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 ملخص البحث : 

ظهر النحت التجريدى ألن رواده األوائل  رأوا أن النحت التمثيلى قد أفلس بسبب الملل ، و بدافع قوى و عام تحول النحاتون 

بيعى تماماً ، فظهرت األشكال الجامدة التى تفتقر إلى النحت التجريدى كنشاط جمالى خالص و تخلوا عن تقليد المظهر الط

إلى اإلنسيابية و الحيوية ،  و بمرور الوقت فقدت المزاعم القديمة للنحت التجريدى القوة األصلية لقناعات الرواد المتمردين 

األشكال الطبيعية غير  ، الذين أيدوا ذات مرة هذا الفن كهدف منطقى لتاريخ األشكال بأكمله ، و دحضوا أنفسهم بالعودة إلى

النقية ، و اعتمد النحاتون بعد ذلك على إدراك نظام الطبيعة األساسى كشكل خالص بدون محتوى ، فكانت التجريدية العضوية 

فى النحت هى النتيجة المنطقية و الحتمية لتطور هذا الفن و أصبحت القيم الجمالية و التعبيرية للتجريد بحد ذاتها تكمن فى 

ال فى المظهر  و تسير على نهج يسعى إلى ترجمة األشكال الموجودة فى الطبيعة إلى قطع فنية فريدة تحمل حيوية الجوهر 

الطبيعة و جوهرها النابض ، و تحول اإللهام من العلم و التكنولوجيا و جمالية البالستيك و المعدن إلى اإللهام الموجود فى 

سفة التجريدية العضوية إلى ترجمة مبادئ الشكل الطبيعى إلى مجسمات نحتية و الطبيعة و سعى النحاتون الذين اعتنقوا فل

توجيه مظهر األشياء المجردة نحو العضوية و محاكاة تدفق الطبيعة ، و يلخص هذا النهج نجاح بعض التصاميم المعمارية 

لجمالية و التعبيرية لألشكال المعمارية من آليات التجريدية العضوية فى النحت مرجعاً أساسياً لصياغة القيم ا  التى اتخذت

، و عليه فإن تفعيل مبادئ التجريدية   المعاصرة ، فبدت العمارة كأنها منحوتات عضوية مجردة فى فراغاتها الحضرية

 العضوية فى النحت فى عملية التصميم المعمارى يمكنه تغيير وجه العمارة المحلية المعاصرة نحو عمارة أكثر حياة و انفعاالً 

 بجوهر الطبيعة  إذا انتهج المعماريون المحليون منهجاً أكثر انفتاحاً على ثقافات الفنون األخرى.

 كلمات مفتاحية : 

 ، النحت ، العمارة المعاصرة  التجريدية العضوية ، القيم الجمالية ، القيم التعبيرية
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Abstract:  

Abstract sculpture arised because representational sculpture had been exhausted ,Out of 

boredom with sculpture facts, and by a common and powerful impulse the sculptors turned to 

abstract sculpture as a pure aesthetic activity, they were driven to abandon the imitation of 

natural appearance, so rigid forms appeared lacking fluidity and vitality, and by the time the 

older claims of abstract art have lost the original force of insurgent convictions who had once 

upheld this art as the logical goal of the entire history of forms and they have refuted themselves 

in returning to the impure natural forms, subsequently the sculptors realized the underlying 

order of nature as a sculpture of pure form without content, so organic abstract however was 

the logical and inevitable conclusion toward which sculpture art was moving , and the aesthetic 

and expressive values of abstract has itself become a brake on prioritize appearance ,and 

following an attitude that seeks to translate the forms found in nature into unique pieces of art 

involves the liveliness of nature and its vibrant essence, and instead of the inspiration from 

science and technology, and the aesthetic of plastic and metal sculptors began turning to the 

inspiration found in nature, and sculptors who embraced the philosophy of organic abstract 

sought to translate the principles of natural form into their work, channeling the look of organic 

objects and mimicking the flow of natural currents, This attitude summarizes the success of 

some architectural designs that have taken sculptural organic abstract as a basic reference for 

formulating the aesthetic and expressive values of contemporary architectural forms, so  those 

architectures appeared as abstracted organic sculptures in its urban spaces, Therefore, activating 

the principles of sculptural  organic abstract in the architectural design process can change the 

attitude of local contemporary architecture towards a sculptural architecture which is more alive 

and excited by the essence of nature if local architects adopt an open minded attitude toward 

other arts cultures. 
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 مقدمة : 

دالالتها الجمالية يرتبط كالً من فنى النحت و العمارة ببعضهما البعض بعالقات مباشرة تجسدها األشكال التجريدية التى تتخذ 

المتعددة بأسلوب تعبيرى ، و يمكن إعتبار ذلك بمثابة قاعدة قامت عليها العمارة النحتية المعاصرة و التى تبدو كمجسمات 

نحتية تجريدية غاية فى اإلبداع ، و قد نتج عن ذلك ظهور اتجاهات حديثة من أجل الوصول إلى آليات مشتركة تجمع بين 

 العمارة المعاصرة اللذان بإتحادهما معاً نتجت التصميمات الملهمة للعمارة النحتية المعاصرة. فنى النحت المعاصر و

و تعتبر فلسفة الفكرة إحدى أهم مراحل عملية التصميم المعمارى و هى تعتمد فى تكوينها على العديد من مصادر اإللهام و 

ة هى المصدر األهم لإلستلهام التصميمى على مستوى فنى النحت التى تعتبر الطبيعة و احدة منها ، و دائماً ما كانت الطبيع

و العمارة فى الكثير من الحضارات المختلفة عبر التاريخ ، و لم يزل اإلنسان يحاول حتى اآلن استثمارها و التعرف على 

و التعبيرية للشكل المعمارى  أسرارها الكامنة و اإلقتباس منها سواء فى تصميم األفكار أو تنفيذها ، و تعتبر القيم الجمالية

الذى يستلهم تجريدياً من الطبيعة أكثر األشكال الجاذبة للمتلقى لما ينطوى عليه المحتوى التصميم لهذا الشكل من الغموض 

 {و الدهشة حتى أن بعض المبانى التى صممت بهذا األسلوب اصبحت رمزاً و أيقونة ُتعرف بها بلدانها التى تتواجد فيها. 

 }50، ص :  3:  أوالً 
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 مشكلة البحث : 

 ؟ ة و العضوية فى العمارة المعاصرةما أهمية الدور الذى تقوم به التجريدية العضوية فى النحت فى صياغة القيم الجمالي 

  ما مدى إمكانية التوصل آلليات تحكم عملية صياغة القيم الجمالية و التعبيرية لألشكال المعمارية النحتية  المستلهمة من

 الطبيعة بأسلوب تجريدى عضوى ؟

 فرض البحث : 

 يفترض البحث ما يلى :

  يمكن إثراء عملية التصميم المعمارى عن طريق قيام التجريدية العضوية فى النحت بدور أساسى فيها مما يؤدى إلى

 تنوع كبير فى األشكال المعمارية التى تحمل قيماً جمالية و تعبيرية. 

 هدف البحث :  

 ور النحت فى تصميم العمارة المعاصرة  من خالل عرض أعمال معمارية استندت على التجريدية العضوية الكشف عن د

 فى النحت فى  صياغة القيم الجمالية و التعبيرية.

 

 أهمية البحث :

  العضوية.إبراز القيم الجمالية و التعبيرية لألشكال المعمارية النحتية التى أعتمدت فى تصميمها على أسلوب التجريدية 

 منهج البحث : 

 .يتبع البحث المنهج الوصفى التحليلى 

 نبذة تاريخية عن التجريدية العضوية فى النحت المرتبط بالعمارة : 

لم تكن التجريدية العضوية فى النحت  وليدة العصر الحديث بل منذ فجر التاريخ و هى تقوم بدورها الخالق فى نشوء عمارة 

سجلها الثقافى األول ، فعلى سبيل المثال : فى العمارة المصرية القديمة ظهرت الكتل النحتية   الحضارات التى كان النحت

الصريحة ذات األشكال البسيطة التى حملت طابع التجريدية العضوية كاألعمدة المصرية التى تم نحتها بأسلوب تجريدى 

هات أيضاً و تصاميم الجداريات المعمارية التى لعناصر الطبيعة  كنبات البردى و زهرة اللوتس غير أن زخارف الواج

عبرت عن الطبيعة المصرية و األنشطة البشرية أتخذ أغلبها سمة التجريد العضوى ، فتجلت ذروة اإلبداع فى التجريدية 

 العضوية المبسطة ، و فى عمارة بالد الرافدين ظهرت األعمدة التى تحاكى جذوع شجر النخيل و النقوش الجدارية التى

تتخذ فيها أجسام الملوك هيئات تجريدية للحيوانات المفترسة ، و فى العمارة اإلغريقية  ظهرت األعمدة الكورنثية كتجريد 

ألوراق الشجر كما ظهرت األعمدة الدورية الضخمة  ذات التجريد العضوى الذى يرمز لقوة جسم الرجل و ضخامة بنيته 

، عالوة على  }9أوالً:{جريد عضوى يعبر عن جمال جسم المرأة و رشاقتها.فى حين ظهرت األعمدة األيونية الرشيقة كت

ذلك فإن جميع تلك الحضارات استلهمت من الطبيعة أغلب أشكال الكتل المعمارية ألبنيتها المختلفة كالمثلث  و المربع و 

ن المسيحية و اإلسالمية عكسا الدائرة الذين هم تبسيط ألشكال الطبيعة العضوية  ، حتى العمارة و النحت فى الحضارتي

 }8أوالً: {بوضوح جملة من الرموز التجريدية العضوية المستلهمة من الطبيعة.

و فى العصر الحديث اتخذت التجريدية العضوية مكانتها الصريحة على أيدى مجموعة من الفنانين أمثال النحات " هنرى 

ديدة التى تنوعت فى أحجامها و اتخذت منحنيات غير منتظمة ، ثم مور " و مناصريه و قد برز ذلك فى األعمال النحتية الع

تطور التعبير بالتجريدية العضوية ليشمل التعبير عن اإلنسجام بين الكائنات الحية و بيئتها الطبيعة فى تصميمات معمارية 

 تسعى لدمج المكان مع كتل األبنية و تحويل كل شئ إلى وحدة واحدة.
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التجريدية العضوية انتشرت فى النحت و العمارة منذ أقدم العصور ، إال أنها نضجت و تبلورت فى صورتها و من ثمَّ فإن 

القوية فى األعمال المعمارية المعاصرة ، التى يظهر جلياً فى أشكالها و تكويناتها الكتلية تأثير التجريدية العضوية فى النحت 

رات المعمارية المعاصرة حيث أثرت اإلرث المعمارى العالمى بالكثير من و أثرها على الفكر التعبيرى للعديد من التيا

 أعمال العمارة النحتية التى أصبحث نقطة جذب فى كثير من أنحاء العالم.

 مفهوم مصطلح التجريدية العضوية : 

و ابتعاده عن تقليد يقصد به التجريد القائم على توغل المصمم فى تبنى الصفات الجوهرية التى تكمن فى نماذج الطبيعة 

إعتماداً على آليات ابتكارية  }15أوالً:{الشكل الطبيعى و اعتماده على  إبراز الصفة الحيوية للطبيعة فى التصميم بقوة أوضح 

يمكن أن تكون الحذف مثالً أو اإلضافة أو التحوير أو التحريف شرط أن تحمل فى طياتها تدفق الحياة  فى طبيعة األشكال 

 }9، ص14اوالً: {ض النظر عن أى مدلول بصرى. المجردة بغ

 أهم خصائص التجريدية العضوية فى النحت: 

 .التمرد على الطبيعى المألوف و غياب التقاليد الفنية 

 يدل عليه. إليجاء الرمزى الجوهرى الذىتجريد الشكل من مظاهره و اإلكتفاء با 

 .اإلستغناء عن الموضوع فى بعض األحيان 

  بالخامة و المساحات اللونية.اإلهتمام 

  الخطوط  الحرة الناعمة المموجة و األشكال الغير منتظمة و األلوان كوسائل تعبيرية تبرز حيوية الطبيعة و ترتبط

 }5أوالً: {جمالياً بخيال الفنان.

 

 نبذة عن أبرز رواد التجريدية العضوية : 

 خوان ميرو )Joan Miro(  م ، عاش فى نيويورك فى أربعينيات  1893: نحات اسبانى ولد فى مدينة برشلونة  عام

القرن الماضى  ، و استطاع أن يستوعب الحركة التجريدية استيعاباً كامالً ، ثم تمرد على األكاديميين فى اتجاهات معينة ، 

رو" مفهومه للتجريد العضوى من رغبته فى و يتضح فى أعماله قوة  تدفق الشعور العضوى  ، و قد استمد " خوان مي

تجريد  األشياء التى كان يعثر عليها فى الطبيعة فتفتنه على الفور بحياتها الصامتة و السرية أو حركتها النابضة التى تسيطر 

 (.1عليها ، و من أبرز منحوتاته التجريدية العضوية منحوتة " طائر القمر" و منحوتة " شخصية " ، شكل )

                    
 م.1970برشلونة بأسبانيا ،  " شخصية" ، من البروز ،منحوتة      م.    1966واشنطن ،  منحوتة " طائر القمر" ، من البرونز          

 يوضح التجريدية العضوية فى أعمال "خوان ميرو" النحتية. }2،  1ثالثاً: {.  (1شكل )
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 هنرى مور )Henry Moore):    م ، و يعتبر " مور" أبرز 1898بريطانى ولد فى كاسلفورد بإنجلترا عام نحات

نحاتى التجريدية العضوية ، فقد تميزت أغلب أعماله باإليحاء إلى عضوية التكوين الجسدى للمرأة ، كما قام بنحت مجموعة 

سيابية و الفراغات التى تتخلل أعمال تجريدية لشكل اإلنسان ، و تميزت أشكال منحوتاته المجردة بالخطوط المموجة اإلن

، و من أبرز  }13أوالً: {الكتلة فتخلق اإلحساس بها ، كما اعتمد فى تنفيذ أعماله على خامات الطبيعة كالخشب و الحجر

 (.2منحوتاته التجريدية العضوية مجموعة منحوتات حملت عنوان " أم مستلقية و طفلها ، شكل )

 
 م.1977 – 1975حديقة سيدنى ، استراليا ،  منحوتة " أم مستلقية و طفلها " ،

 
 م.1983منحوتة  " األم و الطفل المتكئين " ، حديقة نيويورك النباتية ، 

 يوضح التجريدية العضوية فى أعمال "هنرى مور". }4،  3ثالثاً: {( . 2شكل )

 

 جان آرب ) Jean Arp(:  م ، و على الرغم 1886نحات فرنسى ألمانى األصل و لد فى ستراسبورك بألمانيا عام

من كونه مؤسساً للحركة الدادية و منتمياً للحركة السريالية إال أنه أثرى اتجاه التجريدية العضوية فى النحت بأعماله التى 

ه " الفن اإلحيائى" أو " الفن الملموس" ، فظهرت تميزت بالتعبير عن الشكل الطبيعى للعنصر بأسلوب تجريدى أطلق هو علي

( ، اشتهر " جان آرب" بأسلوبه اللين الصريح و تنوع 3أعماله كأيقونات إبداعية من األشكال التجريدية العضوية ، شكل )

 الخامات المستخدمة فى تنفيذ مجسماته التجريدية العضوية.
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 م.1958منحوتة " المرأة " ، لوغانو بسويسرا ،                       م.1942، باريس ،  ة " الصمت " ، من الحجر الجيرىمنحوت  

 
 م.1958منحوتة " الراعى السحابى " ، حديقة متحف " كرولر مولر" ، هولندا ، 

 يوضح التجريدية العضوية فى اعمال " جان آرب". }7،  6،  5ثالثاً: {( 3شكل )

 

  إيسامو نوغوشى  )Isamu Noguchi( :   نحات و معمارى  أمريكى يابانى األصل ولد فى مدينة لوس أنجلوس

م ، أثرى العديد من الحدائق العالمية بمجسماته النحتية التى تحمل طابع التجريدية العضوية ، ليس فقط 1904بأمريكا عام 

لمعمارية الخارجية التى يمكن بالمسجمات بل باألثاث النحتى و الزخارف المعمارية أيضاً ، و اهتم فى أعماله بالفراغات ا

( ، و اشتهر  أسلوبه التجريدى بمحاكاة األشكال العضوية الموجودة فى 4أن تكون بيئة مناسبة تحوى فن النحت ، شكل )

 }5ثانياً: {.الطبيعة  و بالروحانية العالية التى عكستها مجسماته التى جمعت بين الجمال الشرقى و الذوق الغربى
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 منحوتة " كوروس"  من المرمر الوردى                          منحوتة " الشمس السوداء " ، من الجرانيت ،                        

Volunteer Park                    ، و الرمادى ، تجريد عضوي مستلهم من                 .1969واشنطن ، ، مدينة ستايل 

 التمثال اإلغريقى " كوروس" يحمل فى دقته                                                                                                   

 م.1945، وهشاشته تعبيراً عن الحياة كما قال عنه " نوغوشى"                                                                                      

 .يوضح التجريدية العضوية فى أعمال " إيسامو نوغوشى" }9،  8ثالثاً: {( . 4شكل )

 

 باربرا هيبورث (Hepworth-Barbara(  م ، و تعتبر 1903: نحاتة انجليزية ولدت فى مدينة ويكفيلد بانجلترا عام

العضوية مع أعمال  النحات " هنرى مور" و  من أفضل نحاتى بريطانيا فى القرن العشرين ، تشابهت أعمالها التجريدية 

تميزت تصاميمها بالحرية و التدفق ، كانت تفضل النحت المباشر فى الخامة و قد أكسبها ذلك نضجاً فنياً و براعة فى 

ت السيطرة على الخامة  ، أغلب منحوتاتها من البرونز الذى اعتبرته النحاتة خامتها المفضلة فى تنفيذ أعمالها ، استلهم

أغلب أعمالها من جمال الطبيعة و دارت موضوعاتها النحتية فى المقام األول حول العالفات ، ليس فقط العالقات بين 

 }6ثانياً: {األشكال المعروضة جنباً إلى جنب ، و لكن بين الشكل العضوى التجريدى و المنظر الطبيعى و اللون و الملمس.

 (.5شكل )

               
 م.1932تجريد عضوى لمالمح وجه ، من حجر المرمر ،      م     1934منحوتة " أم وطفل" ، من الحجر الوردى                

 م.                                     1951، قامت شركة "ويكفيلد" بشرائها عام                 

 أعمال " بربارا هيبورث".التجريدية العضوية فى  }10،  9ثالثاً: {(. 5شكل )
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 قسطنطين برانكوزى ) Constantin Brâncuși(   :يعتبر من  م1876عام  نحات رومانى و لد فى رومانيا ،

أهم نحاتى القرن العشرين و أبرز نحاتى التجريدية العضوية كما اعتبره المؤرخون النقطة الفاصلة و التحولية بين النحت 

يرته النحتية بنحت األشكال العضوية من األخشاب ، عمل مساعداً للنحات الفرنسى " الكالسيكى و المعاصر ،  بدأ مس

( ، ثم بدأ فى اكتشاف أسلوبه الخاص 6أوجست رودين " مما أدى إلى تأثره بأسلوب النحات الفرنسى لفترة من الوقت شكل )

و تجربة الخامات المختلفة كالبرونز و الجبس القائم على اإلعتقاد بأن كل شئ له طبيعة أساسية يمكن تجسيدها فى النحت ،  

فقام بنحت العديد من المجسمات التجريدية العضوية التى ظهر فيها بوضوح نضج أسلوب الفنان الذى تميز بالبحث الدائم 

على  ( ، و يعتبر "برانكوزى" من الرواد الذين وضعوا أساساً للتجريدية العضوية يقوم7عن الواقع الداخلى لألشياء شكل )

أن النحت ليس بالضرورة أن يكون تمثيلياً ليحظى بالشرعية و القبول كعمل فنى ، و قد أثر استخدامه لألشكال التجريدية 

المستلهمة من روح الطبيعة فيما بعد على العديد من نحاتى التجريدية العضوية مثل " هنرى مور" ، و هو أيضاً أول من 

عمارة إلى كتل نحتية مجردة عندما قال كلمته الشهيرة " العمارة هى النحت المأهول" فقد لفت اإلنتباه إلى إمكانية تحويل ال

 {جعل من الفضاء محوراً و حاول فى أعماله إلغاء تأثير الجاذبية و اإلعتماد على التوازن فى تثبيت المجسمات التجريدية.

 }7،  2ثانياً:

                                                
 منحوتة بعنوان " اآلنسة                  منحوتة " طائر فى الفضاء"                          تمثال بعنوان " صبى " ( 6شكل )

 بوجان" ، متحف " نيلسون                 م    1923من المعدن ،                                   فيه تأثر "برانكوزى يظهر             

 انكيز للفنون"، والية "ميزروى"                             بأسلوب " رودان"                                                           

 م.1927الواليات المتحدة                                                                                                              

 التجريدية العضوية فى أعمال "قسطنطين برانكوزى" }12،  11ثالثاً: {. (7شكل )

 

من خالل العرض السابق ألساليب أبرز نحاتى التجريدية العضوية و أعمالهم يمكن تصنيف أنماط األشكال التجريدية 

 :  }3أوالً: {العضوية وفقاً لمراحل تطورها كالتالى

 

   : نمط األشكال المشابهة 

فى هذا النمط يبدو المجسم و كأنه يشبه الكائن الطبيعى سواء إنسان أو حيوان أو نبات من خالل اإليحاء الظاهرى بهذا 

التشابه ، و يرى النقاد أن األشكال التى تنتج عن أسلوب التقليد  هى أشكال خالية من اإلبداع ، ال تنمو وال تتطور ، حتى 

ا ال تتالئم أيضاً مع العصر و ال تتطابق صفاتها مع صفات الزمن ، و يمكن القول أن هذا النمط يمثل التجريدية العضوية أنه

 فى بداياتها.

 نمط األشكال الجوهرية  : 

يمكن القول أن هذا النمط يمثل التجريدية العضوية الناضجة ، ففى هذا النمط تتعرى الطبيعة من هيئتها األصلية و تفصح 

عن جوهرها الغامص و معانيها الكامنة بعد المرور بمجموعة عمليات كاإلختزال أو اإلختصار أو حتى اإلضافة بهدف 

 مالمحه الموضوعية ،  استخالص الشكل بعد تحليله فكرياً و تجريده من
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 و يمكن تقسيم هذا النمط إلى نوعين : 

o وفيه يكون التجريد العضوى أكثر عمقاً و تحليالً بحيث ال ينتمى إلى الصورة البصرية الطبيعة ، و  التجريد التمثيلى  :

 تنتج عنه األشكال األكثرة قوة ألنها أكثر غموضاً.

o و فيه يكون التجريد العضوى ضعيفاً بحيث يقترب من الصورة البصرية الطبيعية ، و تنتج عنه  التمثيل التجريدى :

 أشكاالً سهلة القراءة.

و قد ساهم نجاح هذا التطور فى تحول مسار التصميم المعمارى الذى اتجه نتيجة لذلك نحو اسلوب التجريدية العضوية فى 

ة و تحويلها إلى عمارة منحوتة تنسجم مع الطبيعة  مما أدى إلى ظهور القيم النحت و إيجاد أشكال نحتية للكائنات الحي

الجمالية و التعبيرية للتجريدية العضوية فى العمارة المعاصرة ، و خير مثال على ذلك المعمارى " فرانك لويد رايت" 

ستلهمه المعمارى من شكل القوقعة بأشكاله العضوية و استعاراته التجريدية من الطبيعة ، و يعتبر متحف جوجنهام الذى ا

 (.7الحلزونية أحد  أبرز النماذج التى طبق فيها القيم الجمالية و التعبيرية للتجريدية العضوية فى النحت، شكل )

           
 متحف جوجنهايم ، نيويوريك.                                 شكل القوقعة الحلزونية فى الطبيعة       

 اعتماد القيم الجمالية و التعبيرية للتجريدية العضوية فى النحت فى تصميم متحف جوجنهايم }14،  13ثالثاً: {. (7شكل )

 

كما  سادت بوضوح فى اآلونة األخيرة الصفة النحتية ألسلوب التجريدية العضوية فى صياغة القيم الجمالية و التعبيرية و 

التى ميزت العمارة المعاصرة من خالل التشكيل النحتى الذى يشمل تداخالً بين األشكال المتنوعة  و التراكب النحتى ً الذى 

جزاء الحركية الفعالة و اعتماد خامة واحدة فى إكساء الكتل المعمارية لتزيد من قوة يعكس التحام الشكل األساسى مع األ

 }7أوالً:{المبنى التعبيرية  ليبدو أخيراً كأنه منحوتة مجسمة فى الفراغ 

 القيم الجمالية و التعبيرية : 

الذى يكونها ، و عليه يمكن وصف  تتحد القيم الجمالية و التعبيرية بصفة عامة من خالل شكل الخطوط و النظم التصميمى

العمل الفنى سواء نحتى أو معمارى  على أنه تطور للعالقات الشكلية و الحسية ، و يمكن مالحظة اإلثارة التى يحدثها 

األسلوب التجريدى العضوى  لإلستجابات التعبيرية و  الجمالية للعالقات التشكيلية فيما بين السطوح  و األشكال  و النسب 

، لذا يمكن القول أن القيم الجمالية و التعبيرية }6أوالً: {لوان و التى أساسها الوعى المباشر بآلية تنظيم هذه العالقات و األ

فى التجريدية العضوية هى  منظومة بنائية تتشكل وفق نسق بنائى تنتظم فيه العناصر التى تتخذ طابع المرونة و التآلف و 

و بناًء  }4أوالً: {قات جمالية و تعبيرية حسب منظومة جديدة مغايرة للسياق الواقعىتتحرك بصيغة مجردة لتكشف عن طا

على ذلك فإن النحت هو إبداع لرؤية جمالية يستلهمها النحات من الطبيعة و يعبر عنها من خالل إدراك تجريدى ملموس 

 }2 أوالً:{هما كان نوعها أو الوظيفة التى تؤديها. للقيم الجمالية و التعبيرية  للعالقات الشكلية فى األجسام ثالثية األبعاد م
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 القيم الجمالية فى التجريدية العضوية  :

قديماً كان ينظر للقيم الجمالية على أنها نتاج النسب التى لها عالقة مطلقة بالرياضيات أو نسب جسم اإلنسان ) تماثل النسب 

ليس له عالقة بالجمال معتمدة فى ذلك على أمثلة من الطبيعة العضوية لألجزاء( حتى أثبتت التجريدية العضوية أن التناسب 

كالحيوانات و النباتات ، بل ينشأ من بعض هذه األشياء كالصغر ، الضخامة ،  النعومة ، الرقة ، الحركة النابضة فى جوهر 

 }10أوالً: {.الطبيعة و غيرها ، و التى تنسجم جميعها و تنعكس فى الروح التشكيلية ألشكال المجسمات

 القيم التعبيرية فى التجريدية العضوية :

تتجسد القيم التعبيرية فى التجريدية العضوية فى الخروج باألشكال من إطار الطبيعة المسيطر عليها إلى  الفكرة المجردة 

يب العضوى بطريقة حميمية عضوية  فى أسلوب من المحاكاة يصفى الشكل من جلده و لكن بصورة بنائية تربطه بالترك

 }4ثانياً: {. للمكون الطبيعى من خالل إعطاؤه روح متجانسة تجمع المتناقضات فى نقطة وصل تكسبه قوته التعبيرية

 و القيم الجمالية و التعبيرية فى التجريدية العضوية فى النحت  لها محددات تنطوى عليها ، هذه المحددات كالتالى :

 أهم من الشكل حيث تتحدد القيم الجمالية و التعبيرية للمجسمات التى تكتمل بأسلوب و الذى ُيعتبر   : المضمون التجريدى

بنائى خاص من خالل مفردات أولية تجريدية حرة ذات هيئة عضوية ُيشكلها النحات و يجردها من الطبيعة فى إطار من 

 }3ثانياً: {الخطوط تصميمية  التى تناسب المجسمات ذات الهيئة العضوية.

  تجارب التشكيل بالبناء و اإلضافة أو التحوير و الحذف وفق أساليب و مفاهيم معاصرة تتيح للنحات  التشكيلىالتجريب :

إيجاد التنوع فى القيم الجمالية و التعبيرية للمسجمات ذات الهيئة العضوية ، و ال يتطلب ذلك بالضرورة محاكاة خطوط 

فى التجريد بالمدلول الظاهرى لألشياء بل بجوهر العالقات المحكمة و التصميم للنموذج العضوى الطبيعى ، فالغاية ليست 

 }1أوالً: {المدلول البصرى وراءها. 

: أن يتعرى الشكل من قيمته الخارجية و  يكتسب قيمة موضوعه  من بنائه الداخلى و نظم عناصره العضوية  القيمة الذاتية

 }24،ص4أوالً: {التى تكونه و التى تتخذ بالطبع أشكاالً عضوية تمثل حقيقته الجمالية ال  حقيقته البصرية. 

بمحددات صياغة القيم الجمالية و التعبيرية للتجريدية  و لعل من أبرز المعماريين الذين تأثروا فى تصميماتهم المعمارية

العضوية فى النحت المعمارى " سانتياغو كاالترافا" الذى تحمل أعماله هوية النحت القوية ، األمر الذى جعل الكثيرين حول 

القيم الجمالية و  لتأثير التجريدية العضوية فى النحت على صياغة العالم يلقبونه بالمهندس النحات ، و فيما يلى عرض

 التعبيرية فى بعض نماذج من أعماله المعمارية المعاصرة.

 شكل )( محطة سانت إكزوبيرى 

و يظهر فى الشكل  ,م ،  1994توجد محطة سانت إكزوبيرى للقطار السريع فى مطار ليون بفرنسا ، و تم افتتاحها عام 

المجردة لطائر والتى تحمل بوضوح  صفة التجريدية العضوية المعمارى النحتى الصياغة الجمالية لتصميم الكتلة الضخمة 

فى النحت و كما تظهر القيمة التعبيرية  فى التعبير الدرامى لطائر ضخم عند نقطة الطيران ، فبدت الكتلة المعمارية كأنها 

 ،    منحوتة مجردة فى الفراغ
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 صياغة القيم الجمالية و التعبيرية لكتلة مبنى محطة سانت يوضح دور التجريدية العضوية فى النحت فى }15ثالثاً: {شكل )(.

 إكزوبيرى ، ليون بفرنسا.

 

  شكل )( مبنى الجذع الملتوى 

يوجد مبنى الجذع الملتوى  فى مدينة مالمو فى السويد  و يعتبر المبنى ثانى أطول ناطحة سحاب فى أوروبا ، تم البدء فى 

م، و استمد المبنى إسمه من التصميم النحتى لكتلته المستوحاة 2005م و تم افتتاحه رسمياً فى أغسطس  2001إنشائه عام 

م الجمالية للشكل المعمارى النحتى فى تجريد الجذع البشرى من خطوطه العضوية من الجذع البشرى ، و تتجلى صياغة القي

المنحنية إلى خطوط حادة ملتوية تحمل روح اإلنحناءة العضوية  ، و التصميم  فى األساس عبارة عن تجريد عضوى مصدر 

كاالترافا" نفسه الذى قام بتصميمم  اإللهام له هو تمثال لجذع إنسانى ملتوى منحوت من الرخام األبيض بواسطة  "سانتياغو

المبنى ، كما تظهر القيم التعبيرية بوضوح من خالل تشكيل المبنى من تسعة عقول منفصلة يخترقها قلب خرسانى لتعبر 

عن النخاع الشوكى فى الجسم البشرى ، كما يحتوى هذا القلب على العناصر الخدمية للمبنى ، و تبرز منه البالطات 

 }12أوالً:{متراً.  190توية بزاوية قائمة من قاع المبنى حتى قمته على إرتفاع ُيقدر بحوالى الخرسانية مل

                          
تصميم الكتلة المعمارية لمبنى                                       األبيض. تمثال الجذع الملتوى من الرخام              تجريد عضوى للجذع البشرى.                  

 السويد. الجذع الملتوى  مدينة مالمو ،                                                 .                                                                   

 ضوية فى النحت فى صياغة القيم الجمالية و التعبيرية لكتلة مبنى الجذع الملتوى.يوضح دور التجريدية الع }16ثالثاً: {شكل )(.
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   شكل )( مبنى هيميسفيريك 

يوجد مبنى هيميسفيريك الذى صممه " كاالترافا" فى مدينة العلوم و الفنون بمدينة بالنسيا فى إسبانيا ، و قد تم اختيار هذا 

أسبانيا اإلثنى عشر ، و تظهر القيمة الجمالية المستلهمة من التجريدية العضوية فى م كواحد من كنوز 2007المبنى عام 

النحت فى التصميم الشكلى للكتلة  و النحت البديع لقبة المبنى الذى يمثل حدقة العين و الذى يعتبر إبداعاً بما تحمله الكلمة 

مارى بالتجريد العضوى للعين البشرية الذى نحتته من معنى فهو عبارة عن تجريد عضوى للعين البشرية  تأثر فيه المع

م ، كما تظهر القيمة التعبيرية فى صياغة السقف بحيث 1997النحاتة األمريكية من أصل فرنسى  " لويز بوروجوا " عام 

 }1ثانياً: {يمثل الجفن الذى يفتح و ُيغلق فيحاكى حركة العين البشرية.

        
 نحت تجريدى عضوى يمثل محاكاة للعين البشرية                       الحقيقة.     العين البشرية             

 للنحاتة " لويز بوروجوا"  ، واشنطن.                                                                 

 
 الفنون ، بلنسيا أسبانيا.مبنى هيميسفيريك الذى يمثل محاكاة لمنحوتة " لويز بوروجوا" ، بمدينة العلوم و 

 يوضح دور التجريدية العضوية فى النحت فى صياغة القيم الجمالية و التعبيرية لكتلة مبنى هيميسفريك. } 17ثالثاً: {شكل )(.

 

من خالل العرض السابق يمكن استخالص بعض آليات صياغة القيم الجمالية و التعبيرية التى استلهمتها العمارة المعاصرة 

 :  }11أوالً: {جريدية العضوية فى النحت من الت

 : استخالص بعض أجزاء الشكل الطبيعى و إزالة الباقى. التقليص 

 : إظهار بعض جوانب الشكل الطبيعى على حساب باقى الجوانب و إبقائها بغرض المقارنة. اإلختزال 

 : تغيير فى خصائص الشكل بتحطيم بعض من أجزاؤه و إزالة البعض منها إلحداث حالة من التضاد فى  التحريف

 التشكيل بين الشكل الطبيعى و الشكل المصاغ منه.

 : إما فى اللون و الهيئة أو العالقات التكوينية للشكل.   التحوير 

  عدد كبير من األفكار مما يزيد من غموض الشكل و  : اختيار مرجع معين من الطبيعة  له إمكانية التعبير عناإليجاز

 قوته التعبيرية.

  إزالة التفاصيل تدريجياً مع مراعاة ربط الشكل  الطبيعى المعقد بالشكل المستخلص منه و الُمحمل بروحه التبسيط :

 النابضة.
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ة فى العمارة المعاصرة فى النقاط و  يمكن تلخيص دور التجريدية العضوية فى النحت فى صياغة القيم الجمالية و التعبيري

 التالية : 

  تقديم معالجات متجددة لمحددات و أسس الطبيعة تساهم فى بناء عمارة نحتية  ال تتكون من الطبيعة نفسها و لكن ترتبط

 أشكالها بالطبيعة.

 .وضعت أسس لدمج فضاءات التشكيل المعمارى عبر تكامل متجانس يقدم  تمازج عضوى مع الطبيعة 

  نقلت العمارة المعاصرة إلى مستوى جديد من خالل استخدام أشكال جديدة للخرسانة كاألقواس المعبرة  التى تخلو من

 الروابط الظاهرية و األعمدة ، و سيادة الخطوط المنحنية التى ُتكون الطبيعة.

 خامات الطبيعية و البحث المستمر وجهت العمارة المعاصرة إلى استلهام قواعدها من قوانين الطبيعة الحية و  احترام ال

 عن طرق بناء جديدة تتيح التعبير الحر الذى هو سمة أساسية للتجريدية العضوية فى النحت. 

  حولت العمارة المعاصر ة إلى تكوينات تعبيرية تمتزج فيها الوظيفة و الجمال امتزاجاً تكاملياً ال يمكن تجزئته فى أطر

و تنسجم انسجاماً تاماً يشبه انسجام تكوين الطبيعة الحية بحيث يصبح التكوين جزءاً من  و نسب متفاوتة لكنها تحقق الغرض

 الطبيعة الثرية بالمفردات التعبيرية.

  وجهت نحو استخدام الزخارف بشكل موضوعى دون تكلف  شرط أن ُتقتبس هذه الزخارف من الطبيعة و وفق إطار

 يابية التعبيرية. منطقى يخدم سالسة التشكيل و يتوافق مع اإلنس

 

 نستنتج من الدراسة السابقة :

 .التجريدية العضوية كان لها تأثيراً قوياً على المنهجية الفكرية لمصممى العمارة المعاصرة 

 .بفضل التجريدية العضوية فى النحت ظهرت قيم جمالية و تعبيرية فى العمارة المعاصرة لم تكن موجودة من قبل 

  المعاصرون أشكاالً نحتية تحمل صفة التجريدية العضوية فى تصميم أعمال معمارية لها خصائص استخدم المعماريون

 وظيفية تلبى احتياجات اإلنسان.

 .تمثل التجريدية العضوية فى ذاتها عملية معالجة للحقيقة تتولد عنها حقيقة جديدة 

 من هيئتها للخروج بجوهرها الروحى  الهدف األساسى للتجريدية العضوية هو الغوص فى عمق األشكال و تحريرها

 الكامن فيها.

  تهدف آليات صياغة القيم الجمالية و التعبيرية التى تحكم التجريدية العضوية إلى تعزيز غموض و جاذبية األشكال فى

 كالً من العمارة و النحت.

 الخارجية مع الهيئة الطبيعية بل بمدى  اإلحساس بالقيم الجمالية و إدراك القيم التعبيرية لألشكال ال يرتبط بتشابه هيئتها

نجاح المصمم فى توظيف اآلليات التى تحكم عملية التجريدية العضوية إلبراز حيوية و غموض الشكل الطبيعى فى الشكل 

 المجرد.

 التوصيات : 

 يوصى البحث ب : 

  .دراسة أسباب تأثر العمارة المعاصرة بالتجريدية العضوية فى النحت 

  تجريدية عضوية تلهم العمارة المعاصرة.تصميم مجسمات 

  عمل معارض فنية للمجسمات النحتية التى تحولت إلى أعمال معمارية تعتمد فى تصميمها على القيم الجمالية و التعبيرية

 للتجريدية العضوية فى النحت.

 .تفعيل دور المصمم النحات فى عملية التصميم المعمارى 
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 س اإلبداعى على طرح التجارب المعمارية التى تعتمد فى تصميممها على أسلوب فتح المجال أمام المصممين للتناف

 التجريدية العضوية فى النحت و تنفيذ المميز منها فى العمارة المحلية المعاصرة. 
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