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كوسیلة لتحقیق اعلى مستویات الجمال في العمارة في 

ناقش البحث اھمیة ا. وابتعاد معمارییھا عن التزیین
) (

ة
حول المفھوم عن تحدید النقص المعرفي ضمن النظریة المعماریة ح

ثالث
و( 

ات على ) التزیین فرد الم
توجھات معماریة منتخبة ضمن الحركة الحدیثة كتوجھي المعمارین كوربوزییھ ومیس ثانیا ، ثم 

 .

. فتزیینات المحدثیین كانت بمثابة رموز من خالل الشكل المعماري الحدیث للتعبیر عن عصرھم

Ornament In Architecture
Particularity of Ornament in Modern Movement

Shatha Yacoub Al - Sheikh

Abstract
Ornament is considered one of the significant concepts in the recent

architectural  thought , it has emerged clearly as a mean of creating the
highest levels of beauty in Architecture ,especially in late-modernisim and
post-modernisim as a reactiom towards the problems of modernity
connecting with the creating ornamental productions as well as what is
known about modernity from rejecting ornamentation . The paper has
discussed the importance of the concept concentrating on a well-known
realism about ornamentation in the architectural reality, in order to explore
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the particular problem which has been represented as (the ornament in
modern movement).

Thus the problem of the paper has been formed and its objective and
method has been limited, by building a comprehensive and theoretical
framework consisting three main items of detailed theoretical field as the
following : (intellectual attitudes related with ornament, means and
methods of creating ornament and aims of ornament) which limit the
concept in Architecture, firstly, then the application of the items on selected
architectural trends through modernity like Corbusier and Mies, secondly,
at last concluding the particularity of ornament in modern movement,
thirdly.

Conclusions have been contradicted with the familiar expression of
modernity rejection to ornament, and it has been clear that modernists used
ornaments in their projects but in a new style, and modernists ornaments
were considered as symbols through architectural form expressing their era.

Keywords: Ornamentation, decoration, adornment, embellishment in
architecture.

مقدمة -1

حیث برز فی.عنیت بالتزیین كعمارة الحداثة المتأخرة وما بعد الحداثة 

د

من خالل ابتكار واكتشاف التزیین المعبر عن عصرھم ، ھذا من ناحی

.الحدیثة 

2006/7/23قبل في 2005/9/6أستلم في 
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أھمیة الموضوع /التزیین في العمارة -2

" اذ یعد التز

.
من عملیة ا

] "4. [

زت على تیارمعماریة المعاصرة كال أخرة رك لمت ثة ا لحدا ارة ا فعم ثة ،  لحدا بعد ا أخرة وما  لمت ثة ا لحدا ا
توظیف النمط الخاص للعالقة مابین التزیین والھیكل اإلنشائي والذي تمثل بمعالجة الھیكل اإلنشائي 

.Rعمار للمPompidou centerكما في مبنى " structure as ornament" بحد ذاتھ كتزیین 
Rogers ١شكل [١٩٧٧في باریس عام [

كساس K.BloomerYaleأكد ذلك  ت ً عن ] p34/3[في  ، فضال

، ھذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى ، إبرازه كمفھوم متجذر في الفكر ] p149/6. [للصناعة الجمالیة 
[Jespersen]

كان التزیین منذ  العصور التاریخیة وحتى بدایا" 

]7/p30 [،]5/p43 [ .

وخاصة التزیین التقلیدي أو التطبیقي المضاف كما (تراوحت ما بین مشدد على استخدامھ في النتاج 

في التیارات المعماریة عبر التاریخ المعماري وحتى نھایات القرن التاسع عشر وبدایات ) المعماري
القرن العشرین حیث ظھر توجھ الحداثة ، وتعددت فیھ المواقف الفكریة من التزیین ما بین مناھضة 

لھ تؤكد رفضھ ونبذه 

والوظی
.اإلنشائي والوظیفة بشكل یعكس روحیة العصر 

خصوصیة التزیین في الحركة الحدیثة / المشكلة الخاصة -3
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اش
) بخصوصیة التزیین في الحركة الحدیثة(المشكلة الخاصة فیھا المرتبطة 

اصر ، للمفھوم ، والتي تم اختیارھا بسبب ارتباطھا الوثیق بمشكلة یعاني منھا الواقع المعماري الم ع

Adolf"الحداثة عن التزیین ونبذھا لھ ، وتحدیداً بعد انتشار مقالة منظر ومعمار الحداثة النمساوي 
Loos " فقد أشار " .الزخرف والجریمة " الذي ربط ما بین[Brolin]بأ

] . 2/11p" [االبتعاد عنھ في نتاجاتھم من خالل 
.المعماریة ھي السمة العامة الممیزة لعمارة الحداثة 

وعند 

"[Brolin]جدید ، فقد أشار 
. الحداثة على معماري 

] .16p/ 2" [مجاالت التأثیرات البصریة

ومن ناحیة أخرى ، برزت أدبیات أخرى أشارت إلى نبذ ومعارض
كما ان المحدثین یعارضون الحواشي كمعارضتھم للتزیین بشكل عامف"، كلي 

] p30/7" [الكتب في الصین القدیمة
" ]بانھام[فقد أشار . ورفضھ في نتاجات الحداثة 

 "
] . 7ص /١[ 

. ا بالتزیین أیضاً مما یصعب تمییزھا عن توجھات معماریة أخرى ارتبطت نتاجاتھ

المعرفة العلمیة السابقة المتخصصة بالمفھوم/ مفھوم التزیین / المشكلة البحثیة-4

-:والتي شملت كل من ، والدراسات المعماریة 
Richards, Brolin/1982دراسة 1.4
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ت
،

رة . الخاص بھا 
. لمدة طویلة 

وقد ] .2/8p. [خالل تنظیم مسح شامل لكل من المعماریین الفنانین والمصنعین للتزیین في العمارة 
 ،

. مصادره وكیفیة إنتاج بعض التزیینات باستخدام الحاسوب 
عصر  ل سب ل ا لمن بول وا لمق p19 [Seagram Building/2.[ا

ة في نیویورك1956عامMiesللمعمار 
] p6/2[ف

. وھنا إشارة ضمنیة إلى بعض من جوانب التزیین تمثل بصیغ تحقیقھ 

Jencks/1988دراسة 2.4

ف
1990-1960 ،

Extreme Articulation ، .
]Jencks [ الى"

R.Kern 1869عام
" ئي بحد ذاتھ كتزیینالمتأخرة التي ركزت وبشكل أساسي على النمط الخاص بمعالجة الھیكل اإلنشا

]6/35 ،p36 . [

Distorted Ornamemt
Martinوبرز على سبیل المثال توجھ المعمار ] . p146/ 6. [یتمیز بكونھ بالغ الدقة كثیر التردد 

Johnson في مبنىOven den House,فيLiseard, Crown hall , 1975عام .
] . 6/146p" [جعل ھذا الدار مخیفا نوعاً ما من خالل األسلوب البسیط المحكم البالغ الدقة للتزیین

. وفي ھذه المالحظات إشارة إلى بعض من جوانب التزیین تمثل بھدفھ 

K.Blooomer/1988دراسة 3.4

،

. المعماریة و التزیین 
و ھ

إن ال" األولى تؤكد ، بصورة ضمنیة وذلك من خالل تركیزھا على فرضیتین متعاكستین 
 "
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األشكال " مؤكدة ] 1/38p" [ " اعتبرت الثانیة  ان 

]1/44p [ .
وبموقف المحواضحة إلى بعض من جوانب التزیین ارتبط بصیغ تحقیقھ 

 .Column capital, platt house 1982عام
] .10/43p] [٢شكل [ K.Bloomer , Paul Lytel and  Congerللمعماریین 

إلى الشم
وبذلك برزت مشكلة البحث متمثلة بعدم توفر المعرفة النظریة الكافیة . و شامل فضالً عن ضمنیتھا 

،
. دفھ متمثالً بتحدید المفھوم في العمارة ووصف خصوصیتھ في الحداثة وتحدد ھ

ي

.استخالص خصوصیة المفھوم في الحداثة ، ثالثاً 

اإلطار النظري لمفھوم التزیین في العمارة . 5

مفردات اإلطار النظري لمفھوم التزیین 1.5

لقد تركز مفھوم التزیین بشكل عام حول جوانب م
-:مفردات أساسیة و كما یلي بثالثوبدورھا فقد ارتبطت ھذه الجوانب العدیدة 

الموقف الفكري ازاء التزیین /المفردة األولى 1.1.5

توظیف التزیین الم
 .

.]5.1جدول [) .رفض ، قبول ، تحریف ( بین 

 "

بالموقف المؤید لتوظیف التزیین التطبیقي ، اما فیما یتعلق. ]438ص/٢[ " محل التزیین الماضي 
" [Rimmer]فقد اشار 
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واخیرا فیما یتعلق بالموقف الخاص بتوظیف التزیین التطبیقي بعد . [p26/9]" في االولى طرازیة 
]Jencks " [لمعمار ا Yasufmi kijimaإن 

Matsuo shrine, kunamoto , Japan ,1976عام.
.ین في نتاجاتھم الى مواقف المعماریین الفكریة من ناحیة توظیف التزی

الموقف الفكري ازاء التزیین: القیم الممكنة للمفردة االولى : [1-5]جدول 

القیم الممكنةالمتغیرات الفرعیةالمفردة االولى

الموقف الفكري ازاء التزیین
طبیعة الموقف ازاء التزیین 

عناصر طرازیة ( التطبیقي 
)او تقلیدیة 

رفض التزیین التطبیقي
التزیین التطبیقيقبول

تحریف التزیین التطبیقي

التزیین صیغ/ المفردة الثانیة 2.1.5

او مواقع او ( والمراجع واإلمكانیات اتمثل صیغ التزیین مجموعة الوسائل  ال  كون اشك ت قد 
. للوصول إلى التزیین المطلوب ویلجأ الیھا یوظفھا المصمم ) افكار او عناصر تحمل صفة التزیین 

وت
. مصادر التزیین-٢. صیغ تحقیق التزیین -١: بمفردتین ثانویتین ھماارتبطت 

وبدورھا ارتبطت المفردة االولى 
-:كل من ست متغیرات ثانویة شملتل الذي تمحور حو

-أ
.مبادئ التكوین المعماري والمعماریة 

-ب

.و أنماط أخرى ) Fakesالفیكات ( و الھیكل اإلنشائي المزیف ) الجزء أو الكل ( 

-ت
) . طرق الربط و أسالیب التصمیم ( خصائص تكوینیة 

التزیین المرتبط بالسطح و الذي تراوحت قیمھ -ث
) .الحواشي ( تزیینات حدود السطح ) األسلوب الفردي و الجماعي ( 

. التزیین المرتبط بالعناصر الطبیعیة -جـ

لسقوف النات( التي شملت  ا
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ت). 
أن إ] " شیرزاد[

لمعمار ظاھرة كما في مب نة ل لو برش رض  في مع ني  لما األ اح  لجن ][  ٣شكل " [1929عام Miesنى ا
"] . 484-483ص/٢

عناصر ھندسیة متنوعة تم تشكی

] .384ص/٢] [ ٤شكل" [
] " Bloomer[كما ذكر 

وھنا إشارة ضمنیة ] . P44/  1[وغیرھا ، تلك األشكال التي تمتلك األساس القاعدي لتقبل التزیین  
إلى ارتباط التزیین بال

]Brolin" [
 "

]2/p28 [ واضحة إلى عناصر شكلیة مرتبطة بالشكل المعماري وھنا أشارة.

المتمثلة  ] " Chan[) (و
Homology

في مبنى ] . p35/3" [الى اصغر تفصیل كقبضة الباب planالمعماري الكلي من الـ  Theكما 
Mer chant’s National Bankلمعمار ] . ٥شكل[Louis Sullinanل

ھناك عنصر التناسب الذي یعمل بتداخل مع مبدأ النظام " ] شیرزاد[تو أشار. المعماري بالتزیین 
و في ھذه المالحظات إشارة واضحة ] 477ص / ٢. "[في المباني لتحقیق جمالیة التصامیم الحدیثة

. ام لتحقیق التزیین إلى توظیف مبادئ التكوین المعماري كالتناسب و النظ
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Pompidou centerمبنى ]١[
١٩٧٧في باریس عام Rogersللمعمار 

.

]٦[
Gothic New England House.

Column Capital, Platt Houseا]٢شكل [
P. Lytel, K. Blooner. Conger ،

١٩٨٢.

]٥[Merchants National Bank,
Grimmell, Lowa, 1914 للمعمار سولیفان.

]٤شكل [
ربوزییھ عام  وك

١٩٢٨-١٩٣٠

.١٩٢٩مبنى الجناح االلماني في معرض برشلونة للمعمار میس عام ]٣شكل [
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] " Brolin[ذكر ) ( 
Structure related ornament

أخر " ى  نى  " بمع
شكل" [األجزاء الرئیسیة من الھیكل اإلنشائي كما في تزیین البرج أو القمة المستدقة لمسند غوطي 

٦ [
 ]٢ /p12[ . كما أكد]Jencks ["

Ornament structuralized عمود معماري مزین یعالج كعنصر الجة معوبرز كمثال على ذلك
] . p33/  6" [ إنشائي 

، الكل / ). الجزء(
وبرز كمثال على Structure as ornamentزیین جعل الھیكل اإلنشائي بحد ذاتھ كت" فباالمكان 

Hancock Tower,فيchicago.skidmore
owings and Merrill ] 2[ ، ] ٧شكل /p12 [ .

)Fakes ( أشار]Brolin " [ إلى

Fakesـلا

،I- beams
] . p12/ 2". [اني أإلداریة الحدیثة المب

. تجمیلیة فقط على الرغم إنھا تبدو كعناصر إنشائیة 

" یكون كأنوالمزیف 
" فضال عن ،] p12/ 2" [صفائح معدنیة منقوشة وھذه كانت مفضلة في عصر النھضة المتأخرة 

مع 
و" 

] .490-489ص / ٢. [١٩٢٩األلماني في معرض برشلونة للمعمار میس 

)(الملمس (
ف" ، )المواد المختلفة فضال عن احجامھا المختلفة واشكالھا 

,Yale's Art and Architecture Buildingوالسبعینات المركبة المعقدة ومثال على ذلك مبنى 
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.[p14-13/2]"1960عام Paul Rudolphللمعمار
. رتبط بطبیعة المواد بملمس المواد البنائیة وألوانھا وھذا یمثل خصائص مظھریة ت

طرق الربط (أما فیما یتعلق بالتزیین المرتبط بالمواد البنائیة من ناحیة الخصائص التكوینیة 
 (]Brolin " [

] "2/p14. [ أضاف و
إن القطع الخشبیة المتراكبة ال تعتبر تزیینییة بصفة خاصة ، "

الطابوق ] " p15/2] [٨شكل [
) حل وشد(المصفوف بشكل تقلیدي 

وفي ] . p15/2] [٩شكل" [House, West spring field , MassWareمؤثر كما في مبنى 
ھذه المالحظات إشارة واضحة إلى استخدام طرق الربط المختلفة وأسالیب التصمیم كوسائل تزیینیة 

.لتحقیق الجمال والتي تعتبر خصائص تكوینیة 

وفیما یتعلق بالتزیین المرتبط أو الم
] " Jespersen[فقد ذكر repeat ornamentالسطح 
diapersبواسطة رسوم مشجرة أو مضلعة ) field(السطح 
gridsLattices بالطات و. Tailingsأو 

). (
أما ] .p31/ 7] [١٠شكل " [ض

" ا والتي یتم فیھفیما یتعلق بنمط تزیینات حدود أو حواشي السطح 

] .p31/7] [١١شكل " [أو الحواشي كغالف وھناك مجموعة من القواعد تتحكم في عمل الحواشي
.وفي ذلك إشارة واضحة إلى صیغة من صیغ التزیین المتمثلة بالتزیین المرتبط بالسطح 

)
إن التزیین النباتي تم توظیفھ في الحداثة للتجمیل وتوفیر العزل الجوھري اذ " )والمسطحات المائیة

] .p23/2" [للجدران المتعرضة للشمس 
.المعمار كوربوزییھ 

المفردة الثانیة فقد تمحورت ایضا حول متغیر رئیسي واحد تمثل بطبیعة مصادر التزیین اما 
.]2-5جدول [. ، مشتمال على متغیرین ثانویین ھما مصادر غیر معماریة ومصادر معماریة 

، ، ، (وفیما یتعلق بالمصادر غیر المعماریة فقد شملت  
، فقد ])سماویة (كونیة ، حیوانیة ، نباتیة [اما المصادر الطبیعیة ) . وأخرى ، ثقافیة و، واجتماعیة 

من مصادر التزیین ھناك زخارف الطبیعة التي بامكانھا أیضا إن تصبح مصدراً ] "شیرزاد[تذكر
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]"2/p19 . []Bloomer " [
 "

، " مضیفا 
] .  p43، 42/ 1" [بامكانھا االندماج مع أي نوع من األجسام 

والتي ، اك المواضیع الصناعیة وتلك الخاصة بالمواقع ھن" ومن المصادر األخرى للتزیین 
 "New York's Diamond

District
أكد ] . P21/ 2[]١٢شكل [ وقد 

لمكان ] "Postell[ذلك  ] p24/8" [ا
إن التزیین بأمكانھ تعریف ھویة المبنى من ] " Brolin[فقد ذكر ، المواضیع االجتماعیة ، األخرى 

 ،
] "2 /p19 [لك مبنى ] .١٣شكل [The Yale Law Schoolى ذ

) ( المبنى یحتوي على تمثال یمثل شكل الزبون القبیح المكمل بسكین ومسدس 
] .2 /p21 . [ ومن

ف" ،، یین 
] .p19/2" [الخاص بمنجم الرموز الحضاریة 

 ) ،
 . (

بالمصادر الھندسیة

، من مصادر التزیین  ھي التزیینات التجریدیة ] " Brolin[فقد ذكر 
] "2/p19 . [ . فقد ذكر]Gibson [

ChryslerChryslerمبنى "
المقوسة وزخارف حدید الصلب المضیئة التي تذكر باألغطیة الوقائیة أو التزیینیة وتلمح إلى عظمة 

فاستخدام ھذه اإلشكال المشتقة من السیارات یعني استخدام وظیفة المبنى كمصدر للتزیین " السیارة 
]. p19/ 2[بامكان التقنیة أن تكون كمصادر خصبة للتزیین" واخیرا . 

 ،]Rimmer [
بمرورھا بتغییر أولي من الطرازیة ) ١٨٩٢-١٨٩٠(تمیزت تزیینات سولیفان في المرحلة الثانیة "

]"9/p27 . [
.مكنة بشكلھ النھائيالم
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نمط تزیینات حدود السطح]١١شكل [
]٨شكل [

بنھایاتھا المقطوعة بشكل تزییني

Hancockبرج ]٧شكل [
 ،Skidmore Owings, Merrill

في ماساشوستWare House W.S. Field]٩شكل [١٩٧٠عام 

Yale Law Schoolمبنى ]١٣شكل [
Oven den House Crownhallمبنى ]١٤شكل [

England للمعمارM. Gohnsom ١٩٧٥عام.

New York Diamond Districtواجھة مبنى ]١٢شكل [

التزیین المرتبط بالسطح ، نمط تزیینات التكرار]١٠شكل [
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صیغ التزیین: الثانیةالقیم الممكنة للمفردة : [2-5]جدول 

المفردة 
الثانیة

المفردات 
الثانویة

القیم الممكنةالمتغیرات الفرعیة

صیغ 
التزیین

صیغ 
تحقیق 
التزیین

طبیعة 
صیغ 
التزیین

التزیین 
المرتبط 
بالشكل 
المعماري

التفاصیل أو 
العناصر 
ةالمعماری

ناتئة ، قبعات الجدران ، فسقو
أشكال الفتحات وتفاصیلھا ، 

رات ، حجالبالكونات ، الم
الستارات أشكال منحنیة ، 

المرتقیات الساللم الحلزونیة ، 
رات الشمس ، المظالت كاس

مبادئ 
التكوین 
المعماري

اإلیقاع ، التناسب ، المقیاس ، 
االنتظام ، التجرید ، التماثل 

والتطابق 

التزیین 
المرتبط 
بالھیكل 
اإلنشائي 

الھیكل 
اإلنشائي 
الحقیقي

جزء

كل

الھیكل 
اإلنشائي 
المزیف 

أشكال ) Fakes(الفیكات 
ة لیس لھا مزیفنیة وعناصر یتزی

أي دور في العملیة اإلنشائیة 

یفسائیة ، سجداریات ، صور فأنماط أخرى
الیل معدنیة ، صفائحأكحلقات و

رسم ، ، معدنیة منقوشة ، نحت 
كتابة  

التزیین 
المرتبط 
بالمواد 
البنائیة 

خصائص 
مظھریة

، لون ، حجم ، ) بنیة(ملمس 
شكل 

خصائص 
تكوینیة

)غیر تقلیدیة(طرق الربط 

نماذج وأسالیب التصمیم 
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التزیین 
المرتبط 
بالسطح 

نمط تزیینات 
التكرار على 

السطح

الموجز أو الفردي األسلوب

األسلوب التوزیعي أو الجماعي 

)الحواشي(ینات حدود السطح ینمط تز

التزیین 
المرتبط 

بالعناصر 
الطبیعیة 

التزیین النباتي ، المسطحات المائیة ، األسطح 
الحدائقیة

مصادر 
التزیین 

طبیعة 
مصادر 
التزیین 

مصادر غیر 
معماریة 

)ة ، حیوانیة ، كونیة نباتی( طبیعیة 

صناعیة

)خاصة بالمكان أو الموقع ( مكانیة 

مالك المبنى ، الناس الشاغلین للمبنى (اجتماعیة 
)أو عملھم ، ھویة المبنى 

الرموز الحضاریة ، األساطیر ، (حضاریة 
)المعتقدات والتقالید

مصادر 
معماریة 

)یدیة أشكال ھندسیة تجر( ھندسیة 

وظیفیة 

تقنیة

األنظمة السابقة ، توجھات معماریة ( طرازیة 
 (

التزیین اھداف/ المفردة الثالثة 3.1.5

] .3-5جدول [. وتصمیمیة قیمھ ما بین أھداف نفعیة ورمزیة وجمالیة 
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في " 

 "
[p20/2] ، اما االھداف النفعیة . وھنا اشارة واضحة الى ھدف نفعي اقتصادي

[Postell] " ان
وظیفة الزخرفة ھي اخفاء بعض العیوب التقنیة االنشائیة والھیكل االنشائي مع اصالح أي تشوھات 

 "[p22/8][Jencks][p146/6] .
" [Brolin]بھدف التزیین النفعي البیئي ، اشار 

 . "[p23/2] .فق

. معینة فضال عن التزیین 

ف" ، ) (

لمعمارNew Yorkفي Chrysler Buildingمالكھ ویعبر عنھ كما في مبنى William vanل
Alen2[1928عام/p19 . [یتعلق بكونھ وسیلة حقیق ھدف رمزي وفیما یتعلق بتوظیف التزیین لت

كمعاني التمجید والحریة واالنتصار (معنى معین اتصال تنقل 
، Chryslerفي مبنى ] "Gibson[فقد ذكر ، ) وتقالید الشعوب والحضارات االنسانیة عبر التاریخ

غط
] 4" [عظمة السیارة

) ( .[Jespersen] "
S.T. Coleridgeاللغات االنسانیة وقد كتب الفیلسوف 

 "[p30-28-7] .
)

ف) " 

] "1/p40 [ ، "ي ففNew York
Diamond district] ١٢شكل [

] "2/p19 [ ،
 .

]Postell" [
] "8/p24 . [
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في ] "Jencks[ذكر ،ین 
،) ١٤شكل ( 1975عامEnglandفي martin Jonhsonللمعمار Ovenden Houseمبنى 

 "
]6/p146. [

والتحلیة مع اكمال جمال الكل ، فقد بھدف التزیین الجمالي والمتمثل بالتجمیل فیما یتعلق اما 
برتي ( " [Postell]ذكر  ) ال

" [Jencks]واضاف [p24/8]" جمال الكل 
beautify ویزینadorn ویرفع الشخص عما كان تطبیقیا "[p146/6] .

فقد ذكر 
]Brolin" [

2" [یُخفي أو یقوي الصورة الظلیة أو شكل المبنى كما ویساھم في تعریف السطوح وابراز 
 /16-17p. [

-:للتزیین التصمیمیةالعدید من األدوار ] " Jencks[وفي السیاق ذاتھ ذكر . وشكل النتاج 

.فالتزیین یفكك ویحلل كتلة المبنى بشكل كبیر وإعطاؤھا مقیاس على مسافات مختلفة -١

.تحسین وتغییر تأثیرات الضوء كما یوفر نوعیات مختلفة من الظالل -٢

٣-
]  .p14/6" [بتعقیدات وأشكال وصور مخفیة 

[Sompura] "
) كالمقیاس والنسب والشكل واأللوان (العوامل 

"مضیفاً " المبھجة والممتعة والمثیرة وغیرھا 

.] 10" [العرض

أھداف التزیین: الثالثةالقیم الممكنة للمفردة ] : 3-5جدول[

المفردة 
الثالثة

المتغیرات 
الفرعیة

القیم الممكنة

أھداف 
التزیین

طبیعة 
أھداف 
التزیین 

نفعیة
اقتصادیة

مصادر لترشید الطاقة ، االقتصاد في كلف التدفئة 
نة ، تقلیل كلف الموادوالتبرید ، تقلیل كلف الصیا

تقنیة
إخفاء بعض عیوب الھیكل اإلنشائي ، إصالح 

تشوھا الشكل ، التوازن
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توفیر العزل الحراري ، الحمایة البیئیةبیئیة

اخرى

رمزیة

شخص معین ، (وصف أو تعریف قیم شخصیة خاصة 
)الشاغلین للمبنى ، ھویة المبنى

....)، الحریة ، االنتصار مجیدالت(نقل معنى معین 

التقنیة ، التراث الحضاري ، الثقافة ، (التعبیر عن موضوع ما 
)اإلبداع البشري ، الحضارة ، المكان

)تثمین النتاج(لنتاج لمنح قیمة 

إثارة إحساس معین أو مزاح معین لدى المتلقي

جمال الكلإكمال التجمیل والتحلیة ، جمالیة 

میمیةتص

خاصة 
بالكتلة

ف ، یقوي ، یلین ، یخفي خفی(تأثیرات بصریة 
الصورة الظلیة للمبنى ، تعریف السطوح ، إبراز 
شكل السطح یفكك كتلة المبنى ، إعطاءھا مقیاس ، 

)إثراء السطح

خاصة 
بالفضاء

تعریف الفضاء ، خلق الفضاء ، إضفاء  خاصیة 
لفضاءل

التطبیق                 .6

. مشكلة البحثیة والمتمثلة بالتطبیق الإلى المرحلة الثانیة لحل ، انتقل البحث 
،

 ،
، .المعمار میس فاندرروه 

 ،
د طرحت الت.  ووق

-:فرضیة أساسیة واحدة ارتبطت بالمفردات األربع بغیة استكشافھا خالل مرحلة التطبیق وكما یلي 

ھج فكري رافض للتزیین التطبیقي ویتحقق من یرتبط مفھوم التزیین في الحركة الحدیثة بمن
مصادر مختلفة في طبیعتھا خالل توظیف صیغ عدیدة  لى  لجوء ا ، وال

.وذلك لتحقیق اھداف متعددة مختلفة في طبیعتھا أیضا 
مصادره و و

.درجة التركیز على كل منھم 
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 . .
من كل فقد استند على عزل واس، یتعلق بجمع المعلومات  مشروع  كل  ب اصة  لخ ات ا لوم لمع الص ا تخ

][[Goldberg] ،)
 (

: ]6.2[و ]6.1[

.النھائیة للحداثة 

:           اما المشاریع المنتخبة فھما 

،  347ص/٢[ ١٩٣٠-١٩٢٨
350 ،380 ،386 ،480 ،483 ،488 ،510 ،511 ،512 ،513 ،514 ،515 ،516 ،517[ ،

]5/p20                                                                             [ومشروع ا
نة عام  لو برش رض  ، 505، 484، 483، 326، 334، 468ص/٢. . [١٩٢٩في مع

506 ،507 ،508. [

، . وقد تم اختیار ھذین المشروعین 
 ، ،

. فضال عن وفرة الطروحات عنھما 

النتائج واالستنتاجات . 7

] 1-7جدول [مناقشة النتائج الخاصة بمفردات اإلطار النظري 1.7

1.1.7
) .عناصر الطرازیة والتقلیدیة المحلیة ال( الموقف ازاء التزیین التطبیقي 

.الكالسیكیة 

النتائج الخاصة بمفردة صیغ التزیین من ناحیة 2.1.7

: المفردة الثانویة االولى -١
.التزیین 

-:التزیین المرتبط بالشكل المعماري -أ
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ب
منتاجاتھ

إلیقاع والمقیاس والتجرید واالنتظام للوصول إلى لغة التزیین مبادئ التكوین المعماري كالتناسب وا
في تشكیل العناصر المعماریة للنتاج 

-:التزیین المرتبط بالھیكل اإلنشائي -ب

ك. تركیز على صیغة الجزء أكثر من صیغة الكل 

.كاستخدام العناصر النحتیة المستقلة أكثر من المعمار كوریوزییھ 

-:التزیین المرتبط بالمواد البنائیة -ج

برأوضحت النتائج تركیز كل من كو
) (

.التزیین الجدیدة من ناحیة طرق الربط كوسائل لتحقیق 

-:التزیین المرتبط بالسطح -د 

.أوضحت النتائج ابتعاد كلیھما عن توظیف ھذه الصیغة في نتاجاتھما 

-:التزیین المرتبط بالعناصر الطبیعیة -ھـ

.أوضحت النتائج توظیف كلیھما للعناصر الطبیعیة 

.غیر الخاص بطبیعة مصادر التزیین مصادر التزیین من ناحیة المت: المفردة الثانویة الثانیة -٢
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) الط(بأوضحت النتائج تركیز كور

.التوجھات المعماریة 

النتائج الخاصة بمفردة أھداف التزیین من ناحیة المتغیر الخاص بطبیعة أھداف التزیین 3.1.7

ب

) قتصادي بالجانب التقني والبیئي مع ابتعاد كلیھما عن الجانب اال( 
) ب(

. تصمیمیة من ناحیة الكتلة والفضاء 

ة لمفھوم التزیین في الحركة الحدیثةاالستنتاجات النھائی2.7

١-
نوفو  رت  اال رت و ا بوز تاسع عشر كال ال القرن  بعمارة  لخاصة  . ا

.ف في نتاجاتھا الحداثة التي ركزت على توظیف التزیین التطبیقي المحر

:شملت كل من تزیینیة متعددةركزت الحداثة على توظیف صیغ -٢

: صیغ عدیدة مختلفة في طبیعتھا لتحقیق التزیین في النتاج وقد تمثلت بـ -١.٢

-أ
كتزیین السقوف الناتئ

 ،
، وأشكال الفتحات وتقسیماتھا ، الجدران الستائریة الزجاجیة ، ونیة المنحنیة كالساللم الحلز

 ،
. المقیاس والتناسق والتجرید واالنتظام 

) بالجزء(قیمة الخاصة التزیین المرتبط بالھیكل اإلنشائي الحقیقي من ناحیة توظیف ال-ب
) الكل(

. وغیرھا
توظیف التزیین المرتبط بالھیكل اإلنشائي كما ركزت الحداثة في بعض األحیان على. بمثابة تزیین 

) الفیكات(المزیف 
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. المخططات الحرة على سبیل المثال 
الجداریات والكتابة بأحرف مختلفة األشكال ، ت الرسوما، األنصاب ، التزیین كاستخدام المنحوتات 

. واألحجام والصور وغیرھا كوسائل تزیینیة في المباني 

-ت

لزجاج  ا لكروم و ، وا
ومن ناحیة أخرى توظیف الخصائص التكوینیة ، القرمید وخشونة سطوح الكونكریت ھذا من ناحیة 

.  مواصفات خاصة تتعلق بقطع المواد وترتیبھا في نماذج متغیرة 

-ث

. ع تزیین القضبان الحاملة للنبات فضال عن توظیف المسطحات المائیة كتزیین النباتات م

-ي
 .

.ة االسالمیة وعمارة عصر النھضة في اوروبا السابقة كالعمار

٢.٢-
)وتحدیداً المصادر الطبیعیة(المصادر غیر المعماریة كل من 

(. الثانیة
(

.ة وتحدیداً العمارة الكالسیكیة المعماریة وطرز العمارات القدیم

٣-

أما األھداف الرمزیة فقد بكتلة النتاج وھیكلھ االنشائي فضال عن توفیرھا الحمایة والملجأ واالنھاء ،
اكنة ( لم ل

ز على التكامل الشكلي للنتاج بحیث یكون كشاخص من خالل التركی(للنتاجومنح قیمة ) االنتصارو
ا() 
 ( )

بتجسید جمأما األھداف الجمالیة فقد تمثلت . )واالستعراض 
. واالشكال الھندسیة النقیة 

بطة  مرت ل ( وا
 (
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مع التركیز على االنفتاح وانسیابیة الفضاءات والربط ما بین وتعریفھ ئھوالمرتبطة بزیادة كفاءة ادا(
).الفضاء الداخلي والخارجي 

االستنتاج العام 3.7

ت 
: والتوجھات المعماریة السابقة 

بمثابة رموز من خالل الشكل المعماري للتعبیر عن عصرھم مع رفض االنتقائیة المتمثلة بمستودع 
وذلك لتحقیق أھداف مختلفة ) األیقونات(العناصر التزیینیة للماضي 

 .
وانما توظیفھ بشكل معاصر ینسجم ومتطلبات العصر الحدیث والتطلعات المعماریة الشاملة للمفاھیم 

لذا . 
.  دحض االعتقاد السائد بابتعاد الحداثة عن التزیین ونبذھا لھ 

التوصیات 7.4

یوصي البحث باستثمار ما تم التوصل إلیھ ، فیما یتعلق بالقیاس المطروح الخاص بمفردات .١
.مفھوم التزیین في دراسة العمارة العراقیة بشكل عام والعمارة الموصلیة بشكل خاص 

یوصي .٢
.المعماري ذات العالقة بالمفھوم وبما ینسجم معھ

References

١." " ،
.١٩٨٩النشر ، بغداد ، ترجمة سعاد عبد علي مھدي ، دار المأمون للترجمة و

" " شیرزاد ، شیرین إحسان ، .٢

.١٩٩٩الطبعة العربیة األولى ، 

1. Bloomer , Kent chess , "Architectural ornament , The Hybrid Nature of
ornament " , CRIT , The Journal of the American Institute of Architectural
student , lnc. , New York, Washington , 1988 .
2. Brolin, Brent – Richards , Jean , "A Source – Book of Architectural
ornament " , Van Nostrand Reinhold Company , lnc. , New York, 1982 .



خصوصیة التزیین في الحركة الحدیثةرةالتزیین في العما:الشیخ

3. Chan , John et al. " Architectural ornament , A workshop on ornament " ,
CRIT , The journal of American Institute of Architectural student ,lnc. ,
New York, Washington , 1988 .

4. Gibson , Freiderck , "Beauty in Architecture through ornamentation" ,
Architectural forum , V.4 /number 3 issue of Art ideas magazine , San
Francisco , 1997 .

5.Goldberg , Stephanie , " Architectural ornament , The origins of form :
Abstraction and history in morden  Architectural , CRIT , The journal of
the Architectural  Institute of Architectural student , lnc. , New York,
Washington , 1988 .

6. Jencks , charles , " Architecture  today"  , London , Academy editions ,
1988 .

7. Jespersen , Kresten , " Architectural  ornament , Owen Jones , The
Grammar of ornament : Field Theory in the post – modern studio ", CRIT ,
The journal of the Architectural  Institute of Architectural student , lnc. ,
New York, Washington , 1988 .

8. Postell , James , " Architectural  ornament , Decadence and Virtue ,
Symbol through imagery and symbol through form " , CRIT , The Journal
of American  Institute of Architectural student , lnc. , New York,
Washington , 1988 .

9. Rimmer , Scott , "The Symbolic form of Architectur " , A master thesis
submitted to the faculty of the virginia polytechnic institute of state
university , Alexandria , Virginia , 1997 .

10. Sompura , Hitesh , " The Essence of Architectural " , 2000.



خصوصیة التزیین في الحركة الحدیثةرةالتزیین في العما:الشیخ



خصوصیة التزیین في الحركة الحدیثةرةالتزیین في العما:الشیخ


