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ابعة نتكويناتها لقيم  فيها يكون من خالل صور بصرية تخضع ل  المدينة شكل عمراني وإدراك المشهد البصرى

ً إلى جنب مع القيم الوظيفية،  ً الفليها جعيرتكز  التي، و الثقافية واالجتماعيةمن جماليات العمران جنبا كر ميعا

 بالتشويش يصاب والتصميم العمراني، وعندما تغيب هذه القيم أو إحداها، فإن المشهد البصرى للمدينة التخطيطي

 ً ً كماليا ا حالة نية، وإنملعمرااالحياة  فيواالهتزاز، واالهتمام بمالمح المدينة وشكلها وطابعها وجمالها ليس ترفا

ئيسية ات الرتمعات و تشكل المناطق المفتوحة أحد المكونللمج الحضاريفطرية حضارية تالزم مستويات التطور 

ء معيشي وأدا للمدن، حيث تمثل الرئـة األساسـية للتنزه وقضاء أوقات الفراغ وعالمة على الوصول إلى مستوى

ر عبر العصووية ، أفضل ، ويعد فن النحت من أهم الفنون التي لها القدرة على التعبير عن ثقافات األمم اإلنسان

معمارية حيث بدأت الفكرة ال  ، فهو من أقدم الفنون التي صاحبت العمارة ووظيفتهافن النحت بالعمارة  تبط أر

لعالقة بين الذى يهتم با المعماريالحديثة للفكر  االتجاهاتتعتبر العمارة المستدامة أحد و  أصال من النحت ،

رها ليشيد بدو أهمية كبرى لما له من أبعاد جمالية  ، ولفن النحت وانتشاره في العمارة المستدامة وبيئتهالمبنى 

قيقية لمرآة الحاثابة الوظيفي والجمالي وما يحدث بها من نشاط، فهو ال يقتصر على كونه عمال تجميليا وإنما يعد بم

أن ينعكس بد وط البناء المعماري بفن النحت اللثقافة المجتمع ومؤشرا لمدى تحضره وتقدمه ، وعليه فان ارتبا

تصبح  ،سكنية في ظل الزيادة السكانية وضيق مساحات الوحدات الفأثره علي األفراد الذين يعيشون من حوله ، 

ن أا هالتي من شأن أن هذه الفراغات تفتقر إلى عناصر الجذب ، الفراغات الخارجية المتنفس الوحيد للمجتمع ، إال

تدامة مارة المسي العجات المجتمع و تأتي هذه الدراسة كنتيجة للحاجة الملحة لجعل الفراغات الخارجية فتلبي احتيا

  فن النحت ة بينتلبي االحتياجات والمتطلبات اإلنسانية باستخدام فن النحت و تهدف الدراسة إلى توضيح العالق

 ي العمارةجية فميل الفراغات المعمارية الخاروالعمارة  واالستدامة الجمالية من خالل توظيف فن النحت في تج

،  صرية فيهاة البالمستدامة  من خالل إنتاج منحوتات تستخدم في تنسيق وتجميل الفراغات الخارجية لتحقيق الجود

لتالءم  ارجيةتمثلت المشكلة البحثية في إغفال أهمية فن النحت  في تجميل وتنسيق الفراغات العمرانية الخو

وضوع مختيار اوالمتطلبات اإلنسانية مما أثر على الصورة الجمالية لهذه الفراغات ومن هنا كان االحتياجات 

هج لبحث المنايتبع " ودور النحت الخارجي في تحقيق القيم الجمالية للفراغ المعماري في المدن المستدامةالبحث " 

اشر بين فاعل المبالل التلألعمال النحتية من خفي تأكيد الدور الثقاالتجريبي ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها 

ي ثير النفسالل التأخلدى الجمهور من  التذوق الفنيبما ينمي بينهما وبما يحقق االرتباط  والمجسم النحتيالجمهور 

مالي جلتكوين الار إلى الوضع الجمالي الحالي لمعظم المدن  يفتق و البعد الثقافي البيئي محققا بذلكالنحتي  مجسملل

ة لها ة الوظيفيع الهويإبراز وتأكيد  تكامل الهوية الجمالية م فيدوراً  الخارجيوالهوية الجمالية مما يجعل للنحت 

 ية تسمحدور النحات  في وضع حلول تشكيل يأتيطارد للنحت ، ومن هنا  معماريوالمدن المستدامة كتصميم 

لها   اريالمعم بالقيام بوظائفه المتعددة في الفراغات المعمارية بها بما يتناسب مع التصميم الخارجيللنحت 

ون أن يك لألبنية المعمارية المستدامة وعدم وضوح الدور الجمالي لها ومن ثم يجب الوظيفيووضوح الدور 

 تحقيق القيم الجمالية  في العمارة المستدامة . فيللنحت دوًرا هاًما 
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  Introductionمة مقد
العمارة أحد الفنون التشـكيلية التي تتميـز عـن بـاقي الفنـون بأنهـا 

وظيفيـة نفعيـة، و فن النحت يعتبر ناقل للثقافة و من أكثر الفنون 

اإلنسانية خلودا وتعبيرا وقد تعرف االنسان على الحضارات عن 

طريق ما تركه من منحوتات وما بقي منها حتى يومنا هذا وتعد 

ية لألعمال النحتية بشكل عام  والنحت المعماري بشكل القيمة الجمال

خاص الهدف الذي يسعى النحات إلى تحقيقه في إبداعه الفني و 

ساسيا يبحث عنه الناس دائما فجمال البيئة أاالحتياج للجمال احتياجا 

العمرانية يؤثر على مستعمليها نفسيا وثقافيا وكانت العالقة بين 

عالقة تكاملية، فلم يكن فن النحت مكمل  النحت والعمارة منذ القدم

للعمارة بل كان كال منهما أساس لآلخر، حيث أتقن النحات المهارات 

الذي  االستدامةو ظهور مصطلح ، الهندسية اإلنشائية كما المعماري 

يشير إلى اإلستراتيجيات التطويرية التي تراعي متطلبات ورغبات 

على كافة نواحي  انعكاساتأجيال الحاضر والمستقبل معا  كان له 

النشاط البشري وتعاني الفراغات العمرانية من الكثير من المشكالت 

التي أدت إلى تدهورها وتشويه الصورة البصرية فيها مما أدى إلى 

تلوثها البصري و التقليل من كفاءتها في أداء وظائفها بالشكل 

 طوراتللتالصحيح ، وتأتي أهمية عمليات تنسيق المواقع كنتيجة 

الحادثة في العمارة والتي أدت إلى ظهور نشاطات جديدة يمكن 

ممارستها في  الفراغات الخارجية المفتوحة، األمر الذي دعا إلى 

أهمية إعداد هذه الفراغات على أسس علمية تتجاوز مجرد الرغبة 

في تحقيق الجمال بهدف تدعيم العالقات االيجابية بين اإلنسان 

س صورة المدن ويعد تجميل البيئة والطبيعة وتكون مرآة تعك

العمرانية من العمليات التخطيطية الهامة ، للربط بين المكان 

والسكان ،ومن هنا ظهرت المشكلة البحثية والتي تمثلت في عدم 

وجود تصور واضح ألهمية الدور الفعال الذي يمكن أن يؤديه فن 

غات الخارجية النحت باعتباره فنا تشكيليا قائما بذاته في تنسيق الفرا

في العمارة المستدامة ، وتأثيره على الصورة الجمالية والقيم 

الوظيفية لهذه الفراغات باإلضافة لدوره في االرتقاء بمستوى التذوق 

الفني والجمالي عندما يكون عنصرا رئيسا في الفراغات 

 والمتنزهات في العمارة المستدامة 

 Statement of the Problemمشكلة البحث 
في  الخارجيية في إغفال أهمية فن النحت تمثلت المشكلة البحث

تجميل وتنسيق الفراغات العمرانية الخارجية لمالءمتها لالحتياجات 

والمتطلبات اإلنسانية مما أثر على الصورة الجمالية والقيم الوظيفية 

   -يلي: لهذه الفراغات وتتمثل مشكلة البحث فيما 

للفراغ المعماري في المدن  الوظيفي عدم وضوح الدور -1

المستدامة حيث تحمل جميعها نفس السمات الشكلية، ومن ثم 
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إبراز الدور  فيدوًرا هاًما  الخارجيفيجب أن يكون للنحت 

 من قيم تعبيرية. يحويوالجمالي له لما  الوظيفي

 أتييومن هنا  الخارجي،تعتبر األبنية المستدامة طاردة للنحت  -2

 الخارجيحلول تشكيلية تسمح للنحت إيجاد  فيدور النحات 

 .المعماريالقيام بوظائفه المتعددة بما يتناسب مع الشكل ب

 افتقار الفراغات العمرانية بشكل عام لوجود عناصر تنسيق -3

 الوعي المعماري حيث ينظر الى الفراغات على أنها وانخفاض

 رفاهيات.

 أسئلة الدارسة: 

 ظيفيةفي إثراء القيم الجمالية والو الخارجي دور النحتما هو  -1

  المستدامة.للفراغات الخارجية في العمارة 

فن  الجمالية في العمارة باستخدام االستدامةهل يمكن تحقيق  -2

 النحت

ما هي المعايير التي يمكن أن تؤثر على وظيفة وجماليات  -3

 لفراغات الخارجية في العمارة  ا

مارة المستدامة هل يعمل فن النحت على تأكيد هوية الع -4

 والجمالي. بدورها الوظيفيواإلشادة 

 Significanceالبحث مية أه
تصبح  السكنية،في ظل الزيادة السكانية وضيق مساحات الوحدات 

 اغاتأن هذه الفر إال للمجتمع،الفراغات الخارجية المتنفس الوحيد 

ع مجتمالتي من شأنها أن تلبي احتياجات ال الجذب،تفتقر إلى عناصر 

 وتتمثل أهمية الدراسة في :

م مجس التأثير المباشر لفن النحت على اإلنسان باعتباره تكوين -1

يتم التعامل معه بصريا وله القدرة على إثارة اإلحساس 

 بالجمال.

 وتطور هذهأهمية التكامل والترابط بين النحت والعمارة  -2

رفع مستوى الجاذبية للفراغات تحقيقا  العالقة لضمان

 لالستدامة.

ري إثبات دور فن النحت في االرتقاء بالذوق الجمالي المعما -3

 المستدام.وتفعيل دور النحات في العمل المعماري 

 Objectivesأهداف البحث 
ة رجيتأتي هذه الدراسة كنتيجة للحاجة الملحة لجعل الفراغات الخا

ة حتياجات والمتطلبات اإلنسانيفي العمارة المستدامة تلبي اال

  الدراسة إلى وتهدفباستخدام فن النحت 

ية الجمال النحت والعمارة واالستدامةتوضيح العالقة بين فن  -1

من خالل توظيف فن النحت في تجميل الفراغات المعمارية 

 الخارجية. 

 يةإنتاج منحوتات تستخدم في تنسيق وتجميل الفراغات الخارج -2

 المستدامة.في العمارة  لتحقيق الجودة البصرية

 Methodologyمنهج البحث 
 يتبع البحث على المنهج التجريبي 

  Theoretical frameworkاالطار النظري 
 النحت الخارجي

م( وهي األعمال التي توضع في الهواء الطلق 2000الزيات  (

ل ويستخدم في تشكيلها خامات لها خصائصها المميزة من حيث الشك

 لتياوالحجم والخامة في وتعالج فيها األسطح بالتقنيات المتنوعة 

في  فيلي والوظيتتفق مع عناصر البيئة المختلفة لتحقيق البعد الجما

 العمارات والنافورات وغيرها. وأفنيةنحت الميادين والممرات 

 م(2010 )مصطفى

 فن العمارة

هي فن بناء المباني وفق قواعد جمالية، وهندسية، ورقمية محددة 

وهي الفن العلمي إلقامة أبنية تتوفر فيها عناصر المنفعة والمتانة 

المادية والروحية، في والجمال واالقتصاد وتفي بحاجات الناس 

حدود أوسع اإلمكانات وبأحسن الوسائل المتوفرة في العصر الذي 

وهي تشكيل وظيفي يؤدي أغراضاً ) Darity 2008تكون فيه )

وثيق بحياة  وبارتباطإنسانية ومتطلبات حياتيه بوسائل مكانية ومادية 

المجتمع وزمانه ، لذا فإنها تخضع للمؤثرات الحضارية والزمانية 

إضافة إلى خضوعها لعوامل طبيعية  واالقتصادية واالجتماعية

 ( 2018ومناخيه ) بوبيش 

 العمارة المستدامة

 أحد تعتبر العمارة المستدامة أو المباني والمدن الصديقة للبيئة

ين االتجاهات الحديثة في الفكر المعماري الذي يهتم بالعالقة ب

ة قابلك الموارد غير الالمباني والبيئة وتقوم على الحد من استهال

 جمالللتجديد وتجميل البيئة الطبيعية و تراعي عناصر الوظيفة وال

البصري والحس الروحي في إطار الظروف البيئية ) 

(Williamson &  et al) وتتطلب العمارة المستدامة دمج القيم 

 ينهم افق بواالخالقية والبيئية ويتطلب ذلك التو واالجتماعيةالجمالية 

امة ، وتتميز العمارة المستد لالستدامةالركائز األساسية  هاألن

انية لعمرابالشمولية في التعامل مع البيئة ، و يجب أن تحقق الثالثية 

ة المتوازنة ، الوظيفة والجمال وتجانسها مع البيئة االجتماعي

والمكانية والزمانية وتقابل احتياجات الحاضر دون إغفال حق 

 م(  2013مقابلة احتياجاتها  ) عمر  األجيال القادمة  في

 الفراغ المعماري  

الوعاء الذي يستوعب  أحد المكونات األساسية للعمارة وهو

األحداث ليحتوي األنشطة ويعبرون فيه ومن خالله عن آرائهم 

 م( 2013ومعتقداتهم وأسلوب حياتهم )أبو زعرور 

  القيم الجمالية والوظيفية في الفراغات العمرانية

ما  المدينة ال تتكون من كتل من المباني مقامة على األرض بشكل

اغ فحسب ولكنها أيضا مجموعة من الفراغات تتخلل المباني، كل فر

ن مية له أهميته ووظيفته الخاصـة بـه، وتتكـون الفراغـات المعمار

 مجموعة من العناصر المختلفة والتي تعطيها طابعها وشخصيتها،

ا الهقة عند وضع هذه العناصر وعند تحديد أشكلذا يجب الحـذر والد

ن يماوعالقتها، حتى يتمشى ذلـك مـع الطـابع المطلوب للفراغ ) سل

 م( و تتأثر عملية التشكيل الجمالي للفراغات بمجموعة من2003

ناك هون العوامل البيئية قد تجعلها جميلة أو قبيحة، لذلك يجب أن يك

ريـة )المباني( والعناصر تجانس وتوازن بين العناصـر المعما

ـل الطبيعية داخل الفراغات العمرانية، إلى جانب مراعاة العوام

ه رغباتان وبتوفير البيئة المناسبة لحياة اإلنس واالهتماماإلنسـانية، 

وتشكل الفراغات أهم عناصر التكوين الحضري  ( م 2009)الكم 

عيل تفلهامة  للمدن باعتبارها متنفساً للمجتمع، إضافة لكونها مناطق

 التواصل االجتماعي ، فهي امتداد مكمل وال غنى عنه باإلضافة

 المعماريم( وللفراغ  2015للفراغات السكنية الخاصة. ) ياسين 

 مجتمعالنفسية و المكانية علي أفراد ال الراحةإضفاء  فيدور بارز 

 لقيام بنشاطات ال يمكنواباإلضافة لدوره في التواصل البشري 

 بدنيةال ا داخل الوحدة السكنية للترويح عن أنفسهم وللراحةالقيام به

والنفسية بحيث تناسب وتخدم السكان بمختلف الفئات العمرية 

ي ة فوتعد هذه الفراغات نقاط جذب و مرآة تعكس الحيا واالجتماعية

 (. 2009المدن )دويكات 

 التلوث البصري بالفراغات العمرانية 

اختفاء الصورة الجمالية لكل شيء يحيط بنا و تغير غير  هو 

مرغوب في عناصر البيئة العمرانية من إضافات أو تشوهات أو 

كتل بنائية غير قانونية أو فراغات غير مخططة أو أي إضافات 

قيم بال وتفقد اإلحساستتنافر مع البيئة و تؤدي الى النفور منها 

 ( وهـذا التلـوث البصـريم  2017الجمالية والتشكيلية ) رجب 

ه يتواجـد نتيجـة سـوء التخطيط أو سوء االستخدام وتكمن خطورت

 وانهياربالدرجة األولى بفقد اإلحساس بالجمال  ارتباطهفي 

االعتبارات الجمالية والرضا بالصورة القبيحة حتى أصبحت 

 (2003بالمقياس المرئي للعين عرفاً موجوداً )عطية 

 تجميل المدن

يخضع  البصريةالتنسيق بين مكونات المدن وتقييم الصورة عملية 
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أن قيمة الجمال نسبية وتختلف  ورغملقيم نابعة من مفهوم الجمال 

إال بعد تحقيق  يأتياالحساس بالجمال ال إال أن من شخص ألخر 

القيم الوظيفية المطلوبة للعنصر وعندما تغيب هذه القيم أو إحداها 

وهنا يأتي دور ، التشوش واالهتزاز فإن المشهد البصري يصاب ب

تجميل المدن كمنسق حضاري لمعالجة الفجوة الثقافية بين المصمم 

والمجتمع ليتالقيا عند مستوى اإلدراك الواعي لفن وجماليات 

 (Mary2010العمران من خالل منظومة تحقق ذلك )

 فنية  بأعمالتجميل المدن 

ها حجامالمقصود بتجميل المدن بأعمال فنية هو تنفيذ أعمال فنية بأ

بين رة وكبيرة بعد التنسيق بين الفنان صاحب الفك بأحجامالعادية أو 

لك مختلف المعماريين ويكون تنفيذ األعمال بخامات قوية صلبة تم

 اقعالقدرة على مقاومة العوامل الجوية وتقام هذه األعمال في مو

ية دن تتسم  برؤية الناس لها اثناء تنقالتهم اليومهامة من الم

ات كالشوارع والميادين و المتنزهات والساحات العامة ومن متطلب

عام ال بناء المدن وتخطيطها تزويدها باألشكال الفنية لتحسين الشكل

ألنها تقوم بدور هام لرفع معنويات البشر وتضفي جماال على 

 ( Do 2018المعيشة )

 تجميل البيئة  دور النحت في

ف متاحمن المميزات اإليجابية لفن النحت أنه يتجاوز حدود قاعات ال

نة وصاالت العرض المغلقة الى الفضاءات الحضرية المفتوحة للمدي

 الى الساحات والشوارع وواجهات المباني والحدائق والمتنزهات

ن من تنسيق وتنظيم المد يتجزأبحيث تكون أعمال النحت جزًء ال 

س نشطتهم ) خميأل البيئة البصرية التي يمارس فيها الناس لتجمي

ن م(  وبما أن النحت فن يتواجد في الفضاءات الرحبة للمد 1975

نه يواجه الناس ويتعاملون معه بصريا وبشكل مباشر فهو فن إف

ؤدي يوالثقافية وهو  االجتماعيةتلف الفئات خالجماهير العريضة بم

 وفهمه بمستوى تذوقه واالرتقاءفي توعية وتثقيف الفرد  دوراً كبيرا

قرر يم ( لذا فعندما  2010لألعمال الفنية وحكمه عليها ) مصطفى  

ؤخذ المعنيون بتخطيط المدن وتجميلها أن يكون للنحت دور ملحوظ ي

 كانامبعين االعتبار ال يعني ذلك ايجاد كيانات مادية مجسمة تحتل 

ا ماألول  اعتبارهمراغ فحسب بل يكون في معينا وتشغل حيز في الف

للنحت من دور وما يحققه من نتائج ايجابية تصب في صالح 

ق م( فاألعمال النحتية تمتلك صفات التناس 1986المجتمع ) ريد 

في النفس و يتم وضعها في  واالرتياح والتناغم وتبعث السرور

ن الساحات والميادين وعلى الشواطئ ومداخل المدن وغيرها م

  Merritt 2011  األماكن العامة بغرض تجميلها بعمل فني معبر 

العناصر النحتية المستخدمة في تنسيق وتجميل الفراغات 

 المعمارية  

ون يتميز بها المكان فهي تعبير عن شيء ما قد يكعناصر جمالية 

عبر عن شيء ما يخص ت ديني أو تجريدي أو لشخص ما  أو

ل عماالمنطقة التي سيوضع فيها، وقد تكون ساكنة أو متحركة و األ

من  نيةالتشكيلية في الفراغات المعمارية تتيح لروادها المتعة الف

ت خالل اإلحساس بالكتلة وقيمتها الرمزية، كما تعطي التشكيال

ً تشكيلية من خالل الحركة المتجهة للفراغ وت ا رأثيالنحتية خواصا

ً يساعد على تكوين عالقات بينها وبين الكتل  ً جماليا بصريا

واألسطح المحيطة فتعطيها شخصية مميزة )إبراهيم والطيبي 

 م( 2008

 اعتبارات األداء الوظيفي لألعمال النحتية في الفراغ: 

  ونوعية العنصر الفني للفراغ  وطبيعة حجميجب أن تناسب

 .المتواجد به

 في  بزوايا تسمح بأفضل رؤية ضرورة وضع العنصر الفني

 ( 2006الفراغ )شرف الدين 

ولعناصر تنسيق الموقع دورا هاًما في وضوح اإلدراك البصري  

 وتكوين الصورة الذهنية للمكان ويتضح ذلك من خالل 

 الناحية الجمالية 
التي تتجلى من خالل تنسيق وتنظيم وتصميم العناصر 

اني لعمرالالزمة بما يتناسب مع مكان كل منها، وما يالئم الطابع ا

لكي تكون هذه العناصر ذات جذب بصري ومظهر  للمنطقة،

اً جمالي بتصميم العناصر التي من شأنها أن تشكل مظهرا جمالي

ة لتي تكون إضاف.الخ وا.فقط، كالعناصر المائية والمنحوتات.

 خي أوالجانب التاري خالله تحقيقلكونها عنصرا جمالياً يمكن من 

 م(  2004 )الفرانالرمزي 

  التجربة التطبيقية
عدداً من النماذج النحتية  الباحث بإنتاجفي قيام  التجربةاقتصرت 

لعمل بعض  الحجر باإلضافة خامةعلى  اعتمد فيهاالمعمارية 

 -  D MAX 3 )   التجارب باستخدام برامج الحاسب اآللي 

RAINO – SKETH UP )وتوظيفها في الميادين والساحات- 

والمطابقة وتأتي أهمية التجربة  التشابهبهدف تحقيق أقصى درجات 

بوصفها  النحتيةلألعمال  المميزةالسمات  أهم في توضيح  التطبيقية 

في الفراغات  العامة الحياةمدركات بصريه تتفاعل بشكل مباشر مع 

 المستدامة.المعمارية في المدن 

 
 أحد الميادينمجسم نحتي اسطواني تم توظيفه في  ( يوضح1شكل رقم )

مجسم نحتي معماري خارجي صرحي مجرد وتميز المجسم 

الكتلة  والفراغ  والملمس باالنسيابية  والجمال المتمثل في اتزان 

الناعم المصقول واعتمد  في بنائه على الخطوط المنحنية لتأكيد 

ديناميكية الحركة وتميزت المساحات الناتجة من استعمال الخطوط 

المنحنية المجردة بالبساطة والميل نحو الهندسية ونتج عن ذلك اتزان 

مجسم اسطواني في الهيكل العام وإحداث نوعا من اإليقاع المرئي وال

كأسي  مع وجود فوهة واسعة مفتوحة  أعلى الشكل  وقاعدة المجسم 

االنسيابية واالستطالة في المجسم الشموخ عكست على هيئة دائرة و
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 للدائرة أعطت للمجسم اإلحساس باالستقرار والثبات.  القوه واالحساس بالفخامة وارتكاز المجسم على القاعدة العريضة و

 

 
 مجسم نحتي مخروطي تم توظيفه في أحد  الميادين ( يوضح2شكل رقم )

المجسم عبارة عن مخروط هندسي مجرد والمجسم به عالقات 

جمالية متمثلة في الكتل المتالصقة ، وظهر الشكل المخروطي 

بخطوطه المستقيمة إضافة إلى الشكل الدائري بخطوطه المنحنية و 

واالنسيابية و ظهر في هذا المجسم التبادل  المجسم محاط بالبساطة

بين الكتلة والفضاء وبرزت هيمنة المجسم النحتي وقدرته على 

التعبير ومدى االنسجام بين الكتلة وبين الفضاء المحيط به وظهر 

حيث توحدت العناصر الفنية المختلفة من خالل  المجسم مترابط ، 

قيم الع وإبراز تم تطويو بين عناصر المجسماالرتباط الخطي 

 من خالل ترابط أجزائه بعضها البعض. بالمجسم جماليةال

 
 أحد الميادينمخروطي تم توظيفه في  مجسم نحتي ( يوضح3شكل رقم )

وهو  يمتاز بالقوة مجسم نحتي مخروطي الشكل غير منتظم السطح

عبارة عن مخروط مقسوم إلى نصفين بينهما فراغ  مما يعطى أبعاداّ 

جديدة للشكل ويتضح فيه البساطة واالتزان واالنسيابية والعمل 

واعتمد المجسم في إيقاعه على حركة األقواس تكوينه ترابط في م

المكونة للمخروط التي أوحت بالحركة اإليهامية وحققت توازنا 

واعتمد المجسم على الخطوط المنحنية والمقوسة  للمجسم في الفراغ،

التي أبرزت البعد الجمالي للمجسم، حيث يعتمد الشكل في إيقاعه 

على حركة األقواس التي أعطت اإلحساس بالدوران والسرعة ، و 

يعتمد الشكل في إيقاعه على حركة األقواس المكونة للمجسم 

  .المخروطي

 
 مجسم نحتي تم توظيفه في بعض  الميادين المختلفة ( يوضح4أشكل رقم )
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 مجسم نحتي تم توظيفه في بعض  الميادين المختلفة يوضح ب(4شكل رقم )

مجسم نحتي معماري  خارجي تميز باالنسيابية  والجمال المتمثل في 

اتزان الكتلة  والفراغ  والملمس الناعم المصقول واعتمد  في بنائه 

على الخطوط المنحنية لتأكيد ديناميكية الحركة وتميزت المساحات 

الناتجة من استعمال الخطوط المنحنية المجردة بالبساطة والميل نحو 

الهندسية ونتج عن ذلك اتزان في الهيكل العام وإحداث نوعا من 

اإليقاع المرئي في المجسم عكست الشموخ القوه واالحساس بالفخامة 

وارتكاز الخطوط  على القاعدة أعطت للمجسم اإلحساس باالستقرار 

المجسم على الخطوط الدائرية والمنحنية لتأكيد والثبات واعتمد 

ديناميكية الحركة في المجسم  ولتكوين عالقات خطية  نتج عنها 

فراغ تم معالجة جزء منه بكتلتين كرويتين بأحجام مختلفة في تعايش 

واضح بين مكونات المجسم  وتم عمل أكثر من نموذج للمجسم 

 . بألوان مختلفة

 
 المختلفة بعض الميادينمجسم نحتي تم توظيفه في  ( يوضح5شكل رقم )

المجسم عبارة عن الشكل الهندسي المثلث وأعيد صياغته في صورة 

عبارة عن مثلثين متالصقين غير متماثلين  العملمجسم نحتي و

الفراغ  وأظهربرشاقة تنحرف سطوحها الخارجية في الفراغ المحيط 

المحيط بالمجسم كشكل ايجابي لعب دور في إحداث اتزان غير 

متماثل في الهيكل العام للمجسم واعتماد كل مجسم كل على األخر 

أن اختالف حجم المثلثين وظهورهم  باالستقرار ويالحظلإلحساس 

ككتلة واحدة متداخلة ومتالحمة فيما بينها باإلضافة لتشابه أوجه 

 المرئي.ث نوعا من اإليقاع المجسم النحتي أحد

 
 (  يوضح مجسم نحتي تم توظيفه في أحد الميادين6شكل رقم )
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اعتمد تشكيل المجسم على مفردة واحدة وهي الدائرة و تم التشكيل 

متداخلة مفرغة ومصمتة من مجموعة من الدوائر المختلفة الحجم  

عالقات خطية في تعايش واضح بين أجزاء المجسم لخلق ومتراكبة 

مدروسة بنسب الكتلة مع الفراغ الداخلي للمجسم بصورة توازنيه 

وتم توزيع الدوائر بصورة  ،أعطت العمل نوعا من اإليقاع و التناغم

متماثلة لتعادل الكتل في المجسم مما أحدث اتزان محسوس وتأتي 

حركة تداخل الدوائر لتعطي احساسا بحركة المجسم وكأنه يدور 

وتقاطع الدوائر كسر  ، ما أكد على االيقاع والترديدحول نفسه م

الرتابة ولعب الفراغ في المجسم دور في ابراز القيم الجمالية له 

ثقل الخامة بواللون النحاسي أعطي احساسا مغايرا  للمجسم وأوحي 

 .وأضفى على العمل جماال يحس به المشاهد ويعكس الظالل والنور

 

  
 

 مفرغ تم توظيفه في أحد الميادين أسطواني( يوضح مجسم نحتي 7شكل رقم )

 
 ( يوضح مجسم نحتي تم توظيفه في أحد الميادين8شكل رقم )

 اعتمد تشكيل المجسم على مفردة واحدة وهي الدائرة المفرغة 

 جسمالمكونة للم رلدوائامختلفة األقطار غير المنتظمة وتم توزيع 

بصورية هرمية من األكبر لألصغر لتحدث اتزان المجسم وتأتي 

حركة وثني وتداخل الدوائر لتعطي احساسا بحركة العمل وكأنه 

سم يدور حول نفسه ولعب الفراغ المجوف في الدوائر المكونة للمج

ا دور في إبراز القيم الجمالية له وأعطى اللون النحاسي احساس

 قيمة جمالية وأعطى المجسمخامة مختلفا للمجسم وأوحي بثقل ال

    للمجسم بأكمله.هداف والقيمة الجمالية وحقق الظل والنور األ

عبارة عن مجسم على شكل معين تجريدي مفرغ جزئيا مما عمل 

ساعد وعطى أبعاداً مميزة للشكل أعلى تقليل ثقل الكتلة المجسمة و

اتزان المجسم، وتتشابه جميع أوجه المعين وفي تحقيق وحدة وترابط 

ً ،محدثة ايقاعا  ويعتمد العمل في إيقاعه على حركة الخطوط مرئيا

األفقية و الرأسية التي تعطى للمجسم قوة بنائية ومعمارية قوية، كما 

ة وتوازن في أنه عمل متوازن في تصميمه حيث نجد هناك قو

 . الداخلي للمجسم الخطوط الراسية مع الفراغ

 
 ( يوضح مجسم نحتي أسطواني مفرغ تم توظيفه في أحد الميادين9شكل رقم )

تنحرف سطوحها الخارجية في اتجاهات مختلفة في الفراغ مما مجسم نحتي معماري  معدني يتكون من ثالثة كتل متالصقة برشاقة 
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كل جزء على األخر   بالليونة واالسترخاء واعتماد يعطي االنطباع 

على قاعدة  المجسملإلحساس باالستقرار واالتزان ، وارتكاز 

تنفيذ المجسم بالخطوط الهندسية وتم  االستقرار اهعريضة أعط

وارتباط األجزاء  المستقيمة الرأسية مما أعطي للمجسم اتزان حقيقي 

م وتم معالجة سطح  مع بعضها البعض أعطي ثراء شكلي للمجس

المجسم بمعالجات لونية مغايرة للون الخامة الطبيعية لتعكس الظالل 

واألنوار وتعطي تأثير نفسي للمشاهد واللون مطفي وغير المع مما 

أعطى إحساس بثقل المجسم ورسوخه وقوته والربط الجيد بين 

 .عناصر المجسم جعله يبدو اكثر فخامه وجماال 

  

 
 ( يوضح مجسم نحتي أسطواني مفرغ تم توظيفه في أحد الميادين10رقم )شكل 

تميز باالنسيابية  والجمال المتمثل في خارجي  جسم نحتي معماري م

شكل سلسلة وتأتي من   المتكون تداخل وتقاطع أجزاء المجسم 

حركة  وتداخل خطوط المجسم التي نتج عنها مجموعة من 

المجسم وكأنه يدور حول نفسه  الفراغات لتعطي احساسا بحركة 

وتميز الفراغ الناتج من تقاطعات المجسم باختالف الحجم والشكل  

الليونة بولكن تشابه في السمات الموحدة مما أعطي االنطباع 

واالسترخاء وقام الفراغ بالمجسم بإبراز القيم الجمالية له ونتج عن 

اإليقاع  ذلك اتزان في الهيكل العام للمجسم  وإحداث نوعا من

 .  والبساطة  و التناغم

 

 
 ( يوضح مجسم نحتي أسطواني مفرغ تم توظيفه في أحد الميادين11شكل رقم )
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 ل فيمجسم نحتي معماري ميداني تميز باالنسيابية  والجمال المتمث

ي ه هندسيةمفردات اتزان الكتلة والفراغ  وتم تشكيل المجسم من 

المربعات والمستطيالت  غير المنتظمة وتأتي حركة وتداخل 

التي نتج عنها مجموعة من الفراغات  والمستطيالت المربعات

اغ لتعطي احساسا بحركة  المجسم وكأنه يدور حول نفسه ولعب الفر

ة ماليالمجوف في المربعات المكونة للمجسم دور في إبراز القيم الج

تلة ين الكأحدثت االتزان بطية المستقيمة بالمجسم  له  و العالقات الخ

نوعا  وإحداثللمجسم اتزان في الهيكل العام والذي أدى إلى  والفراغ

يمة مة قمن اإليقاع و التناغم وجاءت المعالجات اللونية إلعطاء الخا

ط  تشكيلية وجمالية وتميزت المساحات الناتجة من استعمال الخطو

 . ساطة و الهندسيةالمستقيمة المجردة بالب

   Resultsالنتائج 
لألعمال يرى الباحث من خالل التجارب تأكيد الدور الثقافي  -1

والمجسم النحتية من خالل التفاعل المباشر بين الجمهور 

لدى  التذوق الفنيبما ينمي بينهما وبما يحقق االرتباط  النحتي

 محققا بذلكالنحتي  مجسمالجمهور من خالل التأثير النفسي لل

 البعد الثقافي البيئي.

اشتملت المنحوتات المبتكرة على فراغات أبرزت الكتل،  -2

كنحت  مجسم المبتكروأكدت الشكل وحققت التوازن في ال

 خارجي.

تداخل أجزاء المنحوتات المبتكرة أعطت أحساس بحركة  -3

المجسمات وكأنها تدور حول نفسها، مما أكد على عنصري 

 اإليقاع والتردد.

ما بها من قيم جمالية تطويع الخامات وإبراز ث أستطاع الباح -4

ولعبت خامة الحجر في المنحوتات المبتكرة دورا تشكيليا، 

تنفيذ بعض المنحوتات التي  وساعدت خواصها التكوينية في

 .كان يصعب تنفيذها بخامة أخرى

لي جماالوضع الجمالي الحالي لمعظم المدن يفتقر إلى التكوين ال -5

ز ا يجعل للنحت الخارجي دوراً في إبراوالهوية الجمالية مم

 وتأكيد تكامل الهوية الجمالية مع الهوية الوظيفية لها. 

غ للفرا ليةافتقار القيمة الفنية والتجمي تعالج المنحوتات المبتكرة -6

تعاني بشكل عام من  الفراغات المعماريةألن  المعماري 

 اإلهمال وتحتاج لعناصر الجذب التي تزيد من حيويتها

للنحت الخارجي دور كبير في تجميل الفراغات المعمارية  -7

وتزيين المدن وتنظيم الفضاء وإضفاء مسحة إبداعية على 

 الوسط المحيط.  

 المدن المستدامة كتصميم معماري طارد للنحت، ودور النحات -8

وضع حلول تشكيلية تسمح للنحت الخارجي بالقيام بوظائفه 

 ميمها بما يتناسب مع التصالمتعددة في الفراغات المعمارية ب

 .المعماري لها

توزيع عناصر التجميل في الفراغات المعمارية بحاجة إلى  -9

دراسة من المتخصصين طبقا للمتطلبات الوظيفية بما يحقق 

وظيفة المكان كفراغ اجتماعي جمالي والحد من المحاوالت 

وث لتلالفردية التي تفتقد معايير التجميل الصحيحة وتؤدى إلى ا

 بصري.ال

وضوح الدور الوظيفي لألبنية المعمارية المستدامة وعدم  -10

وضوح الدور الجمالي ويجب أن يكون للنحت دوًرا هاًما في 

د قية قيمة جمال المستدامة إلضفاءإبراز الدور الجمالي للعمارة 

 .  .تؤثر على الشكل المعماري

  Recommendationsالتوصيات 
وتوظيف المجسمات  إنشاء الفراغات في المدن المستدامة -1

النحتية واالستفادة من خبرات النحاتين إلتاحة الفرصة 

ات لالستفادة من الدور التجميلي للنحت الخارجي، وتكوين قنو

 .المجتمعاتصال بين أفراد 

إعطاء مشروعات التجميل باستخدام النحت الخارجي االهتمام  -2

 التنموية من خالل التعليم بجميع مراحله.الكافي ضمن الخطط 

لجـان  وتشـكيلسـن القـوانين التـي تجـرم التلـوث البصـري  -3

عليـا في كـل مدينـة تتولى خطط التجميل لتحقيق التكامل بين 

جهـاز رقـابي يقـوم بمراقبـة  وتكليـفالوظيفة والجمال 

 .المخالفات وتنفيذ العقوبات الستدامة الناحية الجمالية 

 عنىتدعـم الجمعيـات المهنيـة والمؤسسـات األكاديميـة التـي  -4

ليها عـة بالدراسات التجميليـة الهادفة لحمايـة البيئـة والمحافظ

 والعمل على تطبيقها وفقا لما هو مخطط له.  
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