. كاندنسكي ونعوم كابو وك

  :الخالصة

منها احتوى  نالحظ من سرد التاريخ المعماري والمدارس المعمارية على مر العصور أن كالا 

وقام ببناء مكونات أساسية للجمال، فالعمارة القديمة ارتبطت  ،مفهومه الخاص عن الجمال

 ،لهيتقرب للكمال اإلسم األشكال خاصة في تصوير اإلنسان في محاولة للبالنسب وبالكمال في ر

 ة، كانت العمارة القديمة تؤكد ودمجت منحوتاتها بالعمار ،كما مثلت التفاصيل بأبدع صورة

المقياس المعماري للحصول  تضخيمفعملت على  المختلفة،التناظر والمحورية والمقياس بأشكاله 

 على عظمة البناء.

فمنها ما حافظ  ،آخر للجمال رسمت مفهوماا  تيارات الحديثة في القرن العشرينالمدارس وال

 ،والقوطيةعلى التناظر والمحورية وعظمة المقياس والزخارف بتفاصيلها الدقيقة مثل الكالسيكية 

نسان بالطبيعة بمكوناتها ، فربط الجمال بربط اإلومنها ما رفض هذه المبادئ ليتوجه نحو الطبيعة

وربطت  ،نساني، وتقاربت من المقياس اإللمبالغ فيهالبسيطة مثل العضوية التي رفضت المقياس ا

 الجمال بالمواد الطبيعية والشفافية بين البناء والطبيعة المحيطة.

                                           
 2002 ، 2ط ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، األسلوب العالمي في العمارة بين المحافظة والتجديد ، شيرين إحسان شيرزاد (1)
 1994 ، عمان ، دار مجدالوي ، العمارة أساليبها واألسس النظرية لتطور أشكالها ، محمد شهاب أحمد (2)
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نجد بعض االتجاهات األخرى مثل الوظيفية والوحشية التي أكدت على المنفعة بالدرجة 

ل عن الوظيفة فقد ربطت الوظيفية الجمال بالتعبير الحقيقي بالشك الجمال،األولى لتحقيق 

بينما عبرت الوحشية عن  للشكل،نسانية كأداة تنظيمية ، واستخدمت النسب اإلفيه المحتوية

عن الزخارف  الجمال بالصراحة والقوة واستخدام األشكال األساسية البسيطة واألساسية بعيداا 

 فكانت مواد البناء الصريحة هي الجمال. ،والتشكيل خارج الوظيفة

لذهبية على يد لوكوربوزييه في العمارة على تثبيت مفهوم النسب في عمل دخول النسب ا

التشكيل والرقي في الجمال، فكانت عمارة الحداثة بمدارسها المختلفة تتشكل من األشكال البسيطة 

المكونة من تداخل النسب الذهبية في كل عنصر معماري في المبنى، فنراها في المسقط وفي 

نوافذ وحتى في المفروشات لتكون هي المبدأ الجمالي األساسي في الواجهات وفي األبواب وال

 بناء األشكال.

لترفض وتهدم كل مبادئ  ،جاءت عمارة التفكيك في العقدين األخيرين من القرن العشرين

واختلفوا فيها لتبتكر مفهومها الخاص بالجمال المرتبط  ،نإليها المعماريو االجمال التي دع

أن الجمال فيها لم من الرغم وعلى  والتقني،نشائي سبقه واالستعراض اإل باالختالف عن كل ما

 بل نظمت أشكالها وحدة العمل المعماري. ؛نها لم تكن عشوائية، إال أيرتبط بأي أداة تنظيمية

  :النتيجة

بعيدة عن نستنتج مما سبق سرده أن العمارة المعاصرة تعتمد على مفاهيم ومكونات خاصة 

ا عرف بالعصور السابقة، إن العمارة المعاصرة تبتعد عن ذكر الجمال كمفهوم مفهوم الجمال كم

عن تميزها،  نسان لتعبرإحساس المعماري وتلتمس أحاسيس اإلبينما ترتبط ب ،له قواعد وأسس

ة والتفرد واالختالف عن كل ما هو فعنصر االستعراض اإلنشائي والشكلي وعناصر المفاجأ

 وقد ال يعني ذلك وجود الجمال فيه. ،اء بالمشروع المعمارييعني االرتق ،موجود سابقاا 

  :الجمال المعماري الكالسيكي -2-3

شرة في المدن تفي العمارة المعاصرة الكالسيكية والمن مفهوم الجمال الكالسيكي وجد كثيراا 

األول  :قسمينإلى ن العمارة المعاصرة انقسمت : إوالعواصم مثل مدينة دمشق، ويمكن القول

والقسم الثاني يستخدم الجمال  .عن مكونات الجمال ومفهومه بعيداا  يستخدم مفهوم التفرد والتميز

حورية وغيرها من يقاع والوحدة والمبالنسب الذهبية والمقياس اإلنساني واإل المتمثلالكالسيكي 

نات واختالف وكوعند البحث في كتب النظريات المعمارية نجد تعدد هذه المأسس تنظيم الشكل، 

حدى األدوات المساعدة لخلق ، لكنها إآخرإلى وقد تختلف تسمياتها من باحث  ،اآلراء حولها

أفضل من  توىسم ، ومن ثم  من التنظيم الشكلي ويقدم له نوعاا  ،باإلنسانيرتبط كالسيكي جمال 

 الجمال المعماري.

  :العمارة يف يأسس الجمال الكالسيك

 الديناميكية الذهبية والنسب 

 في التشكيالت يقاع اإل

 التصميم وحدة 

 التناظر 

 المقياس 

  .التوازنواالستقرار 
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 :الكالسيكي يعمارمال الجمال عناصر - 1- 2-3

اه وتسمتعددت األدوات والمفاهيم المستخدمة في العمارة والتي تنظم الشكل وترفع من 

سيتم في هذا  آخر،إلى وتغيرت أسماؤها من دارس كما تعددت الدراسات عنها ، المعماري

ظرين في العمارة االفصل تعداد وتعريف المفاهيم العامة والتي اتفق عليها معظم الدارسين والن

 المعاصرة ليتم استخدامها كأدوات جمالية في واجهات األبنية.

 :النسبة الذهبية -1

للفنانين والمعماريين. لم تكن  ما  هم شاغل   إن اختيار واستخدام نظم التمثيل النسبي كان دائما  

وجسم  الموسيقية،ولكنهم كانوا يفضلون بعضها. مثل الفواصل  محددة،تستخدم علقات نسبية 

ن تكون في أيمكن  والفن افي العمارة والموسيق الهندسة،والنسبة الذهبية. النسبة في  اإلنسان،

 ."لمعايير محددة زء معين وفقا  االتفاق مع ج في" والكلعلقة منسجمة بين العناصر المختلفة 

المباني يجب  فيو  ككل،األعضاء تتناسب مع الهيكل  بحيثموجود, لتناسب , ااإلنسان ففي جسم

 أن تكون العناصر المختلفة في تماثل دقيق مع المخطط بشكل عام. 

فقد أعلن بذلك عن معنى  ,ن يتكلم ليتأملها من حولهأدون من عندما حمل بوذا تلك الزهرة 

إلى الشجيرات إلى زهار من األو ,عطرهاواللغة الصامتة للزهار حيث تنطق الزهرة بشكلها 

كل شيء إلى النبات ن مأنماط وشكال ألى إ اتناغم الموسيقإلى النجمة الخماسية إلى الحلزون 

ها كلها الواحد الذي يربطالجوهر  وأالنظام  وفهناك هذا القانون أ ,نعددهويمكن ان نفكر فيه 

 لعل االنضباط المتأصل في نسب و  ,حقائق أشكال الحياة مع ,تناغم بديعو يقببعضها بانضباط دق

على وجود  دليل وه ,تناغما  وبدية أنسان الجلي في أكثر أعمال اإلوأنماط الظواهر الطبيعية و

من تناغم  أن نكون جزءا  و  ،نلمح, يمكننا أن من خلل حدود النظامو ,شياء جميعا  ارتباط بين األ

 (1).في طريقتنا في الحياةو كوان في العالم الحسي األ

بعضها  لألجزاءالدقة في المعايرة النسبية و يقاعي  بأنه )الجمال يعّرف  فتروفيوس التناغم اإل

العمل متناسبة مع  جزاءأبارتفاعات و  طواال  أما يكون ديظهر ذلك عنو ,خرمع بعضها اآل

مع  جزاء بعضهاعندما تنتظم األ :نقول اختصارا  و , عرضها متناسب مع طولهاو ،رضهاع

 في كتاب فتروفيوس فصل كامل يبحث فيه في موضوع التناسق و (بعضها في كل موحد

  ,المكاييلو المقاييس و التناسب و يفصل في النسب و  ،في الجسم البشريو التناظر في المعابد و

 استندت لهذه النسب  ،م1492دافينشي في سنة  والتي قدمها ليونارد ن تصور النسبة الذهبيةأو

 .(2)بل الميلدق 27المكاييل التي وضعها فتروفيوس في العام و المقاييس و

القسم الكبير تساوي إلى صيغة التقسيم الذهبي الشهيرة هذه حيث تكون نسبة القسم الصغير  إن

التناسبية هذه العلقة إلى المنسوبة  القيمة المتميزةنستخلص من هذه  ,الكلإلى نسبة القسم الكبير 

إلى هناك نقطة واحدة فقط هي التي تقسمه وي، حيث هناك خط فعل ,التقسيم الذهبي مصطلح

 (3).الذهبي(النقطة بالذات هي التي نطلق عليها )نقطة التقسيم وهذه  ،جزأين غير متساويين

 

                                         
)1( يسار عابدين، النسبة الذهبية، تناغم النسب في الطبيعة  والفن والعمارة، منشورات جامعة دمشق ، كلية الهندسة المعمارية  

   31 ص  2011-2010، جامعة دمشق ، 
 )2( نفس المصدر ص 15.  
 )3( نفس المصدر ص  34.  
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 ليه فتروفيوس         إكان قد توصل  ,الرقم الذي يسمى باللغة اليونانية فاي وهو ين النسبة فاأكما 

طوال ن نسبة األأهذا الرقم يعني وهي النسبة الذهبية و 1.618: ـيقدر بو  ,صبح علمة في الفنأو

  1.618ى لإفي التصميم الدقيق تكون بنسبة واحد 

عالم وبعده لوكا باسيولي وهوقام دافنشي بالنظريات النسبية لفتروفيوس  وقد اهتم ليوناردل

الذي  الفتروفي(فنشر كتاب التناسب المقدس يصور فيه )الرجل  ,1509رياضيات في سنة 

 واليد كاملة تطابق النسبة الذهبية وهإلى حيث على سبيل المثال طول الذراع  ,صممه دافينشي

رض األإلى رض على المسافة من الركبة األإلى افة من الورك ذا قسمنا المسإو  1.618الرقم 

 (1) فاي.النسبة إلى ننا نصل إف

كانت النسبة بين مجموع هذين  إذاوفي الرياضيات تحقق قيمتان عدديتان النسبة الذهبية 

رقم رياضي ثابت ووه ,بينهما صغرواألالعددين  أكبرمنهما تساوي النسبة بين كبر واألالعددين 

 1,6180339887..نفسه الرقم الذهبي وه

المستطيل الذهبي حيث ناتج قسمة طولها على عرضها يسمى  اسمالشكل التالي  علىنطلق 

غريقي المعروف في الحرف اإل ووه )فاي( أي الطول تقسيم العرض يساوي ،الرقم الذهبي

 الرياضيات.

إلى يمكن إنشاء المستطيل الذهبي: بإنشاء مربع ثم نرسم مستقيما  من منتصف أحد األضلع 

ونستخدم هذا المستقيم كنصف قطر دائرة ونرسم قوسا  يحدد طول  ،رأس في الضلع المقابل

 .المستطيل ثم نكمل أضلع المستطيل

المساحة المتبقية ستكون على شكل  الذهبي،داخل المستطيل  ،aبضلع =  ا  إذا أنشأنا مربع

تكرار العملية يسمح بإنشاء مربعات ومستطيلت ذهبية بقدر المستطاع. في  خر.آمستطيل ذهبي 

متتالية فيبوناتشي. عند رسم أقواس الدوائر  معع المربعات تتوافق مقاييس أضل الطريقة، هذه

 نحصل على دوامة لوغاريتمية  مربع،داخل كل 

 

 

 

 

 

 

 

 والعمارة الفنو الطبيعة في النسب تناغم ,النسبة الذهبية :, المصدرذهبيالمستطيل ال( 13-2الشكل )

 

                                         
 )1( نفس المصدر ص 17.  
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 يجادها في تقسيم الخط المستقيم كما في الشكل التالي:النسبة يمكن إنفس 

 

 

 http://www.ibda3world.com .بعاد في النسبة الذهبية( تناسب األ14-2الشكل )

 معينة:قيمة إلى تميل  ين،متتاليفي القرن السابع عشر أن النسبة بين رقميين الحظ كيبلر 

واستخدمت في العديد من أعمال اإلنسان كمعايير جمالية  قليدس،إعرفت منذ زمن  ة,النسبة الذهبي

الحال في العديد من األشكال الطبيعية التي  وكما ه اليونانية،المعابد إلى من األهرامات  للتناسب،

 (2)(.nautilus shellمثل غشاء ناوتيلوس ) والتناسق،خاصية التناغم  لها

هناك  المصريين؟عند البابليين و وخاصةغريق ت النسبة الذهبية مستخدمة قبل اإلهل كان

وبالهندسة الذي يسمح  علم بالرياضياتكان لديهم  نفالبابليو ،يؤكدهبل  ؛العديد مما يوحي بذلك

ولكن ال يوجد أدلة تثبت  (،πلهم بالحصول على مساحة خماسي األضلع وبالنسبة الثابتة )

ين دوهي Scheneider شنيدرن مثل وبالرغم من ذلك علماء بارز الذهبية،معرفتهم بالنسبة 

Hedian، مثل اإلله المجنح في القرن التاسع قبل الميلد )متحف  ,أكدوا وجودها في النقوش

 قبل الميلد(.  600"واللبؤة المواتة" من نينوى ) (،متروبوليتان للفنون

 

 

 

 

                             

 

                                 

 

                                         
 )2(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25A8%25D8%25A9_%25D8%2*5B0 

%25D9%2587%25D8%.. الذهبية النسبة ، ويكيديا. .  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25A8%25D8%25A9_%25D8%252*5B0
http://ar.wikipedia.org/wiki/%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25A8%25D8%25A9_%25D8%252*5B0
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Segmento-aureo.jpg
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كذلك   وجود هذا النسبة الذهبية في هرم خوفو. النسبة الذهبية في هذه الحالة بين نصف ضلع 

الهرم الذي يبلغ ارتفاعه  .49°  51ميل للواجهة = إلى القاعدة وارتفاع الهرم، والذي يؤدي 

قيمة قريبة جدا  من الرقم  1.6229= 115\186.64أي  الضلع،م وطول  147و الحقيقي نح

 الذهبي. 

 

 

 

 

 .النسبة الذهبية في الهرم الكبير هي بين نصف ضلع القاعدة وارتفاع الهرم( 15-2الشكل )

 http://www.maaber.org/issue_february05/epistemology1.htmالمصدر 

 

 

  النسبة الذهبية في الطبيعة( 16-2الشكل )

 http://www.marefa.org/index.php :المصدر

 

 

 

http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Great-Pyramid-Giza.jpg
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Sezione-aurea.jpg
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 رموز الجمال حدأتمثال نفرتيتي ( 17-2الشكل )

 http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.phpالمصدر 

 

. النسبة الذهبية موجودة في φببساطة  و"النسبة المقدسة"، النسبة أإللهية أ الذهبية،النسبة 

األشكال األساسية مثل: النباتات والزهور، والفيروسات، الحمض النووي، والكواكب والمجرات. 

. النسبة البارثينونالنحات األثيني والمدير الفني لبناء  (،قبل الميلد 430-490) فيدياساستخدمها 

وهي  والتجدد والنمإلى نها ترمز إ. 1.618فهي = حوالي  نسبة،ولى قبل أي الذهبية هي األ

 األمثل للوحدة. التقسيم 

في التسلسل  واإلقحوانات،هي النهائية. يمكن العثور عليها في الحلزونيات  φالنسبة الذهبية 

أوراق وفروع األشجار، في  وفراع في تسلسل نمأنماط النباتات الملتوية حول األ الزمني، في

 (1)ماكن كثيرة.تحليق الطيور في العلقة النسبية بين األجزاء المختلفة لجسم البشر، وفي أ

  

الخماسية النجمة  وفي pentagon  األضلع  خماسيالنسبة الذهبية موجودة في 

pentagram   

                                         
  )1( النسبة الذهبية - السـر الدائم لعلم الجمال ومقياس اإلبداع | عالم اإلبداع.

 

http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%86
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 العلقة بين القُطر والضلع للخماسي المنتظم هي نسبة ذهبية.( 18-2الشكل )

 http://alkatat.com/showthread.phpالمصدر 

( هي مكونة من خمسيات أضلع dodecahedron) عشري االثناالمجسم األفلطوني  أوجه

النجمة الخماسية القياس  في بالكون.وهكذا أفلطون ساواه  ذهبية،نسبة  لهكل منها  منتظمة،

بحيث يتم تلقائيا  إنشاء سلسلة من "النسب الذهبية"  ،φاألصغر له علقة بالنسبة  وأ األكبر

 φ،φ4,φ52,φ3,φ .(1) أقل( تباعا   وقدرة أعلى )أإلى مرفوعة 

لمثلث متساوي الساقين  bقاعدة كانت إذا  يلي:هي ما  ن أهم خصائص النسبة الذهبيةواحدة م

ن إهي خمس الزاوية المستقيمة، أي  θيعني أن زاوية الرأس  ،a+bهي النسبة الذهبية للضلع 

 .a+bالقاعدة هي ضلع عشاري منتظم محاط بدائرة نصف قطرها نفس الضلع 

  

                                         
  )1( النسبة الذهبية - السـر الدائم لعلم الجمال ومقياس اإلبداع | عالم اإلبداع.

http://www.ibda3world.com/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25
A8%25D8%25A9-%25D8%25  

http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Pentagono.jpg
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 النسبة الذهبية في العشاري( 19-2الشكل )

 http://alkatat.com/showthread.phpالمصدر 

 للهوموثيتي،النسبة الذهبية لها دور رئيسي في تكوين الفركتل، إذا ما اتخذت كشكل بدائي 

 ها بالتداخل. ؤصى من الفركتلة قبل أن تبدأ أجزاسيكون من الممكن ضمان الحد األق

ABCD و الذهبي مستطيل ال وهAC من النقطة  ه,قطر وهC ا  عمودي ا  يرسم خط CA  من(

مستطيل ذهبي.  أيضا   وه CBA1D1المستطيل  .CA1الجانب األصغر( حتى يلتقي تمديد 

يمكن إنشاء العديد من المستطيلت الذهبية. أقطار هذه المستطيلت تُسمى  ،بتكرار هذه العملية

، ADحتى التقاء تمديد الضلع األصغر  ،ACأما إذا رسمنا الخط العمودي على  مربعة؛دوامة 

 (1)فيمكن إنشاء دوامة عكسية.

 

 

 

 

 دوامة مربعة( 20-2الشكل )

 http://www.marefa.org/index.phpالمصدر 

تمدت كنسبة اع ,على امتداد تاريخ الفن والفنانين هي النسبة األكثر جماال   φالنسبة الذهبية 

ن ون والفنانون المعماريسوالمهند مصر.كما في الهرم األكبر في  ,مقدسة في قياس الجمال

د ذاتي في كل وكأن النسبة الذهبية لها تجد ويبد الذهبي.ن استخدموا بكثرة المستطيل واليوناني

 وايضا  ه فسيبقى مستطيل مربع،إذا استقطع من المستطيل الذهبي  أي -طرح وضافة أإعملية 

 المثال،على سبيل  المعابد،كانت تستخدم لتصميم خطط ووجهات  ،. فكرة هذه المستطيلتذهبي

                                         
  )1( هندسة الطبيعة في العمارة - المعرفة

http://www.marefa.org/index.php/%25D9%2587%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25B3%25D
8%25A9_%25D8%25A7%25.. 

 

http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Decagono.jpg
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Square-spiral.jpg
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Decagono.jpg
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كروبول محاطة بمستطيل ذهبي مؤلف من العديد ريضة للبارثينون في أثينا قرب األالخطوط الع

 . φمن مستطيلت 

 

 

 

 

 

 

 النسبة الذهبية في البارثينون( 21-2الشكل )

 http://www.marefa.org/index.phpالمصدر 

ورسم  للجمال وللستلهام في كل أعمالهم الفنية معيارا   الفنانين،مثلت لجميع النسبة الذهبية 

-La Divina Proportione) هكا باتشولي من خلل عمللو وهوأكثر من ساهم في ذلك 

إلى ركز على النسبة الذهبية كمفتاح رئيسي للوصول  أوروبا،الذي نشر في جميع أنحاء  (،1497

 أسرار الجمال الطبيعة. 

في تطبيق أي نمط  ,ا  كان هناك القناعة بأن المعماري ليس بأي شكل من األشكال حر وبالتالي،

النسب يجب أن تعبر عن  أسمى،بل يجب أن تكون العلقات متوافقة مع نظام  ,عشوائي في البناء

 النظام الكوني. 

على المربع والدائرة  جميع الكاتدرائيات القوطية في جميع أنحاء العالم كانت تعتمد دائما  

 عقلني. يمكن استنتاج أن هناك اتصاال  الجامعة بذلك التناظر العقلني مع غير  والخماسي،

لذهبية فإن وجود النسبة ا ذلك،وعلوة على  القوطية،بين النظم اليونانية والرومانية وتلك  ا  مباشر

 واحد من األدلة التي ال جدل فيها.  وه

  

http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Partenone.jpg
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 نسب ذهبية على واجهة نوتردام( 22-2الشكل )

  /http://www.marefa.org/index.php المصدر

 Fechnerالرسم البياني لتوزيع النسبة المئوية لألفضليات المسجلة من قبل  وهذا ه

 

 الذهبيةالقيمة الجمالية للنسبة ( 23-2الشكل )

 http://www.marefa.org/index.phpالمصدر 

تثبيت التفوق إلى في القرن التاسع عشر بدأت أولى الدراسات النفسية التي كانت تهدف 

 وبخاصة التفضيل الجمالي للمستطيل الذهبي.  الذهبية،الجمالي للنسبة 

ؤسس علم م (،Fechnerأن كل شيء بدأ مع بداية الدراسات من قبل غوستاف فيتشنر ) ويبد

الذي نشر في  (،Vorschule der Aesthetikروضة الجماليات ) هالنفس التجريبي. في كتاب

. عرض فيتشنر على عينة من الناس مجموعة من المستطيلت، ثم طلب منهم أن 1879عام 

لى وثقت الرأي ع Fechnerأكبر باالنسجام. تجربة  ا  المستطيل الذي يعطيهم إحساسإلى يشيروا 

ن مشاهدة المستطيل أوالذي ينص على  والرياضيين،نطاق واسع بين الرسامين والمعماريين 

 بتناغم متوازن.  ا  الذهبي تعطي إحساس

بل شك  وهمية هأت النسبة الذهبية األكثر من تطبيقا واحد العشرين،في عمارة القرن 

المهندس  والنموذج الذهبي. المبتكر ه ( مصطلح فرنسي يعني حرفيا  Modulorالمودوالر )

 . كوربوزييهولالمعماري السويسري 

http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Notre-Dame.JPG
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Cattedrale-Colonia.jpg
http://www.marefa.org/index.php/%D9%84%D9%88_%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%87
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Fechner.jpg
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 / http://mahmoudqahtan.com( الموديولر , المصدر 24-2الشكل )

 

 

 Savoyeاستعمال النسبة الذهبية في فيل ( 25-2الشكل )

 جمال -علم -سر -الذهبية- النسبة /www.ibda3world.comالمصدر

  

http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Modulor.jpg
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" الذي حاول Modulorفي كتابة " "،قياس توافقي عالميوضع "إلى كوربوزييه وقد سعى لل

 والنسبة الذهبية.  البشري،التدليل على وجود علقة بين أبعاد الجسم 

أداة قياس تعتمد على قامة اإلنسان والرياضيات. رجل بذراع و( هModulorالمودوالر )

كوربوزييه صنع شريط قياس متري و(. ل1949مرفوع يعرض النقاط الرئيسية الحتلله للفراغ )

بهذه النسب  وسلسلة زرقاء،سلسلة حمراء  حساباته،وعتين مستمدة من مجمإلى )المتر( مقسم 

يمكن قياس أجمل المباني في التاريخ التي اعتمدت فيها النسبة الذهبية في األجزاء الفردية 

والكلية. وشرع في استخدام النسبة الذهبية وسلسلة فيبوناتشي كأنظمة تستند إليها نسب جميع 

فر فيها كل من المتطلبات ابنية إنشاء معايير قياسية تتو إلنسان،االمساحات المخصصة لحياة 

الذهبية تعكس نسب جسم  النسبةن أوالفكرة األساسية هي بما  اليومية،الوظيفية والفنية للحياة 

في تصميم البيئة  والعديد من األمثلة الطبيعية، لهذا يمكن أن تكون األساس األمثل اإلنسان،

فترضة، والتي هي النسبة مألنها تعتمد على قاعدة طبيعية  ،وازنة ومنسقةكون متتالمبنية، بحيث 

 الذهبية. 

في العديد من مشاريعه، كما في بناء بعض المباني الحكومية  Modulorكذلك استخدم نمط   

 ألنه كثيرا   المعماريين،كبار  تبعية من لهلم يكن  ذلك،، ومع ا  ي مدينة شانديجار في الهند. عمومف

 (1).ما انتقد حول أساسه النظري

من النسب  ح أصل  نتتجمال العمارة من زاوية نظرية فيتروفياس  وهذه النظرية لبقي يُنظر    

ديسون الذي كان أوهذا التفسير كان يتبناه  ,التي لها علقة مطلقة بالرياضة ونسب جسم اإلنسان

لفلسفة الذين أتوا من بعده مثل إال أّن  اتماثل النسب لألجزاء، إلى مثل فيتروفياس يرجع الجمال 

وأخذ يعطي أمثلة من  ،نادى بأنه ال التناسب وال المنفعة لها أي علقة بالجمالالذي دموند بروك أ

فإن الجمال ينشأ من بعض هذه األشياء مثل الصغر  ،الحيوانات والنباتات، وطبقا  لما يقوله

فيتروفياس بأن جمال العمارة ينبع من تناسب جسم بذلك رفض قول  ووالنعومة والرقة، وه

 اإلنسان.

إذ يعتبر أن جمال العمارة ينشأ من الصراع  ؛تفسير أليسونإلى والفيلسوف شوبنهاور يميل 

إظهار هذا النوع من الصراع ببراعة  وبين الجاذبية األرضية وصلبة المبنى وأن النجاح ه

أن مهمة العمارة األساسية هي أن تحمل أثقالها وقانونها  ىرأ هألن ,وكفاءة بكافة الطرق والوسائل

دون حمل مناسب، وبذلك من دون دعامة كافية وال دعامة من يكون هناك حمل  أالو ،صلياأل

 ال يستريح لمنظر األبراج والكوابيل التي حاملها غير ظاهر. وفه

بُني على فكرة الوسيط،  ن الجمال هناأإذ يعتبر ؛ الفيلسوف هيجل يعارض هذا التفسير أيضا    

ألن  ،أقصى درجةإلى ويجب تقليل حجمها  ،أي المادة، والمادة في نظره يعتبرها قوى سلبية

 ,نظرية هيجل عن الجمال محكومة بالحكم على الشكل المعماري كتعبير عن الفراغ الداخلي

 ,مع الزمنرمز لمحتوى ميتافيزيائي يتطور  وعرض إحساس لفكرة وه وفإن الفن ه وطبقا  له

التطور مع الزمن للروح  وهيجل فإن المحتوى يعني الروح وتاريخ الفن هإلى وبالنسبة 

 بذلك ينزع الشكل عن الفكرة.و ،والتي تشكلها الرسائل المادية ,المعمارية

                                         
  )1( النسبة الذهبية - السـر الدائم لعلم الجمال ومقياس اإلبداع - عالم اإلبداع.

http://www.ibda3world.com/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25
A8%25D8%25A9-%25D8%25A.. 
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ن ذلك بكثير، إنه أبعد مبل  ،ال يأتي من أحاسيسنا األساسية إن الجمال :الفيلسوف كانط يقول 

فإن الجمال ليس نتاج المحتوى الفراغي كما  ,دون مقصد أي مجرد بناءمن فإذا كانت العمارة 

 قاله الفيلسوف هيجل، وال بكتلة المبنى، ولكن بالروح التشكيلية المعمارية.

شكل تشكيلي من إلى من معاناة المعماريين في محاولة الوصول  إنه بدال   :جيراردين يقول  

الذي  وفعليهم أن يستلهموا المساقط األفقية من الواجهات التشكيلية ألن التكوين ه ,هندسية مساقط

 يشغل بال الفنانين بينما المساقط األفقية الهندسية هي ببساطة لغرض اإلنشاء.

للطبيعة،  ليس إال تقليدا   إن الجمالفيقول  ,أما راسكن فله وجهة نظر للجمال المعماري

لمأخوذة من الطبيعة هي أشكال قبيحة، فكل األفكار واأللوان والزخارف فالتصميمات غير ا

دون تقليد من معمارية  جماليةإلى ونظرا  لصعوبة التوصل  ،موجودة في الطبيعة حول اإلنسان

ن القيمة الجمالية التي سادت كانت القيمة إبحيث  ,فلقد نشأت جماعات من المقلدين ،الطبيعة

أول ما نشأت كانت بسبب ولع اإلنجليز بالمناظر الطبيعية، ويقول جوزيف التشكيلية، والتشكيلية 

 أكثر بهجة كلما كان يشبه العمل الفني. وإن عمل الطبيعة يبد :أديسون

المستطيل الديناميكي :النسبة الديناميكية -2  

ناظر أربعة أضلع )مستطيل( مع تو يتميز بزاوية قائمة شكل  والمستطيل الديناميكي ه

( هي لمستطيل )الطول مقسوما  على العرض, بما معناه أن نسبة أبعاد هذا ا) ديناميكي ( حركي

 اسبي ما وصفه هامبيدج في كتابه بالنظام التنوهو, مة مميزة في تناظر حركي ديناميكيقي

طريقة التصميم الطبيعي.و  

 المستطيل الجذري 

صغر لع األالضإلى طول فيه األلمستطيل الذي تكون نسبة الضلع ذلك ا والمستطيل الجذري ه

:هي الجذر التربيعي لعدد صحيح مثل  

 √ 3      , √ 2    

  .لمربعيبنى المستطيل الجذري بتمديد ضلعين متقابلين في مربع بطول يعادل قطر ا

جذري, ينتج المستطيل الالجذري بما يعادل طول قطر  طول في المستطيلبتمديد الضلعين األ

ذا ي مستطيل جذري بما يعادل طول هتمديد األضلع األطول في أاطة سأي مستطيل تال بو

  .المستطيل

 :) جاي هامبيدج (

Jay Hambidge  

ري فيما , المستطيل الجذه حول التناظر الحركي الديناميكيكجزء من نظريتو أدخل هامبيدج 

 وه كما وأ غير منطقية تلك المستطيلت التي تملك نسبا   يأ .سماه المستطيل الجذري الحركي

المربع الجذري.و الحال في النسبة الذهبية   

لمستطيلت التي سماها او منطقية  لمستطيلت عن تلك التي تملك نسبا  لقد ميز هامبيدج هذه ا

.الساكنة  
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الفن و , في العمارة 2,3,4,5ما نجد المستطيلت الجذرية  غالبا   ننابحسب هامبيدج فإو 

  .لرومانياو اليوناني الكلسيكي و القوطي 

 بينما يندر أن نجد مستطيلت جذرية تتجاوز الجذر 5 في األعمال اإلنسانية.)1(

 كيفية بناء المستطيل الجذري حسب هامبيدج 1920 

نه هي ربعة المشتقة مالمستطيلت الجذرية األوصلي إن طول األضلع األفقية للمربع األ

  :على التوالي

.√ 5     , √ 4    ,  √ 3    , √ 2     , √ 1    

 

( يوضح طريقة هامبيدج في استنتاج المستطيل الجذري26-2) الشكل  

 :المصدر

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dynamic_rectangle#/media/File:Root_re

ctangles_Hambidge_1920.png 

 الخصائص:

الضلع يم ت المتوافقة معه بتقسأي عدد من المستطيلإلى يمكن تقسيم أي مستطيل  جذري 

ي مبين فون االشكال الناتجة تحافظ على تناسب الجذر كما هعدد من المقاطع, إإلى طول األ

.الشكل  

                                         
 )1(

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dynamic_rectangle#/media/File:Root_rectangles_Hambidge_1920.png 
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إلى رة القصيو ضلع الطويلة إن نسبة األو المستطيل الجذري يسمى أيضا" التسديسي 

  .الشكل المسدس وضلع قطر الشكل السداسي أبعضها تتناسب بما يعادل أ

(,  2 إلى  1)  2/    1الجذري له نسبة  ن المستطيل، فإعليهو  4 ـعي لهي الجذر التربي 2ن إ

ما يعني أنه يعادل مربعين بجانب بعضهما بعضا  , كما أن المستطيل الجذري يتعلق بالنسبة 
 الذهبية فاي.)1(

 المستطيل الجذري فاي: 

طر ق :جذريا   , لكنه ليس مستطيل  ل حركي ديناميكيمستطي ولجذري فاي هل االمستطي

.قصروي عدد مرات فاي طول الضلع األالمستطيل يسا  

ن متماثلينن النتيجة هي عبارة عن مثلثيي على القطر فإذا تم تقسيم المستطيل الجذري فاإ  

 

( المستطيل الجذري فاي 27-2الشكل )  . 

 :المصدر

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dynamic_rectangle#/media/File:Root_ph

i_rectangle.svg 

 

  

                                         
 )1(

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dynamic_rectangle#/media/File:Root_rectangles_Hambidge_1920.png 
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اإليقاع: -3   

، فيمكن نظام الكون ونبض الحياة وه معا   االثنينوالتشكيلي أ وأ الزمنياإليقاع في قالبه 

للخطوط والمساحات تعريف اإليقاع في العمارة على أنه وجود مجموعة من المنظومات المنغمة 

والكتل والزخارف واأللوان، هذه العناصر تشمل على المبدأ األساسي لفكرة التكرار وهي من 

األدوات المنظمة للكتل والفراغات في العمارة والتي تدخل في تكوين جميع أنماط المباني 

 بعناصرها المتكررة.

  وهناك ثلثة أشكال للمنظومة اإليقاعية:

 طايقاعات الخطو .1

 ايقاع المستويات  .2

 ايقاع الكتل .3

 (1) ايقاع المنحني .4

 إيقاعات الخطوط:

 يضا  أعند المدخل و األعمدةحجم  تنوعيولكسر الملل  ,المعابد فيتكون  التي األعمدة فيتتمثل 

 في ييقاع الخطاإلفي تتمثل  يضا  أو والوظيفةالشكل  فيتكون  الخاصيةلتمييز المدخل وهذه 

 .للمباني واألفقية الرأسية العناصر

 :يقاع المستوىإ

وتتكرر هذه المستويات بتواتر معين لتعطي اإليقاع وقد  والرأسية األفقيةالمستويات  فيتتمثل 

 في سطوح المباني وتنتشر في العمارة الحديثة. تتواجد كثيرا  

 :يقاع الكتلإ

العمارة القديمة قد نجدها في و ,شكله العام المبنى يتعط الكتلمن  ةعن مجموع ةعبار هي

والكتل المختلفة المتراكبة للكنائس والمعابد كما قباب المساجد  في حيث تظهر بوضوح كثيرا  

المتكررة والمتماثلة  كتلتتكون من مجموعة من ال التي المبانينتشر في العمارة المعاصرة حيث ت

 والمختلفة في حجمها.

 :يقاع المنحنىإ

نجدها في العمارة  ,ةوكتل منحني ةبها منحنيات وزخارف منحني التي المباني فيتتمثل  هي

المنحنية الكلسيكية ولكن بتفاصيل الزخارف فيها وفي العمارة المعاصرة حيث تعددت الكتل 

 .(2)من خلل اإليقاع والتكرار ا  بعضوأخذت تندمج مع بعضها 

 

 

                                         
 )1( رأفت، علي، اإلبداع الفني في العمارة، ثالثية اإلبداع المعماري, 1997,القاهرة , مركز أبحاث انتركونسلت . 

 )2( موسوعة المعماري، أسس تصميم الواجهات المعمارية )2012/5/14(

     http://www.startimes.com/f.aspx?t=30700215    
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 الحركة ةيدترد يمصطلح يعن متعددةالبصوره  فاإليقاع الحركة،لتحقيق  يقاع مجاال  يعتبر اإل

. الحياة ألوجه الدورييوحى بالقانون  فاإليقاع لذا ،والتغير الوحدةتجمع بين  منتظمة ةبصور

 عنصريتحقق  التيوالصور التنظيمات  بمثابةيقاع تبرز اإل التي الفرعيةبعض القيم  وهناك

 هي: الفرعيةوهما االمتداد والزمان وهذه القيم  ,ن دائما  يااليقاع المتصل

 التكرار.يقاع من خلل اإل .1

 التدرج.يقاع من خلل اإل .2

 التنوع.يقاع من خلل اإل .3

 االستمراريةيقاع من خلل اإل .4

 

 

 .( نماذج استخدام االيقاع في العمارة 28-2الشكل ) 

 http://enzocaputto09.pbworks.com/w/page/8556393/Rhythm :المصدر

 

 :يقاع من خالل التكراراإل

التعامل مع مجموعات من إلى يلجا الفنان  ةوعاد، حركتها وإدراككرر اتجاه لعناصر يؤكد الت 

 متباينةمجموعات لونيه  وأمربعات  وأمثلثات  وأ قواسا  أ وأ قد تكون خطوطا   ,العناصر

بتحقيق  المرتبطةواالستمرارية مظاهر االمتداد إلى والتكرار بهذا المعنى يشير ، ةمتدرجوأ

 البعدين. ذيعلى سطح التصميم  الحركة
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 :يقاع من خالل التدرجاإل•

 هما:ن يمهمن يعلى تنظيم الفواصل من خلل عنصر يقاعيقوم اإل

بقصر  السريعةيقاعات تقترن اإل أي ئا  بطي ا  يقاعإحدث ت ةبمسافات كبيرشكال واألالفترات 

 .بطول المسافات البطيئةيقاعات شكال وتقترن اإلالفترات بين األ

 :يقاع من خالل التنوعاإل•

 وحدته,بحيث ال يفقد العمل  والتنغيم اإليقاعيعلى تحقيق التغير  فنين يعتمد كل عمل أالبد 

 والتنوع صفتانالتكرار ف ,الوحدةلتنظيم للحفاظ على ايقوم هذا التنوع على نوع من  أي

 المعبر. الفنيبناء العمل  فيمتلزمتان 

 :االستمراريةيقاع من خالل اإل•

شكال يقاع وتحقق الترابط القائم على تكرار األتميز اإل ةساسيأ ةصف االستمرارية وأالتواصل 

التدرج نوعها ويكسب ت الوحدةيكسب  ا  مشترك ا  قاسم االستمرارية ةوتعد صف ,داخل التصميم

 (1) جزائه.أالعمل ككل صفه الترابط بين  يانتظامه ويعط

تم دراسة اإليقاع بالواجهات من خلل البحث أوال  عن العنصر المتكرر، وقد يكون هذا ت

 ا  باب وعنصر معماري موجود على الواجهة سواء كان نافذة أو، فها  مستوي وأ ا  خط والعنصر كتلة أ

 ,كتلة، وقد تعددت طرق تحليل اإليقاع الموجود بالواجهات وأكاسرة  وزخرفة أ ومشربية أ وأ

ما قام به فرانسيس تشينغ حيث عبر عن اإليقاع بالحروف  ولكن من أبرز وأهم طرق التحليل ه

األفقي والشاقولي للنوافذ وبالتالي اتضح اإليقاع  ,أبجديا   األبجدية ليأخذ كل عنصر مختلف ترتيبا  

 .مثل  

 

 

  

                                         
 )1(  عناصر التشكيل، المدونة اإللكترونية المعمارية، 2012/8/23

 http://architect2040.blogspot.com/2012/08/blog-post_6617.html 
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 :مقياسال -4

يجب أن يحقق أي عمل معماري مقياسا  يستطيع المشاهد أن يقدره ويقدر أبعاده وأبعاد كتله 

مقياس الكتلي للمباني نسان أن يدرك الفمن المهم لدى اإل ,وفراغاته ويقارنها مع مقياسه الشخصي

 الجمال بعين المشاهد.إلى هناك قواعد عامة يجب أن يحققها المبنى للوصول ف ,المحيطة به

السكن كأن يعبر المقياس عن يراعى في المقياس وظيفة المبنى ليعبر المقياس عن ماهيته، 

للتعبير عن ، والمباني العامة تكون أضخم بمقياسها نسانالمناسب لمقياس اإل صغيرالمقياسه ب

كما أن ، كما أن مقياسها يتبع لمقياس المجموعات من الناس المتوافدة لها، الوظيفة التي تؤديها

األهمية والعظمة بما  إلعطاء لمبنى الحكومي يجب أن يظهر مقياسا  أكبر وأضخم من واقعها

 يتناسب مع أهميته في المجتمع.

ارتفاع  مثل ,لإلنسانأشياء معروفة بالنسبة  مع مقياسمقارنة بال يرتبط مقياس المبنى أحيانا  

كذلك يمكن استخدام عناصر بناء  ,نشائي المتكررمن خلل الموديول اإل والدرج أ والسقف أ

 تقدير المقياس لعام.لوإنشاء ظاهرة معروفة المقياس يستطيع المشاهد رؤيتها 

 يمكن ذكر أنواع مختلفة للمقياس وأهمها:

 : المقياس اإلنساني -

الكتل والفراغات ذات المقياس اإلنساني نجدها في المباني الخاصة، والفراغات المعيشية 

ألنها ترتبط بمجموعة  ،العامة، هذه األعمال قد اكتسبت هذه الصفة الخاصة في المباني

فعلى  ,من المقاييس التي تتناسب مع الجسم اإلنساني من ناحية االرتفاع والطول والعرض

 سم وأبعاد الغرفة الخاصة وسطيا  220 وسبيل المثال نجد أن متوسط ارتفاع الباب ه

وهذه األبعاد جميعها تقريبية ولكنها بنيت م س 800*800سم والفصل الدراسي 500*400

 على المقاييس الخاصة باإلنسان ومقاييس الفراغات اللزمة لحركته.

 

كل هذه المعالجة في المقياس اإلنساني تتناسب مع وحدات ووظائف صغيرة كفراغ 

الفصول في المباني التعليمية ووحدات السكن وغرف المكاتب في المباني اإلدارية 

التجارية وغيرها، تلك الوحدات ال يخدمها أي تضخيم في المقياس بزيادة  الوالمح

  األطوال.

 

 :حميمالمقياس ال -

يرتبط هذا المقياس بالوحدات الخاصة لألفراد واألسر الصغيرة واألطفال، وهنا يحاول  

المصمم إعطاء التأثير القياسي األصغر من الواقع إلعطاء اإلحساس باأللفة والخصوصية 

التي يراد لها  اتالمقياس الشخصي للفراغإعطاء إلى واالنتماء كما يتجه المصمم 

استعمال وحدات معمارية كالمداخل والفتحات إلى كما يتجه والدفء،  باأللفةاإلحساس 

والتراسات والتفاصيل الدقيقة والتشكيلت المألوفة للمباني الخاصة والبعيدة عن تلك 

 المرتبطة بالمباني العامة.

 

 ,كما فعل فرانك لويد رايت في منزل ولسن الهدف،نفس  وكما يتجه المصمم كذلك نح

وذلك باحتواء نصف ارتفاع الدور الثاني داخل السقف المائل، كما يتجه المصمم عند 

تقسيم الفراغات إلى  حيث يتجه ،وراء الخصوصية استخدام هذا المقياس الحميم سعيا  

 األثاث لخلق أركان خاصة. وفراغات صغيرة بواسطة قواطع أإلى الجزئية 
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 :العمرانيالمقياس  -

مقياسه نسبه و قة المبنى مع محيطه عللكل محيط عمراني مقياس عام يتحقق من خلل 

ويجب أن  ،هذا المقياس يحدد باالرتفاع والعرض والعمق, لمقاييس المباني المحيطة

تتجانس المقاييس في الحيز العمراني على األقل بالنسبة للستعمال الواحد للمباني بمعنى 

المباني العامة المتجاورة، وذلك  وعلى العمارات السكنية أ أن يسري مقياس واحد مثل  

 المقياس العام للمكان ككل. إدراكحتى يتمكن المشاهد من 

 

مختلفة األدوار مع بعضها وعلقات قياسية بين االرتفاعات يجب أن يكون هناك تناسب 

اس تفاصيل مبنى زاد ارتفاع ومق وإذا ,وبين مقاسات الفتحات بين المباني المجاورة ا  بعض

ومحاولة سيطرة  ,حوله ينتج الشعور بانفصال هذا المبنى عن المحيط العمراني له عما

اسق بين وظيفة المبنى وما يحتاج ذب االنتباه له ومن الواجب أن يكون هناك تنجالمبنى و

 .ليه المصمم المعماري والعمراني لتحقيق هذه الوظيفةإ

 

 :صرحيالمقياس ال -

نها تنشأ لتخلد معنى من هي علمات إبهار للحضارة اإلنسانية إذ إ التذكاريةالمباني 

كالبطولة والتضحية، كما  ,على مر التاريخ المعاني السامية التي يرجع اليها المشاهد دائما  

ومما ال شك فيه أن المقياس  ،كاري للجندي المجهول في مدينة دمشقذفي النصب الت

من أهم  ووأن الحجم ه ,لمثل هذه المباني الطابع الصرحي رازبفي إ ما  مه يلعب دورا  

والمهم في هذا  ,كبيراإلحساس بالمقياس الإلى أهداف تصميمها للوصول بالمشاهد 

مقارنته طة اسما يمكن أن يتحقق بو ووهالحجم المناسب للمبنى  إدراكالمقياس إمكانية 

تتخذ  له، والتي يمكن أنالمجاورة  األبنية دراك بسبببوحدات ذات مقياس سهل اإل

 ليها لتسهيل الوعي المباشر والبسيط بحجمه غير العادي.كوحدات قياسية يتم الرجوع إ

 

 .نسانوضح المقياس التذكاري بالنسبة لإل( ي29-2الشكل )

 http://www.house-design-coffee.com/human-scale.html :المصدر

عشرات إلى نسان ليصل رتفاع اإلة باارتفاع البناء مقارن المقياس الصرحي يتضاعف فيه

هذه االرتفاعات ولكن يتقصد إلى ويرتبط بالوظائف التي قد ال تحتاج  ,األضعاف

 .براز المقياسه في إفالمعماري المبالغة فيها لبيان هد



 
 تقييم جمالية المباني العامة المعاصرة                                                                        الفصل الثاني

78 
 

يجب على المعماري أن يلحظ أن االتجاه لتكبير التفاصيل ال يساعد على إعطاء المبنى 

لم  إذاتصغير المبنى إلى والتماثيل يؤدي  كاألبوابفتكبير التفاصيل  ,الصرحيطابعه 

كنيسة سان  وكمثال لتوضيح هذه الحقيقة ه يؤخذيتبعه التكبير العام للبناء والمثل الذي 

 (1). م في مقياسه وتماثيله العلياضخفهي مبنى بسيط في تفاصيله  ،بيتر بروما

منها استخدام جملة إنشائية ظاهرة  ,مقياس التصميمهناك العديد من الطرق للتعرف على 

أبعادها و من خلل النوافذ  وبراز البلطات الفاصلة بين الطوابق المختلفة أفي الواجهة كإ

 .في الواجهة

كساء الواضحة في الواجهة المقياس من خلل أبعاد عناصر اإل كذلك يمكن التعرف على

  .بعاد المعروفةذات األو السيراميك  وكالحجارة أ

 

 :الوحدة -5

كأن العمل وحدة فنية و  ،عطاء تأثير مستمر للناظرقق وحدة العمل المعماري من خلل إتتح

عدم التجانس مع المحافظة على بعد العمل المعماري عن  وعدم شعوره بالتفكك أو متكاملة,

االتجاهات المعمارية الحديثة تبنت تحقيق وحدة ونجد العديد من العمارات و ,النمطيةوالرتابة 

  .رتابة ودون نمطية أمن العمل المعماري 

 

 الوحدة في العمل المعماري ( 30-2الشكل )

 /http://relijournal.com/hinduism/eight-amazing-temples-around-the-world :المصدر

                                         
 )1( رأفت، علي، اإلبداع الفني في العمارة، ثالثية اإلبداع المعماري.
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  :خلل تتحقق وحدة العمل المعماري من

يم استخدام الكتلة الواحدة في التصميم بحيث يعتمد المصمم استخدام شكل واحد في التصم -

 . صراحة في البناءو قوة  معطيا  

ت سلوب منها المسلة تعتمد هذا األالحديثو هناك العديد من النماذج المعمارية القديمة 

 ن دروه معاصرين مثل ميس فإعمال معماريين بأ المعابد اليونانية انتهاء  و المصرية

  .غيرهو

بحيث يتألف المبنى من عدة أشكال تتدرج بشكل تراكمي  ,لشكلاكما يمكن استخدام تدرج 

كذلك ناطحات السحاب و حققة وحدة في التصميم , منها المآذن في العمارة اإلسلمية،م

  .المعاصرة

التصميم كتلة معينة ذات تحقيق الوحدة من خلل استخدام عدة كتل بحيث يسيطر على  -

 واالرتفاع أوتتميز عن بقية الكتل في التصميم من خلل الحجم  ,أهمية وظيفية ما

  .باستخدام معالجات معمارية مميزة لها عن بقية الكتل

من خلل استخدام تناقض الكتل مع بعضها بحيث تسيطر  ديناميكيا   عطاء المبنى شعورا  إ -

  .طار واحدلكن ضمن إو اقضة معها نتتخدام كتل منة على التصميم مع اسكتلة معي

التصميم نفسه مع التركيز على استخدام نفس التوافق بحيث يتكرر واالستمرارية  -

  .التشكيلت المعمارية لتكوين وحدة التصميم

 (1).استخدام شبكة موديولية واحدة تربط المبنى  بوحدة  التصميم -

 
 

 (31-2الشكل )
Nеw Delhi IndiaBaha’i Lotus Temple,  

-http://relijournal.com/hinduism/eight-amazing-temples :المصدر

around-the-world/ 

 

                                         
 )1( رأفت، علي، اإلبداع الفني في العمارة، ثالثية اإلبداع المعماري.
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 :التناظر -6

بالنسبة لمحور  تكوينات هندسية متناظرة تماما  واستخدام أشكال  وفي العمارة هالتناظر 

  .الحجوموشكال تناظر مار من المركز الهندسي  لأل مستوى ومنصف للشكل أ

في  لتحقيق الجمال حيث استخدم كثيرا   اعتمدت العمارة القديمة على التناظر كعنصر أساسي

حتى العصر الكلسيكي و عصر النهضة و غريقية اإلو العمارة الرومانية و عمارة مصر القديمة 

 .كذلك الحدائقو القصور و المسارح و حيث نجد التناظر في المعابد  ,في فرنسا

ال أنه فيما بعد رأى أشكاال  جمالية فنية, إو إنشائيا  واضحا   التناظر تبسيطا  حقق استخدام 

فرضه بشكل قسري على أي تكوين معماري و اثة أنه ال يمكن استخدام التناظرالحد ومعماري

التناظر في وظائف غير  استخدام إغفال الجانب الوظيفي, حيث إنه يتم أحيانا  ولتحقيق الجمال 

  .خلل وظيفي في التصميمورتابة إلى ما يؤدي متناسبة  

ت الحرة في التصميم حسب الوظيفة, التشكيل ااستخدموو تجنب رواد عمارة الحداثة التناظر 

إلى  اوما بعد الحداثة فقد عادو ننا نرى عودة استخدام التناظر في عمارة الحداثة المتأخرة إال أ

  .أعمالهمشكال المتناظرة لتحقيق جمالية استخدام األ

 

 

(32-2الشكل )  
: Malaysia, Kuala Lumpur: Petronas towers 

-http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography :المصدر

malaysia-kuala-lumpur-petronas-towers-image 
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  :االستقرار والتوازن -7

نه يعطي المشاهد ، حيث إالجمالياالتزان من أهم أسس التكوين الفني واالستقرار المعماري 

 .يشعره بجمالية المبنى استقرارا  و راحة نفسية 

أي  ؛صممة بطريقة مستقرة متزنة على األرضنشائية المبنى ميتحقق االتزان عندما تكون إ

 . ا  مستقرو ا  نشائي مدروسبحيث يكون التكوين اإل

  قسمين متناظرين تماما ،إلى باالتزان بحيث يقسم المبنى  لتماثل أيضا  يعطي شعورا  استخدام ا

 عدة كتل بحيث ينقسم المبنى بكتلة وسطية  وهذا التماثل يمكن أن يكون ضمن كتلة واحدة أو

 .مرتفعة وأجنحة جانبية منخفضة أو

  .العمارة المعاصرةإلى  المعابد اليونانية القديمة وصوال  استخدمت هذه الطريقة بكثرة في 

نى مفرغة أن وازن حيث يمكن لكتلة مبالتو عض أشكال التصميم تعبر أيضا  عن االستقرارب
 تعطي إحساسا  بالمرونة والحرية. )1(

 
 ( تاج محل الهند33-2الشكل )

 /http://www.tajmahal.gov.in :المصدر

                                         
 )1( عناصر التشكيل، المدونة اإللكترونية المعمارية، 2012/8/23

 http://architect2040.blogspot.com/2012/08/blog-post_6617.html 
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 األبنية العامة

 :مفهوم المبنى العام -3-1

أي تلك التي تشغلها  ؛األبنية العامة هي تلك األبنية التي تشغلها مقار رسميّة تابعة للدولة  

 ,أو يتبع أحد هذه السلطات ،وكل ما يدار من قبل ,السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية

   .وهي مقار تدير منها الدولة شؤون البالد والمواطنين وفيها يمارس الموظف العام وظيفته

يار الموقع والمكان التي يفرض على هذه األبنية العامة أن تتصف بالهيبة والوقار وحسن اخت

وأن تكون من الداخل مهيّأة  لعمل الموظفين واستيعابهم واستقبال المواطنين  ,هتشاد وتقام علي

أن يكون  باتجاه وهو ما يأخذنا أيضا   ,الذين يقصدونها إلنجاز معامالت لهم وقضايا تتعلق بهم

فيكون  ,تلك التي تقيم به وتشغله أو ،لجهةهذه ا ةلطبيع طبقا   وظيفيا  و لكل ذلك مكانيا   ا  مهيئالمبنى 

عدا يومي يقيم فيه كل يوم  وفه ،للموظف يمارس فيه عمله بارتياح بالدرجة األولى مريحا  

فال أقل من أن يوفّر له الهدوء النفسي الذي  ،عشرين ساعةوثلث وقته في األربع  , أيالعطلة

 .ر فيه الخدمات الضروريةفاوأن تتو ،وفي مساحة مناسبة ،يساعده على أداء عمله براحة وأمان

ه شغلذي تمارسه الجهة العامة التي تلنوع العمل ال مهيأ   من الداخل يكون البناءيجب أن  

وهو الذي يساعد على حسن أداء الموظف لعمله في الجو والمحيط والبيئة الداخلية المريحة 

أما فيما  ,هذا من جهة الموظف فقط ,اإلنتاجية كفاءتهرفع مستوى يو ،حّسن أداءهيما  ,والمناسبة

من الدراية بطبيعة  قتضي كثيرا  يو ،ى درجة كبيرة من األهمية أيضا  يتعلق بالمواطنين فهذه عل

 اعداد وكثافة المواطنين الذين يقصدونها ويزورونهأوحجم و ،تلك عمل هذه الجهة أو

 ويراجعونها.

عن تختلف في طبيعة عملها  قافة مثال  رة تتبع لوزارة الثفإدا ،عن الثانيةكل مؤسسة  تختلف

بينما تكبر  ،حيث قد يقصد األولى عدد محدود من الناس ،إدارة تتبع للنفوس واألحوال المدنية

وتخص كل مبنى عام  ،واألمثلة على ذلك كثيرة جدا   ,األعداد وتزداد إلى درجة كبيرة في الثانية

 وكل هذا يقودنا إلى القول بأهميّة أن يتوافق المكان مع احتياجات هذه الجهة أو ,دون استثناءمن 

تلك الوظيفية التي تتيح لها انسيابية الحركة وتوفر المكان المناسب والمالئم لراحة المواطن 

فال يكون هناك ازدحام أو عناء للمواطن  ،الحكومية المعنية المؤسسةآللية عمل  والمراجع طبقا  

ولكن أشياء أخرى  ,هذا فيما يتعلق بالمكان من الداخل ,حركة وفي متابعة ما جاء من أجلهفي ال

فأن يكون  ،وهي موقع البناء ،بها واالهتمامإليها  االلتفاتعلى درجة من األهمية تستدعي  أيضا  

فر فيه األماكن المناسبة  اوتتو ،وفي مكان يسهل الوصول إليه والداللة عليه ،في شارع فسيح

 .أمر على درجة كبيرة من األهميّة هو, ولوسائل النقل العامة والخاصة كمواقف للسيارات مثال  

 البناء ذاته وطريقة تصميمه الهندسية والمعمارية وشكل واجهاته الخارجية لها دور مهم جدا  

ولة يمثل هيبة الد ،فالمبنى العام وبمعنى آخر المبنى الحكومي ،أيضا  ظهار جمالية المبنى في إ

وهنا  ،فالمواطن ذاهب إلى مكان هو جزء من نظام عام له خصوصيته ,ويحمل اسمها على مدخله

في إحساس المواطن بأنه في مكان له  إذ عليه أن يلعب دورا   ،يلعب الشكل الخارجي دوره

وهي  جزء من كيان عام له مكانة  ،والنظام وحسن التصرف االنضباطخصوصية تتطلب 

بطبيعة عمل هذه الجهة أو تلك وبأنها وإن كانت تشغلها جهة  معبرا  ن يكون ويتطلب أ ,متميّزة

المظهر قد يكون أعّم من الشكل يتطلب أن  ،بخصوصية تفرض احترامها فهي تتمتع أيضا   ،عامة
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وما تعنيه له من  ،دهاصيخلق لدى المواطن أو المراجع مثل هذا اإلحساس بهيبة الجهة التي يق

  .التزامات في طريقة التعامل والتصرف في داخلها

 

 يبدأ بتقسيماته الداخلية والبالوظيفة  خاصا   تطلب اهتماما  يإن المبنى العام وخصوصيته 

 حتل تصميم وتنفيذ هذه المبانيومن هنا ي ،رجيوجمال مظهره الخاينتهي عند واجهاته الخارجية 

الجهة التي تطلب إقامة هذا  ومن ,فهّمة من قبل المهندس والمعماريوعناية خاصة ومت اماهتما

ناهيك عن أن يكون  ,المبنى فتتيح للمهندس والمعمار حريّة الحركة في اختيار ما هو أفضل

الشروط التي تجعل كل هذه العناصر  جميع فر لهاقد تم اختياره بعناية وتتو الموقع والمكان أصال  

 .الغرض المنشود يمع بعضها متكاملة وتؤد
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 :األبنية العامة في دمشق -3-2

سبق  إلى واقع كثير من الجهات العامة في دمشق تعطي صورة مغايرة عن كل ما إن نظرة

في هذا األمر  للتوجهن تتجاوز واقعها أمع وجود استثناءات استطاعت  ,تعريفه عن المبنى العام

وحتى  طويال   وإن كانت ستأخذ وقتا   ،وهي حركة مستمرة ,التوجه السليم والصحيح والمناسب

 ة مكانيا  م في أماكن غير مناسباتق ،نسبة كبيرة من الجهات العامة إن :نقول نقترب من الواقع قليال  

, في شارع البرامكة في دمشق ائرة للهجرة والجوازات مثال  : دبعض األمثلةولنأخذ  وال وظيفيا  

  لها مناسبا   يكون البناء الحالي الذي تتخذه مقرا   رة من الناس قد اليد كبأعدا يراجع البناء يوميا  

ضيق الشديد ل فاالزدحام ،واالرتياححالة من عدم الرضا  يسببما  ،الوظيفةوال  ،حيث الشكل من

وفسحة  االنتقالال يأخذ في اعتباره انسيابية الحركة ومرونة  المكان وتفصيله الداخلي الذي

 .ضروريةالعامة المرافق الو واالنتظارالمكان وأماكن للراحة 

وهو عامل يساهم في  ،ب الضيق الذي يرهق كال الطرفينبست إن هذه المشاكل وغيرها

وهو كذلك في مؤسسات كثيرة على تواصل  ,خفض انتاجية الموظف وفي عدم رضى المواطن

هو تشتت  األمر سوءا   ما يزيدو ,ن وبشكل يوميمستمر مع أعداد كبيرة من المواطنين والمراجعي

ا م ،وتوزع الجهة العامة الواحدة في عّدة مبان متباعدة ومتنافرة من حيث الشكل والمضمون

 صعب.يجعل أداء العمل أصعب والتواصل أ

 أو ،تقع في شوارع مزدحمةمن الجهات العامة فكثير  ،آخر سلبيا   البناء دورا   عويلعب موق

ففي الزاوية التي تدخل منها إلى سوق الصالحية والمطلة على ساحة  ،بالناس سواق مكتظةأ

وعلى الطرف اآلخر من الساحة بناء محافظة دمشق والذي  ،االقتصادتقع وزارة  ,يوسف العظمة

وفيه المؤسسة العامة  ,وكأنه جزء منه ،يأخذ جزيرة تمتد إلى بناء آخر ال يختلف عن شكله

وبعدها بقليل كانت تقيم وزارة  (1-3)انظر الشكل : ومقابله وزارة اإلسكان ،االجتماعيةللتأمينات 

وحلّت مكانها المؤسسة  ،فانتقلت إلى بناء آخر في شارع الثورة ,والعمل االجتماعيةالشؤون 

وفي   ,وعلى الطرف اآلخر من الشارع وزارة اإلدارة المحلية ,العامة للطيران العربية السورية

بله كانت تقيم وزارة التموين اومق ,ة  مبنى يتبع إلدارة حصر التبغ والتنباكوسط سوق الصالحي

ومنها إحدى  ,وحّل محلّها مباشرة إدارة حكومية أخرى ،إلى أن انتقلت إلى منطقة برزة

من  وتجتاز  كثيرا   ،المديريات التي تتبع لوزارة الثقافة والتي تدخل إليها من ممر فرعي للسوق

ومن  ,بضائعهم الالمححيث يعلّق في سقفه أصحاب  ,إلى أن تصل إلى مدخلهاالتجارية  لاالمح

 ،االتصاالتومقابله بناء وزارة  ،المعروف أن بناء مجلس الشعب يقع في سوق الصاحية

 ( -1-انظر الملحق (.وبعدها بناء وزارة الصحة ،للطرق  الصقه الهيئة العامةتو

هندس نبيل األشرف معاون وزير اإلدارة المحلية ونقيب مال تصريح للدكتورلطبقا 

فأكثر  ،ألفي بناء في دمشقمن ن الجهات العامة تستأجر أكثر فإ سابقا ،المهندسين في دمشق 

حجم العمل الحكومي  إال أن ازدياد ،أبنية قديمة من اإلدارات العامة كانت قد بدأت أعمالها غالبا  

أم عبر  ،سواء بازدياد مسؤولياتها ومشروعاتها ,قتصاديةاالوتضخم جهاز الدولة بمركزيته 

قبل عّدة عقود  سريعا   وكان اإليجار حال   ,مكانيا   ما تطلب توسعا   االجتماعيسياسة التوظيف 

وزارات الدولة  ةلحصمومعظم هذه المباني المستأجرة ل ,ر كثير من البيوت بأسعار معقولةفالتو
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ألن تكون مباني  بان غير مناسبة وغير مخصصة أصال  هي في الحقيقة م ،بجميع مجاالتها

 (1).اقعهاإدارات حكومية سواء من حيث تصميم المبنى أم من حيث مو

وتم  ,كان قد تم طرح مشروع لتحويل عدد من األبنية الحكومية خالل الملتقيات السياحية

أو لهدمها وإعادة بنائها من  ،التعاقد مع عدد من المستثمرين السوريين والعرب لتأهيل هذه األبنية

بنية عدد من األ الستثمارجديد والخروج بأبنية أكثر عصريّة ، كما أنه كانت هناك فكرة 

 االزدحاموكان ذلك بداية التوجه لتخفيف  ،أرض لمؤسسة الكهرباء مقابل سينما الكندي -الحكومية

 ،رات واإلدارات والجهات العامةولتوفير أبنية أوسع وأكثر مالءمة لتلك الوزا ,في داخل المدينة

ولة وتشغلها بعض إداراتها تشغل مساحات كبيرة من دأن بعض األبنية التي تملكها الخاصة و

والقديمة منها  ,غير جيدة وال مالئمة بشكلها الحالي يوه ,بال فائدة األرض معظمها يذهب هدرا  

جديدة مكانها بمواصفات جديدة  ومن األفضل قيام أبنية ,قيمة تاريخية أو تراثية ليس لها أي

ومنها  ,وشروط أفضل مع المحافظة على األبنية التراثية وترميمها واستخدامها بالشكل الالئق

الثكنة الحميدية" كلية الحقوق " راي الحكومي وبناءسفي ساحة الحجاز وبناء ال محطة الحجاز

 (2).وبناء مدرسة الحقوق التي تشغلها وزارة السياحة حاليا  

وفي في وسط مدينة دمشق ا شارع النصر منفأما ,إلى منطقة أخرى وسط دمشق باالنتقال

)الهاتف( ومبنى اإلذاعة القديم والقصر لالتصاالته محطة الحجاز وبعدها المؤسسة العامة أول

ومبنى كانت تشغله إدارة السجل العقاري   ،وعلى الجهة المقابلة مصرف حكومي تجاري ,العدلي

وتشغله اآلن بعض المحاكم التي انتقلت إليه من القصر العدلي  ,الطابو"" ببناء وهو المعروف

البيع  لالتجارية والمقاهي والمطاعم ومحوهو شارع يغص بالمحال ا ,ومؤسسة مياه عين الفيجة

وهي طول هذا الشارع الذي  ,متر 200تتجاوز  وفعاليات تجارية مختلفة وكلها على مسافة ال

 .توافد عليها أعداد كبيرة من المواطنينتالحكومية التي  يغص بهذه األبنية

فوزارة النقل في بناء سكني  ،العديد من إدارات الدولة تقيم في أبنية سكنية وفي أحياء سكنية 

طوابق  ةووزارة التعليم العالي في بناء سكني بثالث ,ن وثالث تّراسييبقطا -طوابق ةمن ثالث

 ،قبل أن تنتقل إلى بنائها الحالي في المّزة ,عن شارع الروضةوفي جادة جانبية تتفرع  ,أيضا  

  .وتشغله اآلن الهيئة العامة للموسوعة العربية

ينحصر النقل فبناء  ,ين هما مثال واضح عن سوء اختيار المكان المناسبءلعل هذين البنا

الموسوعة  ليا  وحا وبناء التعليم العالي سابقا   ,ين سكنيين وهو في األصل بناء سكنيءبين بنا

من حيث الشكل وال من حيث  وهي وغيرها غير مالئمة ،ة سكنيةيتوضع بين أبني ،العربية

  .فلم يطرأ عليها أي تعديل ،الوظيفة

 

                                           
   grp.com-www.aram، , عن مجلة االقتصاد  من تصريح للدكتور نبيل األشرف  (1)
 2010كانون األول  23، صحيفة الوطن  (2)
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يبدو فيها مبنى وزارة االقتصاد ومقابله مبنى ساحة يوسف العظمة في دمشق و (1-3)الشكل 

 المصرف المركزييار مبنى أ 29سكان وفي صدر شارع وزارة اإل

 - http://wikimapia.org/381168/arالمصدر 

 

 ن في دمشقوفندق الفورسيز( 2-3الشكل )

 http://www.ew-t.com/ar/hotel.phpالمصدر 
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 األوتوسترادخرى من المزة وعلى الضفة األ أوتوسترادمبنى كلية الطب على ( 3-3الشكل )

 سكنية جامعية مبان  

 http://www.hakeem-sy.com/main/book/export/html/12044المصدر 

 كل حضارة من كل عصر أثرا  وتركت  ,دمشقفي مدينة  اتعاقبت عصور الزمان كله 

تية ومنها تحدد هوية العصر جيال اآلن عمارتنا الحالية ستقف عندها األأثر م فأيّ  ,باقيا   معماريا  

بل  ؛ال االسم والعنوانإكون لعمارتنا هوية ليس فيها ما يال عندإلن يكون ذلك و فيه,الذي نعيش 

فيقال هذا الصرح من  ،عليها قل بزمن مر  األ و علىأ ،تضم كل الصفات التي تلزم للتعريف بها

 العصر.ذلك 

 ثرا  أديدة و قامت فيها حضارات عريقة وتركت كل حضارة لقد مرت على دمشق عصور ع

 ن هو هل يأخذ من كل واحدة من الطرز المعمارية شيئا  المعماري اآل يواجهو التحدي الذي  ,فيها

يحافظ عليه تلك الطرز المعمارية ويستنسخه و من أم يأخذ واحدا   ,يجمعه في شكل معماري جديدو

شكل جديد ال تحكمه ضوابط سوى ع كل ذلك خلفه ويفكر بعصر جديد وأم يض ,أم يطور فيه

  .لكنه لن يجعل للمدينة هوية يلتزم بها الجميعشهرة لواحد وقد يجلب ذلك الو ,بداعاإلفلتات 

ففي ذات البناء  ,هميةأمر على قدر كبير من األبنية الحكومية ن التأكيد على أهمية األإوهنا ف

ولكن ليست على  ،هي معادلة صعبةو ,الشكل الجماليأن يتحقق الغرض الوظيفي للبناء ويجب 

هكذا كانت  ,ينطق فيجعلك تعرف من شكل البناء هوية ساكنيه معمار مبدع يريد أن يخلق كيانا  

 .كل عمارتهمتدل عليهم من ش فتركوا آثارا   ،الغابرة األزمانفلسفة األقدم منا في حضارات 

ومات والعدد الكبير من كلتوسع الح لقد تضخمت مشكلة المباني الحكومية إلى حّد كبير نظرا  

حركة التطوير واإلعمار والبناء وتلبية لمواكبة وكل ذلك  ,هيئات والمؤسسات التي تتبع لهالا

بل مجمل حياتهم  ،واالقتصادية والصحية والثقافية ةجتماعياحتياجات السكان المعيشية واال

 .وأنشطتهم 
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 :أسس اختيار المباني العامة -3-3

  :مقدمة

لقدم المدينة وتعدد العصور التي مرت بها، ففي  ط البناء في مدينة دمشق نظرا  انمأتعدد ت

الطابع اإلسالمي بأسسه وعناصره وقواعده المعمارية، وتتبع  حاليا   مدينة دمشق القديمة يسود

 الالذي يتخلل المباني السكنية والمحالمباني العامة من خانات وحمامات الطابع اإلسالمي 

معالم  ظهرلت ،التجارية، بينما يسيطر الطابع الفرنسي على المباني الحكومية خارج سور المدينة

ي المباني السكنية والتجارية، ويبدأ تشكيل المبنى العام واختالف استقاللية المبنى العام عن باق

 تلك الفترة.عناصره المعمارية منذ 

تختلط العناصر المعمارية الموجودة في المباني العامة األكثر حداثة بين الحديث والقديم، 

أو من عمارة  ،أو من الواجهات الفرنسية ،فمنها ما استوحى الطابع العام له من المدينة القديمة

ن اختالف النمط المعماري من نمط متصل المستوردة من الغرب، إال أوما بعد الحداثة  ،الحداثة

ضافة المقياس المميز للبناء عن باقي األبنية، وكانت ، وإنمط منفصل سمح بتعدد الواجهاتإلى 

 ق.النتيجة مجموعة كبيرة من المباني العامة تسيطر على الطابع العام لمدينة دمش

  :كونها تحقق ما يليلمثلة المدروسة اختيار األ تم  

 2015-2000 يجميع المباني المختارة معاصرة بنيت بين عام :الفترة الزمنية -1

  .: جميع المباني طبقت عليها مبادئ الجمال الكالسيكيالطابع -2

تكن لم و ,جميع المباني المختارة بنيت لتحقيق الوظيفة العامة المطلوبة منها :هميةاأل -3

 نها صممت لغرض وظيفتها الحالية. تم تعديلها بل إو ،مختلفة الوظيفة يمبان

قامت على أسس تحليل الواجهات المعمارية  ،أن عملية التحليل الجمالية يجب التأكيد على

إلى وهي تهدف  ،وباستخدام أدوات الجمال المستنتجة من القسم النظري من البحثالكالسيكية 

المحقق والتي تتميز بالطابع الكالسيكي  ،في مدينة دمشق وأكثرها حداثةتحليل أهم المباني 

 .الوحدةو يقاعإلاو التوازنو لمبادئ التناسق

نه يتبع عمارة معاصرة ، أللم يتم اختياره كمثال ،نشاءا  قيد اإلكما أن هناك مبنى معاصر

 جمال الكالسيكي. , بينما يتم البحث حول الاألشكال الالفتة للنظرو تعتمد على االبتكار

 :الكالسيكية تحليل الواجهات المعمارية -3-4

 لهاعلى العناصر األساسية المكونة التأكيد أسس وطرق تحليل الواجهات و يتناول البحث

 طرق استخدام األدوات الجمالية في تحليل الواجهات المعمارية.و ومقارنتها،

يمكننا التعبير  واجهاته. إذالمبنى كائن حي في بنيته، وكتلة من األحاسيس والشعور تعكسها 

وكل هذا  لخ(إ، لونه، واستخدامه... )شكلهفنقوم بوصفه  ،عن شيء من خالل إلقاء نظرة أولية

ذه ه الداخلية من خالل مكنوناتالاجهاته فيمكننا قراءة التعبير عن وبشكل أولي. وعنوان المبنى و

، ولتحليل الواجهات المعمارية علينا إدراك المكونات األساسية للواجهات والتي يطلق الواجهات

 :بقسمين هماالصفات الخارجية للمبنى والمتجسدة اسم عليها 
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  :الجسمية الصفات -1

 يلي:المتمثلة بما 

 المعمارية المتشكلة من:  المفردات -أ

  .لخإ.. .واسعة ضيقة، عرضية، طولية، -أبواب أو نوافذ الفتحات: .1

بـي، وأور عثماني، أندلسـي، فاطمي، عباسي، أمـوي، –بأنواعها  أقواس: .2

  .لخإ.. .باروك نهضة، غوطي،رومانسك، 

  .المشربيات .3

  .األعمدة .4

 .الزخارف .5

  .لخ(إ... .شاقولية أفقية، صغيرة، كبيرة، )كتلالتشكيل المعماري  .6

 (1)...(.حرة مائل، جملوني، )قباب،األسقف  .7

  :الصفات الحسية – 2

 يلي:مجسدة بما 

  النسب .1

  يقاعاإل .2

 المقياس .3

 الوحدة  .4

 .لخإ.. .التوازن .5

 

الواجهة المعمارية هي المرآة التي تعكس حالة المبنى الظاهرية والتعبير عن وظيفته  ا  إذ

وتتعدد هذه اإليحاءات والتعابير بدراسة الواجهات فيمكننا تصنيف هذه  ,الداخلية بإيحاء معين

 يلي:الواجهات كما 

 األكاديمية.. الواجهات 1

 )الفانتازيا(.. الواجهات الفنية 2

 التعبيرية.. الواجهات 3

 (2) الفلسفي(.الطابع  )ذات. الواجهات الرمزية 4

 

 

 

                                           
 1994د.علي علي حسن العمايرة  :التقييم البصري في العمارةو عناصر التشكيل :بحث بعنوان  (1)
 .نفسه المصدر السابق (2)
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 األكاديميةالواجهات  أوالً:

حتى يتحسس الطالب من سنواته الدراسية  المعمارية،هي المتبع تدريسها في كليات الهندسة 

ظائف هذا المسقط في واجهة لكل وظيفة من و المسقط الذي رسمه ويعطي استقراء   األولى

وذلك بأن  ، الواجهة المطلوبة والمعبرة عن وظيفة المبنىإلى توصل  ، وإال فال يكون قدالمبنى

.... حسب ،.الترفيهي ، الثقافي ، الخدمي ، اجهة البناء أقسامه الداخلية )القسم اإلدارينقرأ في و

 .المشروع(متطلبات 

 كاديميةمبنى إداري واجهة أ( 4-3الشكل ) 

 Tishreen University Journal for Studies and Scientific  Research   :المصدر

 )الفانتازيا(الواجهات الفنية  ثانياً:

الواجهات الفنية في العمارة هي الواجهات التي تستقي تشكيلها من مدارس الفنون الجميلة 

من  لخ... إ.السريالي التعبيري، االنطباعي، التكعيبي، التجريدي، التقليدي،بأشكالها المختلفة )

 بصورة هخارجإلى الواجهات وظيفة المبنى  البد من أن تعكس هذه من ثم  و المتنوعة(المدارس 

ة نزللفت أنظار المارة ) وتعتبر بم الواجهات غايتها األساسية تكون مثل هذه ذلكوب بأخرى،أو 

 (1)(طابع سياحي ثقافي االسيما إذا كان المبنى ذو ،عنصر جذب للسياح

 

  ألمانيا(  Frank Gehryمتحف المهندس المعماري)  ( 5-3الشكل )

  – http://adf.ly/4270440/http://www.greatbuildings.com :المصدر

                                           
 1994د.علي علي حسن العمايرة  :التقييم البصري في العمارةو عناصر التشكيل :بحث بعنوان  (1)
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 التعبيريةالواجهات  ثالثاً:

 البناء،مواد  )اإلنشاء،هذا النوع من الواجهات يعكس الوظيفة الداخلية للمبنى بطرق مختلفة 

 للمبنى.( ويكون لهذه الطرق الدور األساسي للتعبير عن مكنونات الوظيفة الداخلية اإلكساء....

وكأنه مبنى  ،فإنه للوهلة األولى للناظر يوحي له المبنى فرنسا،بنظرة لمركز جورج بومبيدو في 

 روجرسو لكن استطاع المعماريان ) بومبيدو لخ(إ إنتاج،ورشة  )مصنع،إنتاجية  ذو وظيفة

الذي يحتوي الكثير  كثيرة بالمصنع ( التعبير عما يجري ضمن المركز من حركات وظيفيةبيانو

فغالبا  ما تكون  ،اعتيادي وهذه الوظائف في المصنع ال تنعكس على واجهاته بشكلوظائف )من ال

اليابان  هاي فيبنك شانغفي وكذلك الحال  (.ع بسيطة على عكس وظيفته الداخليةجهات المصناو

 الصريحة،اإلنشائية في الواجهات واستخدام المعدنية  فإن إظهار القوة ,للمعماري نورمان فوستر

للمبنى ومدى العالقات القوية بين هذه  طاع أن يعبر عن مدى كثرة الوظائف الداخليةاست

 الوظائف.

 

 (Rogers and Pianoللمعماريين  )  -باريس  –فرنسا  –مركز بومبيدو الثقافي ( 6-3الشكل )

 /http://adf.ly/4270440/http://www.greatbuildings.com :المصدر

 

  الفلسفي(الطابع  )ذاتالواجهات الرمزية  رابعاً:

من النقطة وحتى الدائرة لها  ا  كذلك لألشكال الهندسية وبدء ،فكما لألرقام تعابير ورموز

 ,روحلل المثلثو ,فكرللالمستقيم  الخطو ,خالقلل النقطةفلكل شكل رمز ف .تعابير ورموز أيضا  

 ,عالم أو ما يعبر عنهلل المسبعو ,اإلنسانجسم ل المسدسو ,طبيعةلل المخمسو ,مادةلل المربعو

تعابير لألشكال الهندسية يمكن أن و سبق من رموز ومما ,كونلل الدائرةو ,قيم الحسيةلل المثمنو

يتم  ،وبدراسة هذه الواجهات ,الرمزية طابع لواجهات التي تحمللالتشكيل المعماري  ئنستقر

من دراسة الواجهات  النوع وأمثلة هذا ,ي فلسفيالتعبير عن الوظيفة الداخلية للمبنى بشكل روحان

 ،التصميم على شكل قرص جاءحيث مصر  –المثال مكتبة اإلسكندرية  فعلى سبيل ،ةكثير

 (1).والمعرفة وإن النور المنبثق من هذا القرص ما هو إال العلم ،الشمسإلى وليرمز به 

                                           
 .نفسه المصدر السابق  (1)
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إلى ( ترمز أوسلو - Snohetta)شركة   –اإلسكندرية  –مصر  –مكتبة اإلسكندرية ( 7-3الشكل )
 العلم والمعرفة والثقافةإلى قرص   الشمس والنور المنبعث منها 

 www.bibalex.org :المصدر

    

http://adf.ly/4270440/http:/www.bibalex.org/
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  :الحاالت الدراسية - 3-5

 :مقدمة

لمعايير الجمال الكالسيكي من حيث دراسة نوع  سة المباني العامة المختارة وفقا  ستتم درا

 :هيو مدى تحقيقها للمعايير المعتمدة في الجمال الكالسيكيو الواجهة

  .استنتاجهاو الهندسية المعتمدة في الواجهاتتحليل النسب  -

  .يقاع المتبع في الواجهات أو عدم وجودهدراسة اإل -

  .جمالية الواجهة تأثيره فيو في الواجهاتتحليل المقياس الظاهر  -

 .دراسة خضوع المبنى لوحدة معمارية أو عدمه -

  .التوازنو دراسة المبنى من حيث االستقرار -

 

 :وزارة الخارجيةو رئاسة مجلس الوزراءمشروع  -1

 2008 وزارة الخارجية ,و مجلس الوزراء رئاسة :البناء :معلومات عن المشروع :تمهيد      

 ., كفرسوسة: دمشقالمكان

 .ستاذ المهندس باسم برغوثياأل :المعمار

  A C Cنشاءات الشركة العربية لإل :منفذ المشروع

 .الجمهورية العربية السورية ,رئاسة مجلس الوزراء :الجهة المالكة للمشروع

 وصف المشروع  :أوالا 

 
 

ظهار بعض ه مع إلكمجلس الوزراء و مبنى وزارة الخارجيةيوضح منظور ( 8-3)الشكل 

 .الصور الخارجيةو التفاصيل الداخلية

 .االستشارات الفنيةو الشركة العامة للدراسات :المصدر
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من خالل استخدام مفردات العمارة  ا  ومعاصر ا  محلي ا  معماري  يحمل هذا المبنى تراثا  

   .تصميمه الداخليو الدمشقية الظاهرة في واجهات المبنى

 بأسلوب عمارة يعكس المبنى فكرة الثبات واالستقرار واإلحساس القوي بالصرامة مستعينا   

 سالميةإلالعربية واقصور في العمارة لى شكل عمارة الإالقالع في المشرق العربي إضافة 

  .فخامتهاو يظهر هذا بوضوح في تميز كتلة الدخولو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منظر خارجي لكتلة البناء كله( 9-3الشكل )

 ستاذ باسم برغوثيالمصدر المكتب الهندسي, األ

 

 تشغلها رئاسة مجلس الوزراءو ماميةيتألف المبنى من كتلتين رئيستين هما الكتلة األ

التي و الكتلة الخلفيةو , فيها المدخل الرئيسي للمبنىو بما فيها القبوطوابق   خمسةالمكونة من  و

 ( 9-3انظر الشكل ) .بما فيها القبوطوابق   تسعةالمكونة من  و تشغلها وزارة الخارجية

 

قد طرأ بأن يكون  لكن تعديال   ،ليكون بناء لوزارة الخارجية قد كان المبنى قد صمم أصال  ل

فأجريت التعديالت الالزمة ليناسب  ،وزارة الخارجيةو برئاسة مجلس الوزراء المبنى خاصا  

لرئاسة  فكانت الكتلة األمامية فيه بواجهتها األمامية ومدخلها الكبير مقرا   ،المبنى وظيفته الجديدة

وبما تضم من كبار  ،دارة الحكومية التنفيذية العليا ممثلة برئاسة مجلس الوزراءحيث اإل ،المجلس

يمارس فيه رئيس  ،فهو واجهة العمل الحكومي ومقره ين،ريلمساعدين والمستشارين والمدا

كما يستقبل فيه  ،وينعقد برئاسته مجلس الوزراء والمجالس المتخصصة ،المجلس مهامه

وخصصت الكتلة الخلفية من المبنى بواجهتها الخلفية ومدخلها الخاص لوزارة الخارجية   ،زواره

تُستقبل عادة  وفيه ،رجية ومساعديه ومعاونيه واإلدارات الديبلوماسية واإلداريةلوزير الخا مقرا  

ن ون في العاصمة والمبعوثويبلوماسي العربي واألجنبي المقيمعضاء السلك الدأالوفود األجنبية و

ويحتل المبنى بأكمله مساحة واسعة  .يشعرون بدفء المكان وحميميته ،ن وكبار الزواروالدولي

ف متر مربع والمساحة الطابقية أل ٣٦ذ تبلغ إ ،أتاحت للمصمم أيضا حرية الحركة ،من األرض

تُركت مساحة خضراء وبحرات وممرات  ،ألف متر مربع ٢٦و آالف متر مربع ١٠المبنية 

 .تخديمية تحقق الشروط البيئية والجمالية المناسبة للمبنى

 

 م فيها المبنى في منطقة كفرسوسةو قد ساعد في كل ذلك طبيعة المنطقة المفتوحة الذي أقي

 افر فيها جميع حدث في مدينة دمشق تتوهو األو ،هي منطقة مفتوحة ذات طابع عمراني سكنيو

 عليه. ال يبدو دخيال  و ،بنسيج عمراني يستوعب شكل هذا المبنىو البنية التحتية الحديثةو الخدمات



 

 الثالثتقييم جمالية المباني العامة المعاصرة                                                                            الفصل 

 

96 
 

 
 .خريطة الموقع الجغرافي للبناء( 10-3الشكل )

 google  mapالمصدر 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستاذ باسم برغوثيلمكتب الهندسي, األالمصدر  ا ,رضيمسقط الطابق األ( 11-3الشكل )
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 (المدخل الرئيسي 12-3الشكل )

  لمكتب الهندسيالمصدر ا

 ستاذ باسم برغوثياأل

 

 

 

 

 

 

 التصميم الداخلي لقبة بهو الدخول الرئيسي( 13-3الشكل )

 ستاذ باسم برغوثيلمكتب الهندسي .. األا المصدر
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 الجانبيةو صورة من زاوية البناء توضح واجهتي الدخول( 14-3الشكل )

 ستاذ باسم برغوثيلمكتب الهندسي .. األالمصدر ا

 

 الواجهات الداخلية للمبنى    (15-3الشكل )

 ستاذ باسم برغوثيلمكتب الهندسي .. األاالمصدر 
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 النسب :ثانياا  

 الواجهاتلى إ وصوال   الديناميكيةالنسبة  بدءا  من المسقط المتناظر ذي التزم المصمم التناظر

 (17-3انظر الشكل للعناصر المشكلة للواجهة ) محوريةو

لبوابة او كالنوافذ ،في كل التفاصيلو كله المستطيل الديناميكيبراز الكتلة بنسب اعتمد إو 

 ء من الكتل الظاهرة في الواجهات.جزاالرئيسية للدخول كذلك في أ

 

 ستاذ باسم برغوثيلمكتب الهندسي, األاالمصدر  ,( بهو الدخول16-3الشكل )

 

لمكتب ا المصدر: دراسة النسب الهندسية فيهو رضيمسقط الطابق األ ( 17-3الشكل )             

 بتصرف.  ةرسم الباحث الهندسي, األستاذ باسم برغوثي،
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موضحة المتكررة بالنسب المتتالية المستطيالت و الديناميكيتبرز النسبة من خالل المستطيل 

  .(17-3انظر الشكل ) .بالشكل

 

بحيث تشكل مستطيالت  لواجهة الرئيسية تصميم الكتلة نالحظ في ا :الواجهة الرئيسية الشمالية

       انظر الشكل  (0.618*2+ )1=  5√النسبة  محققة المستطيل الجذري ذاديناميكية النسبة 

(3-19) 

ن كذلك فإ ،المتتاليةالديناميكية و بالتكرار تكون الواجهة مشكلة متوالية من المستطيالت 

 ،كما في الرسم الموضح يحقق النسبة الديناميكية  كل منها يشكل مستطيال   ،النوافذ المستخدمة

كل منهما تشكل  ،بكتلتين شاقوليتين محاطا  ، ديناميكي النسبة كتلة المدخل الرئيسي تشكل مستطيال  

            .ديناميكيا   مستطيال  

     

 

 دراسة نسبها الهندسيةو (  واجهة الدخول الرئيسية18-3الشكل)

 بتصرف  ةرسم الباحث ،ستاذ باسم برغوثيلمكتب الهندسي, األا :المصدر

  :بحيثالديناميكي الجذري بنسبه المدخل الرئيسي  يحقق المستطيل 

= 
𝑏

𝑎
 (18-3انظر الشكل ).2√  

 



 

 الثالثتقييم جمالية المباني العامة المعاصرة                                                                            الفصل 

 

101 
 

 

 نسبه الهندسيةو رسم توضيحي للمدخل الرئيسي( 19-3الشكل )

 بتصرف  ةرسم الباحث ،ستاذ باسم برغوثيلمكتب الهندسي, األا :المصدر

 

  :ل نجد كما في الشكل أنبالتحلي

√5 = 
𝐴

𝐵
 (19-3انظر الشكل ).(0.618*2+ )1=  
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  نسبة جذرية  محققة متوالية مستطيالت ديناميكيةعبارة عن الكتلة  :الغربية الجانبيةالواجهة 

 (20-3انظر الشكل ).= 10√ حسب التحليل الموضح بالرسم 

 

 

 دراسة النسب الهندسيةو ( الواجهة الغربية للبناء20-3الشكل )

 بتصرف   ةالباحث,،ستاذ باسم برغوثيلمكتب الهندسي, األا :المصدر

√10 = 
𝐴

𝐵
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 الشرقية: الجانبية الواجهة 

 حسب التحليل محققة مستطيال  جذريا  ديناميكية  تتكون الواجهة من متوالية مستطيالت 

 

 .ديناميكيا   مستطيال   كل كل منها على حدةشن النوافذ المستخدمة يكذلك فإ

 

  

 

 

 الواجهة الشرقية للبناء 

 

 الهندسيةنسبها و الواجهة الشرقية (21-3الشكل )

 بتصرف  ةالباحث ،ستاذ باسم برغوثيلمكتب الهندسي, األا :المصدر

√10 = 
𝐴

𝐵
 (21-3انظر الشكل ) 
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 .فيها المدخل الخلفي المخصص لوزارة الخارجية: والواجهة الخلفية الجنوبية

 محققة المستطيل الجذري  تشكل مستطيالت ديناميكية النسبة بحيث

 .(22-3انظر الشكل ) (0.618*2+ )1=  5√النسبة  ذي

 

 

 .هي واجهة الدخول لمبنى وزارة الخارجيةو الواجهة الجنوبية للبناء   

 .نسبها الهندسيةو الواجهة الجنوبية الخلفية (22-3الشكل )

  .بتصرف ةالباحث ،ستاذ باسم برغوثيلمكتب الهندسي, األا :المصدر

 

 

المتناظرتين حول محور الدخول تشكالن ن تكوينات الواجهة من الكتلتين الطوليتين كما أ

 .ديناميكيةمستطيالت  طوليا  

 = 5√ :حيث نجد بالتحليل أن
𝑏

𝑎
 (22-3انظر الشكل ).(0.618*2+ )1= 
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ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:ًالمقياسثالثا ً  

، وشاقوليا   فقيا  ، وهي تمتد أالمبنى يتكون من مجموعة من الكتل بشكل متوازي المستطيالت

م وهو بارتفاع يعادل 21.5لى يصل ارتفاعه إ ،ة طوابقالقسم األول من البناء والذي يرتفع ألربع

 .ومن ثمَّ هو ضمن المقياس الصرحينسان ضعف ارتفاع اإل رة تقريبا  م 11

وبالرغم من تدرج  ضمن المقياس الصرحي، وهي أيضا   م تقريبا  26لى كتلة المدخل ترتفع إ

ال أن البوابة تبرز ككتلة واحدة في مقدمة ، إالعناصر التشكيلية للمدخلالتفاصيل المعمارية و

 البناء.

لى عشرة أمتار وهي ارتفاعها يصل إ ال أنَّ ، إيحوي المبنى على كتل بارتفاع طابقين فقط

ال رغم صغرها بالنسبة لحجم البناء إ ن هذه الكتلإ أي ؛نسانة أضعاف حجم اإلبأكثر من خمس

 ( 23-3. انظر الشكل ) بير مقارنة بالمقياس اإلنسانيأنها بالمقياس الك

ضعف ارتفاع  20م وهو 36ارتفاع هو ب يةنى والذي يحوي الطوابق الثمانالقسم الثاني من المب

م بما 90لى يصل إفهو ضمن المقياس الصرحي كما أن عرض هذه الكتل مجتمعة  ،نساناإل

 يتناسب مع ارتفاعها.

المقياس  إدراكفعملت على  ،المداميك المستوحاة من العمارة الدمشقيةطة استم تقسيم البناء بو

سم فقط فكانت جميع النوافذ 175*90لى اإلنساني والقدرة على إدخال فتحات بحجم يصل إ

   .بالمقياس اإلنساني رغم الزيادة بحجمها في الطابق السفلي

 .مقياس الكتل بالنسبة للمقياس اإلنساني رسم يوضح     (23-3الشكل )

 .بتصرف ةالباحث. ستاذ باسم برغوثياأل -لمكتب الهندسيا :المصدر
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 :ًاإليقاعرابعا ً

 :عات في عدة عناصر ويمكن تقسيمها إلىيقاتوي البناء على العديد من اإليح

 أنها تتكرر أحيانا   الوعة من الكتل المختلفة في حجمها إيقاع الكتل: يتكون المشروع من مجمإ

خر يجمع الكتل فهناك إيقاع يجمع الكتل الضخمة وإيقاع آ ،واضح على عدة مستويات وبإيقاع

 ليمتد اإليقاع على مستويين رئيسيين علوي وسفلي. ،األقل حجما  

تكمن في الطوابق  ،ية لبداية اإليقاعسسافذ وجود قاعدة أإيقاع النوافذ: يتضمن إيقاع النوا

ما ي قمة البناء بقفل بطريقة مميزة بينما ينته ،يقاعات وسطية يطغى عليها التكرار، وإاألولى

يقاعات ذات البدايات والنهايات باعتبار ، حيث كثر فيها اإليذكرنا ببدايات عمارة مدرسة شيكاغو

يبقى بعض الكتل ذات االمتداد بينما  ،وجود األبنية ذات االرتفاعات الكبيرة والمتعددة الطوابق

 (24-3انظر الشكل ) لشاقولي بإيقاع نوافذ خاص بها يختلف عن باقي الكتلة.ا

 

 اع النوافذ في الواجهة الرئيسية يقرسم يوضح إيقاع الكتل وإ     (24-3الشكل )

 .بتصرف ةالباحث. ستاذ باسم برغوثياأل -لمكتب الهندسيا: المصدر

 :ًالوحدةًخامسا ً

مختلف الواجهات واستخدام عناصر ثابتة مكررة على نالحظ وحدة التصميم وتناغمه على 

هم اجهة الدخول الرئيسية بصورتها األظهار وإضافة إلى إ، الواجهات المختلفة بروح واحدة

قواس المتناظرة بالنسبة للكتلة اطته بمجموعة من التدرجات ذات األحوإ ،همية الدخولأ إلبراز

 الدخول.البارزة لتحديد 

، وقد عبارة عن متوازي مستطيالت نها جميعا  ، إال أموعة من الكتليتكون المشروع من مج

وتجتمع بالخطوط األفقية  ،ال أنها تجتمع بروابط من أبرزها محور التناظرتختلف في الحجم إ

 (25-3انظر الشكل ) .على جميع الكتل مهما اختلف حجمهاالتي تسيطر 
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 ل في الواجهة الشمالية الرئيسية رسم يوضح وحدة الكت( 25-3الشكل )

 .بتصرف ةالباحث. ستاذ باسم برغوثياأل -لمكتب الهندسيا: المصدر

ً

ً:ًالتوازنًواالستقرارًسادسا ً

 عناصر أساسية: ةن التوازن في المشروع محقق من خالل ثالثإ

األول: محور التناظر: يشكل محور التناظر والمركزية للبناء وتجمع الكتل حول مدخل 

 .وسطي من أهم عناصر توازن البناء والشعور باستقراره

 ،ذات الطابقين الثاني: ميول الجوانب: يحوي البناء على بعض الكتل المتناظرة الصغيرة نسبيا  

 مائلة ما يعطي جوانب، حيث إنها تميل باتجاه الخارج عن باقي الكتل مختلفا   والتي تحوي شكال  

نها تهدف لدعم البناء ، حيث إبل هي فقط شكلية ؛نها ليست كذلكولك ،وظيفية، أو نشائيةقد تبدو إ

 بالمقياس الصرحي وزيادة الشعور باستقرار البناء وثباته على األرض وعظمته.

 (26-3انظر الشكل )
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 التوازنالكتلي في الواجهة و عناصر االستقراررسم يوضح محور التناظر و( 26-3الشكل )

 .بتصرف ةالباحث. ستاذ باسم برغوثياأل -لمكتب الهندسيا: المصدر

 

وجود الكتل الطولية على جوانب البناء وزيادة االرتفاع فيها عندما تكون في  الثالث:

الكتل في المستوى  يشملوذلك  ،لى األطرافمن المركز إ متدرجا   ما يعطي توازنا  ، منتصفال

 (26-3انظر الشكل )األول والثاني. 
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 :اجهاتًمبنىًرئاسةًمجلسًالوزراءًووزارةًالخارجية:ًتقيمًجماليةًوسابعا ً

   الفتحات من نوافذ 

 أبوابو

 وصف معماري

    بواب شكال النوافذ واألأ

 جتها الجماليةلمعاو

المستطيل النوافذ مستطيلة الشكل تحقق نسبة 

زخارف قواس وأالديناميكي بأبعادها, تعلوها 

 تشكيلية مفرغة

 
تراجعة عن الواجهة بوابة الدخول الرئيسية م

تلة الدخول  تعلوها قوس , كلتحديد الدخول

 .ديناميكياا  تشكل بالنسبة مستطيلا مزخرفة و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التشكيل عناصرالزخارف و وصف معماري

 

      زينت عناصر الفتح في الواجهة من نوافذ 

أبواب بأقواس تعلوها زخارف مفرفة مربعة و

سلمية مستوحاة من العمارة الدمشقية اإل الشكل

لمشربيات في استخدام ا تم   اكم ,القديمة

ظهار إغناء الواجهة والواجهات الداخلية إل

 العناصر التشكيلية فيها.
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 ،كساء الحجر الرحيباني المحلياستخدم في اإل المعماريالتضاد 

هة بمداميك عرضية ميزت حيث قطعت الواج

الملونة في  كذلك تتالت المداميكالطوابق و

البناء روح البيت عطاء الواجهات الداخلية إل

تح في الواجهة بتكراره حدد الف .الدمشقي القديم

 .الوظائف والطوابق المختلفة في المبنى

 

خلية من خلل لوان الواجهات الداأتنوعت  لواناأل

 ,لوان في المداميك الحجريةاستخدام تراتبية األ

ارجية محافظة على فيما بقيت الواجهات الخ

 .الوحدة اللونية

 

همية ألحادة للكتل المستطيلة تحدد لنا النهايات ا خط السماء

رتفاعات المتدرجة , االالبناء ووظيفته العامة

 .فعاليات ووظائف البناءتقسم 

 

رض  من خلل اتزانه و ارتبط المبنى مع األ االتزان

استخدام خطوط مائلة ذات زوايا معينة من 

 سلوب عمارة القلع.أ استخدام  لخل

 

االنطباع االول والمعنى 

 نسانياإل

بأهمية  تعطي واجهات المبنى و كتله انطباعاا 

 .المبنى وضخامته وأهميته الوظيفية والعامة

 

العلقة واحترام المكان 

 بالمباني المحيطة

 لمدينة دمشق  رتبط المبنى بالنسيج العمراني ي

   بالمباني المحيطة من حيث علقته بالجوار و

 , حيثوارتفاعات المباني المحيطة

حة تمهيدية حدائقية خاصة خصصت مسا

 .بالمبنى
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ارتباطه هوية البناء و

 بالتراث

 

لمية من ساإليعبر المبنى عن العمارة الدمشقية 

خلل استخدام العناصر والمفردات التراثية 

المداميك الحجرية, المشربيات وكالزخارف و

 البحرةكذلك في التبليطات والقبة و

 

 

حيث تشكيله  نى العام منيحقق البناء فكرة المب تحقيق فكرة المبنى العام الوظيفة

 ليه.إسلوب تصميم الدخول أالكتلي وضخامته و

 نوع الواجهة 

 

همية , معبرة بشكلها الخارجي عن أكاديميةأ

 .الوظيفة العامة التي تشغلها

تقييم جمالية الواجهة 

حسب معايير 

 الجمال الكلسيكي

 النسب

 

تحقق الواجهات نسبة المستطيل الديناميكي 

   الشمالية حيث تكون في الواجهتين  ،الجذري

 :التاليةجنوبية محققة النسبة الجذرية الو

√5 =1( +2*0.618) 

الكتل كذلك بالتفاصيل كالنوافذ وكتلة الدخول و

 .البارزة في الواجهات

 :واجهات الجانبية فهي تحقق النسبةأما ال

√10 

        نساني المقياس صرحي نسبة للمقياس اإل المقياس

 وظيفته.همية المبنى العام وأويتناسب مع 

 

يقاع محقق في الكتل على عدة مستويات اإل يقاعاإل
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ن النوافذ تتكرر إمكررة في الواجهة , كذلك ف

 .يقاع مزدوج على مختلف الطوابقإب

 التناسق و االنسجام

 

وحدة في عناصر التشكيل  في الواجهات

 .المعماري

 

 االستقرارو التوازن 

 

لتناظر االستقرار من خلل ايتحقق التوازن و

من خلل كذلك الكامل حول محور الدخول و

سلوب عمارة القلع ورصانته على أاستخدام 

 .رضاأل

 

 .محقق الجمال الكلسيكي
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 :البوابة الثامنة -2

  تمهيد: معلومات عن المشروع

 .المشروع: البوابة الثامنة

 . يعفور -دمشق :المكان

 . جموعة االستثمار لما وراء البحارمر المشروع: شركة إعمار العقارية  ومطو  

 

 المعماريالوصف : أولا 

 .يعفورمشروع البوابة الثامنة يقع في منطقة 

 

 
 جغرافي لمشروع البوابة الثامنة صورة توضح الموقع ال( 27-3الشكل )

 Google Map: المصدر

 

السكنية. المنطقة  –الواجهة المائية  –المركز التجاري  رئيسية:ويتألف من ثالثة أقسام 

ق يحاكي للتسو مركزا  سكنية فخمة وساحة تقليدية وبرجا  تجاريا  و المشروع شققا   ويحتضن

تنتشر في مختلف  منافذ تجارية إلى باإلضافة, األجواء التي تتميز بها أسواق مدينة دمشق القديمة

 (28-3انظر الشكل ). أرجاء المشروع ومجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي
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 .( مخطط الموقع العام28-3الشكل )

 .المكتب الهندسي -لما وراء البحارمجموعة االستثمار : المصدر

، محاطة بسورها العظيم ذي دمشق أقدم عاصمة مأهولة في التاريخاعتمد التصميم على كون 

بواب تبعا  لكل منطقة موجودة فيها, أ المأخوذةالمشهورة بأسمائها األبواب السبعة المتميزة و

 فتحت ذراعيها لحضارات العالم على مر   ب, أبواوأهلها يتجزأ من  دمشق ال ت جزءا  أصبح

ا  في وقارلسنون حلتها التاريخية العريقة وطبع الزمان على مداخلها هيبة  و, كستها االعصور

 .القلوب عبر التاريخ

       التجار ا اكتسبت دمشق مكانتها الكبيرة وأصبحت معلما  تراثيا  غنيا ، وقبلة للحكماء وهكذ

روع من هنا جاءت فكرة تصميم بوابة ثامنة لدمشق كمشو ،فجسدت حضارات بأكملها ,والعلماء

 ذوق.به الهندسة المعمارية من جمال و ما اشتهرتمتكامل صمم من وحي التاريخ وعبقه و
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المدخل الرئيسي  يتميز المشروع بوجود البوابة المرتفعة على الطراز المعماري القديم مشكلة  

 .كم 14دمشق  للمشروع الذي يبعد عن

 

 
 

 
 .( منظور كتلي للمشروع ككل وواجهات بعض المشاريع فيه29-3الشكل )

 .المكتب الهندسي -لما وراء البحارمجموعة االستثمار : المصدر
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 .  مركز التسوقريع في البوابة الثامنة كالبرج و( واجهات لبعض المشا30-3الشكل )

 .  المكتب الهندسي -البحارمجموعة االستثمار لما وراء  :المصدر

 

المالية  لألوراق وسوقا   لألعمال يحوي المشروع شققا  سياحية ومركزا  تجاريا  ضخما  و مركزا  

عبق  بإحساستر مربع كل هذه الفعاليات تنتشر في المشروع م 300000تنتشر على مساحة 

 .  طرقاتها الجميلةالشام العريقة و

 

  المجمع المالي -2

     معلومات عن المشروع: تمهيد

 المجمع المالي  :المشروع

 .  يعفور -دمشق  :   المكان

 DP Architects :   المصمم

 LACASA-TARGET, Dubai مطور المخططات:

 .  لالستشارات الهندسية LACASA-TARGET:   إشراف

 .  وسط للمقاوالتشركة الشرق األ :   الشركة المنفذة

  .  االستثمار لما وراء البحار: شركة إعمار والمالك

 . 2015أيلول /: انتهاء أعمال التنفيذ
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 : الوصف المعماريأولا 

 .  بذلك وحدة وظيفية للمنطقة ككل وراق المالية محققا  المشروع بجوار سوق األ يقع 

متماثلة التصميم موزعة على زاويا بحيث  ة, المباني الثالثمبان   ةيتكون المشروع من ثالث

 (32-3انظرالشكل ).  مجمعا  ماليا   مشكلة تتقابل مجتمعة 

 

 
 .  البوابة الثامنة –( الموقع الجغرافي لمشروع المجمع المالي 31-3الشكل )

 GOOGEL MAP :   المصدر

 

   ( مخطط الموقع العام32-3الشكل )

 المكتب الهندسي -وراء البحارمجموعة االستثمار لما  : المصدر

 

 ثمانية يرتفع كل مبنى على زوايا منحنية تحدد الدخول، و  ذي كل مبنى يتكون من مسقط 

القوسية النوافذ النسب وو بالموادبيض المتوسط عمارة البحر األطوابق بتصميم يجسد روح 

الفتح الرئيسي و , كذلك المدخلالمزينة للطابق السفلي والعلوي من كل واجهة من الواجهات

 .  المؤطر بقوسطوابق المختلفة والزجاجي الممتد على ال
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   الواجهة الرئيسية للمبنى ( 33-3الشكل )

 المكتب الهندسي -مجموعة االستثمار لما وراء البحار :   المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  ( الواجهة الجانبية للبناء34-3الشكل )

 المكتب الهندسي -االستثمار لما وراء البحارمجموعة : المصدر
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   فقيالمسقط األ ( 35-3الشكل )

 المكتب الهندسي -مجموعة االستثمار لما وراء البحار :المصدر

 

  النسب: ثانياا 

عن طرفي الواجهة  المتراجعة قليال  كتلة الدخول المحددة للمدخل و :واجهة الدخول الرئيسية

 .  عن الكتل المحيطة بها لتمييز الدخول قليال  تميز بارتفاعها المنخفض 

 :   يحقق النسبة التالية ل زاوية الدخول بواجهتها مستطيال  ديناميكيا  جذريا  تشك

𝐶

𝐷
  (37-3 :   الشكل ) انظر 8√= 

 .  رأس الواجهةيختلف فقط في قاعدة و a1موديول ثابت إلى  أن الواجهة ككل مقسمة كما 
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 .  واجهة الدخول الرئيسية للمبنىدراسة ( 36-3الشكل )

 .  بتصرف ةالباحثالمكتب الهندسي،  -لما وراء البحارمجموعة االستثمار : المصدر
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 .  تفصيل دراسة واجهة الدخول الرئيسية للمبنى :(37-3الشكل )

  .بتصرف الباحثة، المكتب الهندسي -مجموعة االستثمار لما وراء البحار: المصدر              
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 :   الخلفيةالواجهة 

    الفتح الزجاجي فيها محددا  a1 بموديول ثابت الواجهة الخلفية تأخذ تقطيعاتها الشاقولية 

 :   يحقق النسبة التالية جذريا   تشكل بواجهتها مستطيال   ،الزاوية المنحنية  وسط الواجهة الخلفية

𝐸

𝐷
 (38-3انظر الشكل ). 3√= 

 

 

 الواجهة الخلفية( 38-3الشكل )

 .  بتصرف ةالباحث ،المكتب الهندسي -مجموعة االستثمار لما وراء البحار : المصدر
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 :   الواجهات الجانبية

 (39-3انظر الشكل ).  محققة وحدة في التصميم  a1ذاتهالمديول  تأخذ الواجهات 

 

 

المكتب  -االستثمار لما وراء البحارمجموعة : الواجهات الجانبية, المصدر( 39-3شكال )األ

  .الباحثة  بتصرف ،الهندسي
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مجموعة االستثمار لما وراء  :, المصدراإلسقاط العمودي للواجهة الجانبية( 40-3)الشكل 

  .  الباحثة  بتصرف ،المكتب الهندسي -البحار

 A*Aمن مربع بعادها ضأ تحليل نسبها نجد أن الواجهة تنحصرباإلسقاط العمودي للواجهات و
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  : المقياسثالثاا 

وظيفة العامة التصميم ضخامة في المقياس تجسد ال تفع المبنى على سبعة طوابق معطيا  ير

 كأنها تحدد المقياس بالنسبةإال أن النوافذ القوسية السفلية والعلوية تظهر والمالية للمشروع، 

 .للمشاهد وتعطيه بعدا  إنسانيا  

كتلة واحدة يبرز فيها المقياس اإلنساني بالنسبة للنوافذ والتفاصيل من أعمدة  المبنى مكون من 

ال أنها ، إال أن الطابق األرضي تبرز أقواسه بمقياس أكبر من المتوقع لها، إوتقطيعات وأقواس

كساء المختلف ابق األرضي المتميز باألقواس واإلن ارتفاع الط، حيث إتبقى بالمقياس اإلنساني

 .  نساناف ارتفاع اإلضعأ 3.7بة يرتفع بنس

 ؛ أي إنها بالمقياس الصرحينسانضعف ارتفاع اإل 22ـ ب تبرز الكتلة ذات االرتفاع الواحد

 .  وهذا واضح في المدخل ذي المقياس الصرحي أيضا  

م للطابق األرضي 3.9فهي بارتفاع  ،تختلف أبعاد النوافذ بين الطابق األرضي وباقي الطوابق

م لجميع نوافذ الطوابق المختلفة وهي ضمن المقياس اإلنساني المناسب لوظيفة 2.7وبارتفاع 

 (41-3انظر الشكل ) المكاتب والمداخل.
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 -مجموعة االستثمار لما وراء البحار: , المصدر( دراسة مقياس الواجهات41-3الشكل )

 .  بتصرف ةالباحث ،المكتب الهندسي
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 : اإليقاعرابعاا 

لى مختلف الطوابق بموديول ثابت وتناظر تتالي الفتح المستطيل ع بإيقاعتميزت الواجهات 

على الواجهات النوافذ  ذات األقواس في أسفل وأ بإدخال ،كسر الرتابة في الواجهةواضح, و

التكرار في شكل النافذة يسيطر  ال أنإ ،التناظرو كسر ملل التكرارا  ومميز ا  يقاعالواجهة إ إلعطاء

 (42-3نظر الشكل )ا على الجزء الوسطي من البناء بشكل كامل وفي جميع الواجهات.
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 -مجموعة االستثمار لما وراء البحار: , المصدر( دراسة إيقاع الواجهات42-3الشكل )

 .  بتصرف ةالباحث، المكتب الهندسي
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    : الوحدةخامساا 

المبنى روحا  واحدة على مختلف واجهاته, حيث نرى  التصميم يعطي التناظر الواضح في

أنها تلتف على كامل الواجهات من أسفل وأعلى المبنى تؤطره وتعطي كالنوافذ القوسية و

ة بفتح زجاجي عالمرتفاجهة الدخول بالزاوية المنحنية وتميزت وواحدة و ها روحا  كلالواجهات 

واحدة تتناغم مع باقي  د الدخول و بروحلتحدي مزينة بقوس واضحعلى كامل الطوابق و

  .الواجهات

يتكون المشروع من وحدة واحدة ولكن ما يجعل المشروع وحدة واضحة الشكل ومترابطة هو 

النهاية المصممة  إلىباإلضافة  ،يقاعها بنفس المسافاتبه الواجهات في تفاصيلها وتكرار إتشا

 بعناية لتكون وحدة واحدة تنهي شكل البناء.

ببروزها البسيط في جميع الواجهات في الطابق األرضي  كما تعمل القاعدة الممتدة أفقيا  

-3انظر الشكل ) كسائها على جمع البناء بتفاصيله تحت أساس واحد شامل.وتفاصيلها ومواد إ

43) 
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   حدة الواجهات( دراسة و43-3الشكل )

  .بتصرف ةالباحث، المكتب الهندسي -مجموعة االستثمار لما وراء البحار: المصدر
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 : التوازن والستقرارسادساا 

 

 :لعدة أسباب وهييتوازن المشروع 

محور التناظر والمركزية في المشروع وهو الجمال الكالسيكي الذي كرر في العمارة  :أوال   

 القديمة واعتبر األساس التنظيمي لها.

المعماري  ال أن  ، إ: النهاية المستقيمة واالرتفاع الموحد للبناء والذي يبدو أنه يدعو للمللثانيا  

 ،زخارف الحديثة الشكلالتصوينات وال وأضاف عليها الكثير من ،اعتنى بتفاصيل هذه النهايات

 .  تكامل انسجام المبنىوقد كان الهدف منها التأكيد على 

تفاعه المختلف عن باقي القاعدة المميزة للبناء والتي يشكلها الطابق األرضي بار: ثالثا  

ء بشكل فهو يشكل قاعدة يرتكز عليها البنا ،قواسه ومواد البناء والتفاصيل المشكلة فيهالطوابق وأ

 (44-3انظر الشكل ) عام.
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 استقرار الواجهات( دراسة توازن و44-3الشكل )

  .بتصرف ةالباحث ،المكتب الهندسي -مجموعة االستثمار لما وراء البحار :المصدر
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:سابعا    
قييم جمالية مبنى المجمع المالي ت  

عادها تعلوها بأب الديناميكي النوافذ المستطيلة المحققة لنسبة المستطيل 
  .   أقواس
بما  رضيالمدخل من خالل الشكل الهندسي لألقواس في الطابق األتحدد 

  .   يحدد المدخل بشكل متميز

ب بواأشكال النوافذ واأل
جتها الجماليةلو معا  

ن نوافذ وأ
ت م

حا
الفت

ب
بوا

 

ي
ر
ف معما

ص
 و

طابع العمارة  العليا للمبنى لتعطياستخدمت األقواس في المستويات الدنيا و
يثة من استخدام مواد بناء حد على الرغم المستوحاة من العمارة التراثية 

واجهة في ال , كما استخدمت الكورنيشات التزيينيةفي إكساء الواجهات
  .   محددة عناصر تشكيلية مؤطرة للواجهات

عناصر الزخارف و
 التشكيل

يقاع مساحات مصمتة فاصلة بين الكتل إلعطاء إ استخدمت في الواجهات
ة مع القة النوافذ المكررهي تقوي عانتقالي بين المصمت والمفتوح و

  .   الواجهةالمفتوح في ا  بين المصمت وو تخلق توازن ا  بعضبعضها 
عاد كساء انطلقت من فكرة االستدامة حيث تم استخدام الرخام الممواد اإل

اف ينه إضافة الستخدام اإلسمنت المزجج )اإلسمنت المقوى باألليتكو
(.الزجاجية  G R C  

 التضاد المعماري

لفة المخت استخدام مواد اإلكساءلوان في الواجهة من خالل لقد اختلفت األ
مختلفة تشكل الظالل الوملمسها وتناغم األلوان فيما بينها وبين الزجاج و

.على الواجهة     

لواناأل  

 

طية عن حيث تنخفض الكتلة الوس ،فقبناء نهايات متفاوتة مع خط األلل
الوظيفية  معالجة انسيابية لكسر الرتابةا  ومريح ا  الكتل حولها معطية تدرج

.في التصميم    

 خط السماء 

م المبنى مرتبط مع االرض من خالل قاعدته و ثباتها و قوة التصمي
.قواسباستخدام األ     

 االتزان

 يختلف ال انطباعا  و كساء تعطي ارتياحا  مواد اإل ,المبنى فيه تناسق وجذب
  .   حياء السكنيةعن تصاميم األ

  .   أكاديمية

          ولاالنطباع األ
نسانيوالمعنى اإل  

 نوع الواجهة 

ساسية تكون مجتمعة المجمع المالي, المجمع عبارة عن ثالث كتل أ
ن خالل تتناغم مع النسيج العمراني ضمن مشروع البوابة الثامنة ككل مو

.كساءمواد اإلوالشكل التصميمي والعالقة بالجوار و االرتفاعات      
.قيةمساحات حدائتربط بين هذه الكتل طرقات وممرات داخلية وظيفية و     

 العالقةحترام المكان وا
 بالمباني المحيطة 

ه من تتشكياليعبر المبنى عن عمارة معاصرة بأسلوب يستمد نسبه و
 العمارة الدمشقية التراثية, حيث تم استخدام ألواح اإلسمنت المقوى

اس خال عناصر تشكيلية تراثية مثل األقودباأللياف الزجاجية, مع إ
   .   تراثية معاصرة ا  عطاء البناء روحالتشكيلية إل والكرانيش

هوية البناء وارتباطه 
 بالتراث
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ق مبان تحق ةنه جزء من ثالثبنى يحقق فكرة البناء العام حيث إالم
.بتكرارها فكرة المجمع المالي المتكامل     

العام تحقيق فكرة المبنى ع 
ر 
التعبي

ظيفة ن 
 الو

ا  بية نالحظ أن الواجهة تحقق مربعالجانسقاط العمودي للواجهات باإل
من  علىن األدنى واألالنوافذ القوسية الموجودة في المستوييواضحا ، 

.الواجهة  تحقق مستطيالت ديناميكية     
 

 النسب 

ي
سيك

ال
ل الك

جما
ر ال

ب معايي
س
ح
جهة 

جمالية الوا
 تقييم 

ن بتفاصيل تشكيالت الواجهة حيث إنساني إ سالمقيا  
           بأبعاد المبنى  مقياس إنساني إلعطاء الناظر إحساسا  النوافذ ذات 

طوابقه المختلفة.ارتفاعات و     
  .   ما الكتلة ككل فمقياسها صرحيأ

 المقياس 

من ة ذاتها ولوب من حيث تكرار الكتليقاع الكتلي المطيشترك المبنى باإل
اع البوابة يقإ حيث التشكيل الفراغي وانسجامه وإيقاع النوافذ المنسجم مع

.ككل     

يقاعاإل  

ك البوابة كذلقية كتل المجمع ويتماشى مع ب انسجاما  و يحقق البناء تناسقا  
.ككل     

االنسجامالتناسق و  

.المحورية في التصميمتوازن من خالل استخدام التناظر ويظهر ال     
 دايةبكأنها تحدد استخدام اإلطارات القوسية في أسفل الواجهات وأعالها و

فراغيا . استقرارا  و اتزانا   يتعطو حدودهاو ونهاية الواجهة     

االستقرارالتوازن و  

 
                                            محقق.

       :  النتيجة
 الجمال الكالسيكي
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  سوق األوراق المالية -2

  :  معلومات عن المشروع :تمهيد

 .   وراق المالية: سوق األالمشروع

  DP Architects:  التصميم

  .   عماد بشور:المهندس المعماريمكتب :  إشراف

  .   وسط للمقاوالتالشرق األ : شركةالشركة المنفذة للمشروع

  .   وراق المالية السورية: هيئة األالمالك

 . 2014أيلول / :التسليم

 

 : الوصف المعماريأولا 

يتميز التصميم المالي في الموقع العام للمشروع، و يتوضع المبنى بحيث يكمل زاوية المجمع

منتصف فوق التغطية الهرمية الزجاجية و ةالكبير المساحات الزجاجيةبالمعاصرة من حيث 

عن الحداثة في التصميم تعبر و. من الكافتريا الموجودة في المسقط ا  بحيث تغطي جزء المبنى

 .   طبيعة الوظيفة التي يؤديها المبنى

زاويتين كما تركزت المداخل في ة للمبنى وزوايا المسقط  أدت دور مفاصل الحركة الشاقولي

 (46-3)انظر الشكل .  منها

, ترتفع على ستة تشغل البناء وظيفة سوق لألوراق المالية, حيث يتكون من كتلة مثلثة الشكل

  .   طوابق

 

 
 

 محيطه.خارطة الموقع العام للبناء و( 45 -3الشكل )

 Google Map:  المصدر
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 رضي األ مسقط الطابق(46-3الشكل ) 

 المكتب الهندسي -لما وراء البحارمجموعة االستثمار  :المصدر

 

 
 

 .   تحديد الدخول من زاويتهصورة توضح تصميم البناء و( 47-3الشكل )

 المكتب الهندسي -مجموعة االستثمار لما وراء البحار :المصدر
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 النسب: ثانياا 

على بقية الواجهات الممتدة على أضالع المسقط  كررةمالإن الواجهة الرئيسية للمشروع و

انظر  . الموضحة بالتحليل 2√النسبة  ا  محققا  جذري ا  ديناميكي تشكل مستطيال   المثلث كل منها

 (48-3الشكل )

 :  بحيث يكون
𝐵

𝐴
   =√2    ,

𝑏

𝑎
    =√2   

 

 

 دراسة نسب المستطيل الديناميكي الجذري( واجهة البناء و48-3الشكل )

  .   بتصرف الباحثة ،المكتب الهندسي -مجموعة االستثمار لما وراء البحار :  المصدر 

 

 

فقية للواجهة ذات ا  التقسيمات األمحددذاته  ديولوكما أن كل واجهة تتكون من تكرار الم 

ر حول الفتح كرثنائي متصميم مربع  ا  ذازجاجي ا  طار يضم فتحبإ ةالمحاطالمساحة الزجاجية 

 .   الوسطي من الواجهة

 

 

. 

 Y
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 .   دراسة النسبة الذهبيةواجهة البناء و( 49-3الشكل )

 .   بتصرف ةالباحث ،المكتب الهندسي -مجموعة االستثمار لما وراء البحار :المصدر
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  : المقياسثالثاا 

مكونة من واجهاته المستطيلة المتشابهة  كونبسبب  ا  صرحينستطيع اعتبار مقياس المشروع 

كساء واحدة إوهو مستطيل يسيطر عليه مادة  ،م45*24 إلىمستطيل واحد بأبعاد كبيرة تصل 

العناصر اإلضافية التي قد تقاربه من ال يحوي التفاصيل الكثيرة أو  لذلك ،وفتحات متشابهة

 المقياس اإلنساني.

 ا أعطى للكتلة الكبيرة طابعا  هال أن تكرارها وتشابهإن النوافذ المربعة ذات مقياس إنساني إ

 مقياسه الصرحي. وأكد واحدا  

نه يبقى باألبعاد الكبيرة ، إال أزجاجي داخل المستطيل الكبير خرآوي البناء على مستطيل تيح

 (50-3انظر الشكل ) لها. ، وهو يؤكد المقياس الصرحيبالكتلة صرحيا   ويعد تفريغا  

 

 

 

 .   ( رسم يوضح مقياس الواجهة50-3الشكل )

  .   بتصرف الباحثة، المكتب الهندسي -مجموعة االستثمار لما وراء البحار :المصدر           

 

 

 

 

 

 



 

      الثالثتقييم جمالية المباني العامة المعاصرة                                                                            الفصل 

 

140 
 

 : اإليقاعرابعاا 

 المجاورةيقاع واحد حول جهات البناء الثالث بشكل يميز البناء عن المباني الواجهات مكررة بإ

 .   له في البوابة الثامنة

 

طار المصمت المحيط بالمساحات الزجاجية المربعة الشكل مكررة بإيقاع ثنائي ضمن اإل الفتحات

 (51-3انظر الشكل ) .الزجاجية

 

 

 

 

 

 .   ( رسم يوضح ايقاع الواجهة51-3الشكل )

  .   الباحثة بتصرف,المكتب الهندسي  -مجموعة االستثمار لما وراء البحار :  المصدر
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  : الوحدةخامساا 

 .   ( رسم يوضح وحدة الواجهة52-3الشكل )

  .   بتصرف ةالباحث ،المكتب الهندسي -مجموعة االستثمار لما وراء البحار: المصدر

 

المتماثلة التشكيل المعماري يعطي المبنى وحدة والواجهات التصميم ذو المسقط المثلث الشكل 

 ربطا توكأنه ،كذلك التغطية الهرمية الزجاجية والظاهرة في الموقع العام واحدة،تشكيلية 

 (52-3انظر الشكل ) مميزة.المشروع بوحدة تصميمية 
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 والستقرارالتوازن : سادساا 

 

, كذلك من خالل مصمت المحيط بالمساحات الزجاجيةطار اليتوازن التصميم من خالل اإل

 (.53-3) انظر الشكل. كسائه على الواجهات ككللتصميم ذاته بعناصره التشكيلية ومواد إتكرار ا

 

 .   االستقرار في الواجهة( رسم يوضح التوازن و53-3الشكل )

  .   بتصرف ةالباحث ،المكتب الهندسي -االستثمار لما وراء البحارمجموعة : المصدر
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 :  وراق الماليةاً: تقييم جمالية مبنى سوق األسابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عة تتكون كل من الواجهات الثالث من مزيج من الفتحات المرب

, ي المحليلمكسية بالحجر الرحيبانالشكل ضمن الكتلة المصمتة ا

ة اً من الواجهة الجدارية الزجاجيفتحات تشكل جزء إلىضافة إ

.ستارة زجاجية ( بالكامل)   

 

 

الث مواقع الثتين من زواياه ياوساسي للمبنى بزيحدد التصميم األ

  ة الدخول للمبنى. طريقو

أشكال 

النوافذ 

واألبواب 

جتها لمعاو

 الجمالية

ن نوافذ وأ
ت م

حا
الفت

ب
بوا

 

ي
ر
ف معما

ص
 و
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مزج إنه يحيث صميم الواجهات مع عمارة الحداثة سلوب تتناغم أ

جهة استخدام وابين استعمال مواد اإلكساء التقليدية كالحجر و

  . جدارية زجاجية بالكامل

الزخارف 

عناصر و

 التشكيل

متة تم استخدام كتلة مصحيث  ،هناك تضاد واضح في الواجهات

وة ة متناغمة مع المصمتة ال تؤثر في قكتلة زجاجيبالكامل و

  الكتلة وصرامتها. 

 

 عطاءخالل استخدام الزوايا الحجرية إل تم تقوية المبنى من

.ركيزة للتصميم ككل   

التضاد 

 المعماري 

مع  اً ياستخدم لونين من المداميك الحجرية الفاتحة و الداكنة تواز

قاع الواجهات إلعطاء إيية المربعة الشكل  في الفتحات الزجاج

  مضيفة عناصر جمالية على الواجهات. فقي في الكتلة أ

ة شعة الشمس مضيفضيفت على الواجهات شفرات كاسرة ألأ

.لونية مزينة للمساحات الزجاجية على الواجهات ككل ظالالً    

 

 االلوان

 

يم المبنى قوة تصمالزوايا الحادة للكتلة المثلثية تحدد النهايات و

 خط السماء  . طار الحداثةفي إوظيفته العامة المندرجة و

لك لم ذ أن الإرض  المختلفة رغم توضع المبنى على مناسيب األ

 االتزان  اً. ضعكل واجهاته المنسجمة مع بعضها بتصميمه و ش يؤثر في

التي عن المعاصرة في التصميم واً تعطي واجهات المبنى انطباع

  . االستخدام الوظيفي للبناءتتناغم مع حداثة 

ي ف اً حاد الشكل المثلث يعطي انطباعاً  استخدام التصميم ذي

     ناء التصميم خاصة عند االقتراب من المبنى تتوضح حدة الب

عيدة عن المقياس اإلنساني بالغالب.واجهاته البو   

االنطباع 

األول و 

المعنى 

نسانياإل  
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ة ككل من يرتبط المبنى بالنسيج العمراني لمجمع البوابة الثامن

حيطة و والمباني المقربه من المجمع المالي بسبب وظيفته حيث 

ي البوابة و ال أنه يتميز بتصميم متميز عن بقية مبانارتفاعاتها, إ

القطر  ىلإتد نما تمظيفته التي ال تنحصر بالبوابة وإذلك لتمييز و

  . كلالعربي السوري ك

احترام 

المكان و 

العالقة 

بالمباني 

 المحيطة 

المبنى معاصر بالتصميم ومن خالل االستخدام الواضح 

عطاء الهوية ف واجهاته, مع إللمساحات الزجاجية على مختل

  .خالل استخدام المداميك الحجرية في الواجهاتمن المحلية 

 هوية البناء

ارتباطه و

 بالتراث

ي كذلك فم بواجهاته ذات المقياس الصرحي ويحقق التصمي

بة مع الزجاجية التي تعبر عن شفافية واضحة متناس المساحات

  .اتصاله مع البيئة الخارجيةوظيفته في التعامل المالي و

رة تحقيق فك

امالمبنى الع  

 

ع
ر 

التعبي
ظيفة ن 

 الو

  

واجهة تعبيرية       

 نوع الواجهة   

جهة 
جمالية الوا

ب  تقييم 
س
ح

ي
سيك

ال
ل الك

جما
ر ال

معايي
 

 اً حققم اً جذري اً ديناميكي تحقق كل من الواجهات الثالث مستطيالً 

√2 نسبة المستطيل الجذري =    

الواجهة  فتحالمكررة المربعة الشكل تحدد نسب  النوافذ الزجاجية

.بموديول ثابت على مختلف الواجهاتو   

 النسب 

 

مالمبنى العا مقياس البناء صرحي بما يتناسب مع وظيفة   

 عادة النسبلفتحات الزجاجية المربعة الشكل إلاستخدمت ا

  .االنسانية للمبنى

 المقياس 

ل المربعة بايقاع زوجي على كامتكررت الفتحات الزجاجية 

ل حات الزجاجية في كبالمساطار الحجري المصمت المحيط اإل

  واجهة على حدة.

.زوايا البناءيقاع واحد على مختلف ات بإتكررت الواجه   

يقاعاإل  

الواجهات متناسقة منسجمة مع طبيعة وظيفة المركز المالي 

ية ضافة عنصر الشفافوصالبة مع إ اً تعطي المبنى تماسك  
التناسق 

االنسجام و  

ى ري تحكمي مسيطر على المبنطاالعنصر المصمت عنصر إ

ي ضافة حالة من االستقرار فمع إ اً يعطي البناء توازنككل و

  .الزجاجالنسب بين المصمت و

التوازن 

االستقرارو  

 



 
   الثالثالفصل                                         تقييم جمالية المباني العامة المعاصرة                                                

 
    

146 
 

 

 

.محقق الجمال  

  الكالسيكي
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 :المجمع القضائي -3-

 : معلومات عن المشروع: تمهيد

 . المجمع القضائي: البناء

 . المزةوستراد تأو -:  دمشقالمكان

  . االستشارات الفنيةالشركة العامة للدراسات و: تنفيذدراسة و

  . رية العربية السوريةوالجمهوزارة العدل في : للمشروعالمالكة الجهة 

 

 الوصف المعماري: أولا        

ذلك لتخفيف الضغط عن و ،لقد تم اقتراح هذا المشروع في الخطة الخمسية الخامسة للدولة

ن ، وذلك بعد أالقضائية باألموردارية المتعلقة قصر العدل وإيجاد مكان يضم كافة األمور اإل

فتناثرت المكاتب  ،كل جيد ومريحولم يعد يستوعب وظائفه بش ،بها قصر العدل والوزارةضاق 

يجاد ، فكان البد من إدارة قضايا الدولة في عدة مبان، وتوزعت إدارية في مبان منفصلةاإل

القضائية حتى تتمكن  باألمورمور المتعلقة هذه المكاتب ضمن مجمع يحوي كل األمكان لتجميع 

  .عالياتها بشكل جيد ومريح ومتصل مع بعضمن ممارسة ف

ض روتوستراد المزة، وهذه األشمالية ألتم اختيار أرض المشروع في دمشق في الجهة ال

حديقة  رض من الغرب مبنى دار البعث وشرقا  يحد األ ،ليهاتحقق السهولة في عملية الوصول إ

 (54-3انظر الشكل ) .الطالئع

 

 Google Map : , المصدرالموقع الجغرافي للمجمع القضائي (54-3الشكل )
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بحيث يمر مركز المربع الثاني من نفس  ،بعاد متداخلينألف المسقط من مربعين متساويي األيت

ول المشكل للفناء تتوسط المربع األدرجة،  45ول ويلتف عليه بزاوية المربع األ ومنصفمحور 

لبيوت العربية الدمشقية من ا مثمن مستوحاةبشكل هندسي الداخلي الممهد للدخول للمبنى بحرة 

 القديمة.

يتقدم المشروع كتلة استعالمات مرتفعة على أعمدة موزعة بموديول ثابت على الواجهة 

يمكن تصنيف الواجهات كواجهات أكاديمية تعبر عن األهمية  ،العامالرئيسية المالصقة للشارع 

 (55-3)انظر الشكل .دارية لهذا المجمعاإل

 

 

رضي مسقط الطابق األ( 55-3الشكل )  

 . للدراسات واالستشارات الفنيةالشركة العامة  : المصدر

 

كما نالحظ ارتفاع المدخل  بزاوية،تعبر الواجهات عن المسقط من حيث تداخل المربعين 

ما على الجوانب ، أطول ارتفاع الكتلة محددة الدخول للعامة ىالرئيسي بواجهة زجاجية عل

تحددت الواجهات بتقسيمات طولية متكررة بموديول ثابت  الطابقية.فتتوزع فتحات النوافذ 

 مزدوج يحدد الفتحات على الطوابق المختلفة.

 

ة األولى القسم األول هو القسم السفلي ويشمل الطوابق الثالث :قسمين أساسيين إلىينقسم البناء 

والقسم الثاني وهو القسم العلوي ويشمل الطوابق من الطابق  .الفراغ الداخلي للمجمع ويحوي

والقسم الثاني  ،حيث يمتد القسم األول أفقيا   ،ن بالحجمالطابق السابع، القسمان مختلفا إلىالثالث 

 . جمالية تقريبا  بالمساحة اإل نكما أن القسمين متساويا، شاقوليا  
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  جيةالواجهات الداخلية والخار( 56-3الشكل )

 االستشارات الفنية  الشركة العامة للدراسات و : المصدر
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  ( الواجهة الجانبية57-3الشكل )

 االستشارات الفنيةالشركة العامة للدراسات و : المصدر

 

 

 النسب : ثانياا 

حيث يمر قطر ، درجة 45ول بزاوية مربعين يدور المربع الثاني عن األيتكون التصميم من 

عمدة تشكل تدة مقابل المبنى والمرفوعة على أمستطيل الواجهة المماألول، الثاني من مركز 
 (58-3انظر الشكل ) . حسب التحليلرض ا  بارتفاعها عن األديناميكي مستطيال  

 

  دراسة نسبها الهندسيةمقطع وواجهة أمامية و( 58-3الشكل )

 . بتصرف ةالباحث، االستشارات الفنيةالعامة للدراسات والشركة  : المصدر             
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أما الواجهة الرئيسية الداخلية فيقسمها محور تناظر يمر بمحور المدخل الرئيسي للمبنى 
سقاط لخطوط الكتل الجانبية والتي هي إحيط بها جود بأسفل الكتلة الزجاجية التي توالمو

  .المسقط

 تتكون الواجهة الرئيسية من تكرار الموديول 

𝐵 
 بحيث يتحقق: 

A= 3 B ( 59-3انظر الشكل) 

 

  ديول كتلهاوم( الواجهة األمامية و59-3الشكل )

 . بتصرفالباحثة ، االستشارات الفنيةالشركة العامة للدراسات و : المصدر
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  نسبها الهندسيةو ( الواجهة الداخلية تفصيال  60-3الشكل )

 . بتصرف ةالباحثة للدراسات واالستشارات الفنية، الشركة العام : المصدر

تشكل نسبة المستطيل الجذري  ،نسبة االرتفاع للمدخل الرئيسي الواجهة الرئيسية الداخلية تفصيال   

 (60-3انظر الشكل )  1√= 

 ن اج, ومن ثم تأتي الكتلتاوديول الفتح الزجاجي وبنصف قيمته على جانبي الزجبحيث يتكرر م

  . بزاوية مائلة مشكلة التكوين الكامل للواجهةالجانبيتان و
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الشركة العامة للدراسات و  :المصدر ،نسبها الهندسية( واجهة الدخول الرئيسية و61-3الشكل )

 . بتصرف ةالباحث، االستشارات الفنية
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B 

A 

 

  دراسة النسب الذهبيةالواجهة الخلفية و( 62-3ل )الشك

  . بتصرف ةالباحث، االستشارات الفنيةالشركة العامة للدراسات و : المصدر

 

  دراسة النسب الهندسية فيها( الواجهة الخلفية و63-3الشكل )

 ف. بتصر  ةالباحث، االستشارات الفنيةالشركة العامة للدراسات و : المصدر

  =: محققة النسبةا  جذري ا  ديناميكي المدخل الخلفي مستطيال  تشكل كتلة 
𝐵

𝐴
 √3 

 (63-3انظر الشكل ) . جذريا   ديناميكيا   تشكل الكتلة المنخفضة االرتفاع مستطيال  

 

 



 

   تقييم جمالية المباني العامة المعاصرة                                                                            الفصل الثالث 

 

155 
 

B 

 

 

 

 A 

 

 

   

 
   

                  

) 

 
 

  الهندسيةدراسة النسب و( الواجهة الجانبية 64-3الشكل )                    

  . الباحثة بتصرف ،االستشارات الفنيةالشركة العامة للدراسات و: المصدر

 

  =: لواجهة الجانبية النسبة  الجذريةحيث تحقق ا
𝐵

𝐴
 64-3انظر الشكل ) 3√ 
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  . الديناميكيالواجهة الجانبية ودراسة المستطيل الذهبي و( 65-3الشكل )

 .بتصرف الباحثة ،االستشارات الفنية: الشركة العامة للدراسات والمصدر
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  : المقياسثالثاا 

القسم األول يتكون من الطابق األول والثاني بارتفاع ثمانية أمتار ويحوي أعمدة عديدة وفراغات 

فهو يعادل  ،ويعد هذا االرتفاع هو بالمقياس الكبير ،تظهر في الفراغ الداخلي ،وممرات تمهيدية

ولكنه ال يصل  ،من المقياس اإلنسانيما يجعله بالمقياس األكبر  نسان تقريبا  ارتفاع اإل 4.5

ولكن االرتفاع من خارج البناء ومن الواجهة الرئيسة  ،لمستوى المقياس اإلنساني من الداخل

، ويظهر كالهما بمقياس بين الطابق األول واألرضي حيث يظهر التقسيم واضحا   ،يختلف تماما  

من الواجهة الرئيسية ذات مقياس  وهي ،نسانارتفاع اإل 2.5ادل زيد على ارتفاع يعيإنساني ال

 نساني.إ

ة أضعاف ارتفاع وهي تعادل ثالث ،يرتفع الطابق الثاني بكتلة واحدة بارتفاع ستة أمتار تقريبا  

المتر، وهي بمقياس  وارتفاع متر ونصفمتر  رض وتحوي المكاتب بنوافذ صغيرة بع ،نساناإل

الكتلة السفلية قربها من حجم اإلنسان على  ذه النوافذ وكثرتها يضيف علىوتعدد ه ،نساني أيضا  إ

 الرغم من امتدادها األفقي الكبير.

فقام  ،إن الحجم األساسي للبناء يسيطر عليه حجم الطوابق العلوية من الثالث حتى السابع

وجمعها أيضا ضمن كتلة  ،تجمع بينها ،المعماري بشمل هذه الطوابق بعناصر شاقولية واحدة

 (66-3انظر الشكل ) عن سطح األرض. مترا   35 إلىمركزية يصل ارتفاعها 

 

  دراسة  مقياس الواجهة الرئيسية (66-3الشكل )

 . بتصرف ةالباحث، االستشارات الفنيةالشركة العامة للدراسات و : المصدر
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 : اإليقاعرابعاا 

ثالث  إلىن الكتلة ذات االمتداد الشاقولي تنقسم أ، إال يتكون المشروع من كتلتين أساسيتين

والكتلة الثالثة مركزية بالنسبة لهما، يمكن اعتبار اإليقاع الكتلي  ،ان منها متشابهة تماما  تاثن ،كتل

 Cوالكتلة  B-A-B-Cهو إيقاع بسيط بسبب وجود عدد قليل من الكتل المكونة للمشروع وهو 

 فقي.هي الكتلة ذات االمتداد األ

وتتكرر  ،نها تتشابه تماما  ، حيث يكثر عدد النوافذ إال أختلف إيقاع النوافذ عن إيقاع الكتلةي

وافذ. تتجمع النوافذ العنصر المسيطر على شكل الن، ما يجعل التكرار هوبفواصل متساوية أيضا  

 الشكل العام الذي يسيطر عليه عنصر التكرار. في مجموعات إال أن ذلك ال يؤثر في

اإليقاع المتكرر بسبب سيطرة رتم النوافذ على  إلىإيقاع بسيط أقرب  ذايمكن اعتبار المبنى 

 (67-3انظر الشكل ) رتم الكتل وقلة عدد الكتل المشكلة للمبنى العام.

  يقاع الواجهة الرئيسية( دراسة إ67-3الشكل )

 . رفبتص ةالباحث، االستشارات الفنيةالشركة العامة للدراسات و : المصدر
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 : الوحدةخامساا 

يتكون المشروع من أربع وحدات رئيسية من أشكال بسيطة هي المستطيل والمضلع، 

الثالث المتجاورة ذات االمتداد الشاقولي، الكتل  والتكوين األساسي يظهر بوضوح من خالل 

حجمهما ن من حيث ، حيث تتشابه الوحدتان الجانبيتاتتميز هذه الكتل بوحدتها وترابطها مع بعض

 (6-3انظر الشكل ) ما يجعلها مترابطة بمحور التناظر.، وترتيب الفتحات على الواجهةهما وشكل

 

  ( دراسة وحدة الواجهة الرئيسية68-3الشكل )

  . بتصرف ةالباحث ،االستشارات الفنيةالشركة العامة للدراسات و :المصدر

 

حدى وسائل التفريق بين يشكل إ لوسطى عن باقي الكتل وتميزها عنهان ارتفاع الكتلة اإ

كما تشكل الوحدة الرابعة القاعدة الشاملة والنظام الضابط  ،الوحدات وإحدى طرق الربط بينها

 فالمشروع يتجمع بطريقة جيدة ويحوي الروابط بين الوحدات األساسية. ،لباقي الوحدات

 

  



 

   تقييم جمالية المباني العامة المعاصرة                                                                            الفصل الثالث 

 

160 
 

 توازن والستقرار: السادساا 

 لين أساسيين:تتوازن كتل المشروع كاملة بسبب عام

ووجود كتل ومساحات  ،وجود محور التناظر الشاقولي في القسم الوسطي من البناء :األول

 .على طرفي محور التناظر متساوية تماما  

مقارنة بالكتل  وجود الكتلة ذات االمتداد األفقي في أسفل البناء وعلى مساحة كبيرة جدا   :الثاني

 (69-3انظر الشكل ) .كل قاعدة أساسية للشكل العام للبناءما يجعلها تش، ذات االمتداد الشاقولي

 

  استقرار الواجهة الرئيسية( دراسة توازن و69-3الشكل )

 ف.بتصر الباحثة، االستشارات الفنيةالشركة العامة للدراسات و : المصدر

، األسفل منها مرفوع على أعمدة ومفرغ في بعض أجزائه :قسمين إلىوتنقسم هذه القاعدة 

استقرار البناء والشعور بثباته وتوازنه على األرض بسبب وجود القسم  ولكن ذلك لم يؤثر في

 عرضه. إلىوالذي يمتد بمساحة واسعة وبارتفاع قليل نسبة  ،الثاني فوقه
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 : تقييم جمالية واجهات مبنى المجمع القضائي: ا  سابع

النوافذ واألبواب مستطيلة الشكل 

 . بنسب عمليةو

النوافذ واألبواب  أشكال

 جتها الجماليةلمعاو
ن نوافذ وأ

ت م
حا
الفت

ب
بوا

 

ي
ر
ف معما

ص
و

 

ال توجد عناصر زخرفية للنوافذ 

 . بوابواأل

عناصر الزخارف و

 التشكيل

نسبة الفتحات بالواجهات مدروسة 

 . , نورهواء لتأمين الغاية المرجوة:

  . كساء حجرية محليةمواد اإل

  التضاد المعماري

، تتسم الخارجيةاأللوان الداخلية و

ي ألوان فاتحة تميل هبالهدوء والراحة و

  . صفرنحو اللون األ

  االلوان 

 

النهايات لكتل البناء مريحة وتعبر 

 . غالق علوي لكتل البناءعن إ

  خط السماء

على  لالموقع العام للمبنى يد

استقرار البناء بشكل مريح مع األرض 

الفناء وخاصة مع الوجائب المحيطة به و

  . الداخلي للمبنى

 االتزان

 إلىتدل واجهات المبنى تشير و

 . داريةوظيفته اإل

االنطباع األول والمعنى 

 نسانياإل

وجائبه وهو يحترم بالمبنى مميز 

خاصة السكنية المحيطة به و بنيةبذلك األ

وجائب مع وجود مرآب مخفي و . منها

 . كبيرة

العالقة احترام المكان و

 بالمباني المحيطة 

البناء حديث من خالل شكل ومواد 

ة , مع وجود فكرالبناء الداخلة بتصميمه

بحرة و ءالتعايش الداخلي من خالل الفنا

 الماء الموجودة. 

هوية البناء و ارتباطه 

 بالتراث

وفراغاته ونسبه تميزه شكل البناء  

عن األبنية السكنية المحيطة وتعطيه 

 . داري الواضحالطابع اإل

 تحقيق فكرة المبنى العام

ر 
التعبي

ن 
ع

ف
ظي
الو

ة 
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 نوع الواجهة  أكاديمية 

ي
سيك

ال
ل الك

جما
ر ال

ب معايي
س
ح
جهة 

جمالية الوا
تقييم 

 

تحقق نسب كتل البناء مع بعضها 

أنها , و النوافذ تدل على ا  مريح ا  ستقرارا

لغاية اإلنارة والتهوية فقط أكثر من 

 . طاللةاإل

كتلة الدخول تحقق المستطيل 

 .1√الجذري  بنسبة =

المدخل الخلفية تحقق كتلة 

 .3√المستطيل الجذري  بنسبة =

الواجهات الجانبية تحقق المستطيل 

 .3√الديناميكي الجذري بنسبة = 

 

 النسب 

مريح هادئ, المقياس إنساني 

 . لمحيطةل االكتيتناسب مع األبنية و

 المقياس 

 مكونات المبنى اإليقاع محقق بين

خيرة كافة باستثناء اإلضافات األ

الموجودة في الطابق األرضي حول 

 . عمدةاأل

 يقاعاإل

كساء محققة   في وحدة النوافذ واإل

 . الواجهات ككل

 الوحدة 

للبناء حجم الكتل المشكلة التوضع و

ا  على األرض واضح ا  تعطيه استقرار

  . المتانةبالراحة و شعورا  و

 االستقرارالتوازن و

 النتيجة  الجمال الكالسيكي   .مقبول
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 وزارة الداخلية: -4-

   معلومات عن المشروع :تمهيد

مهمة ضمن المبنى دارات ال، لتواجد أغلب اإلدارات المركزية: سمي مبنى اإلالبناء

الداخلية بالمرجة حيث بقي بين مبنى وزارة و للتفريق بينه، ودارات الميدانيةماعدا اإل

  . اسم مبنى السرايا القديم باسم وزارة الداخلية لفترة طويلة

 . نيسان 17شارع ، كفرسوسة، دمشق : المكان

محمد  : المهندس، الشركة العامة للدراسات صمم المبنى من : دراسةو تصميم

 . أنيس الجراح

  . لعسكريةنشاءات امؤسسة تنفيذ اإل من تم تنفيذ المبنى : تنفيذ

  . شراف من وزارة الداخليةتم اإلشراف على المبنى من جهاز إ : شرافاإل

  . الجمهورية العربية السورية، وزارة الداخلية: الجهة المالكة للمشروع

 :الوصف المعماري: أولا        

 ترتفع كل منهما بأربعةكتلتين طوليتين يتكون من ، وتشغل البناء وظيفة وزارة الداخلية

 . مقسمة لفراغات كل بحسب وظيفته، الكتلة الموازية لهاو ربطهما كتلة المدخلت .طوابق

صمم المسقط وفق موديول ثابت مشكل تكوينات مربعة تتجمع مكونة الفراغات الداخلية الوظيفية 

ية التصميم ذات تكوينات متنوعة واجهات المبنى واجهات عصر، (73-3انظر الشكل )، للمبنى

سالمية اإلتصوينات تعلوها المقرنصات المستعارة من العمارة الدمشقية زجاجية كبيرة ووفتحات 

مشروع في منطقة كفرسوسة في دمشق يقع الو تراثية بشكل معاصر ا  القديمة معطية المبنى روح

  . مبنى السفارة المصريةو بحيث تجاور مبنى الطاقة الذرية

 

 الداخلية( الموقع الجغرافي لوزارة 70-3الشكل )

 Google Map: المصدر
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ظهار مربعين جانبيين متناظرين بالنسبة خالل إ واجهة الدخول الرئيسية تبرز خطوط المسقط من

كذلك الواجهة الخلفية ، قل ارتفاعا  ن بينهما كتلة الدخول الرئيسي األلمحور الدخول يحصرا

يزين كل مربع من كتل ، ينهماالمتوسطة ب والكتلةالشمالية تظهر تكوينات المربعين الجانبيين 

ية المبنى هو إلبرازمن العمارة الدمشقية القديمة  ا  مستعار ا  مامية والخلفية مقرنصالواجهة األ

يقاع متراكبة برتم يعطي اإل بأشكالالواجهة الشرقية يتوزع فيها الفتح دمشقية، و ا  عطائه روحوإ

 (71-3انظر الشكل ) .يجعلها عصريةالحركة للواجهات وو

 

 

 

  ( واجهة الدخول الرئيسية71-3الشكل )

  االستشارات الفنيةو للدراساتالشركة العامة : المصدر
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  ( الواجهة الخلفية72-3الشكل )

 االستشارات الفنيةو الشركة العامة للدراسات : المصدر

 

  رضي( المسقط األفقي للطابق األ73-3)الشكل 

 االستشارات الفنيةو الشركة العامة للدراسات : المصدر
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  النسب: ثانياا 

  : الشماليةو ن الجنوبية الرئيسيةالواجهتا

كتلة الدخول محددة باالرتفاع ، تتكون الواجهة الرئيسية من ثالث كتل يتوسطها محور تناظر

سالمية بالمقرنص المستعار من العمارة اإلالكتلتين الجانبيتين المتميزتين  إلىالمنخفض نسبة 

يربط الواجهة موديول ثابت يحدد التصميم الكتلي في ، يحدد الفتح الزجاجي فيهماي الذ و القديمة

  (74-3انظر الشكل ) . الواجهة

 الجذري  دراسة المستطيل الديناميكيو ( الواجهات74-3)الشكل 

 .بتصرفالباحثة  ،االستشارات الفنيةو شركة العامة للدراساتال :المصدر

 

 

  

 الواجهة الجنوبية

 الواجهة الشمالية

 الواجهة الشرقية 
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الجذري الشرقية نسب المستطيل  الديناميكي و الشماليةو بحيث تحقق نسب الواجهات الجنوبية

 . الدراسةو حسب التحليل

نسبة المستطيل الذهبي بالدراسة بحيث تتحقق  الجنوبية تنطبق عليهماو ن الشماليةالواجهتا

 (75-3انظر الشكل ) .0.618النسبة 

الفتح الزجاجي  و تتميز بوجود الكتل الثالث المتماثلة ذات المقرنصات : الواجهة الشرقية

  . ال أن نسبة المستطيل الذهبي فهي غير محققةإ، محققة نسبة المستطيل الديناميكي بالدراسة

 . دراسة النسبة الذهبية فيهاو يةالواجهة الشرق

 



 

     الثالثتقييم جمالية المباني العامة المعاصرة                                                                            الفصل 

 

168 
 

 

  دراسة نسبة المستطيل الذهبيو ( الواجهات75-3شكال )األ

 . بتصرف ةالباحث، االستشارات الفنيةو الشركة العامة للدراسات : المصدر

 

 

  



 

     الثالثتقييم جمالية المباني العامة المعاصرة                                                                            الفصل 

 

169 
 

  : المقياسثالثاا 

فهناك مقياس الكتلة  ،أساسيينيتشكل مبنى وزارة الداخلية من مجموعة من الكتل بمقياسين 

الثانية وهي بارتفاع يعادل ستة  نسان والكتلةمرة ضعف ارتفاع اإل 11وهو يعادل  الكبيرة

 (76-3انظر الشكل ) نسان.أضعاف ارتفاع اإل

 ،كتلةبعض التفاصيل ضمن متوازي المستطيالت الذي يشكل اليتميز هذا البناء بكونه يحوي 

ذه الفراغات على التأثير على مقياس الكتلة من هفتعمل  ،طعة منهاومن أبرزها الفراغات المقت

بالمقياس أنها لذلك وعلى الرغم من  ،أجزاء أصغر منه إلىحيث تجزيء الحجم الكبير 

مت الكتل داستخ .بمقياس أصغرجعلها تبدو ال أن الفراغات واالقتطاعات فيها ي، إالصرحي

، وهي بارتفاعات متفاوتة إال أنها بين الكتل الكبيرة اصال  أو ف ما مدخال  األقل لتكون إباالرتفاعات 

انظر  نسان.بالمقياس الكبير نسبة الرتفاع اإلبل تبقى  ،مستوى المقياس اإلنسانيال تصل إلى 

 (76-3الشكل )

 

 

 : الشرقية –الشمالية  –الجنوبية  : الواجهات
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االستشارات و العامة للدراساتالشركة  : المصدر، ( دراسة مقياس الواجهات76-3الشكل )

 . بتصرف ةالباحث، الفنية

 كون نافذة مربعة الشكل ال تزيد علىما أن ي، فهو إيتغير حجم النوافذ في مبنى وزارة الداخلية

 ،سم 240*160 إلىبعاد تصل حجم الفراغ الداخلي الذي يحويه بأن يكون بسم وإما أ100*100

ال أن المبنى ال يخلو من الواجهات الكبيرة بالمقياس اإلنساني، إنوافذ تعتبر بالمقياس وجميع هذه ال

 لعدة طوابق متتالية.تمتد الكبير والتي 

ال أن طريقة تشكيل الواجهات أضافت المقياس الكبير ة طوابق إربعالمبنى ال يزيد على أ

إلنساني وحاولت إبراز المقياس ا ،والصرحي في معظم الحاالت ليعبر عن أهمية البناء الحكومي

 طراف البناء.خاصة بالنوافذ واألحواض على أفي أجزاء صغيرة منه 

 : اإليقاعرابعاا 

 محددا   فقد استخدم المعماري تشكيال   ،ن تعدد الكتل في المشروع ال يعني وجود اإليقاع فيهاإ

 تناظر حول المدخل الرئيسيبل هو مجرد  ؛واضحا   يقاعا  ، لذلك ال نجد إوقام بتكرارها ،للكتل

 للكتل في الواجهات الجانبية بنفس الرتابة. وتكرار

، ت والتفاصيل الموجودة في البناء عن إيقاع الكتل المتكررعاواالقتطا النوافذيقاع يختلف إ

يقاعي القائم بهذه ام للبناء يتمحور حول التشكيل اإلما جعل التصميم الع موديا  وع فقيا  فهو يتغير أ

 (77-3ل )انظر الشك ال فيها.وهو ما عبر عن الجم ،التفاصيل

ل المكونة للواجهات يعطي المبنى الفتحات الموزعة بتنسيق متنوع على مختلف تصوينات الكت

 ا  معاصر تراثيا   يقاعا  إالمقرنص يضفي  ن استخدام العنصرإكذلك ف التناظر،ويلغي رتابة  يقاعا  إ

 .على كتل الواجهات
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 الشركة العامة للدراسات : المصدر، الواجهاتيقاع في ( دراسة اإل77-3الشكل )

 . بتصرف ةالباحث، االستشارات الفنيةو
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 : الوحدةخامساا 

من الكتل المتشابهة تقريبا  في كل من العرض والطول يتكون المشروع من مجموعة 

اثنتان منها للمداخل الرئيسية  ،منها متشابهة ؛ ستكتل يحوي عشرواالرتفاع والتفاصيل، فهو 

واثنتان متشابهتان أيضا للمداخل الفرعية. هذا التكرار والتشابه هو ما يربط الكتل مع بعضها 

 ضمن وحدة واحدة. كما يعمل محور التناظر على الجمع بينها بترتيب وأناقة.

 ،السابقة ضمن مستطيل واحد واضح األضالع والزوايا في المسقط األفقي تتشكل الكتل العشر

 (78-3انظر الشكل )  . ات وحدة المشروعوهو أيضا  من أساسي

تكويناتها متصلة متسلسلة على امتداد  ،تصميمية واحدة جميع واجهات المبنى ذات روح

فأينما نظرنا ومن أي زاوية نستطيع أن نعرف  باالستمرارية، ا  يعطي شعور مااألربع الواجهات 

 .ذاتهن هذه الزاوية امتداد للعمل أ
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 وحدة الواجهات ( دراسة78-3الشكل )

 . بتصرف ةالباحث، االستشارات الفنيةو الشركة العامة للدراسات :المصدر
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 : التوازن والستقرارسادساا 

يتوازن المشروع حول محور تناظر جزئي ورئيسي تقع محاور التناظر الرئيسية عند مداخل 

 ،وتقع محاور التناظر الفرعية في الكتل الكبيرة لتناظر بين التفاصيل المشكلة للواجهة ،المشروع

 (79-3انظر الشكل ) .فتعمل هذه المحاور على توازن المبنى بجميع كتله وتفاصيله

فيمكن مالحظة أن معظم الكتل التي يتكون منها  ،يتوازن المشروع أيضا  بسبب وحدة االرتفاع

تتشكل من مجموعة من األحواض  ،لها قاعدة في الطابق األرضي كما أن   ،ذات ارتفاع واحد

 والبروزات الصغيرة التي تعمل مجتمعة وبسبب كثرة عددها على تشكيل ثقل عند قاعدة البناء

 

 

  استقرار الواجهاتو ( دراسة توازن79-3الشكل )

 . بتصرف ةالباحث، االستشارات الفنيةو الشركة العامة للدراسات : المصدر
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  تقييم جمالية مبنى وزارة الداخلية :ا  سابع

يعتمد المبنى على واجهات زجاجية 

مقطعة بموديول  "Curtain Wallمستمرة "

 سم متداخلة مع واجهات الحجر90*90ثابت 

 بين المغلق التي أعطت المبنى تداخال  و

 . الزجاجو المفتوح من الحجرو

في مركز المدخل الرئيسي مميز بوجوده 

خفض من الكتل كتلته ذات ارتفاع أو الواجهة

  . الجانبية

 شكال النوافذأ

جتها لمعاو بواباألو

 الجمالية
ن نوافذ

ت م
حا
الفت

و 
أب

ب
وا

 

ي
ر
ف معما

ص
و

 

، لم يعتمد أسلوب الزخارف ضمن المبنى

نما اعتمد العنصر المعماري المميز إو

هو "المقرنص" حيث كرر و للواجهات

ما فت الالمقرنص بالواجهات األربع بتناظر 

 مة بالبناءمهلمحاور الدخول ال ا  أعطى تحديد

ما ، خاصة تفاوت االرتفاعات للكتلة الوسطيةو

 . للمدخل الرئيسي ا  أعطى تأكيد

ما  ضفى المقرنص الحجري تداخال  و أ

 . المعاصرةو بين التراث

عناصر و الزخارف

 التشكيل

كان الستخدام الزجاج مع واجهات 

خاصة و الحجر الرحيباني وقع معاصر

اعتمد ، والعتماد واجهات الزجاج الكبيرة

منها مختلفة و الحجر بشكل مداميك منتظمة

 منها مربعة الشكلو طوال بعرض ثابتاأل

استخدمت نفس العناصر للواجهات الداخلية و

للبناء حيث تفتح الواجهات الداخلية المطلة 

  . لى الفناء الداخلي المستطيل الشكلع

 

  التضاد المعماري 

لون استخدم اللون الواحد للزجاج "

الحجر استخدمت مادة و "البرونز –محايد 

ا  ما يعطي استقرارالرحيباني بلونها الطبيعي 

ا  كونها مبنى عاملللكتلة  ا  هدوءو أهميةو

 . ""أهمية البناء الحكومي

 

  لوان األ

 

النهايات الحادة للكتل المستطيلة تحدد لنا 

 . أهمية وظيفة المبنى

 

  خط السماء 

رض من خالل ارتبط المبنى مع األ

اتزان الشكل الهندسي المتوازي المستطيالت 

 . دونما خطوط أو زوايا مائلة

 

 االتزان 

تعطي ضخامة المبنى بكتلته الواحدة 

 العنصر المعماريو وواجهاته المستمرة

يوحي بأهمية وظيفة  ا  الواحد المكرر انطباع

 . المبنى العامة

 االنطباع االول

 نسانيالمعنى اإلو
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نسيج معماري يرتبط المبنى مع الجوار ب

االرتفاعات و كساءموحد من حيث مادة اإل

ا  حسب كون محور موقع البناء موصفل

 حكومية التخطيط العمراني لمبان  

 . دبلوماسيةو

 احترام المكان

العالقة بالمباني و

 المحيطة 

تراثية  ا  ضفاء روححاول المصمم إ

معاصرة للمبنى من خالل استخدامه المداميك 

سالمية المتداخلة المقرنصات اإلو الحجرية

 . مع واجهات الزجاج المستمرة

 هوية البناء

 ارتباطه بالتراثو

يحقق البناء فكرة البناء العام من خالل 

أسلوب تصميم و ضخمةو تشكيل كتل كبيرة

 . الدخول اليه

تحقيق فكرة المبنى 

 العام

ن 
ع
ر 
التعبي

ظيفة 
الو

 

  

ي
سيك

ال
ل الك

جما
ر ال

ب معايي
س
ح
جهة 

جمالية الوا
تقييم 

 

 

وظيفة العامة التي الأكاديمية تعبر عن 

  . يشغلها المبنى

 

 

تحقق الواجهات نسبة المستطيل الذهبي 

المربع المتداخل مع 1.618المحقق للنسبة.

الشمالية ليحقق و الهندسي للواجهتين الجنوبية

يعطي جمالية مع  ا  معماري تداخال  و ا  توازن

 . الوظيفة

فهي تحقق  ،أما باقي الواجهات

 المستطيل الديناميكي الجذري النسب.

 

 نوع الواجهة 

 

 

 

 النسب 

 ل رتابة الواجهات على التأثير فيتعم

 إلىحيث تجزئ الحجم الكبير  ،مقياس الكتلة

مع ذلك ال تفقد الكتلة ثقل ، وأجزاء أصغر منه

مهم الصرحي نسبة للمقياس المقياس ال

 . سانياإلن

 المقياس 

بل هو  ؛للواجهات ال يوجد ايقاع واضح

تكرار و مجرد تناظر حول المدخل الرئيسي

 . الكتل في الواجهات الجانبية بنفس الرتابة

خالل الواجهات يقاع من نلمس اإل

التفاصيل الموجودة و االقتطاعاتو الزجاجية

 . بالبناء

 يقاعاإل

التشابه بكتل المبنى يربط و التكرار

الكتل مع بعضها ضمن وحدة واحدة "وحدة 

 . "في عناصر التشكيل المعماري

 الوحدة 
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االستقرار من و يحقق البناء التوازن

ما ، خالل التناظر حول كتلة رئيسية وسطية

  . رضيعطي البناء رصانة على األ

 

 

 .محقق

 االستقرارو التوازن

 

 

 

  : النتيجة

 الجمال الكالسيكي
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  الرابعالفصل 
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 : النتائجو المقارنة -4-1

  : في طرز العمارة القديمة المختلفة تطور الفكر الجماليمقارنة 

 

العمارة 

  الفرعونية

التصويرية  النقوش تغطيها ،جدران سميكة وفتحات قليلة -أسلوب معماري ثقيل ومتين

فالخلود هو صفة مميزة للعصر  ،في فكرة الخلود تكمنجماليتها  -ةوالهيروغلوفية الملون

هرامات ومقابر أاستدعت منهم إقامة  ،الفرعوني والمثل األعلى الجمالي عند المصريين القدماء

والدينية واإلنسانية لتحقق اهتموا بالعوامل البيئية والتقنية   -وأضرحة تتسم بالمهابة والضخامة

 . اصر المتانة والوظيفة والجمالعن

 

العمارة 

 غريقية اإل

تقوم على النظام الهندسي الدقيق بحساب  -،خاميةر أوالعمارة اإلغريقية تمتاز بأنها حجرية 

، وباحتوائها على مجموعة من النقوش البارزة فخامةتتصف المعابد فيها بال -األبعاد والنسب

 -، والكورنيثيةوتنوعها مثل األعمدة الدورية، واأليونية ها ة وبكثرة األعمدة وضخامتوالنافر

األعمدة بطرزها  مراعاة األشكال الفنية الجميلة  -الجمالية المتناهية في التصميم وفي النسب  الدقة

 . الدوري واأليوني والكورنثي نسبة إلى شكل األعمدة التي تتكون منها المعابد ةالثالث

 

العمارة 

 الرومانية 

عتمدت على ا -اإلغريقية العمارة استمدت العمارة الرومانية اسلوبها من -األبّهة والضخامة

استبدلوا العقود  -نقلوا العقود والقناطر من الفن الرافدي -قواعد ثابتة سميت القواعد الكالسيكية

، والكورنثي ( ) الدوري واليونانيدة اإلغريقية نفس األعم استعملوا   -باألخشاب والقيوات الحجرية

 . وكثيرا ما دخلت األنماط الثالثة في المبنى الواحد

 

 

 

العمارة 

 كية يالرومانس

سبانيا إوثم في فرنسا  ،لا أوأكثر المباني الرومانسيكية أهمية هي الكنائس المسيحية في إيطاليا 

 والرومانسيكية  ،خرىأنواع أو العمارة مزيج من العمارة الرومانية والبيزنطية -لمانياأو

هم فيها السمة األ -كبيرة من الزوار الكنائس الضخمة والكبيرة لتستوعب أعداداا  على بناء اعتمدت

 . هو التعبير عن الروحانيات والتعبد

 

 

 

العمارة 

 القوطية 

التي  لتطور العمارة الرومانسيكية اا امتداد  -تعتمد في إظهار جماليتها على الضخامة في األبنية

بخصائص العمارة القوطية  تتميز -اإلنشاء أودخلت على هذا الطراز من حيث الشكل أو نشأت

ربطت  والتي المتوازية لها الهتمام بالخطوط المستقيمة الشاقوليةأومستقلة  وجمالية معمارية

على استخدام التماثيل الشخصية  عناصر البناء ومفرداته المعمارية مع بعضها، التركيز

 . الواجهات واستغالل الصور الزجاجية الملونة التي تشكل النوافذ طيةلتغ

 

عمارةعصر 

 النهضة

 

الذي كان سمة جمالية فن وعمارة « ستاتيكىال»وليس الطابع « األرضى» يالجمال الحس

يفترض  خطياا « منظوراا »طبّق الرسامون  -«يالهندس المنظور»اكتشافات علم  -العصور الوسطى

بهيئة األشخاص  يويوح فيمنح الصور إحساساا بالحركة في فراغ اللوحة؛ ،نقطة موحدة للرؤية

بالقوة والرقة؛ وبجمال طرزها الكالسيكية الرصينة؛   وتميزت -البعيدين في فراغ التكوين

« النسب اإلنسانية»قت طب -زخارفوبتماثيلها التي تخلو من أي  وبواجهاتها البسيطة والمسطحة؛

على هذا المبدأ  عصر النهضة اعتماداا  فاستطاع فنان ومعماري ،كنموذج أمثل يعلى المبان

 . للجمال يوالهندسبين األساس العضوى  الربط
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العمارة 

 سالمية اإل

 تهاااهتمام انتشرت  -سالميةاإل العمارة في الجمالية العناصر همأ حدأ  هو المعمارية المفردات غنى

المباني الدينية من مساجد ومدارس وتكايا وزوايا  أقيمت -الحياة مناحي كل في واسع قطاع لىإ

 ة عامة كالبيمارستانات )المشافي(وخانقاهات )دور الصوفية(، وأبنية مدنية كالدور والقصور وأبني

برعوا  -والسبُل المائية والخانات )محطات استراحة المسافرين( والحمامات واألسواق والحدائق 

القباب والقبوات والعقود  تميزت في العمارة -القالع والتحصينات تخطيط المدن وفي إقامة  في

 واس والمآذن والمحاريب واألروقةبمختلف أنصاف الدائرية والمدببة والحدوية والمفصصة واألق

بل والسُ  والفراغات الداخلية المكشوفة ،ومقرنصات  نتقالية للقباب من مثلثات كرويةوالعناصر ال

العربية  برز شأن الكتابة -وعناصر الزخرفة ين واووالفسقيات )البحرات الداخلية(، واألالمائية 

 التعبير في كوسيلة والتجريد الرمزية على اإلسالمي الفن اعتمد -ةكأحد العناصر الزخرفية والفني

 -لسفة صوفيةالرقش )األرابيسك( هو حالة تعبيرية تفسيرية معينة للكون والوجود بف -المعماري

في العمارة اإلسالمية هو  المقرنص -استخدام الزخارف الهندسة والنباتية لها أسلوبها وفلسفتها

عنصر اعتمد على فن الرقش بأبعاده الفلسفية عدا كونه عنصراا معمارياا للربط البصري بين 

في  بينهما الجدلية والعالقة والدائرة المربع أشكال ت علىأكد -النتقال الشاقولي والخط المنحني

حيث المربع يمثل العناصر األربعة  ،ابد المعمارية المشهورة في التاريخ اإلسالميومساقط األ

 . المكونة للطبيعة في الفلسفة الصوفية وهي )النار والهواء والماء والتراب(

 

 

  : نتائج المقارنة

  : ساسيةبمعظم  المكونات الجمالية األركت نها اشتعمارات القديمة في تحقيق الجمال إل أاختلفت ال

هرامات بنسب هندسية بناء األو تميزت جمالية العمارة الفرعونية بالتأكيد على الخلود -1

 الرومانية اعتمدتا الضخامة لتحقيق الجمالو غريقيةضخمة, كذلك فإن كل من العمارة اإل

  . هندسية جماليةالرخامية بنسب و عمدة الحجريةاإلبهار في التصميم مع إبراز األو

 

براز قيمة الشاقولية مع الستمرار في إكان للعمارة القوطية الستخدام البارز للخطوط المست -2

 . الجمالو بهارالضخامة لتحقيق اإل عنصر

 

 

دخاله كعنصر جمالي في التصاميم إو نسانيصر النهضة بالهتمام بالمقياس اإلتميز ع -3

  . الفنيةو المعمارية

 

المقرنصا ت مع التركيز و سالمية غنية بالمفردات الجمالية من حيث الزخارفالعمارة اإل -4

  . الدائرةو على استخدام الكتل الهندسية الصريحة كالمربع
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  : العشرين القرن عمارةطرز مقارنة تطور الفكر الجمالي في 

 

 مدرسة شيكاغو

الحجرية  اإلكساءات ,اإليقاع, الشفافية ,الجمال من خالل البساطة

  . , استخدام الهيكل المعدنيالكالسيكية

 

 العمارة الوظيفية

النسب و نسانيس اإل, استخدام المقياالجمال من خالل تحقيق الوظيفة

 تصميم الفراغاتو نشاءالكالسيكية, اعتماد الموديول في اإلو الذهبية

 . الواجهاتو

 

 العمارة التعبيرية

ثر بالفلسفات الجمالية التأ، الطبيعةالتعبير عن التصميم من خالل 

 . استخدام تقنيات البناء الحديثة ,اللمانية

 

 العمارة المستقبلية

 

التعبير عن العصر الحديث ، ظهور شخصية المعماري في التصميم

شفافيتها من خالل المساحات الزجاجية و ألوانهاو بخطوطها

البتعاد عن استخدام ، استخدام الكتل المنحنية في التصميم، الواسعة

  . الزخارف أويقاع في الواجهات اإل

 

 العمارة البنائية

استخدام الفتحات الزجاجية و الشفافية، انتظامهاو تتميز بدقة الحجوم

  . نشائية الحديثة، استخدام الهياكل اإلالواسعة

 

 العمارة العضوية

 

تحقيق الجمال من  ,العمارةو النسجام بين الطبيعةو اعتمدت التوافق

استخدام مواد البناء الطبيعية الموجودة في المكان لربط المبنى  خالل

استخدام الزجاج بشكل و الشفافية مع المحيط، مع الطبيعة المحيطة

  . شكال البسيطة ذات النسب، اعتماد األواسع

 

 العمارة التكعيبية  

 . الجمال ناسب مع الطبيعة لتحقيقاستخدام أشكال هندسية بشكل مت

 

 عمارة الحداثة

عدم اعتماد الزخارف ، شكال الهندسية البسيطةجمالية األأكيد ت

الشفافية من ، نسانيقياس الكبير غير اإلاستخدام الم، كعنصر جمالي

  . خالل الفتحات الزجاجية الواسعة

 

ما بعد  عمارة

 الحداثة 

 عادة استخدام بعض عناصر الجمال القديمة كالنسبإ

  . معاصرو سلوب حديثفاصيل المستوحاة من التراث لكن بأالتو

 

 العمارة التفكيكية

، تجريد األشكال الهندسية معاداة الكالسيكية، الثورة على التراث

واجهات ، نساني، عدم الهتمام بالمقياس اإلعادة تشكيلهاإو ساسيةاأل

جمالية التركيز على ، عدم مراعاة الوظيفة في التصميم، غير مريحة

  . الشكل الخارجي
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  : نتائج المقارنة

براز للجمال إو حيث تميزت كل منها بأفكار معمارية، لفت المدارس المعمارية في القرن العشريناخت

  : بطريقة مختلفة من حيث

الشفافية و اشتركت عمارة شيكاغو مع المدرسة البنائية من حيث التعبير عن الجمال بالبساطة -1

  . نشاءدخال الهيكل المعدني  والحجر في اإل، إضافة إلى إاستخدام واضح للزجاجمن خالل 

يكمن في تحقيق  ،العمارة الوظيفية تميزت عن جميع المدارس المعمارية باعتبارها الجمال -2

على عكس عمارة  ما بعد ، الموديولو النسب الهندسيةو نسانيمادها المقياس اإلعتاو الوظيفة

اعتمدت الجمال الخارجي فقط بغض النظر و ،هملت الوظيفة تماماا التكعيبية التي أو الحداثة

  . نسانيةالنسب اإل أوعن تحقق الوظيفة 

 خالل الطبيعة مناعتبر الجمال و المستقبلية ابتعدتا عن الزخارفو العمارة التعبيرية -3

  . يقاع موحدخدام إعدم استو احات الزجاجية الواسعةالمسو

الزخارف مع اعتمادها الجمال من خالل بساطة و نسانيعمارة الحداثة عن المقياس اإلعدت ابت -4

  . التكوين الهندسي
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 :مقارنة السمات المعمارية لواجهات  المباني العامة المدروسة

وضوع م

  المقارنة 
مبنى رئاسة مجلس 

 الوزراء 

 

 
 

مبنى المجمع 

 المالي 

 

  راقوسوق األ

 المالية

  

 مبنى المجمع القضائي 

 

 

مبنى وزارة 

 الداخلية

 

 

الشكل 

الهندسي 

للواجهة 

 الرئيسية 

مستطيل يحقق نسبة 

هندسية جذرية مرتبطة 

 . بالنسبة الذهبية

  .  مربع

 

مستطيل هندسي 

  . النسبة

مستطيالن بينهما 
  . 45ية وزا

رج ديقاع متإ

لخطوط كتل 

الواجهة 

   . المستطيلة

الكتل 

 ساسية األ

المنخفضة مامية الكتلة األ

ذات وظيفة رئاسة مجلس 

الكتلة الخلفية و، الوزراء

هي و علىذات الرتفاع األ

  . وزارة الخارجية

كتلة واحدة 

  . يتوسطها المدخل

كتلة واحدة مثلثة 

 . المسقط

 ساسيةكتلة الدخول األ

ن جناحان جانبياو

باتجاه البوابة 

  . الخارجية

كتلتان  : ثالث كتل

ن بينهما جانبيتا

كتلة الدخول ذات 

الرتفاع 

  . المنخفض

 النوافذ

 المداخلو

ستطيلة بنسبة مالنوافذ 

مؤطرة و هندسية

المدخل ، بمشربيات

الرئيسي ذو  تصميم مميز 

  . في الواجهة

، النوافذ مستطيلة

مؤطرة بأقواس 

في الطابقين 

 . سفلاألو  علىاأل

كتلة المدخل 

مميزة في محور 

 . الواجهة

تسيطر على 

هة ستارة الواج

زجاجية بالكامل 

طار محاطة بإ

 . حجري

المداخل محصورة 

في زوايا المسقط 

  . المثلث

 

، النوافذ مستطيلة

المدخل الرئيسي مميز 

  . في محور الواجهة

النوافذ ضمن 

الجدار الزجاجي 

المحاط 

مقرنصات بال

  . الحجرية

المدخل محوري 

كتلته يميز 

الرتفاع 

  . المنخفض

العناصر 

 الزخرفية 

الزخارف ، المشربيات

  الهندسية

 المقرنصات  ل يوجد ل يوجد    قواساأل

 مواد
  كساءاإل

لمعاد الرخام ا الحجر الرحيباني المحلي 

تكوينه إضافة 

لستخدام 

منت المزجج ساإل

)السمنت المقوى 

باأللياف 

 G R (.الزجاجية

C 

   الحجر المحلي  الزجاجو الحجر

 
الحجر الرحيباني 

   المحلي

نوع 

 الواجهة 

 أكاديمية أكاديمية  تعبيرية أكاديمية  أكاديمية 

التعبير 

عن 

 الوظيفة 

يحقق  التعبير  محقق 

   عن مبنى عام

 محقق  محقق محقق
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  : نتائج المقارنة

  : ن معظم واجهات المباني العامة المعاصرة في مدينة دمشق تتشارك بالخصائص المعمارية التاليةإ

 على الطوابق المختلفة يقاع مكررفذ المستطيلة بإاالواجهات المستطيلة الشكل مع استخدام النو -1

براز لكتلة إو، شفافيتهو كذلك الستارة الزجاجية بالكامل بما يتناسب مع وظيفة المبنىو

  . الدخول بما يتناسب مع وظيفة المبنى العام

 

دخالها بطريقة معاصرة في التصميم إو استعارة عناصر معمارية مميزة لعمارة دمشق -2

المشربيات و حيث استخدمت الزخارف : المقرنصاتو قواساألو المشربياتو زخارفكال

قواس في مبنى المجمع المالي كذلك استخدمت األ، في مبنى وزارة الخارجية بصورة واضحة

  . كما استخدمت المقرنصات في بناء وزارة الداخلية

 

 

للتعبير عن هوية المكان الزجاج و كساء المستخدمة محلية من الحجر الرحيبانيمواد اإل -3

  . ارتباطها مع المحيط المعماري ككلو المبنية فيه

 

تحديد و تعبر عن وظيفتها العامة من حيث ضخامة المقياسأكاديمية المباني ذات تصاميم  -4

 أوالسمات المعمارية في الواجهات التي تميزها عن واجهات المباني السكنية و الدخول

  . غيرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االرتباط 

بالتراث 

من خالل 

 الواجهة 

 

مرتبط بالتراث من خالل 

دخال العناصر المعمارية إ

   بطريقة معاصرةالتراثية 

 

مرتبط من خالل 

 استخدام األقواس

 

 غير مرتبط 

 

 غير مرتبط 

 

  محقق
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  : واجهات المباني العامة المدروسة الكالسيكي فيمعايير الجمال و مقارنة تحقق أسس

المجمع  وزارة الداخلية

 القضائي

 البوابة الثامنة

 راق الماليةوسوق األ

 البوابة الثامنة

 المجمع المالي

رئاسة مجلس 

وزارة و الوزراء

 الخارجية

 المشاريع

تحقق الواجهات 

نسبة المستطيل 

محققة الذهبي 

النسبة الذهبية 

0.618 

 

 الجنوبية

الشمالية و

 ا  ليحقق توازن

 ا  معماري تداخال  و

يعطي جمالية 

 . مع الوظيفة

تحققت النسب 

في كتلة 

 المبنى.

 النوافذ

بواب األو

مستطيلة 

بنسب و الشكل

 جمالية

 عملية. و

تحققت نسبة 

 يالمستطيل الديناميك

في كتلة  الجذري 

 ةالواجهة ككل الرئيسي

محققة ن الجانبيتيو

 النسبة 

√2 
 

تحققت 

يل نسبة المستط

ي ف الديناميكي

كل من كتلة 

الدخول 

 الوسطية

 كذلك الكتلو

 الجانبية في

الواجهات 

 الجانبية 

ة تحققت نسب

المستطيل 

 الديناميكي 

في كتل الجذري 

حيث الواجهات 

شكلت في 

 يةالشمالالواجهتين 

الجنوبية و

المستطيل 

 الجذري ذا

 النسبة 

=√5 

1(+2*

0.618) .  
  

النسب 

 الهندسية 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 المقياس 

 

  : صرحي

 

 

 

  : نسانيإ

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 :االيقاع

 

  : الكتل

 

 

 : النوافذ

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 الوحدة 
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  : نتائج المقارنة

مكونات الجمال الكالسيكي من لقد حققت واجهات المباني العامة المعاصرة المدروسة بأغلبها 

  : خالل

 الذهبية للكتل المكونة للواجهات أوالجمال الكالسيكي النابع من النسب الهندسية الجذرية  -1

اعتمادها النسب الهندسية و بواباألو كالنوافذ ،كذلك للتفاصيل المعمارية ضمن الواجهاتو

  . المميزة

 

ة بهار بما يتناسب مع وظيفة المبنى العاماإلو تحقيق الضخامةو اعتماد المقياس الصرحي -2

  . المراجعينو التي يستخدمها عدد كبير من الموظفين

 

 

من  اا وعنصراا كتلي اا ما يحقق توازنيغلب التناظر على واجهات المباني العامة المعاصرة  -3

  . برز مكونات الجمال الكالسيكيأ

 

دخال العناصر فنياا مع إو معمارياا و شكلت الواجهات وحدة معمارية متكاملة وظيفياا  -4

النسيج العمراني و التي تحمل الهوية المحلية بشكل معاصر متناسب مع المحيطالمعمارية 

  . حولها

 

تحقيق فكرة المبنى العام المعاصر من  حيث تصميم المبنى  ككتلة كاملة بغرض أداء وظيفة  -5

  . وظيفة مختلفةاا من بناء آخر ذي ليس جزءو معينة
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 : التوصيات -4-2

ا وإيجاد بناء نموذجي لكل جهة منه ،النموذجية للمؤسسات الحكوميةبناء األبنية الحكومية   -1

يأخذ في اعتباره خصوصية المكان والوظيفة والنسيج العمراني وعدم التكرار الذي يؤدي إلى ظهور 

تجاهات المعمارية للمباني ص التنوع والثراء في األنماط والما يقضي على فر ،هياكل متشابهة

  . الحكومية

بحيث تعبر الواجهة عن  ،موضوعاا و ت المباني الحكومية بوجه خاص شكالا الهتمام بواجها -2

سس الجمالية المميزة للجمال مع مراعاة األ اقتصادياا  أو خدمياا  أو ادارياا  اءا وظيفة البناء سواء كان بن

ا يضفي موحدة التشكيل المعماري للواجهات و توازنو نسب هندسية مميزةو الكالسيكي من تناظر

  . بشكل عاملمسة جمالية للمبنى 

ما  ،البناء وعدم انسجام المفردات المعمارية بينهماومية لتجنب التنافر بين السور إعطاء األه -3

في الوحدة المعمارية التي يجب أن  للذاكرة وتشتت للبصر وإرباك يؤدي إلى تشويش بصري وإجهاد

 . البناء تتسم بها المباني في المدينة وإيجاد ترابط بصري وفراغي بين السور و

وأن تحافظ  ،التطلع نحو مزيج عمراني يجمع الطراز التقليدي للمدينة مع الطراز الحديث -3

  .ستدامةعلى نواحي القليدية والحرص فيها األبنية الحكومية على جوهر العمارة العربية الت

 لالحسبان عند القيام بأي توسع وأوأخذ ذلك في  ،التأكيد على الهوية المعمارية لمدينة دمشق -4

 . المناطق الخضراء أويكون ذلك على حساب إزالة المعالم التاريخية واألثرية 

ت الهندسية التأكيد على مشاركة كل من كلية الهندسة المعمارية وكلية الفنون مع الجها -5

يكون هناك أي  بالتنفيذ حتى ل من الفكرة وانتهاءا  والمعمارية الحكومية في جميع مراحل العمل بدءاا 

ويبعد عنها أي تشوه  ،عمراني يشّذ عن النسيج العمراني الذي يؤّكد هويّة المدينة تغييب

 . ونرى اليوم أن مبادرات من هذا القبيل قد بدأت وهو أمر يدعو للتفاؤل  ،بصري

وهي محصلة تفاعل  ،تعميق الفهم في المجتمع بأن العمارة هي اإلحساس األمثل للجمال -6

  .الشخص مع بيئته التي تحيط به

بيئتها و فتهاثقاو تعبر عن تراث المدينة معماريةالمباني الحكومية بمفردات   التزام واجهات  -7

تعبر  (ن اختلف تصميمها إ)و دون الجتهاد المتباين بحيث تكون واجهات جميع المباني الحكوميةمن 

  . العالميةو عن معنى واحد يلتزم بالمعايير المعمارية المحلية

كليات العمارة في  فيات المحلية من معماريين تخرجوا مكان على الخبرالعتماد قدر اإل -8

 .عماراإلو ليساهموا في عملية البناء ،عطاء الفرصة الكاملة لهمإو لسوريةالجامعات ا

 ،الهتمام بصيانة القديم منهاو بنية حكومية لئقة جمالياا أجل أمكانيات من توظيف جميع اإل  -9

مباني التراثية التي تستخدمها خاصة في الو ،ل يكون التحديث فيها على حساب واجهاتها الحاليةأو

 . دارات الحكوميةاإل

المعايير المعمارية مع جمالية تصميم الواجهات في المباني الحكومية و ن تطبيق المقاييسإ -10

لى روح جديدة في العمارة في كل بناء إموضع البحث في هذه الدراسة تشير التي كانت  الجديدة

 تيعاب معطياتاسو قدر على فهمالمعماريين السوريين الذين هم األذلك بفضل و ،حكومي جديد
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فضل من سلوب ناجح في اختيار األأنه أثبت أ ،لوب المسابقات المعمارية المتبعسأو حضارة المدينةو

 . بين التصاميم المعمارية التي تقدم الى الجهة العارضة
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 .اٌّصر٠خ
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  ملحق 

 

 المباني العامة الحكومية في مدينة دمشق:

 
 

 العنوان الصفة الجهة

ةدمشق كفرسوس ملك      مبنى رئاسة مجلس الوزراء       

ية
ج
ر
خا
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رة
زا
و
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ر
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و

 

و مبنى وزارة الخارجية 

 المغتربين
 دمشق كفرسوسة ملك

ة 
خلي
دا
 ال
رة
زا
و

 

 دمشق كفرسوسة   ملك مبنى وزارة الداخلية 

ل
عد
 ال
رة
زا
و

 
 المزة  ملك  مبنى وزارة العدل 

 

 
 

 الثقافة ةوزارمباني 

 

 العنوان الصفة الجهة

 الروضة إيجار اإلدارة المركزية

 الروضة   مبنى المطبوعات + إدارة مركزية

 المؤسسة العامة للسينما
 شارع الثورة ملك قسم الصوت

 طار الجسر الثانيطريق الم ملك معمل الترجمة

 الصالحية ملك مسرح الحمراء مديرية المسارح والموسيقا
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 أيار29شارع  ملك مسرح القباني

 ساحة األمويين ملك مكتبة األسد

 ساحة األمويين   الهيئة العامة لدار األسد للثقافة والفنون

 ملك مبنى المعهد العالي للموسيقا والفنون المسرحية
د للثقافة حرم دار األس

 والفنون

 الشام الجديدة ملك الصاالت المتعددة+ المسح المغطى -مجمع الباسل الثقافي 

 المديرية العامة لآلثار والمتاحف
 إسالمي

 برامكة ـ جسر السيد الرئيس ملك
 بيزنطي

 برامكة ـ جسر السيد الرئيس ملك المديرية العامة لآلثار والمتاحف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارة الصحةمباني 

 

 العنوان الصفة الجهة

 شارع البرلمان -الشعالن  ملك مبنى الوزارة المركزي

 شارع البرلمان -الشعالن  ملك األبنية الخلفية التابعة لوزارة الصحة

 شارع البرلمان -الشعالن  ملك مبنى المالية

 يمجمع ابن النفيس الطب ملك مبنى الصيانة ومديرية األبنية

 العباسيين ملك المرآب

المعهد 

 الصحي

 المعهد الصحي
تابع لمديرية 

 صحة دمشق

 خلف وزارة النفط -العدوي 

المستودعات العامة التابعة للرقابة الدوائية في 

  كفر سوسة

 شارع حلب -الغساني ملك التأمينات  مديرية مخابر الصحة العامةمديرية 
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مخابر 

الصحة 

 العامة

 االحتماعية ابن النفيس -مخبر السل المرجعي 
 

 مركز المعلومات السمية في مشفى المجتهد
 

مجمع 

الباسل 

 التعليمي 

 مجمع الباسل  التعليمي

 ملك

 
 المزة مستودع الرعاية

 الميسات مستودع اللقاحات

 داريا مدرسة التمريض -مستودع المطبوعات 

 و رمانةأب مستودع اللوازم واآلليات والمنظمة

 الروضة مستودع االدوية

 الغوطة مستودع االدوية

 السبينة مستودع وزارة الصحة

 الميسات مستودع المواد المخبرية

 ابن النفيس دائرة االطراف الصناعية

مجمع 

 الميسات

 مجمع الميسات

 ملك

 ساحة الميسات

 صاالت فارغة قيد الترميم
 

 مركز الباسل دائرة الرقابة السريرية

 المستودع
 

دائرة  -برنامج السجل الوطني لالورام 

 االمراض المزمنة
 مجمع الباسل

 العيادات الشاملة دائرة االمراض المزمنة -مركز السكري 

 مجمع الباسل دائرة االمراض المزمنة -مركز القلب

 مجمع الباسل دائرة صحة الفم واالسنان

 مجمع الباسل يةدائرة الصحة النفس

 مجمع الباسل دائرة القرى الصحية

 ابن النفيس مستودع اللقاحات

 مجمع ابن النفيس الطبي ملك مبنى الدراسات االستراتيجية

 داريا ملك مدرسة التمريض

 برزة ملك لمستوصف مديرية التجهيزات الطبية

 

 

 

 

 

 

 و وزارة العمل   وزارة الشؤون االجتماعيةمباني  

 

 العنوان الصفة الجهة

 شارع الثورة  ملك وزارة مبنى ال

 ساحة النجمة إيجار بناء ساحة النجمة

 ساحة المحافظة إيجار البناء الثالث

 المزة شيخ سعد   مشروع المسح االجتماعي

 مشروع قاعدة البيانات لسياسة سوق العمل

 ع تمكين المرأة والحد من الفقرمشرو بناء الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات  

 مشروع برنامج العمل الالئق

 مركز التاهيل المهني للعاجزين في برزة   مشروع مركز رائد لالرشاد الوظيفي 

 مبنى مديرية ريف دمشق   مشروع التاهيل المجتمعي
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 باب الجابية إيجار مديرية الشؤون االجتماعية والعمل بدمشق

جتماعية والعمل بريف مديرية الشؤون اال

 دمشق
 ساحة المرجة  

 كفرسوسة ملك معهد تأهيل المكفوفين

 باب مصلى ـ جانب كراج السويداء ملك معهد التربية االجتماعية للفتيات

 العنوان الصفة 

ة 
س
س
مؤ
ال

ة 
ام
لع
ا

  
  
ت
نا
مي
تأ
لل

ية
ع
ما
جت
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 شارع بور سعيد جانب المحافظة ملك االدارة العامة 

 برامكة مقابل كلية التجارة ملك ع المدينة فر

 شارع الفردوس مقابل فندق الشام ايجار فرع الريف

 زبلطاني ملك مكتب تشغيل دمشق

 باب مصلى ـ جانب كراج السويداء ملك معهد الصم 

     الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات

ة 
يئ
ه

ة 
ح
اف
مك

لة
طا
الب

 

   ملك اإلدارة المركزية

     مركز التدريبي بدمشقال
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 موقف وزارة التربية -شارع الشهبندر -أبوجرش إيجار المبنى األول

 عين كرش -مزرعة  إيجار المبنى الثاني

   المبنى الثالث
جانب بلدية -شارع فلسطين-مخيم اليرموك

 اليرموك

 جانب مقبرة اليرموك الجديدة-شارع اليرموك   المبنى الرابع

 العفيف -الجسر االبيض إيجار المبنى الخامس
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 شهبندر -سبع بحرات إيجار 1المبنى السادس

 دوار سوق الخضرة -شارع األمين   2المبنى السادس

 مخيم الرمدان ملك المبنى السابع

 السبينة مخيم ملك المبنى الثامن

 مخيم السيدة زينب ملك المبنى التاسع

 خان الشيح ملك المبنى العاشر 

 مخيم جرمانا ملك المبنى الحادي عشر

 مخيم خان دنون ملك المبنى الثانمي عشر

 

 

 األوقافوزارة مباني 

 

 العنوان الصفة الجهة

 سات ساحة المي –ركن الدين    االدارة المركزية لوزارة االوقاف

 قبو جامع العثمان  -ساحة الميسات  –ركن الدين    مبنى الوزارة الثاني

ة 
ري
دي
م

  
ق
ش
دم

 

 جسر فكتوريا  -المرجة   ملك مديرية االوقاف ـ بناء الحايك 

 مبنى وزارة الزراعة  -الحجاز   ملك مديرية االوقاف ـ وزارة الزراعة  

 

 اإلدارة المحليةمباني 

 

انالعنو الصفة الجهة  

 تنظيم كفرسوسة ملك مبنى الوزارة -البناء األول
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ح
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     دائرة خدمات دمشق القديمة

     مركز انطالق الشمال

   ملك دائرة خدمات القابون

     مركز انطالق البولمان

     مديرية االنتاج 

     مديرية الدراسات الفنية

اء
طف
ال
 ا
ج
فو

 

   ملك المركز الرئيسي

   ملك ملحق مبنى مكاتب المركز الرئيسي

   ملك مركز اطفاء الربوة

   ملك مركز اطفاء المزة

   ملك مركز اطفاء االشمر

   ملك مركز اطفاء الشيخ محي الدين

     مركز اطفاء النصر

     مركز اطفاء ابن النفيس

   ملك مركز اطفاء القابون

   ملك دمر مركز اطفاء

   ملك مركز اطفاء الخانجي

   ملك مركز اطفاء االمين

ق 
ش
دم
ة 
ظ
اف
ح
م

 

ت
ما
خد
 ال
ر
وائ
د

 

ن
بو
قا
 ال
ية
لد
ب

 

   ملك دائرة خدمات القابون

   ملك مركز صيانة القابون

   ملك مركز نظافة القابون

   ملك مركز نظافة حي تشرين

   ملك مركز نظافة حي المصانع

     مقر لجنة حي القابون

   ملك مقر لجنة حي تشرين

   ملك مقر لجنة حي المصانع

   ملك مركز انطالق كراج العباسيين

   ملك مركز انطالق البولمان

دم
لق
 ا
ية
لد
ب

 

   ملك دائرة خدمات القدم

   ملك مبنى دائرة خدمات القدم القديم

   ملك مركز الصيانة

ي
ع
نا
ص
 ال
دم
لق
 ا
مع
ج
م

 

مبنى 

ادارة 

 المجمع

   ملك

محالت 

 مؤجرة 
   ملك

كتل 

 طابقية
   ملك

محالت 

 مؤجرة
   ملك

ق 
ش
دم
ة 
ظ
اف
ح
م

 

ت
ما
خد
 ال
ر
وائ
د

 

ة 
دي
بل

ر
وب
ج

 

   ملك دائرة خدمات جوبر

   ملك مركز صيانة جوبر

   ملك دائرة خدمات المهاجرين

زة
ر
 ب
ية
لد
ب

 

ات برزة + فرع مكافحة دائرة خدم

 المخدرات
   ملك

   ملك مستوصف المحافظة

   ملك برزة مركز صيانة
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   ملك مركز التظافة

زة
لم
 ا
ية
لد
ب

 

   ملك دائرة خدمات المزة

   ملك لإلسكانالعامة  المؤسسة

   ملك االتحاد النسائي

ة 
دي
بل

جة
رو
سا

 

     دائرة خدمات ساروجة

 الصيانة مركز
أمالك 

 عامة
  

   ملك دائرة خدمات الشام الجديدة

ة 
دي
بل

ر 
كف

سة
سو

 

     دائرة خدمات كفر سوسة

     مركز الصيانة

ق 
ش
دم
ة 
ظ
اف
ح
م

 

ت
ما
خد
 ال
ر
وائ
د

 

     دائرة خدمات الشاغور

     دائرة خدمات ركن الدين

 باب سريجة إيجار دائرة خدمات القنوات

 باب مصلى -دمشق  ملك الميداندائرة خدمات 

ر
دم
ة 
دي
بل

 

 ملك مبنى اول -دائرة خدمات دمر 
دمر جسر دمر مقابل حديقة 

 المنشية

 ملك مبنى ثاني
دمر جسر دمر مقابل حديقة 

 المنشية
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 النفط والثروة المعدنيةمباني 

 

 العنوان الجهة

 جادة الخطيب -العدوي  -دمشق االدارة المركزية -مبنى وزارة النفط 

ية
ط
نف
 ال
ت
قا
شت
لم
 ا
يع
ز
تو
 و
ر
ري
تك
 ل
مة
عا
ةال
س
س
مؤ
ال

 

 13دمر ـ الجزيرة  الشركة السورية للنفط

 شقة 2-الشركة السورية لنقل النفط 
طيبي  -12شارع الحمراء بناء رقم

 وحجار 

شركة محروقات 

 )فرع دمشق(

 حجاز ـ مبنى مال وماضي مبنى الفرع 

 مخيم ـ جانب سكة القطاردوار ال 202مستودع الزيوت

 مستودع الدحاديل
دحاديل ـ أول مدخل الدحاديل من 

 دوار المخيم 

 قسم التشغيل والصيانة
قابون ـ مقابل الشركة العامة 

 للصناعات النسيجية

محطة محروقات 

 المزة
 مزة ـ خلف بنك الدم

محطة محروقات 

 األمويين
 جمارك ـ جانب وزارة التعليم العالي 

 دمر الطريق العام محطة دمر    

 محطة غرب الميدان
ميدان ـ نهر عيشة ـ أمام مبنى وزارة 

 النقل

ة 
س
س
مؤ
ال

ة 
ام
لع
ا

ر 
ري
تك
ل

ع 
زي
تو
و

ت 
قا
شت
لم
ا

ية
ط
نف
ال

 

شركة محروقات 

 )فرع دمشق(

 قدم ـ طريق درعا القديم محطة القدم

 شارع بغداد محطة األزبكية

 نب نادي قاسيوناستراد برزة ـ جا محطة برزة

ع 
زي
تو
 و
ت
قا
رو
ح
لم
 ا
كة
ر
ش

ية
ط
نف
 ال
ت
قا
شت
لم
ا

 

 ساحة الحجاز مديرية التشغيل والصيانة+مديرية المالية

 القابون مديرية اآلليات

 مديرية المشروعات
جانب شرطة   -مهاجرين مصطبة 

 فوق مدرسة اليقظة  -الصالحية

 الفردوس مديرية التخطيط واإلحصاء

 غازإدارة عمليات ال

   مبنى اإلدارة

   مبنى اإلدارة القديم

مبنى اآلليات القديم + 

 فرع دمشق
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 الريمباني 

 

 العنوان الصفة الجهة

ل 
قب
ن 
 م
لة
غو
ش
لم
 ا
ي
ان
مب
ال

ة 
يئ
له
وا
ي 
ر
 ال
رة
زا
و

ية
ائ
لم
د ا
ر
وا
لم
 ل
مة
عا
ال

 

الهيئة العامة للموارد  وزارة الري

 المائية اإلدارة المركزية
 حرستا ـ اتوستراد حمص ملك

ي
ض
را
أل
 ا
ح
ال
ص
ست
ال
ة 
ام
لع
 ا
سة
س
مؤ
ال

 

 المالكي جادة البزم ايجار مكتب دمشق

 عدوي  ملك دار الضيافة

 عدوي  ملك دار الضيافة

 حي التضامن مسبق الصنع ملك دار الضيافة

 حي التضامن مسبق الصنع ملك دار الضيافة

 دويحي الع ايجار مكتب التنمية سابقا  

 

 

 هيئة البحث العلميمباني 

 

 العنوان الجهة

 الهيئة العامة للبحث العلمي
مبنى  -خلف المصرف المركزي -السبع بحرات 

 رئاسة مجلس الوزرء القديم
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 الكهرباءمباني 

 العنوان الصفة الجهة

مبنى المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة 

 الكهربائية
 نيسان مقابل الكارلتون17ارع البرامكة ـ ش ملك

 كفرسوسة ملك مبنى محطة كفرسوسة

 عرنوس شارع الروضة  ملك مبنى عرنوس

 الهامة  ملك مبنى التدريب والضيافة بالهامة

 شارع الثورة بجانب المصالح العقارية ملك مبنى محطة تحويل الثورة

 دوار المطار ملك مبنى الضيافة

 قابون ال ملك مركز تنسيق القابون

 باب شرقي  ملك المرآب المركزي

ء 
با
ر
كه
ة 
رك
ش

ق
ش
دم

 

 محطة باب شرقي ملك مكتب خدمة باب توما

 مقابل صالة الكندي ملك مجمع دمشق

   ملك قسم كهرباءاليرموك الجديد

   ملك قسم كهرباء اليرموك القديم

   ملك مجمع القابون

ة 
رك
ش

ء 
با
ر
كه

ف 
ري

ق
ش
دم

 

 دمشق ـ القابون   ملك مقر ادارة الشركة

 الناصرية ملك الشركة العامة لتوليد الكهرباء في الناصرية

   ملك الشركة العامة لتوليد تشرين

     مشروع توسيع محطة تشرين

ة 
اق
ط
 ال
ل
نق
 و
يد
ول
 لت
مة
عا
 ال
سة
س
مؤ
 ال
ية
بن
أ

ية
ائ
رب
كه
ال

 

 نيسان مقابل الكارلتون17البرامكة ـ شارع  ملك مبنى المؤسسة الثاني

 نيسان مقابل الكارلتون17البرامكة ـ شارع  ملك نى المؤسسة األولمب

 عدرا البلد قرب معمل سار ملك مستودع عدرا المركزي

 القابون ملك  المستودع المركزي بالقابون

 القدم -الميدان  ملك مستودع الميدان

 الميدان ـ القدم ملك المرآب المركزي

 القابون ملك مرآب القابون

 الصبورة ملك لمشتل وأبنية الضيافة بالصبورةا

 القابون ملك مبنى الضيافة بالقابون

 فكتوريا ملك مبنى فكتوريا

 مقابل حديقة الجاحظ ملك  سكن الوزير -مبنى الفرسان 
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 البيئةمباني 

 العنوان الصفة الجهة

 وزارة البيئة

 ساحة المحافظة ايجار مبنى الوزارة

 كفرسوسة مؤقت مبنى اإلدارة المحلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصناعةمباني 

 الجهة
الص

 فة
 العنوان

بغ
للت
ة 
ام
لع
 ا
سة
س
مؤ
ال

 

 دمشق ـ صالحية   مبنى المديرية العامة سابقا  

 أيار29دمشق شارع    مبنى فرع المنطقة الجنوبية

 دمشق ـ  سويقة   مبنى النقل 

 سويقة  دمشق ـ   مبنى الزراعة

 دمشق ـ السويقة   مبنى مديرية فرع المكافحة بدمشق

 دمشق ـ القدم ملك التجمع الصناعي الجديد

 دمشق ـ قصاع   مركز بيع القصاع

 دمشق ـ صالحية   مركز بيع الجسر األبيض

 دمشق ـ مزة   مركز بيع المزة

 دمشق ـ مخيم اليرموك   مركز بيع اليرموك

 دمشق ـ الحريقة   المالية مستودع أرشيف

 دمشق ـ الخراب   مستودع أرشيف المالية

الشركة 

العامة لصنع 

 السجاد

 قدم ـ حوش بالس    

ال ر
ش

ة 
ك

عا
ال

ة 
م لد
ل

غ
با ة

 زبلطاني  -دمشق  ملك االدارة  
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 دمشق ـ دباغات ملك المعمل االول ) مؤمم(

 دمشق ـ دباغات ملك المعمل الثاني )مؤمم(

 ريف دمشق ـ عين ترما ملك ثالث )مؤمم(المعمل ال

 ريف دمشق ـ زبلطاني ملك المعمل الرابع

   الشركة الحديثة للكونسروة والصناعات الزراعية
 الغوطة

 القابون

 اتوستراد المزة ملك مركز االختبارات واألبحاث الصناعية

   ملك مجمع مراكز التدريب المهني

 الثورة  شارع ايجار مديرية صناعة دمشق

 ساحة يوسف العظمة  ايجار مديرية صناعة ريف دمشق

ت 
عا
نا
ص
 لل
ة 
ام
لع
 ا
سة
س
مؤ
ال

ية
س
ند
له
ا

 

 برامكة  إيجار المؤسسة العامة للصناعات الهندسية

 شارع الفردوس ايجار صالة عرض

 حي البرامكة ملك مركز صيانة

 قدم عسالي سبينة صغرى ملك اإلدارة وتوابعها + مركز الصيانة

   ملك مجمع البرادات

   ملك مباني خدمية

   ملك معمل األدوات المنزلية

 حوش بالس ملك معمل القوالب

 القدم ملك الشركة العامة لصناعة الكابالت

 القابون ملك الشركة العربية السورية للصناعات االلكترونية ـ سيرونيكس

الشركة 

السورية 

لأللبسة 

 الجاهزة)وسيم(

 الفوطة الشرقية ملك ةمقر الشرك

 مزة فيالت غربية   ملك المؤسسة العامة لالسمنت ومواد البناء

 

 

 

 

 االتصاالت والتقانةمباني 

 العنوان الصفة الجهة

 مقابل البرلمان -شارع العابد    مبنى وزارة االتصاالت والتقانة

 حديقة تكنولوجيا المعلومات -دمشق    IT PLAZAمبنى 

 الحجاز ملك لعامة للبريد االدارة ا

 المزة   مكتب بريد دمشق الجديدة

 اليرموك إيجار مكتب بريد اليرموك

 الحريقة إيجار مكتب بريد ابن خلدون

 التجهيز إيجار مكتب بريد أمية

 باب توما إيجار مكتب بريد القصاع

 جوبر إيجار مكتب بريد جوبر

 مساكن برزة إيجار مكتب بريد مساكن برزة

 مساكن الزاهرة القديمة إيجار مكتب بريد الزاهرة

 مشروع دمر   مكتب بريد مشروع دمر

 أبو رمانة   مكتب بريد الجالء

 المهاجرين إيجار مكتب بريد المهاجرين

 ركن الدين   مكتب بريد ركن الدين
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 باب مصلى إيجار مكتب بريد باب مصلى

 دمر البلد إيجار مكتب بريد دمر البلد

 القدم إيجار بريد القدم مكتب

 القزازين   مكتب بريد القزازين

 مزة مساكن شعبية إيجار مكتب بريد مساكن شعبية

 البرامكة   مكتب بريد الجامعة

 الفتالة   مكتب بريد المدينة الجامعية

 الزبلطاني   مكتب بريد النقل

 مطار دمشق الدولي   مكتب بريد المطار

  مزة   مكتب بريد العدل

 تنظيم كفر سوسة   مكتب بريد تصديق الوثائق

االدارة المركزية للمؤسسة العامة 

 لالتصاالت
 فيالت غربية -اتوستراد فايز منصور -المزة  ملك

 آخر اتوستراد المزة ملك D3مركز المزة 

 خلف سوق الخجا -شارع الثورة  ملك مركز هاتف الثورة

   ملك D1-D2مركز اتصاالت المزة 

 نيسان 7شارع  ملك ز هاتف كفر سوسةمرك

 جانب السوق المركزي -ضاحية دمر السكنية  ملك مركز هاتف دمر

 جانب السوق -شارع مخيم فلسطين  ملك مركز هاتف اليرموك

 جانب ساحة شمدين -ركن الدين  ملك مركز هاتف ركن الدين

 القابون ملك مركز هاتف القابون

 جلنب معهد الصم والبكم -برزة الفوقاني  اتوستراد ملك مركز هاتف برزة

 آخر خط السكة -مهاجرين  ملك مركز هاتف المهاجرين

 جانب مديرية التربية -شارع بغداد  ملك مركز هاتف بغداد

 جانب المركز الثقافي -شارع الجالء  ملك مركز هاتف الجالء

 ملك مركز هاتف حفير الفوقا
 -وسط البلد  -حفير الفوقا -صيدنايا  -ريف دمشق 

 جانب البلدية

 

 

 هيئة تخطيط الدولةمباني 

 

 العنوان الصفة الجهة

ط 
طي
خ
 ت
ئة
هي

لة
دو
ال

 

 ركن الدين ابن النفيس ملك مبنى االدارة المركزية

 

 

 :االقتصاد والتجارةوزارة مباني 

 

 العنوان الصفة الجهة

 مشترك مع هيئة تخطيط الدولة   بناء ابن النفيس 

 بوابة الصالحية   الصالحية  بناء
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 مقابل فندق الشام   بناء المحامين

 برزة جانب كازية حاميش   بناء المخبر المركزي

     بناء المركز التدريبي

ية
الك

ته
س
ال
 ا
مة
عا
 ال
سة
س
مؤ
ال

 

 برج الثامن من آذار الزبلطاني سوق الهال ملك مبنى المؤسسة

 نابرامكة خلف وكالة سا ملك مجمع األمويين

 ملك مجمع ابن النفيس
، خلف مبنى وزارة 8السوق التجاري منطقة 

 التموين

 زبلطاني مقابل سوق الهال الجديد ملك مجمع آذار

 مقابل حديقة ابن عساكر ملك مجمع ابن عساكر

 زبلطاني جانب سوق الهال ملك برج الزبلطاني مع مبنى المجمع

ية
الك

ته
س
ال
 ا
مة
عا
 ال
سة
س
مؤ
ال

 

 برزة قرب الكازية ملك مجمع برزة

 طريق اتوستراد مساكن برزة, بعد الكازية ملك مستودع جملة برزة

 مزة اتوستراد جانب خدمات المزة ملك مستودع جملة المزة

 دوار كفرسوسة ملك مستودع تشرين

 مقابل أبنية مسبق الصنع, خلف مشفى حاميش ملك مستودع آذار

 بنايات الروستجارة مقابل  إيجار صالة تشرين

 اتوستراد العدوي جانب فرن العدوي إيجار صالة التجارة

 مزة جبل جانب بلدية المزة إيجار صالة مزة جبل

 شمال شارع بغداد موقف السادات ملك صالة الخطيب الشعبية

 ساحة باب مصلى , أول طريق الزاهرة ملك صالة باب مصلى
ية
الك

ته
س
ال
 ا
مة
عا
 ال
سة
س
مؤ
ال

 

 ساحة العباسيين إيجار باسيينمجمع الع

 السبينة جانب الثكنة العسكرية, بعد شركة الكابالت ملك أرض السبينة

 مهاجرين عفيف ملك صالة العفيف

 مهاجرين شورى جانب عقدة ذي الكفل ملك مركز شورى

 مهاجرين شطة جانب الجسر ملك مركز الشطة

 ية التجارية للبناتعدوي انشاءات مقابل الثانو ملك مركز العدوي

 مهاجرين جادة ابن جديد ملك صالة خورشيد

 باب توما خلف كنيسة الصليب ملك مركز قصاع الفرنسي

 جوبر قرب السوق التجاري ملك مركز جوبر الجديد

 / عدوي5جادة الخطيب / ملك صالة الخطيب النموذجية

س
مؤ
ال

ة 
س

ة 
ام
لع
ا

ته
س
ال
ا

ية
الك

 

صالة مزة فيالت الغربية 

 لشعبيةا
 مزة فيالت غربية ملك
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 جوبر موقف الكازية ملك مركز جوبر القديم

 برزة امتداد شارع فوزي القاوقجي ملك مركز برزة البلد

 الشيخ محي الدين سوق الجمعة ملك مركز الشيخ محي الدين

 ركن الدين صالحية ملك مركز الشيخ ابراهيم

 ركن الدين موقف الجبة ملك صالة الجبة

 البناءاألول 3دمر مشروع ج ملك صالة دمر

 قنوات حلبوني جادة الحجاز ملك صالة الحلبوني

 مزرعة امتداد شارع االيمان ملك صالة المزرعة

ية
الك

ته
س
ال
 ا
مة
عا
 ال
سة
س
مؤ
ال

 

 باب شرقي كنيسة األرمن ملك مركز القشلة

 شارع بغداد موقف القزازين ملك مركز القزازين

 برامكة جانب حديقة طالئع البعث ملك صالة البرامكة

 اتوستراد برزة بناء فرع العمران بدمشق ملك صالة العمران

 المنطقة الصناعية الطريق العام ملك صالةا لصناعية

 ساحة باب مصلى أول طريق الزاهرة ملك صالة باب مصلى

 دمر شارع بيروت قرب الحديقة ملك مركز دمر قديم

 دمر شارع بيروت كمل مركز دمر جديد

 ركن الدين أبوجرش ملك منزل ركن الدين

 فيالت شرقية ملك مركز خالد بن الوليد

ية
الك

ته
س
ال
 ا
مة
عا
 ال
سة
س
مؤ
ال

 
 مزة خلف صالة الجالء ملك مركز مزة فرنسي

 مفرق كفرسوسة ساحة كفرسوسة ملك مركز دوار كفرسوسة

 ميدان كورنيش الغواص ملك مركز الغواص

 مجتهد بستان الفوال مقابل مدرسة مصطفى جريد ملك رالمنصو

 مسامن برزة اتوستراد ملك صالة مساكن برزة الشعبية

 خلف المشفى موازين داخل الحديقة ملك صالة المجتهد

 بناء الشركة العامة لألحذية باتا ملك مركز برزة الجديدة

 لتجاريالمنطقة الصناعية السوق ا ملك مركز المنطقة الصناعية

 جادة الجوهري شارع خالد بن الوليد ملك صالة االطفائية

 ميدان حقلة جانب المقبرة ملك صالة ميدان حقلة

المؤسسة 

العامة 

االستهالكية 

فرع ريف 

 زقاق الحطاب -الميدان    مستودع الميدان

 بناء البلدية -ضاحية    الحسينية

 مفرق صحناياطريق درعا القديم مقابل    المطاحن
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 جانب وحدة المياه -ضاحية الباردة    الباردة دمشق

 مفرق دير علي   الكسوة الشرقية

المؤسسة 

العامة لتوزيع 

المنتجات 

 النسيجية

 سندس

 بناء الجراقي -جادة بندق  -شارع العابد  -دمشق  ملك اإلدارة العامة

 جانب تصوير هوليود -موقف االنتاج  ملك حرستا

 بناء حسين نطيخة -شارع الجالء -ساحة السريان  ملك قطنا

المؤسسة 

العامة لتوزيع 

المنتجات 

 النسيجية

 سندس

 جانب الفرن اآللي -حي الروضة  ملك مستودع جرمانا

ية
ط
يا
حت
ال
 ا
ز
اب
خ
لم
 ا
نة
ج
ل

 

إدارة المخابز الحتياطية 

 +مخابز المزة
 نزلة جامع األكرم -المتحلق الجنوبي  ملك

 شارع ابن العميد -ركن الدين  ملك مخابز ابن العميد

 مقابل مديرية النقل -المسلخ  -جوبر  ملك مخابز المسلخ بجوبر

 جانب المؤسسة االستهالكية -العدوي  ملك مخبز العدوي

 جانب المستوصف -مساكن برزة  ملك 1مخبز برزة 

 مخفر الشرطة -مسبق الصنع  ملك مخبز برزة مسبق الصنع

 البلدة القديمة قرب الجامع -القابون  ملك مخبز القابون

 مخبز العمارة

 

 

 شارع الملك فيصل -العمارة  ملك

ية
ط
يا
حت
ال
 ا
ز
اب
خ
لم
 ا
نة
ج
ل

 
 ساحة شمدين -ركن الدين  ملك مخبز الوحدة

 خلف مؤسسة الكهرباء -شارع اليرموك  ملك مخبز اليرموك

 مقابل جامع العزيز -الزاهرة  ملك مخبز الزاهرة

 الشيخ سعد ـ سوق الخضرة ملك بز مزة شيخ سعدمخ

 شريبيشات -قبر عاتكة  ملك مخبز قبر عاتكة

 مقابل فرع المرور -االطفائية  ملك مخبز االطفائية

 مقابل القنصلية السعودية -مزة فيالت  ملك مخبز بناء الجمعية

ية
آلل
 ا
ق
ش
دم
ع 
ر
 ف
ز
اب
خ
 م
ي
ان
مب

 

   ملك الشركة العامة للمخابز اآللية

   ملك مخبز المزة

   ملك مخبز اليرموك

   ملك مخبز ابن النفس

   ملك مخبز برزة

   ملك مخبز دمر
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   ملك مخبز الشاغور

   ملك إدارة الفرع

المؤسسة 

العامة 

 للمناطق الحرة

 المزة  ملك مبنى االدارة العامة

 المزة  ملك المنطقة الحرة بدمشق

 مدينة المعارض طريق المطار ملك رض واألسواق الدوليةالمؤسسة العامة للمعا

الشركة العامة 

 للمطاحن

 مساكن برزة ايجار مبنى الشركة

 الميدان  ملك مطحنة آذار

 

 

 :مصرف سوريا المركزيمباني 

 

 العنوان الصفة الجهة

     مصرف سوريا المركزي

 خلف المبنى الرئيسي   ملحق مبنى المصرف المركزي

 

 

 :هيئة االستثمار السوريةمباني 

 العنوان الصفة الجهة

 جزء من المبنى القديم لرئاسة مجلس الوزراء ملك هيئة االستثمار السورية

 

 التنمية االدارية وزارة مباني 

 

 العنوان الصفة الجهة

 توسع مشروع دمر  ملك التنمية االدارية وزارة 

 

 :تفتيشالو الهيئة المركزية رقابة

 

 العنوان الصفة الجهة

 دمر الجزيرة ملك مبنى رئاسة الهيئة
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 :الماليةوزارة  مباني 

 

 العنوان الصفة الجهة

 مبنى وزارة المالية ملك اإلدارة المركزية

   ملك مديرية مالية دمشق

 

 

 :النقلوزارة مباني 

 

 العنوان الصفة الجهة

اإلدارة  

 المركزية

 أبو رمانة شارع الجالء ملك وزارة النقلمبنى 

 مبنى مديرية نقل دمشق
ملك 

 وايجار
 زبلطاني  بجانب األفران اآللية بجوبر

ي
ز
جا
ح
 ال
ي
يد
حد
 ال
ط
خ
 لل
مة
عا
 ال
سة
س
مؤ
ال

 

 الحجاز ـ القنوات ملك مبنى اإلدارة

 محطة القدم ملك مديرية الجر واآلليات

 محطة القدم ملك بناء معمل القدم

 محطة القدم ملك مستودع القدم بناء

   ملك مديرية الخطوط والمباني

 الميدان ملك مديرية استثمار العقارات

 الميدان ملك مديرية العقود

 الميدان ملك مديرية التخطيط واإلحصاء

 الميدان ملك مديرية الحسابات

 القدم ملك مديرية الشؤون الفنية

يد
حد
 ال
ط
طو

خ
 لل
مة
عا
 ال
سة
س
مؤ
ال

ة 
ي

ية
ر
سو
ال

دم 
لق
 ا
طة
ح
م

 

البناء الحجري 

 القديم
 القدم-دمشق  ملك

صالة الركاب 

 القديمة
 القدم-دمشق  ملك

 القدم-دمشق  ملك مبنى الطواقم

صالة تفتيش 

 الحقائب
 القدم-دمشق  ملك

صالة الركاب 

 الجديدة
 القدم-دمشق  ملك

 القدم-دمشق  ملك مبنى خدمي
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 :راعة واإلصالح الزراعيالزوزارة مباني 

 

 العنوان الصفة الجهة

 الحجاز ايجار مبنى وزارة الزراعة

 ملك مديرية المركز الوطني للسياسات الزراعية
جانب  -الجسر الخامس  -طريق المطار 

 االرض السعيدة

 البرامكة ايجار مبنى وزارة الزراعة

المديرية 

العامة 

للمصالح 

 العقارية

و المديرية العامة المبنى االول  

 للمصالح العقارية دمشق وريفها
 شارع الثورة مقابل سوق الخجا ملك

 

 

 :االسكان والتعميروزارة مباني 

 

 العنوان الصفة الجهة

 مبنى الوزارة

 مقابل الطرود البريدية ـ الحجاز ايجار مبنى أول

 ساحة يوسف العظمة ايجار مبنى ثاني

والتخطيط مديرية التعاون السكني 

 اإلقليمي
 العفيف ـ خلف السفارة الفرنسية ايجار

المؤسسة 

العامة لمياه 

الشرب 

والصرف 

 الصحي

 شارع النصر ملك البناء الرئيسي

 شارع النصر ملك البناء القديم

   ملك مبنى حرستا

     نقابة المهندسيين

 دمر   الشركة العامة للدراسات واالستشارات الفنية

المؤسسة 

 لعامة لإلسكانا

 المؤسسة العامة لالسكان -دمشق الجديدة إيجار اإلدارة العامة

مديرية الشؤون الفنية ومديرية 

 التنظيم العمراني
  

مديرية  -المؤسسة العامة لالسكان 

 الشؤون الفنية

 شرقي ركن الدين  ملك مديرية التعاون السكني بدمشق

 جوبر  ملك مركز التدريب المهني بدمشق

 جوبر  ملك وسع مركز التدريب المهني بدمشقت

 جوبر  ملك معهد المراقبين الفنيين بدمشق

 ساحة العباسيين ايجار الهيئة العامة للتطوير واالستثمار العقاري

     نقابة المقاوليين
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 :المؤسسة العامة لالتصاالتمباني 

 

 العنوان الصفة الجهة

     فرع اتصاالت دمشق

 

 

 :الجهاز المركزي للرقابة الماليةمباني 

 

 العنوان الصفة الجهة

 أيار29شارع  ملك المبنى األول

 الجسر األبيض  ايجار مبنى القطاع االقتصادي

 الجسر األبيض ايجار مبنى القطاع االداري

 ساحة المرجة  ايجار قسم التأشير

 

 

 :وزارة العدلمباني 

 

 العنوان الصفة الجهة

  المزة   ملك  القضائي المجمع

 شارع النصر   ملك  قصر العدل 

 المرجة   ملك مديرية أوقاف دشق 

 الحجاز   ملك مديرية أوقاف دشق 

 

 :وزارة السياحةمباني 

 

 العنوان الصفة الجهة

 بناء وزارة السياحة الرئيسي
أمالك 

 عامة
 ضفة وادي بردى

 بناء ملحق بالوزارة
أمالك 

 عامة
 متحف الحربيخلف ال 

 جانب الكازية -دمر  ملك الهيئة العمة للتدريب السياحي والفندقي

 جانب الكازية -دمر  استيالء مركز التدريب السياحي والفندقي
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 مأذنة الشحم -بزورية  إيجار مركز تدريب العلوم السياحية بدمشق

 فتالة -مزة كيوان  ملك المدرسة المهنية الفندقية

 فتالة -مزة كيوان  ملك مشقمديرية سياحة د

 

 

 التعليم العالي : وزارة مباني 

 
 وزارة التعليم العالي 

 االدارة المركزية

 مزة ملك  

  طريق المطار        ملك كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

    

 برامكه ملك   كلية الهندسة المدنية

 برامكه ملك   كلية الفنون الجميلة

 برامكه ملك   سة المعلوماتيةكلية الهند

 برامكه ملك   كلية العلوم

 مزه ملك   كلية الطب البشري

 مزه ملك   كلية الصيدلة

 مزه ملك  كلية اآلداب والعلوم االنسانية

 مزه ملك   كلية طب اإلسنان

  برامكه ملك  كلية التربية

 

  برامكه ملك  كلية السياحة

 

  برامكه ملك  كلية الحقوق

 

  برامكه ملك كلية الهندسة المعمارية

  برامكه ملك كلية االقتصاد

  برامكه ملك كلية الشريعة

  عدوي ملك كلية الزراعة

 برامكه ملك كلية التربية

 مزه ملك كلية االعالم

  الحلبوني ملك المعهد العالي للتنمية اإلدارية

 

 مكهبرا ملك المعهد العالي للدراسات والبحوث الزلزالية
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 المزه ملك المعهد العالي لتعليم اللغات

 برامكه ملك المعهد العالي ألبحاث الليزر وتطبيقاته

 طريق المطار ملك المعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية

 مزة ملك المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق

 

 برامكه ملك المعهد التقاني الهندسي

 طريق المطار ملك المعهد التقاني للحاسوب

 عدوي ملك المعهد التقاني الزراعي

 مزة ملك المعهد التقاني لطب األسنان

 طريق المطار ملك المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية

 مزه ملك المعهد التقاني الطبي

 مزه ملك المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

  :مدينة باسل األسد الجامعية

 وحدة سكنية 

 وحدة تجمع الهمك 

  وحدة في برزة

 

  ملك

 المزة 

 طريق المطار

 برزة 

 :  المشافي الجامعية 

 مركز نقل الدم  -١

 مستشفى جراحة القلب الجامعي  -٢

 الهيئة العامة لمستشفى األطفال  -٣

 مستشفى جراحة الدم والفكين  -٤

  -مستشفى البيروني التل  -٥

 الجامعي  مستشفى المواساة -٦

 مستشفى األمراض الجلدية والزهرية  -٧

 مستشفى التوليد وأمراض النساء  -٨

 مستشفى األسد الجامعي  -٩

 

 

 

  ملك

 مزه 

 مزه

 مزه 

 مزه

  حاليا المزه

 مزه 

 برامكه 

 برامكه 

 مزه

   

   

 

 . المصدر : الباحثة  (1)
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Brief:  

The title of the study is “the assessment of the Aesthetics of the public modern contemporary buildings, 

in the city of Damascus”, it is in -------pages, four chapters and 7 parts. 

Chapter 1: 

This chapter includes the preliminary part of the study, and includes the introduction, purpose, objectives, 

significance, scope and methodology. 

Chapter 2: 

The theoretical abstract part: 

Part 1: this part includes introducing the Art of Aesthetics, and reviews the concept and directions 

of the Aesthetic composition, and differentiates between Beautifulness and perfection, and what 

links Beautifulness with Philosophy, and its values with creativity, the Aesthetic composition in its 

both aspects the elemental and ideological, and the debate between philosophers in 

understanding the Aesthetics, to extent of contradiction, wherein there would be no possibility 

to lay down common basis, that would enable identification of Beautifulness, or analyzing 

Aesthetics, and to an extent wherein the judgment is at the end personal and varies from one 

person to another, and differs from rational determination, and hence we should first listen to 

what works of Arts tell us, before we start reflecting. 

The definition of Beautifulness has been addressed by many of modern philosophers, and despite 

the contradiction of these definitions; the variance in the Aesthetic analyses, remained the 

significant element of this study. The units of length and weight are fixed in all of the 

measurement methods, however; the analysis of Aesthetics has no standard units, and it differs 

along with its response to several variables, whether self or subjective or intellectual. 

Part 2: this part addresses the history of Architectural Aesthetics, and how it developed overtime, 

wherein philosophy played the main role in the interpretation and analysis of Aesthetics, and each 

philosopher drew his own rules and readings for interpretation and analysis. Architecture is most 

affected by and at same time effects Aestheticism, and our study aims at studying the Aesthetics 

of the Architectural facades in a number of buildings, which are chosen to represent the local 

character, which takes cues from the Arabic and Islamic heritage, and the many endeavors which 

are embodied in a number of public buildings in Damascus, that combine authenticity and 

modernism, and the study is set to verify the accordance with standards, to meet Aesthetic 

prerequisites of architectural facades. The study addresses the definition of Beauty as one of the 

set values in life, and as a dynamically changing phenomena, in its historic and philosophical 

aspects, where it is essential that the study is enhanced to investigate into the findings and 

conclusions of the ancient philosophers and scientists and architects and artists, in this field, 

throughout different phases and times, which Bayer has expressed saying “the sole rule in 

Aesthetics is that there is no rule”, in order to reconcile this in its generic aspect and the concept 

of Aestheticism of Architecture, in its particularity, which mandates committing to specific 

criterion, standards and certain applied tools. 



Part 3: this part addresses the concept of public buildings, and any prerequisites that they should 

provide for, from architecture, to functionality, to space and environment; as public buildings 

generally express their functions, and specific attention should be provided to the facades, so 

those facades can as well express the function of the building. The study addresses the current 

status of the buildings and any particular conditions that may dictate expansion or modifications 

or even constructing new buildings, and the city of Damascus was chosen since it is the capital the 

encompasses the most prominent buildings.  

The study is focused on the public buildings, since it is basically submitted to the Faculty of 

Architecture in Damascus University, notwithstanding that Damascus is the capital city which 

hosts most of the public and government administrations, which generally serve the local 

community. Specific attention has been given to the distribution of public buildings within the 

city, and its functionality, highlighting the saying that Architects build individual buildings and not 

cities, while the character of the city in general is drawn by urban planning regulations, and hence 

the attention was attention is given to the individual buildings, which represent the character, 

historic style and the identity of the great city at present and in future. 

Chapter 3: The applied technical part,  

Part 1: this includes the introduction and the basis of selection of public buildings and the analysis 

of the facades, by understanding its basic elements. Those elements are the external particulars 

that are represented in a number of Architectural terms, and the classic particulars, and the 

analysis of the general configuration of any specific building. 

 The applied part of the study addresses the link between the concept and philosophy of 

Aesthetics, and Architecture and its elements on the other side, using specified standards in 

studying the Aesthetic aspects of the public buildings. 

In assessing Aesthetics, we have to realize that Beauty is ever changing and is subject to the 

character of this who is analyzing, notwithstanding time and venue. The architectural analysis 

depends on Architecture itself, along with other elements that include the content and the 

substance. In any endeavor; the substance includes particulars of symbolism and functionality, 

while external features are formed from primitive figures, like prisms or spheres, which can be 

assembled to form more sophisticated shapes. Figures and shapes as well are affected by visual 

impressions, and the characteristics of its components. 

Part 2: this part addresses the analysis of the following buildings:   

1. The headquarters of the Council of Ministries (Cabinet), and Ministry of Foreign 

affairs,   

2. The ministry of Interiors, 

3. The ministry of Justice and Courts’ complex in Mazza district, 

4. The 8th Gate Compound in Yaafour, in the outskirts of Damascus,  

a. The stock exchange center, 

b. The financial district,  

 



Chapter 4: this chapter includes the followings:  

 Analysis and comparisons, 

 Conclusions and recommendations, 

 

       

 

 



Assessing / Analyzing the Aesthetics of the Contemporary Public buildings in Damascus. 

 

1.1 Introduction: 

The term “Aesthetics” encompasses within it, oceans of knowledge, which take us around the globe, we 

have always been mystified when interpreting or justifying Aesthetics, as philosophers and scientists 

have always been; at the end we continue to surf from one coast to another, without knowing our final 

destination. 

The Aesthetics remain as secrets of this Universe, and as we have discovered the planets and Suns and 

Moons, and wandered around between stars, so is the journey which researchers and scientists have 

taken in the mysterious world of the Aesthetics. 

The ultimate truth is that all kinds of Aesthetics are created by the Almighty “ALLAH”, and that 

manmade Aesthetics only try to mimic or simulate natural beauty, and this shall be rule number one, as 

everything that mankind create can imitate the beauty but is not the “beautifulness”, and then; is not 

the human minds, which is the gift of almighty to us? So how come we become the creators of 

Aesthetics and we ourselves are only created by the almighty? 

The long journey begins here, we know that the most creative objects are those which mimic nature; its 

mountains, meadows, seas, flowers, butter flies or two beautiful eyes..Beauty can as well be ideas or 

things we imagine in our sub consciousness, which become consciousness once it leaves our minds. We 

look at a painting and cannot perceive whether it is nice or not; it can still attract us, but we may take 

time to determine what is it that has attracted us.  

What should be emphasized here is that Aesthetics existed over times; in roses, green leafs, dances of 

the butter flies, and birds chanting. Roses look nice when we put them in a well arranged bouquet, 

however; we should know that this is due to the beauty of the roses and not the florist.     

The Beautifulness and Aesthetics is a debatable issue that raise endless questions; is it the Artist who 

makes a beautiful face look nice, when painting it in a portrait, or he has just reconstituted its 

Aesthetics, by his brush? so his feelings flow on the physique of the face, reflecting his impressions. One 

can just imagine that when painting the Mona Lisa; the Artist (painter) just stood in front of the mirror, 

and started painting his face, then visualized the face thru happiness and sadness, leaving it to us to 

read in the painting. There is master pieces of Art that simply attract us but we cannot grasp the secret 

behind its attractiveness; but has not it been inspired by resourceful colors of Nature, its skies, oceans, 

trees, rocks, roses and Jasmines..  

    

It is the will of Beauty not to reveal its secrets, so we cannot recognize the greatness of Almighty in 

creating Aesthetics, could be! We all see things the same way, but our impressions and interpretations 

are different, based on the differences between each and every one of us. 

Country men get impressed by the cities, but city men get used to urbanism and life in cities, and in fact 

are fascinated by the countryside. Countryside is a scene of nature, while the Architect has created 

buildings inspired by nature; and then used memories and impressions from his mind, to create unique 



designs that amaze us; so these designs are a mix of impressions of nature and creative imaginations, 

however; we have not created our minds we just use them to be creative and resourceful. 

Aesthetics are a relative matter, we look at a tall buildings and compare them from many angles, scale 

or how modernized it is or from many different angles, similarly we look at any other structure and 

analyze the time or Epoch it represents, it architecture or decorations; but there is one thing that we do 

not think of in both the cases, which is that we do not compare a tall buildings with mountains or the 

Himalaya, nor we compare fountains with natural water falls. 

We have to wonder whether we feel the same when we are in front of the most beautiful tall buildings 

designed by Architects; or when we are in an ancient natural cave with its sculpted sides and stalactites 

and stalagmites, that have been standing thousands of years overtime, and then are our feelings when 

we are in front any piece of art, same to those when we are into Kadisha Grotto. At the end we can 

recognize that what we create or build cannot match the Beauty of Mother Nature, which simply 

spontaneously overwhelms us, without having to go through comparisons and analysis. 

There has always been trials to dismantle the elements of Aesthetics and reassemble those elements, in 

order to determine its resemblance to Aesthetics of nature, or identify what is common between 

natural and manmade Beauties; and this can be a sort of scientific analysis, but not necessarily following 

the same approach, of that when study Psychiatry or Philosophy or linguistics or glottology; as this is 

more of a didactic process; but in Aesthetics..how can you teach feelings or communicate impressions?  

Philosophers like Socrates, Appleton, Hegel, Nitcheh, Pomgarten, Froid and Sartre analyzed the concept 

of Aesthetics, but we appreciate Beauty without remembering any of their theories and interpretations, 

and many people will still pay tens of Millions to acquire master pieces, sometimes just because it has a 

certain Artist’s signature; although some of those master pieces has been lying in some gallery back yard 

for tens of years, without attracting any attention to them; but suddenly something sparked in people’ 

minds, to redraw attention to this or that painting’s Beauty, no matter what Socrates said about it. 

Fildman, a French scientist said that the Art of Aesthetics should not interfere and dictate rules for 

Artists to follow, and then this could impose conditions on Artists; in fact it could be the other way 

around..like the case in Logics, when there is no predetermined basis to follow, and we only have to 

analyze the steps made in making certain determinations. 

The methodologies which Philosophers used to analyze Aesthetics has changed; but this has been most 

exhibited in Architecture; overtime, the Architectural Aesthetics have been analyzed and presented to 

researchers thru concepts that disciplines and organizes figures and designs, which has aided adding a 

touch of Beauty to structures. Those concepts changed from time to time, and has drawn lines between 

different Architectural institutions, giving each institution a unique imprint. 

This study is based on the Aesthetic analysis of the Architectural facades, and although it may be 

acknowledged that the tools of such analysis, have always been a debate issue; the study shall 

implement those available tools, to constitute or form a “module” or set of modules, to assess the 

Aesthetics in some of the prominent buildings in the city of Damascus.     

 

 



1.2 Purpose:    

This study raises some basic questions on various issues: 

 

1. Do public buildings in the City of Damascus have or acquire Aesthetics? and what is the 

standard or level of its Aesthetics? 

2. What is “Beautifulness” \ Aesthetics and what is its components? 

3. What are the tools and concepts used in the public buildings in Damascus, and has they 

achieved its Aesthetics? 

4. How can Architectural facades be studied from Aesthetic view point and what are the basis 

of comparison between buildings? 

1.3 Objectives:    

This study aims at: 

1. The identification of a debate matter, which is essential in Architecture; the Architectural 

Aesthetics, where which many Architects have had their different views on its description 

and components, which are represented in a group of concepts and principles the govern 

the Aesthetics of buildings’ Architecture. 

2. Exposition of public buildings in Damascus, and the studying of the prominent buildings and 

assessment of its Aesthetics.  

3. The assessment of the Aesthetic standards of the most prominent buildings, which 

contribute to the character of Damascus, and then comparing those standards to enable 

classification, and ranking of those buildings, thru the Aesthetic analysis. 

4. Laying the basis for analyzing the Architectural facades, and identifying the basic concepts of 

comparative analysis between buildings, from Aesthetic view point. 

 

1.4 The significance of this study:   

The significance of the study lie down in the fact that it tackles one of the most debated topics in 

Architecture, Philosophy and Arts in general, since scientists, philosophers and artists have 

disagreed on the definition of Aesthetics, and could not all agree on certain basis to assess it. 

The study is a theoretic approach to identify the common points between those Artists and 

Philosophers, in order to best define Beautifulness and Aesthetics, and consequently the bases 

that can be used to assess the Aesthetics of Artistic works.  

There is plenty of references in the history of Architecture and Philosophy, relevantly titled  

under the topic “Aesthetics”, and aim at analyzing this subject from several aspects, and as well 

lay down its findings for the basis of Aesthetic analysis, but however, Architecture is still being 

viewed apart from those bases; this study pays specific attention to the many references, to 

enable gathering its key aspects, in order to reach to conclusions, that can be used in the 

researches, which is what is elemental about this study. 

There has been many studies on Architectural Aesthetics, covering buildings around the globe, 

however; the studies differed due to the varied conceptualization of Aesthetics, 

notwithstanding that most studies were limited or specific to a certain building, or certain style 

of buildings whether historical or of Archeological value, while those studies become of lesser 

significance when they are only limited to prominent modern and old buildings, which affect the 

character of the city. 



In the city of Damascus; most of the studies are generally dedicated for the “Old city” and its 

vicinities, as well the historical buildings, while they exclude the modern buildings. This study 

here focuses on the Aesthetic analysis for the old and modern buildings, combining them in 

standardized concepts, and implements a theoretical comprehensive overview, to the concepts 

of Aesthetics in the old and modern history.  

1.5 Scope: 

 

The study goes in depth in the theoretical philosophy scope, and tackles philosophy and 

architectural theories, which are set and then changed overtime. This means intellectual in 

depth study into a debate subject that encompasses different views and contradicting opinions. 

The ideological or rationale scope constitutes the basis of the study, which is then being 

analyzed and applied in the technical side. 

 

The study includes:    

The Technical scope: 

 

The scientific technical aspects of the study are divided in two main divisions, the first can be 

considered as philosophic part, and the second is the analytical part. The study combines both 

theoretical and applied aspects, of philosophical concepts, after extracting those concepts and 

highlighting their significance. The scientific scope as well is enhanced to highlight the bond 

between philosophy and architecture, and between theory and its implementation, which is 

very rare, as very little extent of studies has so far adopted the joint philosophic and 

architectural approach when analyzing a certain building.   

 

The venue boundaries: 

 

The city of Damascus has been chosen due to the diversified style of its buildings facades, which 

is a result of the Authenticity and as well its development overtime, and the integration of those 

two elements. Furthermore; the city of Damascus, is distinguished amongst the cities in Syria, 

due to the existence of plenty of public buildings, which include many administrative 

governmental buildings, which qualifies Damascus to be a true representative of Syrian cities. 

   

The time or period boundaries: 

 

The study is focusing on a specific period of time, through exposition of the Architectural 

ideology, and analyzing the character of the city in its current state, which mandates limiting the 

time window to the 21st Century.  

 

1.6 The Methodology:  

 

The study follows two basic methods in the sequence of analysis of Aesthetics: 

 The first method is linear though history, from the beginning of the Greek Philosophy 

and oriental old ideology, until this point of time, 



 The second method is horizontal, addressing the bases and concepts of Aesthetics. 

Both the approaches can be used in the Aesthetic analysis, similar to Paul Edward’s 

Philosophy Encyclopedia. 

The first part of the study is dedicated to the identification and to the history of the 

Aesthetics, wherein the study shall address every aspect that touches the features and 

art of Aesthetics, which are integral components of the system of the “philosophy of 

Arts”, or at least lye under it. Furthermore; the first part studies the history and 

development of the general definitions, and how it changed overtime, with the rise of 

the Architecture. The study should as well look at how the concept of Beautifulness or 

Aesthetics has changed amongst the different schools of Architecture, during the 19th 

and 20th century, when the dialectics over architectural analysis arose, and when those 

different schools laid down their own particulars and characters; this is the same period 

when  the concepts and elements of Aesthetics arose; and are still in use till up to this 

date, in the analysis of the architectural endeavors, as well those recent concepts and 

elements are taught in the institute of Architecture as aiding tools in the design process. 

 

The applied technical part of the study comprises analyzing the facades of some of the 

public buildings in the city of Damascus, , which have been carefully selected, to 

represent the modern recent buildings in Damascus, this will include the followings: 

 The headquarters of the Council of Ministries (Cabinet), and Ministry of 

Foreign affairs, which combines Authenticity and modernism in a 

postmodern character,  

 The ministry of Interiors, 

 The ministry of Justice and Courts’ complex in Mazza district, 

 The 8th Gate Compound in Yaafour, in the outskirts of Damascus, which 

takes cue from the old city of Damascus; the oldest inhabited city on 

Earth, with its combined Archeological and modern character. 

The Aesthetic standards or criterion shall be applied in the analysis of facades of the 

public buildings, to determine the extent of accordance of the facades. The standards or 

criterion shall be extracted and applied as the tools to differentiate between 

Beautifulness and Unsightly, and examine the compliance of the facades with Aesthetic 

criterion commonly used in the design.  
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