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                    خصائص وإتجاهات العمارة التفكيكية وإرتباطها بالنحت        
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 : الكلمات المفتاحية 
 

التفكيكية لها تأثيرا مباشرا على حركة النحت والعمارة في العملية اإلبداعية التشكيلية المعاصرة حيث  
  . تمثل ذلك مع األعمال المعمارية المعاصرة التى تجاوزت السياقات التقليدية، إلى آفاق جديدة وغريبة

أ واستثمارها فى  التكنولوجية  والثورة  العلمي  بالتقدم  باألستعانة  الجديد  وذلك  عن  بحثا  األعمال  بداع 
ارتباطها  والفريد   اتجاهاتها ؟ وكيفية  التفكيكية وما هى  لذلك كان البد من دراسة خصائص العمارة 

 : بالنحت المعاصر وذلك من خالل  
 . معرفة اقسام التفكيكية فى العمارة من حيث المعمارية واالنشائية            
 خصائص العمارة التفكيكية فى العمل المعمارىدراسة            

  العمارة النحتية وماهى مبادئ األعمال النحتية التفكيكية  
 : والتى قسمت الى  )Charles Jencksتشارلز جنكس  (دراسة اتجاهات الفكر التفكيكى فى تصنف الناقد             

 اتجاه التفكيكية فى عمارة فرانك جيرى   •
 االتجاه البنائى الحديث فى عمارة زها حديد •
 اتجاه الحماقات فى عمارة برنارد تشومى  •
 اتجاه يعتنق مبدأ العدمية فى عمارة بيتر ايزنمان  •

 

 2021ینایر  05 الكامل للمجلة:تاریخ تسلیم البحث  -

 2021مارس  24 تاریخ تسلیم النسخة المنقحة: -

 2021إبریل  11 تاریخ موافقة ھیئة التحریر على النشر: -
 

 وإتجاهاتها ، اإلتجاه البنائى الحديث ، إتجاه الحماقاتخصائص التفكيكية  

ة بحثي   ة مقال   
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 : المقدمة   
أن التفكيكية لها دورا مهما وتأثيرا مباشرا على حركة الفنون  
ومنها الفنون عامة و الفنون التشكيلية و المعمارية خاصتا ولها  
دور حيوي في العملية اإلبداعية التشكيلية فى العمارة المعاصرة  
والنحت حيث تمثل ذلك مع األعمال المعمارية المعاصرة في القرن  

نجازات فنية تجاوزت السياقات التقليدية، إلى  الحادي والعشرين، بإ 
وذلك في سعيها لتحقيق البنية الجديدة    . آفاق جديدة وغريبة

مستويات  وفق  متنوع  جديد  تشكيل  أداء  طريق  عن  الفن  في 
ستجابة المعمارى والمصمم للتقدم العلمي والثورة التكنولوجية  إ
والفريد والغريب،  بداع أعماله  بحثا عن الجديد  إستثمارها فى  إو

أو من خالل محاوالت تقمص الفنان السمة االبتكارية سواء فى 
الحادي   القرن  العمارة في  النحت ولقد شهدت  أو فى  العمارة 
والعشرين تحوالت هائلة على مستوى التشكيل واألداء مرتكزان  
إلى   العام  من  وتحوالته  الفكر  بنية  التحول في  على  ذلك  في 

في   والمتمثل  التنظير  الخاص،  عمليات  على  المعماريين  قدرات 
بتكار وحب التغبير، مما تطلب أداء تشكيل يتناسب مع طبيعة  واإل

تلك التحوالت الفكرية، والجمالية، والتنظيرية الذاتية ليؤكد قدرته 
الفكر   في  للتحول  استجابة  الفني  التشكيل  في  التحول  على 

يث بدأ فى  متجاهال في كثير من نتاجاته ردود فعل المتلقي ح
تجسيد أعماله المعمارية من خالل نظرة فنية لخلق أعمال فنية  

 . ولكنها مسكونة  
 - : المشكلة  

النحتية        العمارة  فى  وإتجاهاتها   التفكيكية  خصائص  إن 
المعاصرة وكذلك الهيئات الخارجية والمفاهيم والمداخل الفكرية  

ة الفراغية  و الفلسفية والجمالية أدت الى إدماج الهيئات النحتي
وذلك    األبعادثالثية   المعاصرة  النحتى  المعمارى  التشكيل  مع 

لتأثرها بالنحت المعاصر وتأثيرها عليه وألثراء الرؤية الفنية لدى  
المتلقين وذلك نظرا لثراء األعمال المعمارية ذات الطابع النحتى  
جميع   على  التغلب  كيفية  عن  الناتجة  األفكار  وثراء  االبتكارى 

التى واجهة الفنان والمعمارى النتاج هذه األعمال من    المشكالت
العلمى  والتقدم  الحديثة  التكنولوجيا  الكثير من  استخدام  خالل 
والتكنولوجى واألقتصادى لتكون مالئمة للعصرالحالى ومواكبة  
كل   وفى  حولنا  شئ  كل  فى  والفن  الجمال  رؤية  لتنمية  له 

اجهة هذه المشكلة  ولمو   ,المجاالت وكذلك تنمية مهارات لإلبداع
 - : عن التساؤالت األتية    االجابةتحاول الباحثة والبحث  

وما هى اتجاهاتها ؟ وكيفية   التفكيكيةماهى خصائص العمارة  
 ارتباطها بالنحت المعاصر ؟  

للعمارة التفكيكية واتجاهات    خصائصان هناك    -: فروض البحث 
 . حتخاصة بظهور العمارة النحتية المعاصرة وعالقتها بالن

المعمارية للتفكيكية ، ومدى    الخصائص تبيان    - : اهداف البحث  
 . أرتبطها  بالنحت المعاصر  

 - : اهمية البحث     
من  .1 التى  األسس  إعطاء  و  النحات  لفكر  الفنية  الرؤية  اثراء 

  . خاللها يتشكل الفكر اإلبداعى والحس الجمالى لدى المتلقى
 . التنمية واإلرتقاء بالذوق العام للمشاهد   .2
التلوث  .3 على  والقضاء  الفنى  الحس  نشر  فى  المساهمة 

 . البصرى الناتج من العشوائيات
الخصائص واإلتجاهات الخاصة    تقتصر الدراسة على  - : حدود البحث 

فى الفترة من أواخر القرن   المعاصرةبالعمارة التفكيكية النحتية 
 . العشرين وحتى األن  

تتبع الباحثة المنهج الوصفى التحليلى من    سوف: منهجية البحث  
 -   : واتجاهات العمارة التفكيكية النحتية المعاصرة    خصائصخالل  

 . العمارة  دراسة انواع التفكيكية فى   .1
 . دراسة خصائص العمارة التفكيكية فى العمل المعمارى .2
 . دراسة اتجاهات الفكر التفكيكى فى العمارة النحتية   .3

فى    : التفكيكية  تعريف   - : المصطلحات   تفكيكية  كلمة  معنى 
 : المعاجم المعمارية المتخصصة  

لها       العشرين  القرن  نهاية  فى  ظهرت  معمارية  نزعة  فهى 
إتجاهات   لبعض  بين    )البنائية(منهج مشابه  التداخل  مثل  وهى 

عناصر مستطيلة أو شبه منحرفة مائلة ومثل إستعمال المساقط  
أعمال فى  كما  ماليفتش    Lissitzkyليسيتسكي  (الملتوية   ،

Malevich     تاتلين ،Tatlin (  النقاد وأصحاب المذاهب    إال أن كثيرا من
قد أنكروا هذا التشابه وقرروا أن العالقة مؤقتة وتجريبية فى  

 . بعض الحاالت التى زعم أنها تفكيكية

التفكيكية،   العمارة  )Deconstruction Architecture(العمارة  أو   ،
اوهى   :   التكسيرية طراز  أو  معمارية  حركة  مجرد  ليست  هى 

اآلفق سنة   ثقافية    م1971مسمى ظهر في  إنما هى ظاهرة 
كبرى من أهم التطورات الحديثة في الفن والعمارة في العصر  

بين كونها أسلوبا    . الجارى وهى ظاهرة ثقافية كبرى تجمع ما 
ونقديا   الفيلسوف    .... فلسفيا  أعمال  من  الحركة  تلك  نشأت 

مؤسس الحركة التفكيكية    )Jacques Derridaجاك دريدا  (الفرنسى  
تشك يميزها  أو  حيث  الظاهرى  الشكل  أصالة  فى  جوهرى  يك 

وقد قام    ... المغزى الظاهرى لألشياء والتميز التقليدى بينهما  
 Peter، بيتر ايزنمان   Bernard Tschumi برنارد تشومى  (المعماريان  
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Eisenman(  بربط تلك الحركة المباشرة بإتجاه معمارى حيث رأو أن
الم صالبة  عن  بعيدا  تتحرك  أن  يجب  الطبيعية  العمارة  دلوالت 

والتعارضات الجدلية أو التقليدية مثاال على ذلك التباين التقليدى  
وبين  والتشكيل  التجريد  وبين  والحليات  األنشائى  الهيكل  بين 
شكل المبنى واألرض المقام عليها وبهذا يحقق التفكيك نوعا  
من األضطراب الذى يولد الحركة الفكرية على مستوى المفاهيم 

مست عن  العامة  المعنى  يختلف  حيث  األختالف  سياسة  خدما 
 . التعريف المتوقع له  

والتفكيكية فى العمارة هى أسلوب فى تصميم المبانى تعمد  
إلى إظهار العمارة فى صورة قطع أو أجزاء صغيرة بحيث تصبح  
العناصر األساسية للعمارة مفككة، والمبانى التفكيكية قد تكون  

ها مصممة من كتل مجردة غير غير منطقية بصريا وقد تظهر أن 
مترابطة أو متألقة ومنحوتة ككتلة نحتية ضخمة وهذه األفكار  

الفيلسوف   من  المعماريون  إستعارها  دريدا (التفكيكية  جاك 
Jacques Derrida .(    الكتل تشكيل  فنون  هما  والنحت  فالعمارة 

واأللوان   األسطح  وملمس  األشكال  إلى  باألضافة  والحيزات 
والنس عناصرها  والمقياس  بين  تجمع  المتغيرة  واإلضاءة  ب 

لتتكامل إلخراج عمل معمارى أو نحتى جيد يحقق اإلبداع ويعبر  
 عن بيئته وعصره 

   - : التفكيكية فى العمارة تنقسم الى  
 التفكيكية اإلنشائىة     - ب          التفكيكية المعمارية   - أ  
 أنماط ترتيب األشكال والحيزات      -
 األتزان األستاتيكى والديناميكى -
 عالقات وأساليب التكوين                             -
 الكفاءة األقتصادية   -
 وسائل التشكيل                                          -
 األستمرارية -
    : خصائص العمارة التفكيكية فى العمل المعمارى   •
 . الكتل متضادة ومنزلقة وأشكال تتحدى الجاذبية االرضية   -
 . عدم وجود موديول معمارى او انشائى ثابت   -
 . استخدام مجسمات بكثرة فى بداية تطوير الفكرة   -
حول ركن المبنى تنهار اى محاوالت فى الهندسة االقليديسية   -

 التقليدية وتشطف الزوايا فجأة بشكل حاد  
 . الشكل التجريدى النحتى للكتل الرئيسية بالمبنى   -
أشكال  - فى  التجديد  خالل  من  واالبداع  االنفتاح  الى  الدعوة 

 . الكتل وتحرير العمارة من القيود
 . ر فى أشكال كتل المبنى  الال تماثل والال تساق والتكسي -

بلونه   - وتركه  الكتل  تكسية  فى  الطبيعية  الخامات  أستخدام 
 . الطبيعى  

 . استخدام الحاسب االلى فى التصميم وتسهيل امكانية التنفيذ -
 . تحقيق الكفاءة الوظيفية للمبنى رغم غرابة اشكال الكتل   -
غير   - تراكب  فى  بعضها  مع  والمتداخلة  المتمايلة  األشكال 

 . مألوف
تلف شكل المبنى بأختالف زوايا الرؤية نتيجة العالقات الغير يخ -

 . تقليدية للكتلة  
 . تناقض المبنى مع المبانى المحيطة به   -
 . وجود تراكبات وتداخالت وبروزات الغريبة فى الكتل   -
تقليدى   - غير  بإسلوب  تركيبها  واعادة  أجزاء  الى  الكل  تفكيك 

بينه الفرق  لتوضيح  المبنى  من  معتدل  جزء  الجزء    وترك  وبين 
 . المفكك

 . الديناميكية هى السمة السائدة للكتلة   -
النحتية   • التفكيكية   Sculpture Deconstruction : العمارة 

Architecture 
والمقصود بها ان يأخذ المبنى كتلة شكلية نحتية واضحة من     

احساسا   المبنى  يعطى  ان  بشرط  التفكيكية  االفكار  خالل 
ركية او يعطى انطباع بانه مادة لدنة  ديناميكيا ويكون له طاقة ح

سهلة التشكيل او مادة صلبة تم نحتها ، ولقد كان هناك صلة  
 . واضحة بين النحت والعمارة من القدم وحتى االن

النحتية   األعمال  مبادئ  الى  نتوصل  ان  يمكن  سبق  ومما 
 : التفكيكية  

به   المعمارى ذو كتلة تشكيلية واضحة ويتوفر  العمل  ان يكون 
  ,سمات الجمال على اال يودى هذا التشكيل الى اى خلل بالوظيفة

فالتصميمات معظمها كتل مجسمة لها ثالثة ابعاد والديناميكية  
 . هى السمة السائدة لها  

ثالث  المبنى فى  على  المنحنية  والمستويات  الخطوط  انعكاس 
 . ابعاد مما يكسب المبنى نوع من الليونة وسرعة االدراك البصرى  

 . للجوء اللى الفكر التقليدى  عدم ا •
 . استوحاء االشكال من العناصر الطبيعية   •
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الناقد   جنكس  ( يصنف  الفكر    ) Charles Jencksتشارلز  اتجاهات 
 : التفكيكى الى 

 إتجاه التفكيكية فى عمارة فرانك جيرى   •
 اإلتجاه البنائى الحديث فى عمارة زها حديد •
 إتجاه الحماقات فى عمارة برنارد تشومى  •
 إتجاه يعتنق مبدأ العدمية فى عمارة بيتر ايزنمان  •

الناقد   صنفها  كما  التفكيكى  الفكر  جنكس  ( إتجاهات  تشارلز 
Jencks Charles :( - 

جيرى   فرانك  عمارة  فى  التفكيكية   The direction ofإتجاه 
Gehry Frank of architecture the in deconstruction :     هو إتجاه

يعبر عن إختراق جميع القواعد المعمارية المتعارف عليها  ، حيث  
كتل وتشكيالت مابعد الحداثة الى    )  Frank Jerryفرانك جيرى    (طور

تشكيالت حداثة متأخرة من خالل تجريده إلبجديات العمارة وقد  
بدأها بمنزله الخاص ثم بمطعم رقص األسماك فهو يطبق الفكر  
المنظورية   والتحورات  والتقاطع  التراكب  طريق  عن  التفكيكى 
بارزة   وهياكل  الفجائية  واالنكسارات  والنشطارات  والنتوءات 
بعدوانية وتفكيك الكل الى أجزاء وإعادة تركيبها بأسلوب فنى  
بداية   منذ  بكثافة  المجسمات  يستخدم  وكذلك هو  تقليدى  غير 

المتطلبات   وتحديد  لدراسة  الفكرة  والمظاهر  تطوير  الوظيفية 
الشكلية للتصميم ويمكن تشبيه طريقته فى التصميم باألسلوب  
التجريبى العلمى حيث يبدأ بفكرة أو برسم بسيط ثم يتم اختبار 
برسوم   الفكرة  على  التعديل  يتم  ثم  بالمجسمات  الفكرة  هذه 
النتيجة   الى  يصل  حتى  وهكذا  اخرى  بمجسمات  او  تفصيلية 

المبنى بطريقة عكسية حيث انه يبدأ من  النهائية كما انه يصمم  
الداخل وينتقل الى الخارج فيبدأ بصناعة مجسم الرض المشروع  
ومكعبات لكمية الفراغات المطلوبة فيه حسب الحجم المطلوب 
وبعدها   عالقتها  ودراسة  المكعبات  تلك  ترتيب  يبدا فى  ثم  له 

يستخدم  ثم  . يطور الشكل الخارجى ليعطى المبنى شكله المميز
هذا   )Catia(برنامج   أمكانية  تسمح  حيث  األبعاد  ثالثى  للرسم 

والبعد   الثانى  البعد  فى  رسومات  خالل  من  بالتصميم  البرنامج 
  ) Frank Gehryفرانك جيرى  (الثالث فى نفس الوقت ولقد تمكن  

من  كان  بدونه  الذى  البرنامج  هذا  خالل  من  أعماله  تطوير  من 
أفكاره تنفيذ  على    . المستحيل  لويس أعماله  ومثال  بيتر  مبنى 

(Peter Lewis Building)   فى كلية اإلدارة في جامعة كيس ويسترن
،    Case Western Reserve University-ريزيرف   أوهايو  والية  فى 

 ). 1(شكل  ...   .  حيث المبنى مغطى بالفوالز الالمع

 

 
فى كلية   (Peter Lewis Building)مبنى بيتر لويس    )1(شكل   

 Case Western-اإلدارة في جامعة كيس ويسترن ريزيرف  
Reserve University   فرانك جيرى  (للمعمارى  فى والية أوهايو

 Gehry Frank(   

 
من الثورة التكنولوجية    )Frank Gehryفرانك جيرى  (ولقد إستفاد  

فى  ساهم  مما  أعماله  فى  تقليدية  والغير  الحديثة  والخامات 
شرائح  تطور   أستخدم  لذلك  وكمثال  وأختالفها  أعماله 

األحساس   )Stainless Steel(ال مشروع  كتل  تكسية  فى 
األمريكية كذلك أستخدم شرائح   بالموسيقى فى مدينة سياتل 

التى تستخدم فى صناعة سفن الفضاء فى تكسية   ) Titanium(ال
ى  متحف جوجنهايم بلباو بأسبانيا وكذلك فندق ماركيز بأسبانيا الذ

كسى سطحه من الخارج بشرائح الصفيح فظهر ككومة الصفيح 
أن المبنى يقع وسط أعتق تالل النبيذ  الملقاه وسط الجبال حيث  

بمنحنيات  ولكن  النبيذ  تمثل  العجيبة  ألوانه  وأتت  أسبانيـا،  في 
ولقد تم األنتهاء من تشيده  . عصرية تنخرط وسط التالل العتيقة

 ). 2(شكل  ...   2006وافتتاحه فى  

 
   وسط أعتق تالل النبيذ في أسبانيـا  -فندق ماركيز     )  2(شكل  

 2006عام     )Gehry Frank   جيرى  فرانك(  المعمارى  تصميم   من

 

وفى اعماله االخيرة اتخذ اشكاال عضوية إنسيابية مستوحاه من  
األشكال الطبيعية أصبحت مبانيه تصنف من قبل بعض النقاد على  
أنها توجه جديد للعضوية فى حين أطلق عليها البعض العمارة  
المسميات تعتبر خطوة جريئة   الجديدة وهى رغم كل  التعبيرية 
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يعمل دائما على   )  Frank Jerryفرانك جيرى    (لتطوير العمارة ف  
ضم تشكيالت فراغية كثيرة داخل مبنى واحد مما يظهر أعماله  
كقطعة فنية ، ويقول جيرى ان فلسفته فى تصميم مبانيه انه  
يجعلها تبدووكانها تتكلم وتدعو الناس للدخول وعلى حد قوله  

 . المبنى مثل الحفلة تدعو الزائرين
حديد   • زها  عمارة  فى  التفكيكية  فى  الحديث  البنائى  اإلتجاه 

The modern constructive trend in deconstruction in Zaha 
Hadid's architecture : -   

عام          اإلتجاه  هذا  الحركات  1976ظهر  أهم  من  ويعد  م 
اإلتجاه   العشرين ويدعو هذا  القرن  التى ظهرت في  المعمارية 

نسبة الى  (دم كل أسس الهندسة اإلقليدية  بصفة عامة إلى ه
من خالل تفكيك المنشآت ثم   )إقليدس عالم الرياضيات اليوناني

زها  (تعتبر المعمارية العراقية األصل  إعادة التجميع بشكل أخر ، و  
حيث    ) Zaha Hadidحديد   اإلتجاه  هذا  فى  المعماريين  أبرز  من 

لغ فيها التى تجعل  والبروازت المبا  "الكمرات الطائرة    "إبتدءت  
التفكيك كما تصفها زها نفسها   الجاذبية    "عمارة  وهذا    "ضد 

ويتميز بالشعبية والتفاؤل والواقعية     Neo Constructivismاإلتجاه  
وقد صمم المعماريون هذا اإلتجاه بعض المبانى المفككة المثيرة  

  روبي   اندرياس  ”ويقول ناقد الفنون المعمارية    ,وأغلبها لم ينفذ  
Andreas Ruby  ”  زها  (  مشاريع “  : ومشاريعها  تصاميمها  عن  متحدثا

تشبه سفن الفضاء تسبح دون تأثير الجاذبية    ) Zaha Hadidحديد  
في فضاء مترامي األطراف، ال فيها جزء عال وال سفلي، وال وجه  
وال ظهر، فهى مباني في حركة إنسيابية في الفضاء المحيط ،  

ية لمشاريع زھا إلى مرحلة التنفيذ تقترب ومن مرحلة الفكرة األول
أكبر   تعتبر  استقرارها  وفي  األرض،  سطح  إلى  الفضاء  سفينة 

 .”عملية مناورة في مجال العمارة
الفردية لتصميماتها تبدو    ) Zaha Hadidزها حديد  (فتكوينات       

وكأنها مبعثرة فى أجزاء صغيرة تطير تجاه أعين المشاهدين مثل  
فتص النجوم  أجزاء  حطام  إلى  وتتحلل  وتتبعثر  تتفكك  ميماتها 

كأنها تريد أن تطير وهذه األجزاء تبدو وكأنها تم القبض عليها  
، فنجد   أى حدود  بدون  وأعيد تجميعها فى وضع جديد فراغى 
المنطلقة   مشروعاتها وأفكارها عبارة عن مجموعة من الشهب 
المتقاطعة   األشكال  من  مجموعة  تشكل  متفرقة  جهات  فى 

إدراكها وأسلوبها اإلنشائى أو تخيل سطحها أو حجمها  يصعب  
الوظيفى   للشكل  واإلدراك  الحادة  الزوايا  بها  نجد  ودائما 
لمشاريعها يكون فى الفضاء وليس فى المساقط أو القطاعات  
سهلة   مرنة  مادة  من  مصنوع  كأنه  المبنى  مع  تتعامل  وهى 

فهى    . التشكيل ومبانيها تبدو وكأنها سوف تنطلق إلى الفضاء 
 : تطبق التفكيكية من خالل  

 . تحليل وبعثرة الكتل إلى أجزاء آخذة فى الطيران   -
 . هذه األجزاء الطائرة يعاد أسرها وتجميعها فى وضع جديد -

أوبرا غوانزو  (وذلك نجده بوضوح فى    ) Opera Guangzhou دار 
 House،  مدينة في  حديثًا  ٌأنشئت  الصينية   ،  غوانزو األوبرا 

الشعبية, كونغدنغ مقاطعة الصين  شكل    ...  .جمهورية 
المزدوجة(وتسمى     )3( أصبح حيث   )(double pebble)   الحصاة 

و قاعة العروض    المسرح أكبر مركز عروض فنية في جنوب الصين  
الكونكريت الموصنوع  الكبرى قائمة بدون أعمدة و المكونه من  

من مصنوع  إطار  المغلف   الجرانيت  ضمن  الفوالذ  و  المكشوف 
متر مربع في قلب   )70,000 (يمتد المشروع على مساحة  ,بالزجاج

ويتكون   الصين،  جنوب  كونغدنغ  بمقاطعة  جوانجتشو  مدينة 
تقع دار األوبرا بالقرب من نهر بيرل    :التصميم من كتلتين رئيسيتين

المدهش من    )Hadid Zahaا حديد  زه(لذا استوحت   هذا الشكل 
أشكال الحصى التي تقع على ضفاف النهر، واستوحت انسيابية  
لتبدو   الصخور  على  والمياه  الرياح  تأثير  من  الخارجي  تصميمه 

 . وكأنها نحتت المبنى
 
 

بالصينية ٌأنشئت حديثًا في  )دار أوبرا غوانزو  )  3(شكل  
 في  .جمهورية الصين الشعبية, كونغدنغ مقاطعة , غوانزو مدينة

 Zahaزها حديد   تصميم المعمارية العراقية،    2002عام  
 Hadid  الحصاة المزدوجة(ومسمى( 

 
لتطبيقات زها حديد للتفكيكية متحف نوراجيك والفن    وكمثال أخر

المعاصر، في سردينيا بإيطاليا ، تم تصميم سلسلة من الفراغات  
على ما يبدو ، وتم تجويفها وجاهزة    "تآكلها"داخليا ، حيث تم  

تطوير   اتجاه  في  التفكير  مع  تصميمها  تم  حيث   ، لالستخدام 
ن الخارج بينما تكون والتي يسهل اختراقها م  -الشعاب المرجانية  
الداخل ، أحدهما    . فراًغا من  المتحف أساًسا من هيكلين  يتكون 

بينهما المتحف  موارد  تحديد  تم  وقد   ، اآلخر  تطور   . داخل  مثل 
الشعاب المرجانية ، في بعض األحيان ، و في أوقات أخرى ، يكون  
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إنشاء أفق جديد لمحيطه إلى  أكثر رمزية ، حيث يصل    . الهيكل 
المتحف على مراحل   وتمشيا مع بناء  المرجانية ، سيتم    . الفكرة 

أوًال المتحف نفسه بهيكل داخلي خاص به ، وبعد ذلك من خالل  
على   العمل  ويبدأ  جدرانه  خارج  سيتفوق   ، محيطه  مع  التعاون 

 .  ) 4  (شكل  . المناظر الطبيعية المحيطة به ، ويصل إلى المدينة

 
زها حديد   (مه  متحف نوراجيك والفن المعاصر، صم  )4(شكل  

Zaha Hadid   (   في سردينيا بإيطاليا ، يتصورها المهندسون
 " عقدة للتبادالت الثقافية"ك   -المعماريون   

 
مسجد   المساجد    ) األفينيوز(وكذلك   أجرأ  من  الكويت  فى 

ويعتبر تصميمها لمسجد االفينيوز من أجرأ تصميمات   ,المعاصرة 
تعبير عن لغة معمارية رمزية  المساجد المعاصرة ويرى البعض انه  

جديدة والتي بدأت تظهر في تصميمات مساجد كثيرة في العديد  
 . من أنحاء العالم

 Zahaزها حديد    (وتصميم مسجد االفينيوز ليس االول بالنسبة     
Hadid   (      الكبير ستراسبورغ  مسجد  صممت  ان  سبق  حيث 

التقليدى العربى  الخط  حروف  انسيابية  من  شكله    . المستوحى 
وقد جاء تصميم مسجد االفينيوز االنسيابي النابع من إنسيابية  
الحركة في مساحة األرض والفراغ المتاحة للمسجد وسط مباني  

هدف    المجمع التجاري ذو األشكال الهندسية المتعامدة لتحقيق
الملذات األرضية   الروحي عن  التسامي  الصالة في مسجد وهو 
األعلى الخشوع  درجات  نحو  السماء  إلى  باإلنسان    . واالرتقاء 

متكامل   ككيان  المبنى  مع  التعامل  على  التصميم  ويعتمد 
باإلضافة   ومتراكبة  متراصة  أجزاء  وليس  واحدة  بنائية  ومنحوتة 

  . ية المستقيمة والمتعامدةإلى االبتعاد التام عن الخطوط التقليد
وتتميز فراغات المسجد الداخلية كذلك باالنسيابية وعدم الخضوع  
والباطن   الظاهر  تكامل  لتحقيق  التقليدية  الهندسية  لألشكال 
باإلضافة الستخدام اإلضاءة الطبيعية كعنصر اساسى في تحقيق  

ويؤكد استخدام عناصر تصميمية مثل    . التجربة اإلنسانية للخشوع
دخل المنكسر والقبة والمئذنة على احتفاظ المسجد بالعناصر  الم

جديدة   صياغة  خالل  من  ولكن  للمسجد  المعروفة  األساسية 

تقليدي غير  تصميم    . وأسلوب  في  حديد    (فالمئذنة   Zahaزها 
Hadid   (    تغير أن  بعد  المسجد  عناصر تشكيل  عنصر من  أصبحت 

الميكروفونات  الغرض منها كمكان للنداء على المصلين حيث حلت  
محلها وأصبحت عنصر رمزي يشير إلى وجود مسجد ويساهم في 
رمزيا   عنصرا  أصبحت  والقبة   ، السماء  مع  المسجد  ارتباط  توفير 
مندمجا في جسم المسجد توفر اإلضاءة الطبيعية للفراغ الداخلي  
  . واالتصال بالسماء من خالل مادتها الزجاجية الشفافة والرقيقة

م المسجد على الحدائق والفراغات الخارجية  ويؤكد انعكاس تصمي
من حوله على فكرة تكامل المبنى مع األرض من حوله وفصل  
الديني عن الدنيوي ، خاصة في وجود المسجد وسط هذا الطغيان  

سوف يجعل هذا المسجد في المستقبل رمزا    . المالي والتجاري
سية  لحقبة تاريخية تعكس األوضاع الثقافية واالجتماعية والسيا

بالنسبة   الحال  هو  كما  واالسالمى  العربي  للعالم  واالقتصادية 
  … للمعالم المعمارية التي خلفتها لنا العصور السابقة المتعاقبة

 ). 5(شكل  
 
 
 
 
 
 

يعتمد فلسفة األتجاه التفكيكى فى البحث عن    )  5  (شكل  
العناصر األساسية فى العمارة التقليدية وإعادة صياغتها بما  

زها   (وهو من  تصميم  يتناسب مع متطلبات العصر الحالى ،  
 ، مسجد األفينيوز فى الكويت   )   Zaha Hadidحديد  

 

الجنونية  • أو  الحماقات  الد�كونستر�شن(إتجاه  فى    ) عمارة 
لبرنارد تشومى   التفكيكية   The trend of foolishness orعمارة 

madness (architecture of the construction) in the architecture 
of deconstruction by Bernard Chaumi : - 

يعرف هذا اإلتجاه بالعمارة الساذجة المسطحة وهو عبارة عن     
مباني ذات هيكل انشائي عديم الفائدة، وليس فيها أي جدوى  

والتى ال تتبنى    . ية أو غيرها من االستخداماتأو استفادة سكن
رؤية فى المادة او الشكل أو الفراغ وهى العمارة التى تمهد  

دانيال    (  للشخصية أحادية األبعاد الخالية من المميزات حيث يقول
أن العمارة المركبة المعقدة تخلق    "  )  Daneil Libeskindليبسكيند  

ح المهندس  مسئولية  وهى  مركبة  البعد  شخصيات  يتبع  يث 
 .   "الدرامى فى أعماله عن البناء الهندسى الجاد  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_(%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9)
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 هي ما لنا بالنسبة الجنونية أن " عنها روادها أحد يقول كما   
 مباني  عليه ستكون لما جادة ونظرة  مستقبلية دراسة إال

 بالنسبة العمل محور هي التي النحتية عناصرها وإن المستقبل
 االتجاه  هذا عناصر وأهم" مستقبل مشاريع أساس هي تكون
 والزجاج الحديد  على كليا  اعتمادا تعتمد كما  النحتية المواد هي

  بيتر ايزنمان (و  )Bernard Tschumiبرنارد تشومى  (ربط كل من  ولقد  .
Peter Eisenman(بنظرية معمارية الحركة  بحيث يجب أن تتحرك   : ، 

إلى   العمارة والتعارضات  الطبيعية  المدلوالت  صالبة  عن  بعيدا 
ذلك أمثلة  ومن  واألرض    : التقليدية  المبنى  شكل  بين  التباين 

المقام عليها، التباين التقليدى بين الهيكل االنشائي والزخارف ،  
مركز نظريات الفن والعمارة في    عمارة الديكونستركشن و أصبحت  

الثمانينات  أمريكا فترة  االكاديمى    أصبحت  . في  االتجاه  هي 
الرسمي في بعض أقسام العمارة واألدب والفن في الجامعات  

االسس   . األمريكية كل  إلى هدم  الديكونستركشن  عمارة  تدعو 
  . الهندسية التقليدية، كما تدعو إلى تفكيك المنشات إلى أجزاء
  . وإلى إعادة النظر في العالقات سواء كانت اإلنسانية أو العمرانية

برنارد (ستركشن ال تعنى الهدم كما يدل ظاهرها ويرى  الديكون
أن هناك هدم ايجابى أو هدم أو إعادة    )Bernard Tschumiتشومى  

الغرائز    . بناء من  هى  نظره  وجهة  من  فالديكونستركشن  
 . األساسية المبهجة لإلنسان

 
ومن أمثلة األعمال المعمارية فى إتجاه الحماقات أو الجنونية   •

 -): Bernard Tschumiبرنارد تشومى ( كية ل  فى عمارة التفكي 
 ( شكل  )... Parc de la Villetteبارك دو ال فيليت    (قدم برنامج     مثال

باريس  )6 الثقافية    1983-1992،  األنشطة  من  كبيرة  مجموعة 
هكتاًراصممه    55والتعليمية والرياضية والترفيهية على مساحة  

التكوينات الخمسة والعشرون    )Bernard Tschumiبرنارد تشومى  (
متًرا ، تشكل شبكة    120، المنتشرة كل    Parc de la Villetteمن  

تنفج ومتعامدة  بأكملهمنتظمة  الموقع  فوق  لديه    . ر  بعضها 
، والبعض    )مطعم ، مقهى ، محطة إسعافات أولية ، إلخ(وظيفة  

جميعها مصممة وفًقا لمبدأ ميل مكعب أحمر    . اآلخر ال يفعل ذلك
متًرا لكل جانب ، وهي عبارة عن تكوينات مفرغة إلى   10.8يبلغ  

تنتشر  مكعًبا أصغر حجًما ،  27حد ما ، وتكشف عن هيكل مكون من  
  . في المنتزه بأكمله

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برنارد (صممه  ،   Parc de la Villetteبارك دو ال فيليت    )6(شكل  
   1992-1983، باريس    )Bernard Tschumiتشومى  

 
 إتجاه يعتنق مبدأ العدمية فى العمارة  التفكيكية لبيتر إيزنمان  •

A trend embracing the principle of nihilism in the 
deconstructive architecture of Peter Eisenman  : - 

  ) ( Peter Eisenman  بيتر إيزنمان  هو المعمارى   رائد هذا اإلتجاه
التصميمية   العملية  فى  األلى  الحاسب  يستخدم  كان   الذى 

والفراغ داخل المنشأ  وقد ال  بالتركيز على تداعى وأنهيار الوقت 
يستخدم  فهو  الفكرة  ولكن  النهائية  غايته  هو  المبنى  يكون 
حيث   بسيطة  كتل  خصائص  من  ليغير  األفكار  لتطوير  الكمبيوتر 
المعقدة حيث يريد ان   الهندسة  التحرر من سيطرة  الى  يهدف 
يبدأ   فهو  الجميلة  الهندسية  األشكال  من  أخر  عالما  يدخل 

فى البداية بعمل كتلة بسيطة مثل المكعب    بالكمبيوتر فيقوم 
ثم يحور فيها ويشوهها مفترضا وجود مؤثر خارجى عليها يسبب 
تحركها وتشويهها ويتم ذلك بالحاسب االلى مثال لذلك مبنى  

)Haus Immendorf (    فى)Dusseldorf(    فى ألمانيا حيث أنه أفترض
باأل أصابته  للمبنى  القريب  النهر  من  خارجية  قوة  لتواءات  وجود 

المتعددة تشبه الموجات التى تحدثها قطرة ماء عندما تسقط 
فى مياه ساكنة ثم يبدأ يستخدم المجسمات لتطور الفكرة حتى  

 .   )8  (  ,  )   7(شكل  .... تكتمل  
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  – model of Haus Immendorf - Dusseldorf - )  7(شكل  
)Germany بيتر ايزنمان(  مهندس معماري Peter Eisenman (  - 

 ألماني  –  دوسلدورف  - نموذج هاوس إيمندورف  
 

 
 
 
 
 

 
-Herzog de Meuron Architects -Tate Modern 2  )8(شكل  

 2009 London 
 

ويعتبر هذا المبنى من أكثر    -  )(Max Rein hardt Haus  و مثال  أخر
األعمال المعمارية اثارة للجد وقد استعان المعمارى  بالكمبيوتر  
بالكتلة   بالتالعب  وذلك  للمبنى  الغيرتقليدى  للشكل  للوصول 

درجة حتى تقاربت   180المستطيلة حيث ظل يلفها ويثنيها بزاوية  
 ) 9(ل  مثا... مقلوب  Uنهايتى الكتلة لتكون شكال نحتيا يشبه حرف  

 
 
 
 
 
 
 
 

بيتر تم تصميمه بواسطة    -   Max Rein hardt Haus  )9(شكل  
  Peter Eisenman  ايزنمان

 
األفكار  تطبيق  فى  خاصة  توجهات  سلكوا  معماريون  وهناك 

 lebbeus woods ليبيوس وودز  (التفكيكية على أعمالهم ومنهم  
مورفوسيس  ،, morphosis   إسرائيل دي   franklinوفرانكلين 

D.israel(  وقد غلبت على اعمالهم التشكيالت الغير مألوفة للكتل
التى انتشرت منذ    )  lebbeus woodsليبيوس وودز   (وخاصة اعمال  

العالم   انحاء  بمختلف  العمارة  معارض  فى  الثمانينات  منتصف 

  ووجه نظره هى انتاج عمارة تعيد تعريف المستقبل المبنى على 
العلم والتكنولوجيا ولعل اهم ما يميزاسلوبه المعمارى ان مبانيه  
الهندسة   بقوانيين  التقيد  ترفض  الفضاءونجدها  سفن  تشبه 

فأعماله كما لوكانت خارجة    سوف تنفجر  وتبدوا وكأنها صواريخ
 )10(شكل  ... من روايات الخيال وهى لم تنفذ  

 
 

 
 
 

 المعمارى ليبيوس وودزبعض رسومات لتصميمات    )10(شكل  
lebbeus woods  التى لم تنفذ 

 
يرى ان تاريخ العمارة يخطه    )Morphosisمورفوزيس  (و المعمارى  

وأن   اإلنسانى  لإلبداع  جديدة  طرقا  يبتكرون  الذين  المعماريون 
إحاسيس   على  التأثير  هدفها  إتصال  وسيلة  هى  العمارة 
الطبيعة   على  مفتوحة  تظل  المعمارية  اللغة  وهذه  المشاهد 

بها   المحيطة  بالبيئة  الخاصة  التوجهات  عن  أهم   وتعبر  ، ومن 
شكل  ... مبنى إتحاد كوبر  )  Morphosisمورفوزيس  (أعمال المعمارى  

الواليات المتحدة األمريكية   بنيويورك والفنونتقدم العلوم ل )11(
ذات  الزجاجية  واجهته  علي  جوائز  عدة  علي  التصميم  وحاذ 

الذى نجد فيه ان المعمارى قد إستعان بالكتل االطاللة الرائعة  
وبدأ يحذف منها  يخترقها بعنف واألسقف المائلة مع األفقية  
وإستقطاع أجزاء من كتل ولصقها فى أماكن أخرى بطريقة غير  

 ). V(العواميد على شكل حرف  تقليدية و

 بنيويورك  والفنونتقدم العلوم  لمبنى اتحاد كوبر  )11(شكل  
 Morphosis)مورفوزيس  (للمعمارى  الواليات المتحدة األمريكية  

   : النتائج 
ــكل النحتى تأثر كبير  • ــرة تأثرت بالشــ أن العمارة النحتية المعاصــ

 . متحدية كل قيم ومبادى العمارة المعترف بها  
التصــــــنيف الشــــــكلى الغــالــب علي العمــارة التفكيكيــة هو     •

 . هندسى متحور ونحتى 
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ــائد هو التوزيع     • نمط ترتيب الحيزات المعمارية التفكيكية الســــ
 . العشوائى  

 . عالقات التكوين السائد هى عالقات المحاور   •
 . األسلوب السائد هو عدم التماثل     •
يلى الغير  األعتماد بصــفة مباشــرة على وســائل التعبير التشــك   •

 . تقليدية  
 . عدم األهتمام بإظهار األسلوب اإلنشائى     •
 . التعامل مع الكتل إتخذ طرقا مختلفة تبعا لكل تفكيكى     •
 . العالقات الحسية بين أشكال الكتل غلب عليها التنافر     •
اللجوء إلى وسائل مختلفة لجذب األنتباه إلى مبانيهم وسرعة     •

 . إدراكها البصرى  
ــع  تجاهل دور البي   • ــارية المحيطة عند وضـــ ئة الطبيعية والحضـــ

 . القرارات التصميمية 
 

 : التوصيات  
ــالتفكيكيــة فى النحــت والعمــارة ألثراء الرؤيــة   • األســــــتعــانــة ب

الجمـاليـة واالبـداعيـة عنـد المتلقين فـالعمـارة  والنحـت همـا مرآة  
 . المجتمع يعكسان أفكار المجتمع بكل تفاصيله  

فنون ما بعد الحداثة ومجال التشكيل  محاولة الربط بين مفاهيم   •
المجسم وإعادة صـــــــــــــياغتها       تشكيليا للوصول إلى حلول  

 . مبتكرة تثرى مجال التشكيل المجسم
األهتـمام بوضــــــع  محتوى مقررالدراسي لمادة النحت بمـــــــــــــا   •

يتناســـــب مـــــع أهميـــــة التركيز على التطرق لألشكال الهندسية  
 ثراء مجال التشكيلالمجسم  التفكيكية وإمكاناتها التشكيلية إل

وربطها  • الهندسية  األشكال  تحليل  أساليب  تطوير  من   ــد  البـ
تشكيلية   مداخل  إليجاد  المختلفة  والفنية  العلمية  بالمجاالت 

   . جديدة تثرى مجال التشكيل المجسم
لألشكال   • الهندسي  التحليل  مجال  فى  التجريب  ضرورة 

 . الهندسية لتنمية اإلبداع فى مجال النحت  
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