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 الخالصة:

تمثل الجاذب�ة القانون الطب�عي األساسي الذي �حاول أن �جذب �ل ما هو موجود على سطح األرض 
أساس�ات العمارة المهمة لضمان د�مومتها. إلى مر�زها. ومثل صمود المنشأ تجاه قوى الجاذب�ة إحدى 

انعكس ذلك على اخت�ار المواد واله�اكل المناس�ة خالل المنجز المعماري عبر التار�خ. فقد استخدمت 

المواد واله�اكل االنشائ�ة التقلید�ة في عمارة ما قبل القرن العشر�ن، والذي أثر على العناصر الجمال�ة 
ستقرار والتوازن، وغیرها، من خالل ثقل المبنى. وتغیر األمر في عمارة في الشكل مثل الصالدة، واال

الحداثة فاستعملت مواد وه�اكل جدیدة مرت�طة �التكنولوج�ا المتوفرة في حینها إلنتاج أشكال عمارة متحد�ة 

ذات عناصر جمال�ة توحي �الخفة والشفاف�ة. وقد أكدت العمارة على مر العصور قدرتها على است�عاب 
لتطور التكنولوجي مستثمرًة إ�اه في تولید نتاجاتها ولتحقیق حالة من االبتكار والجدة. وتسبب التقدم ا

الملحوظ في تكنولوج�ا المواد واإلنشاء، والذي ترافق مع بدا�ات القرن الحادي والعشر�ن في تشج�ع 
لجاذب�ة. وقد برزت المعمار�ین على إبداع أشكال جدیدة دون الخوف من انه�ار المبنى �سبب قوة ا

المعمار�ة زها حدید �أحد الرموز المعمار�ة المعاصرة. وفي ضوء ذلك تبلور هدف ال�حث في "استكشاف
المعالجات الشكل�ة لتحدي الجاذب�ة في نتاج زها حدید والق�م الجمال�ة المرت�طة بها". واستنتج  �أنها قد 

مختلفة عن تلك التي في العمارة ما قبل القرن تفردت �ق�م جمال�ة غیر تقلید�ة في تحدي الجاذب�ة و 

الحادي والعشر�ن. وتمثل �عضها �ما �مكن وصفه �التحلیق، والتشظي، والتفك�ك، واالنس�اب، والتشو�ه، 
 والضغط، والحر�ة، والدینام�ك�ة، والدوران و�سر النظام. 

 التحلیق، الدینام�ك�ة. الجاذب�ة، تحدي الجاذب�ة، الق�م الجمال�ة، الخفة،الكلمات المفتاح�ة: 
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Abstract: 
As a basic natural law, gravity tries to draw everything tangible to the Earth’s surface 
to its center. Stiffness of structure against the force of gravity represents one of the 
important basics in architecture for its durability. This reflects on choosing the 
suitable materials and structures through architectural achievements in history. The 
traditional materials and structures (which are used in architecture of pre 20th 
century) affect the aesthetical elements in architectural form like: solidity, stability, 
balance, etc. through the weight of the building. That has been changed in modern 
architecture through using new materials and structures related to technology 
available at that time to produce architectural forms that seem to be challenging 
gravity with lightness and transparency. Architecture ensures its ability to get the 
benefit of advances made by technology through history to produce innovative and 
creative architecture. This is clear for contemporary architecture which employs the 
advances in technology without fear of falling by gravity. The research aims to 
"explore formal transformations of challenging gravity in the architecture of Zaha 
Hadid and the aesthetic values associated with". It concludes that it has new 
aesthetical values and seems to be challenging gravity in a different way from the 
architecture of pre 21st Century. Some of these could be described as flying, 
defragmenting, deconstructing, flowing, deforming, compacting, dynamic, revolving 
and breaking order. 
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 المقدمة:

مثل تحدي الجاذب�ة أحد التحد�ات الجمال�ة التي سعى الیها المهندس المعماري خالل تار�خ المنجز 
المعماري، �اعت�ارها قوة حاضرة البد من مقاومتها وتحدیها لضمان صمود العمارة بث�ات ود�مومة. 

عمار�ة �عد شیوع استخدام اإلسمنت المسلح، والتي استخدمت هذه المادة ظهرت العدید من المنجزات الم
في تحقیق تحدي الجاذب�ة في العقد الماضي. تالها ظهور تحوالت شكل�ة جدیدة في العمارة المعاصرة 

مع تطور تكنولوج�ا المواد واإلنشاء في القرن الحادي والعشر�ن التي وفرت إمكان�ة إبداع جمال�ات جدیدة 
تقلید�ة للشكل المتحدي للجاذب�ة، والتي ات�عها المعماري البتكار الشكل المتحدي للجاذب�ة. وأنتج  وغیر

ذلك مجموعة من الق�م الجمال�ة الجدیدة التي برزت بوضوح في النتاج المعماري المعاصر، ونخص 

الموضوع  �الذ�ر المعمار�ة زها حدید. وقد برزت مشكلة ال�حث لضرورة التواصل المعرفي مع هذا
 كاآلتي:  

مشكلة ال�حث: الحاجة الى تحدید الق�م الجمال�ة  التقلید�ة وغیر التقلید�ة التي تعكس تحدي الجاذب�ة في 
استكشاف المعالجات الشكل�ة لتحدي  حاالت دراس�ة مختارة لعمارة زها حدید. أما هدف ال�حث فهو"

المرت�طة بها". ولتحقیق الهدف ال�حثي تم اعتماد الجاذب�ة في عمارة زها حدید والعناصر الجمال�ة 

 المنهج�ة اآلت�ة:

 تعر�ف الجاذب�ة وتحدیها في العمارة.  -أوالً 

تحدید الجاذب�ة والمنشأ ودور التقدم التكنولوجي في الحلول اإلنشائ�ة والمواد الجدیدة وعالقتها  -ثان�ا
 �الشكل في عمارة زها.

 لتقلید�ة وغیر التقلید�ة  في تحدي الجاذب�ة في العمارة.  تحدید العناصر الجمال�ة ا -ثالثا

 تت�ع جذور فكرة تحدي الجاذب�ة لدى زها حدید والعناصر الجمال�ة المرت�طة بها. -را�عا

 وصف ومقارنة الحاالت الدراس�ة المختارة لتحدي الجاذب�ة في عمارة زها حدید. -خامسا

 

 تحدي الجاذبیة في عمارة  ... : عبد الجلیلوجدان ضیاء 
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 الجاذبیة:  –١

هرة طب�ع�ة تمثل التجاذب بین األجسام ذات الكتلة. وقد مثل اكتشــــاف تعرف الجاذب�ة على أنها ظا
 قـــانون نیـــوتن الخـــاص �الجاذبیــــة األرضـــ�ة واحـــدا مــــن أكبــــر المســـــــاهمات فــــي الثــــورة العلمیــــــة

(Rothschild, 2003: 144) وقد تغیرت النظرة إلى الجاذب�ة عبر التار�خ من میل المادة للوصول ،
، إلى �ونها  قانون عام غیر محدد، �حكم العالقة بین الكتل Aristotleإلى أوطأ نقطة وفقا ألرسطو 

والزمن وفقا  ، ثم إلى النظرة المعاصرة �كونها قوة تحكم الكتل عابرة الفضاءNewtonوفقا لنیوتن 
 ,Wald. و�تفق معظم الفیز�ائیین على أن قوة الجاذب�ة �جب أن تكون متوازنة (Einsteinألینشتاین 

1992: 29(.  

 الجاذبیة األرضیة:   -١-١

. وهي قوة ال  (Ilkovič, 2014: 1)إن جاذب�ة األرض  هي قوة تسبب تحرك األجسام نحو مر�زها 
�مكن امتصاصها أو تحو�لها أو التسلح ضدها. تمكن الجاذب�ة اإلنسان من التحرك �شكل مر�ح على 
السطوح األفق�ة، �ما تسمح لله�اكل �ان تكون مستقرة على سطح األرض. وتتحكم في �ل ما حولنا وفي 

. وتعد الجاذب�ة (Latif et al.: 1)أجسادنا و�ل فعال�اتنا الح�ة �التنفس و�دراكاتنا تجاه الموجودات 
األرض�ة ثابتة في ق�متها، وتتحكم في �ل الكتل الموجودة على سطحها. وتحدد وزن �ل منها 

(Rothschild , 2003: 143). 

 الجاذبیة األرضیة والعمارة:   -٢-١

عمود�ا  �مكن النظر إلى قوة الجاذب�ة على أنها قوة عمود�ة ثابتة ال تتغیر، والبد للمبنى أن ینتصب
لیتحدى قوة الجاذب�ة، إضافة إلى القوى األخرى �مقاومة الر�ح والزالزل والقوى المؤثرة في المنشأ نفسه 
واألحمال الح�ة. وعلى الرغم من اإلدراك العام للجاذب�ة �قوة حاضرة ومؤثرة في المبنى، لم �عد ذلك 

 Reneالذي وضعه ر�ن�ه د�كارت  متداوال �ما في الحقب السا�قة. ففي النموذج ال�س�ط  للجاذب�ة
Descartes تكون الحر�ة محددة في البدء. أما في النموذج المعقد لها والذي وضعه جوتفرد لیبتن ،

Gottfried Leibniz  فإن الحر�ة والتغیر هما العامالن المؤثران. وقد انعكس ذلك في الوقت الحاضر

توازن المبنى ضد قوى الجاذب�ة من خالل أدوات على عمل�ة التصم�م االفتراضي في العمارة وعالقته ب
الحر�ة المتقدمة والمخططات التي �قدمها الحاسوب. وهي تتماثل مع نظرة لیبینتز التي قدمها في الهندسة 

 تحدي الجاذبیة في عمارة  ... : وجدان ضیاء عبد الجلیل
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والر�اض�ات لوصف التفاعل�ة االندماج�ة والتعدد�ة في الجاذب�ة، فأص�ح الحاسوب مستخدما في تحدید 
 ,Lynn)شكل المعماري ل�أخذ �االعت�ار المتغیرات المتعددة ومنها الجاذب�ةالقوى المؤثرة في ابتكار ال

. یوضح ذلك أن قوة الجاذب�ة ذات تأثیر ثابت على �ل ما هو موجود على سطح  (14-16 :1999
 و�ضافة النسب�ة والزمن.الكرة األرض�ة على الرغم من تغیر النظر�ات �خصوصها 

 

 تحدي الجاذب�ة في العمارة:  -٣-١

تعد الجاذب�ة الثابت الوحید في تطور الح�اة على األرض. وتقوم العمارة على هندسة مبن�ة �رد فعل 

. وط�قا للمعماري ر�نزو ب�انو (Cohen, 2012: 1)إنساني لمقاومة الجاذب�ة لمنع ما یبن�ه من االنه�ار 
Renzo Piano فإن العمارة قد استغرقت وجودها في الفكرة غیر المنطق�ة حول إمكان�ة المحار�ة تجاه ،

. إذ تتحكم الجاذب�ة ف�ما �مكننا التعامل �ه في العمارة، والحدود التي ال (Latif et al.: 1)الجاذب�ة 

اإلنشائي، بل �مكن أن یتجاوزها المعماري وفق قوانین الجاذب�ة في تصم�م الشكل المعماري واله�كل 
وحتى الفضاء المعماري. إذ تمثل العمارة تحد�ا مستمرا ضد الجاذب�ة، حیث تعمل األخیرة في قانونها 
الطب�عي األساسي على جذب �ل شيء على سطح األرض  إلى المر�ز. وقد حلت الكائنات الح�ة 

نسخت العمارة المبدأ قض�ة تحدي الطب�عة �جعل مر�زها مع الخط الممتد نفسه إلى مر�ز األرض. واست

. �ما تعد الخطوط العمود�ة في (Ilkovic et al, 2014, p5)نفسه في فكرة انتقال القوى إلى األرض  
الفن أكثر تشو�قا وفعال�ة. وهي تعطي اإلحساس بتحدي الجاذب�ة، ففي الفن �عمد الفنان إلى تحدي 

فكرة الجمال�ات في النحت على  Zunde، وقد ناقش زوندي  (Bang: 4)الجاذب�ة لخلق الحر�ة والحر�ة

أنها مزج الفلسفة والتر�یز على السعي نحو الجمال واألخذ �االعت�ار القواعد المتحكمة �الفن ومنها 
الجاذب�ة، وأن النتاج الفني في الحداثة اتصف �قلة التحفیز، والذي جعلها ال تمثل شیئا. و�عرف النحت 

. وط�قا لمؤرخ الفن هینر�ك (Zunde,2006: 116)والشمول�ة على أنه اإلحساس �التناسب والجاذب�ة 
، العالقة بین الشكل والجاذب�ة هي عالقة تعاكس وتحد. و�برر ذلك  �أن Heinrich Wolfflinولفلین 

الجاذب�ة ثابتة، وال �مكن أن تكون مصدرا للتغییر، في حین أن الشكل متغیر فهو مرت�ط �اإلنسان، وان 
و�رى  (Field, 2013: 58).غیره عبر تار�خ العمارة �مارس تحد�ه الدائم للجاذب�ة الشكل المعماري في ت

�أن النتاج المعماري �ظهر صراعا بین الشكل المعماري والجاذب�ة. ینعكس في اخت�ار  Murrayموراي 
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العناصر الجمال�ة في الشكل �ي یبدو �ل عنصر ذا دور في عكس هذا الصراع بین الجاذب�ة والث�ات، 
 :Murray, 2003)كما لو انه من غیر الممكن ازالة الجزء من الكل و �خالفة سینهار المبنى 

.نستنتج من ذلك ان  تحدي الجاذب�ة هو مصدر تشو�ق وفعال�ة في الفن و�ذلك في العمارة. اذ (148
لدینام�ك�ة في الشكل إلضفاء البهجة والمتعة واإلبهار �قدرة االنسان �منح هذا التحدي المبنى الحر�ة وا

 على خلق عمارة تتحدى الجاذب�ة وقوانینها الثابتة.  

 تحدي الجاذب�ة والمنشأ:  -٢

تخضع �ل األجسام على سطح األرض  للجاذب�ة، وهي القوة التي ال �مكن للتكنولوج�ا ان تهملها او 
وتمثل العمارة وجودا ال �مكن إنكاره من حیث الحجم والوزن مقارنة �الفنون االخرى، مما  تتغلب علیها.

. فالمنشأ هو (Silva et al., 2013: 1)یتطلب فهما للقوى اإلنشائ�ة وخصائص المواد وطرق اإلنشاء 

على و�ؤثر  (Simitch et al., 2014: 74)المسؤول عن موازنة الجاذب�ة ونقل األثقال الى األرض  
نمط التصم�م الداخلي والخارجي للعمارة، ومن دونه ال �مكن ان �كون للعمارة شكلها، فهو العمود الفقري 

. �ما ان الصمود في وجه الجاذب�ة (Fang et al., 2013: 1)لها من حیث تأثیره على مظهرها وث�اتها 
). Silva et al.,2013, p.1التي تحاول دائما ان تسقط المبنى هي من أساس�ات وظ�فة المنشأ(

 Hartoonian�ضاف الى ذلك أنه �عكس مظهر المبنى لیبدو مستقرا ومتوازنا. وقد ناقش هارتون�ان  
أهم�ة ان یتجاوز اإلنشاء المعماري وظ�فته في االقتصار على إسناد المبنى، وأن �كون عاكسا للمعنى 

قض�ة  Valhonratفالهونرات  . وتناول (Hartoonian, 1994: 40)الذي یتضمنه الشكل المعماري 

الجمال�ات اإلنشائ�ة من زاو�ة النظر المتعلقة �الجاذب�ة والمنشأ والمواد مؤ�دا على أهم�ة على دورها في 
ابتداع الفضاءات المعمار�ة �استخدام األنظمة اإلنشائ�ة المختلفةالتي تعكس العناصر الجمال�ة اإلنشائ�ة 

 . (Valhonrat,1988: 123)وعالقتها �الجاذب�ة

دور التقدم التكنولوجي في الحلول اإلنشائ�ة والمواد الجدیدة وعالقتها �الشكل في عمارة زها  -١-٢

 حدید:  

تضمن تار�خ العمارة محاوالت االنسان الدائمة ا�جاد طرق جدیدة إلنشاء ه�اكل لمقاومة 
، إال أن ما شهدته السنوات القلیلة الماض�ة من تسارع في التقدم  (Cohen, 2012: 1)الجاذب�ة

التكنولوجي في اإلنشاء المعماري، والس�ما في برامج الحاسوب ووسائل االنتاج المرت�طة بها وظهور 

 تحدي الجاذبیة في عمارة  ... : وجدان ضیاء عبد الجلیل
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ى مواد جدیدة لها خصائص جدیدة مثل سهولة التشكیل والمرونة والصال�ة، التي شجعت المعمار�ین عل
خلق أشكال جدیدة دون الخوف من الصعو�ات التي قد تواجههم في تنفیذ مخططاتهم، مما تسبب في 

ظهور نتاجات معمار�ة تمیزت �عدم االستقرار ال�صري واستخدام الزوا�ا الحادة، حیث �مكن وصفها 
  (Straeten, 1977).یوس �أنها مناقضة لم�ادئ فیتروف

تتمیز العمارة المعاصرة �استخدام التطورات التكنولوج�ة التي تمكن المعماري من تحقیق اشكال غیر 
مسبوقة. اذ شهدت السنوات القلیلة الماض�ة انجازات متقدمة في اله�اكل االنشائ�ة المعمار�ة والمواد 

هولة في التشكیل والث�ات عالوة على المظهر المستخدمة، التي تمیزت �خصائص تتمثل �المرونة والس

الجید. شجع ذلك المعماري المعاصر على أن �كون أكثر ابداعا في تصام�مه دون الخوف من الصعو�ات 
التي قد تواجهه في تنفیذ تصام�مه. و�نت�جة لذلك ظهرت النتاجات المعمار�ة المعاصرة المتحد�ة للجاذب�ة 

في  (Vitra Fire Station)ختلفة. ففي مشروع مر�ز إطفاء فیرتا �استرات�ج�ات ومعالجات شكل�ة م

ألمان�ا �مثال استخدمت زها مادة الكونكر�ت لقابلیتها في التنو�ع الشكلي والمرونة االنشائ�ة والقدرة 
 :Mertins, 2000)التعبیر�ة لتكو�ن االحساس بتحدي الجاذب�ة والتأكید على الخروج عن االنتظام�ة 

دمت زها تقن�ات برامج الحاسوب في تشكیل �عض مشار�عها البتكار هندسة معقدة .كما استخ(35
مستفیدة من قدرة هذه البرامج على تولید االشكال وتحلیلها ر�اض�ا ومن ثم ر�طها مع وسائل االنتاج 

 ).(Mertins,2000: 35الرقم�ة 

سائل إبداع�ة جدیدة من حیث  وفر التطور التكنولوجي الحاصل في البرامج الحاسو��ة المولدة للشكل و 
امكان�ة توظ�فها من المعمار�ین لتحو�ل المخططات  الیدو�ة االول�ة الى مشار�ع قابلة للتنفیذ. �ما وفر 
إمكان�ة التصور الشكلي لالشكال المعقدة، او االعتماد �شكل �امل على الحاسوب  لتولید الشكل. وترافق 

الجدیدة، (األمر الذي لم �كن ممكنا في السابق) في تنفیذ ذلك مع التطور الحاصل في تصن�ع المواد 
 االشكال الجدیدة وتحو�ل الرسوم المعمار�ة من الورق الى أرض الواقع المنفذ.

وقد ساهمت المواد الدق�قة �شكل فعال في تحسین المواد االنشائ�ة التقلید�ة وتوفیر امكان�ات جدیدة  
مصمم في منح التصم�م االحساس �الخفة او الالماد�ة. �مثال النشاء م�اني أكثر خفة واعطاء حر�ة لل

استخدام المواد الدق�قة المضافة الى اإلسمنت المسلح، �انابیب اإلسمنت الدق�قة والسیل�كا الدق�قة وثاني 

او�سید التیتانیوم الدقیق وغیرها، والذي أنتج إسمنتًا ذا مواصفات افضل في قوة التحمل والمتانة وسرعة 

 تحدي الجاذبیة في عمارة  ... : وجدان ضیاء عبد الجلیل



 
 

   Umm Alqura Journal For E&A,March 2018  Vol.8 No.2 Rajab 1439  ھـ۱٤۳۹رجب  ۲،العدد ۸المجلد -مجلة جامعة أم القرى للھندسة والعمارة
 
 

٥٦ 
 
 

د. �ما وفر للمعماري امكان�ة تصم�م اشكال توحي �الخفة �استخدام البروزات الجر�ئة أو إلغاء التصل
الحدود المرئ�ة بین العناصر العمود�ة واألفق�ة، أو إضفاء اإلحساس �الحر�ة في الشكل الكلي سواء في 

آخر في التكو�ن، أو  اتجاه واحد أم أكثر من اتجاه، أو االنزالق، أو التراكب، أو التفاف جزء على جزء
اإل�حاء �انعدام الوزن. �ما وفرت المواد الجدیدة إمكان�ة التالعب �العالقة بین اله�كل االنشائي وغالف 

اله�كل المبنى لتكون عالقة انفصال، أو اتحاد، أو تماس اعتمادا على المواد المستخدمة في �ل من 
والغالف. إذ أدى التطور في المواد الخاصة �الغالف المعماري الى استبدال المواد المعروفة �مواد جدیدة 

مثل االغش�ة الرق�قة او اللدائن ذات الخصائص غیر التقلید�ة والتي قد تكون على شكل سطوح منعكسة 
لوجي  امكان�ة المزاوجة بین النظم او شفافة او ذات�ة اإلضاءة او ذات�ة التنظ�ف. وفر التطور التكنو 

االنشائ�ة الشائعة والنظم الجدیدة،  وامكان�ة استخدام النظم االنشائ�ة المتعددة، وتحو�ر الشكل التقلیدي 

: ٢٠١٣الى شكل غیر مسبوق، معتمدا على ما توفره طرق اإلنشاء والمواد الجدیدة (عبد الجلیل،
 ).٢٨٧-١٥٠ص

 ارة المتحد�ة للجاذب�ة: العناصر الجمال�ة في العم -٣

، فبرأ�ه العمارة Pallasmaa�مثل اإلحســـــــاس �الجاذب�ة جوهر �ل المنشـــــــآت المعمار�ة وفقا ل�االســـــــما 

الجیدة هي التي تجعلنا واعین للجاذب�ة واألرض، وتقوي العمارة احاســـــــــ�ســـــــــنا تجاه االتجاه العمودي في 
خبراتنـــا عن العـــالم، وفي الوقـــت نفســـــــــــــــــه تجعلنـــا حـــذر�ن تجـــاه األرض، وحـــالمین �ـــالمغـــادرة والتحلیق 

(Chang,2006: 18)علال ذلك �ارت�اطها �حر�ة ، و�ؤ�د أ�ضــــا أهم�ة الحر�ة في الشــــكل المعماري م

أجســـــــــــــادنا و�نظامنا العصـــــــــــــبي و�دراكاتنا، واخت�ارنا لقوة الجاذب�ة أثناء حر�تنا مما ینعكس على قراءتنا 
ال�صــر�ة للثقل والتوازن في المبنى، ف�كون حكمنا الجمالي مبن�ا على انعكاســات الحاالت األســاســ�ة في 

الم�اني التي تذهلنا �صر�ا  Scheinو�نتقد شین ). (Pallasmaa et al.,2013: 30العالم العضوي 

. و�رى هاید�كر ان (Schein,1990,p.58)�أن تبدو متحد�ة للطب�عة دون اســــــــــتخدام الحواس االخرى 
اإلنشـــــاء في العمارة هو ب�ســـــاطة اســـــتجا�ة للجاذب�ة وان العمود والجدار والجســـــر والســـــقف تتفوق على 

مال�ات االنشـــــــــــــــائ�ة هي جمال�ات �المماثلة اكثر مما هي وظائفها االنشـــــــــــــــائ�ة وتعكس المعنى وان الج
 (Hartoonian, 2012: 155)  �الكفاءة
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 العناصر الجمال�ة المعمار�ة التقلید�ة في  تحدي الجاذب�ة: -١ -٣

 العناصر الجمال�ة المعمار�ة  التقلید�ة لتحدي الجاذب�ة  في عمارة (ما قبل القرن العشر�ن): -أوال  

�عد الث�ات االنشائي تجاه قوة الجاذب�ة توجهًا إبداع�ًا ماثالً خالل المنجز المعماري عبر التأر�خ. وتمیزت 
في وجه قوة جذب األرض، اذ عكست العمارة ما قبل القرن العشر�ن �استخدام الكتلة وثقلها للث�ات 

 العمارة التقلید�ة جمال�اتها في االستقرار والتوازن والتناظر وااللتصاق �األرض والصالدة والث�ات.

أغلب اله�اكل االنشائ�ة التار�خ�ة مكونة من عناصر في حالة انضغاط ومشیدة من مواد �الطابوق 
عن �ون منشأ المبنى ظاهرا أم ال، فان تأثیره والحجر ومضغوطة �سبب قوى الجاذب�ة. و�غض النظر 

 ,.Simitch et al) موجود على الشكل المعماري وتشكیل الفضاءات وفي المنتج المعماري �كل 

. وتتمیز اله�اكل االنشائ�ة التقلید�ة �اإل�فاء بتحدیین هما الجاذب�ة والصالدة (81 :2014
Pradhan,2003: 16  الجاذب�ة والث�ات هو روح العمارة، اال ان  و�رى شو�نهاور أن الصراع بین

الفكرة الثابتة في العمارة التقلید�ة برأ�ه هي العالقة بین المسند واألحمال، وأن القانون األساسي هو 
ضرورة أال �كون هناك احمال بدون مساند وال العكس، ولذلك لم �كن موافقا على البروزات الكتلو�ة أو 

�ا)، ورافضا لفكرة االضالع في الق�اب القوط�ة حیث �كون العنصر (أن �كون عنصر االسناد مخف
 ).(Youssef, 2004: 1االنشائي مخف�ا 

ونستنتج من ذلك أن النظرة التقلید�ة لتحدي قوة الجاذب�ة في عمارة ما قبل القرن العشر�ن ف�ما   

�خص الشكل المعماري متر�زة على الصفات الجمال�ة المرت�طة �ما �مكن وصفه بثقل المبنى، 

 واستقراره، وتوازنه، وتناظره، وصالدته والتصاقه �األرض.

ید�ة لتحدي الجاذب�ة في عمارة الحداثة: اتسمت نتاجات الحداثة في تكو�ناتها العناصر الجمال�ة التقل -ثان�ا

�التأكید على العناصر الجمال�ة التي تعكس التنسیق األسلو�ي والتدرج والهندسة األفالطون�ة والوحدة 
أعمال واالنسجام، اذ أشار ر�نیر �انهام الى ذلك في �تا�ه "النظر�ة والتصم�مي اآللة األولى" مستعرضا 

حر�ة ألدي ستیل، وم�س فان درروه ول�ه �ور�وز��ه، شارحا األولو�ة في الخ�ارات الجمال�ة للمنفعة 

والتصن�ع والتحرر من العناصر الجمال�ة التقلید�ة  للعمارة التي س�قت الحداثة في االرت�اط �األرض 
 .(Banham,1960: 240)واالحساس بثقل المبنى وث�اته 
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عمارة الحداثة لها جمال�اتها الخاصة بتحدي الجاذب�ة متمثلة �األبراج الزجاج�ة  نستنتج من ذلك �أن 
التي اتصفت بتأكیدها على الشفاف�ة واالشكال المتحد�ة للطب�عة. �ما قاومت اله�اكل االنشائ�ة الجاذب�ة 

والتعبیر  في عمارة العشر�ن �استخدام الخفة، اذ اتخذت الحداثة مادة اإلسمنت المسلح �خامة لإلنشاء
في الوقت ذاته البتكار عمارة تجر�د�ة موهمة �انعدام الوزن والتجانس اإلنشائي، وأص�ح التعبیر عن 

 الخفة هو الرمز الجمالي للعشر�ن�ات.

ي تسحب �تلة المبنى �اتجاه تتلخص فكرة الخفة في تحدي الكتلة ووزن المنشأ، ومشكلة الجاذب�ة الت
مر�ز االرض، وقد حل المعماري ذلك �استخدام منشئات خف�فة واعمدة ذات أ�عاد أقل وه�اكل فضائ�ة 

كمنشئات لحمل المبنى، و�انت النت�جة عمارة خف�فة شاعر�ة تعید استدعاء العناصر الطب�ع�ة: الهواء 
 ).(Ranaulo,2001: 35والماء والضوء 

تحققت الخفة في العمارة الحدیثة �جعل المبنى أو المنشأ  ظاهر�ا عد�م الوزن من خالل استخدام الشفاف�ة 
في المواد أو من خالل جعله یبدو طاف�ا. وقد عمد معمار�و الحداثة إلى ابتكار الخفة من خالل استخدام 

توجه نحو رفع المبنى عن األرض  للحصول المواد الخف�فة �بدیل للمواد التقلید�ة الثقیلة. تمیزت الحداثة �ال
على نتاج مختلف منقطع عن الشكل المعماري السابق الذي أنتجه استخدام المواد التقلید�ة والس�اق 
المعمار�مما أدى الى ظهور جمال�ات  جدیدة للخفة والشفاف�ة. وتمیز اإلسمنت المسلح  �إمكان�ة توظ�فه 

في عشر�ن�ات القرن   Pier Luigi Nerviعمد بییر لوغي نیرفي في ابتداع أشكال  معمار�ة متنوعة . 

الماضي إلى ابتكار عمارة ذات �حور واسعة �استخدام اله�اكل القشر�ة الخف�فة. واضافت الحر�ة 
المستقبل�ة في إ�طال�ا جمال�ات التحرر من خالل فكرة التحلیق والسرعة �وسیلة للتغلب على الجاذب�ة 

، إال أن أغلبها �قي �مشار�ع على الورق �سبب قصور  (Jenner: 73)ماضيوالتحلیق فوق خراب ال

االمكان�ات التكنولوج�ة.  ونستنتج من ذلك أن النظرة التقلید�ة لتحدي قوة الجاذب�ة في عمارةالقرن 
العشر�نف�ما �خص الشكل المعماري متر�زة على الق�م الجمال�ة المرت�طة �ما �مكن وصفه �الخفة 

  .والشفاف�ة

 العناصر الجمال�ة غیر التقلید�ة في تحدي الجاذب�ة:  -٣-١-٣

ظهـــــرت مالمـــــح جدیـــــدة فـــــي أفـــــق جمال�ـــــات العمـــــارة المعاصـــــرة �ـــــالتزامن مـــــع التطـــــور الحاصـــــل فـــــي 
التكنولوج�ـــــا المتعلقـــــة �مقاومـــــة الجاذب�ـــــة مقارنـــــة �العمـــــارة عبـــــر تار�خهـــــا، فقـــــد �انـــــت وظ�فـــــة المنشـــــأ 
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مومتــــــه. تغیـــــــر ذلـــــــك مــــــع التقـــــــدم الحاصــــــل فـــــــي التكنولوج�ـــــــا المحافظــــــة علـــــــى اســــــتقرار المبنـــــــى ود�
ـــــــین الشـــــــكل المعمـــــــاري  ـــــــدة وطـــــــرق االنشـــــــاء، و�نت�جـــــــة طب�ع�ـــــــة للتـــــــداخل ب المتعلقـــــــة �ـــــــالمواد الجدی

ــــــي االفكــــــار  ــــــدة ف ــــــاق جدی ــــــي فــــــتح اف ــــــق. وتســــــبب ف ــــــین الفكــــــر والتطبی ــــــة ب والمنشــــــأ وانعكــــــاس للعالق
 .(Fang et al.,2013: 1)وتحوالت شكل�ة غیر تقلید�ة في التصم�م المعماري 

والجمال�ات الناتجة عن ذلك اختالفا واضحا میز عمارة القرن الواحد  أظهرت اسالیب تحدي الجاذب�ة 
والعشر�ن مقارنة �العمارة ف�ما قبلها. وتم طرح تساؤالت عما �جري في الساحة المعمار�ة من االختالف 
 في النتاج المعماري عن الجمال�ات التقلید�ة في العمارة ما قبل الثورة التكنولوج�ة وما �حصل في العمارة

ان تحقیق  Greg Lynn. اذ یرى غر�غ لین (Zunde,2006: 255)المعاصرة، و�الم س�قودنا ذلك؟ 
الخفة في العمارة المعاصرة یتطلب حلوال اكثر تعقیدا. ولكي یبدو المبنى خف�فا أو طاف�ا �جب إعادة 

غیر ماد�ة تعر�ف العالقة بین المشاهد وه�كل المبنى لتبدو عناصر األخیر مخف�ة. وتص�ح العمارة 

و�دعو �ولهاس الى تحقیق الخفة من خالل التخلص من األحمال غیر  وغیر مستقرة في مظهرها.
 .(Pradhan,2003: 8)الضرور�ة التي تطلبها منا التقالید 

اذ ال �مكن للمعماري ان ینسى الجاذب�ة حتى عندما یبتكر عمارة تبدو متحد�ة للجاذب�ة، فتصم�م المبنى 
خصائص المواد وقدرتها في الث�ات من االنه�ار �فعل قوة الجاذب�ة. �ما ال یوجد  �كون من خالل فهم

اي معنى لعناصر العمارة مثل (االرض�ة والجدار والسقف) من دون وجود الجاذب�ة. ولذلك البد من 

االعتراف �ان تأثیرها ممیز واساسي في وجود العمارة وفي تحد�ه لها. اذ تمثل العناصر العمود�ة 
 طوط والسطوح واألحجام) عناصر شكل�ة متحد�ة للجاذب�ة ومحدثة للتشو�ق والحر�ة. (الخ

أهم�ة تجنب تبدیل جمال�ات الصالدة والثقل في العمارة �جمال�ات الخفة، و�رر ذلك  Hollناقش هول 
الكتل �أهم�ة الصراع الثابت بینهما والذي �منح الفضاء الحیو�ة، و�سبب ادراكنا الحسي للفضاء المتجذر �

المحسوسة �قوة. �ما ان خبرتنا �المواد مرت�طة �كل حواسنا، ول�ست ال�صر�ة فحسب. و�شیر الى ان 
. اذ تسعى جمال�ات اإلنشاء (Holl,1995: 188)المواد المختلفة تؤثر على احاس�سنا �طرق مختلفة 

ا غیر الواع�ة في الممارسة الى ات�اع ما �مكن تسمیته �الحس العام للجاذب�ة خالل التجر�ة الواع�ة وأح�ان
التصم�م�ة للمعماري في محاولته تمییز م�ان�ه عن النحت. وال تعني الجمال�ات االنشائ�ة الحكم المسبق 

    (Hartoonian, 2012: 155). لضرورات اإلنشاء وال ضرورة ألن �قف المبنى �صرامة
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ح من ذلك ان من أهم وظائف العمارة ان ت�قى ثابتة في وجه قوة الجاذب�ة من خالل توازن القوى یتض 
المؤثرة في المبنى سواء أكان هذا الث�ات ظاهرا للع�ان من خالل الصالدة والثقل والتناظر �ما في العمارة 

ذلك من خالل الشكل الذي التقلید�ة، أم من خالل االیهام بتحدي الجاذب�ة لتبدو و�أنها غیر موجودة، 
یبدو متحد�ا للجاذب�ة ولكنه في الواقع �حقق التوازن لهذه القوى �االستفادة من اإلنجازات التكنولوج�ة في 

 إ�قاء المبنى ثابتا.  

 جذور فكرة تحدي الجاذب�ة لدى زها حدید:  -٤

فنانو حر�ة السو�رماتزم في استخدمت زها حدید لغة معمار�ة عالم�ة �استخدام خبرات تشكیل�ة بدأها 
الذي تحدد عناصر تصام�مه بلغة الكتل   Malevichرسومهم التجر�د�ة. فتجاوزت تجارب المعماري 

 :Mertins,2000)األول�ة. وانتقلت الى استخدام أشكال متنوعة الكتشاف إمكان�ات جدیدة في التكو�ن

ة لزاها حدید حول العمارة والمشار�ع" في مقدمة �تاب: "األعمال الكامل Betsky. أشار بیتسكي  (35
الى ان فهم نتاج عمارة زها حدید �كون من خالل فهم جذور المصممة وا�مانها �النظم اله�كل�ة الجدیدة 

 ,Hadid)وتطب�قات الثورة التكنولوج�ة وا�جاد طرق جدیدة للنظر الى االش�اء وتمثیل حق�قة الحداثة 
الشكل من األرض  من حر�ة السو�رماتزم، �ما فهمت ��ف�ة  . فقد استقت زها فكرة تحر�ر(6 :2009

في تصم�مه  Mies van der Roheتحر�ر الطابق األرضي واستخدامه من المعماري م�س فان درروه 
، حیث رفع السقف �شرائح محدودة فوق جدران منفصلة. واتخذت Barcelona Pavilionلجناح برشلونة 

 .(Bedell,2003)غیر المنجز لعمارة الحداثة زها لنفسها مهمة ما تعتبره العمل 

نِّفت �عض أعمال زها حدید ضـــــمن اإلتجاه التفك�كي في العمارة، وقد ارت�ط هذا االتجاه أ�ضـــــا  كما صـــــُ

ل رؤ�تهمــا للتفك�ــك في تحــدي الجــاذب�ــة األرضــــــــــــــ�ــة من خالل  �ــأعمــال المعمــار�ــة ر�م �ولهــاس. وتتمثــَّ
مع التأكید على دینام�ك�ة التشـــكیل، حتى ُأطلق على أعمال اإلصـــرار على األســـقف واالعتاب الطائرة، 

تأثرها �المعماري �ولهاس أثناء عملها في  Mertinsزها حدید اســـــم  التجر�د الدینام�كي. و�ؤ�د میرتنز 
مكت�ه، ما جعل رســــــومها مز�جا بین التعبیر التكعیبي والتعبیر المســــــتقبلي المفعم �الطاقة. وقد صــــــنفت 

، حیث ١٩٧٧عمار�ین التفك�كیین منذ تصـــــم�مها لمشـــــروع التخرج الخاص بها  فيزها حدید ضـــــمن الم
حول التضاد مع الجاذب�ة، وقد وصف میرتنز المشروع �انه  Malevichاعتبرت متأثرة �أفكار مال�فتش 

نظام جدید من الرســــم النقي �قوم على التبدیل في العناصــــر �األلوان (االب�ض واالســــود واالحمر)، یبدأ 
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�المر�ع والدائرة متقاطعا مع المســـتطیل والمثلث والشـــكل الب�ضـــوي و�قوم على المزج بینها جم�عا. حیث 
یرى �ان عمارة زها حدید تتصـــف في بنیتها الشـــكل�ة في �ونها مجردة ودینام�ك�ة �بنى �ل�ة تســـعى الى 

الســو�رماتزم والتفك�ك�ة  الرموز الســا�قة في الفلســفة والالهوت والفن. و�رى میرنتز أن زها مزجت ما بین
(Mertins, 2000: 33-35). 

 العناصر الجمال�ة  لتحدي الجاذب�ة في عمارة زها حدید:  -١-٤

تصف زها حدید أعمالها �انها سائلة متحر�ة. تبتدئ من رسوم یدو�ة وتتحول الى واقع �مساعدة التطور 
العمارة على انها نت�جة حلقات االبداع  التكنولوجي في التصم�م �معونة الحاسوب والتصن�ع الرقمي. وترى 

 ). (Didero,2012والتطور الحاصل في التكنولوج�ا والمجتمع ول�س �نت�جة للموضة واالقتصاد

تستخدم زها عناصر جمال�ة شاملة ومتغیرة وشخص�ة مقارنة �العمارة السا�قة. اذ تقوم بتشو�ه األشكال 

). وتسعى في رسوماتها Mertins,2000: 35ر�كها (التي تستخدمها، وتشكیلها، ومطها، وضغطها وتح
التصم�م�ة إلى ابتداع جمال�ات شكل�ة من خالل الحر�ة في التعبیر المعماري، �أسلوب ابداعي وجرئ 
من خالل تقد�م األشكال التي تقف بتجرد ونقاء، متجاوزة المعالجات التقلید�ة، لتبدو و�أنها متجاهلة 

 عامل الجاذب�ة.

ید في العدید من مشار�عها �فكرة رفع المبنى عن االرض، حیث تقوم برفع �عض أجزاء تمیزت زها حد 

المبنى من دون مساند، أو �جعل هذه االجزاء مثق�ة لجعل �عض العناصر تعمل �شكل مستقل. �ما 
اعتمدت زها اسلوب التحرر من األرض  لتولید اإلحساس �الخفة والتحلیق و�األخص في مشار�عها منذ 

حتى منتصف التسعین�ات. وتعتمد في عدد من مشار�عها على تجمید حر�ة الطابق االرضي و  ١٩٧٧

برفع اجزاء منه وا�قائها من دون مساند، او تقوم برفع االرض�ات �شكل منحدرات، لتأخذ مكانها �جزء 
عن من التصم�م الحضري للمنطقة المح�طة. وتستخدم أ�ضا االعمدة المائلة والسطوح المنسا�ة، بدال 

درجة؟".  ٣٦٠التعامل مع الزوا�ا القائمة. وتسوغ ذلك �القول: "لماذا نتحدد بزوا�ا محددة طالما هناك 

كما تعتقد �أن الفكرة الثابتة �االلتصاق �األرض هي المسبب في التشا�ه والتكرار الذي اتسمت بها 
تصام�مها تقن�ات تحدي  . اذ وظفت زها حدید في(Abdulla,2013: 5-7)نتاجات الحداثة لفترة طو�لة 

الجاذب�ة �طرق متعددة مثل األرض�ات المنحن�ة المرفوعة على اعمدة مائلة، واستخدام البروزات الكتلو�ة 
الم�الغ فیها، والتالعب �الكتل المتعددة لخلق متضادات االضاءة دون الحاجة الستعمال االلوان، عالوة 
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على استخدام تداخل المستو�ات. �ما تمیز نتاج زها حدید �الرغ�ة في �سر المألوف والمنطقي لتحقیق 
المتعة ال�صر�ة واالثارة الذهن�ة. وهناك امثلة عدیدة على استخدام زها حدید للجمال�ات الجدیدة في تحدي 

نس�اب، والتشو�ه، والضغط، والحر�ة، الجاذب�ة مما �مكن وصفه �التحلیق، والتشظي، والتفك�ك، واال
 والدینام�ك�ة، والدوران و�سر النظام.  

 الحاالت الدراس�ة لتحدي الجاذب�ة في عمارة زها حدید:  -٥

تقوم زهاء حدید �التصم�م �اعتماد المخطط الیدوي السر�ع الذي یبدو �لوحة فن�ة، ثم یتم تحو�لها الى 

القائمة، وتوظ�ف الكتل المعمار�ة المائلة ذات االسطح المنحدرة رسم معماري �استخدام الزوا�ا غیر 
اللینة والمنحن�ة بتسلسل وتتا�ع. وتقوم بتوظ�ف البرامج الحاسو��ة لتحو�ل هذه التصام�م الى الشكل 
النهائي للمبنى. �ما تتبنى زها حدید استخدام التطور التكنولوجي في اإلنشاء والمواد الذي یوفر امكان�ة 

اله�اكل غیر التقلید�ة ل�كون الشكل المعماري انعكاس المرحلة المعاصرة له. وعلى الرغم من غزارة  انشاء
النتاج المعماري للمعمار�ة زهاء، فقد تم اخت�ار الحاالت الدراس�ة اعتمادا على التنوع الشكلي في المعالجة 

ابهة تخص معمار�ین معاصر�ن التصم�م�ة الموح�ة بتحدي الجاذب�ة ومقارنتها �مشار�ع ذات وظائف مش
). ١اخر�ن. ثم تحدید الق�م الجمال�ة المرت�طة �عمارة زها حدید، والتي سیتم مقارنتها في (جدول رقم

 تتضمن الحاالت الدراس�ة المشار�ع االت�ة:

 ).١(شكل رقم  ٢٠١٥ - ٢٠٠٧،  في إ�طال�ا Regium Waterfrontمشروع  -١-٥ 

ف مع وظائف أخرى. تقوم فكرة المشروع على االستعارة الشكل�ة للتناظر وهو مر�ز للفنون األدائ�ة ومتح

تسهل التواصل بین لتسهیل الشعاعي في االسماك النجم�ة، والذي استثمر في تجم�ع االشكال �طر�قة 
اجزاء المجمع. یتكون  المشروع من فضاءات ذات فعال�ات متنوعة مح�طة �منطقة تجمع مسقفة. عمدت 

ظهار التحول الشكلي للتصم�م بنحت الطابق االرضي �انس�اب�ة صعودا �اتجاه السماء، زها حدید الى إ
 .(Abdulla, 2013: 5)لیبدو المبنى و�أنه یر�د ان یتحرر من األرض  طائرا 

من   Taipeiذو وظ�فة مشابهة، وهو مشروع مر�ز الفنون األدائ�ة في  عند مقارنة هذا المشروع �آخر 

أ)، نجد ان تحدي الجاذب�ة في الشكل، قداتخذ منحى مختلفًا تمامًا في -١(شكل رقم OMA تصم�م
المعالجة عن زها. استخدم المصمم مكع�ًا مر�ز�ًا مرفوعًا عن األرض  لتحر�ر الفضاء في الطابق 
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ت العامة. �ما عالج التكو�ن الشكلي �ابتكار �رة ضخمة لتبدو االرضي و��جاد فضاء عام مفتوح للفعال�ا
منبثقة ومخترقة لمكونات احدى واجهات المكعب الرئ�س�ة في تحد للمعالجات التقلید�ة في اإلسناد المقاوم 

 ).  www.dezeen.comللجاذب�ة(

  
 -). �ساراwww.zaha-hadid.comصورة المشروع ( -�مینا Regium Waterfront) مشروع  ١(شكل رقم 

 )www.pinterest.comالرسم الیدوي االولي لزها للمشروع (

 

 

 -صورة المشروع ضمن الموقع لمح�ط. �سارا –. �مینا Taipeiأ) مشروع مر�ز الفنون االدائ�ة في -١شكل رقم ( 
 ) www.dezeen.comجزء مكبر من الواجهة(

 ٢٠٠٩ - ١٩٩٩في روما  (Maxxi, National Museum)مشروع المتحف الوطني  -٢-٥

 ).٢(شكل رقم

وهو متحف للفنون الخاصة �القرن الحادي والعشر�ن. استخدمت زها حدید  في تصم�مه البروزات 
لو�ة الناتئة التي توجه الزائر الى المدخل في المشروع، مصممة المبنى �منحوتة ضخمة، �ظهر الكت

التحول الشكلي للتصم�م �استخدام األشكال المجردة والمعقدة المتداخلة مع �عضها، واألرض�ات المائلة 
درات المحلقة، واستخدام والدینام�ك�ة التي ال تحددها نقطة بدا�ة أو نقطة نها�ة، والجدران المقوسة والمنح

درج ذي شكل دینام�كي لر�ط المستو�ات الخمسة للمتحف، محققة التنوع  واالنفتاح في الفضاءات 
الداخل�ة. یتمیز المبنى �انس�اب�ة عال�ة، والتي مثلت التنظ�م األساسي للشكل والتي بدأت في الرسوم 

 تحدي الجاذبیة في عمارة  ... : وجدان ضیاء عبد الجلیل
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استخدمت  (Smitch, 2014: 24)األول�ة لزها والتي تطورت الى مخططات �استعمال الوسائل الرقم�ة
زهاء الجمال�ات االنس�اب�ة غیر التقلید�ة �ابتكار التشظي والنقاط المنظور�ة المتنوعة . تت�ع مسارات 

�ارزة. �ما تمنح الخطوط المنسا�ة اإلحساس �االتجاه�ة. السابلة شكل المبنى لتمر أسفل الكتل الضخمة ال
مثلت الرسوم الیدو�ة األول�ة لزها انس�اب�ة لر�ط المشروع مع بیئته الحضر�ة واقتصر استخدام الحاسوب 
على تهذیب الشكل. تم استخدام التقاطعات االنشائ�ة لر�ط اله�كل االنشائي للمستو�ات الثالث للمبنى. 

نت المعتمد على اضافة المواد الدق�قة، إضافة الى استخدام تكنولوج�ا اللیزر لضمان واسُتخِدم اإلسم

). وعلى الرغم من ٢٢٩-٢٢٨: ص ٢٠١٣الدقة والنعومة في تنفیذ القوالب أثناء الصب(عبد الجلیل،
 ان بدا�ات زها �انت مع المعماري ر�م �ولهاس، نجد تناقضا في معالجة األخیر لمسألة ابتداع اال�حاء

 في أمستردام، وهو مشروع متحف أ�ضا(شكل Stedelijk Museumبتحدي الجاذب�ة �ما في  مشروع 

الذي یبدو مفصوال عن المستوى االرضي أ). اعتمد التصم�م على استخدام الشكل المجرد المصمت -٢رقم

 �الزجاج، ومغطى من االعلى �مستوى افقي �امل.

،  في ساحل (Collins Park Garage Beach)مشروع شاطئ �ولینز لمواقف الس�ارات  -٣-٥
 ).٣(شكل رقم  ٢٠١٢م�امي 

  
-www.zahaصورة المشروع( –. �مینا (Maxxi National Museum)) مشروع المتحف الوطني٢(شكل رقم 

hadid.comالرسم الیدوي االولي لزها حدید (-). �ساراwww.pinterest.com( 

  

صورة مكبرة للمشروع  -صورة المشروع. �سارا –في أمستردام. �مینا   Stedelijkأ) مشروع متحف -٢شكل رقم (
)www.pinterest.com( 

 تحدي الجاذبیة في عمارة  ... : وجدان ضیاء عبد الجلیل
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http://www.zaha-hadid.com/
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٦٥ 
 
 

س�ارة مع منطقة تجمع للمشاة، وممرات  ٤٦٠وهو مشروع موقف س�ارات من خمسة طوابق و�تسع لـ 
للمشاة متصلة �المناطق المح�طة، �ظهر التحول الشكلي للتصم�م من خالل التالعب �المنحدرات 

لطب�عي المطلو�ة لوظ�فة المبنى �موقف س�ارات إل�جاد زوا�ا نظر متنوعة للناظر، و�دخال ضوء النهار ا
مع إخفاء الس�ارات المتوقفة، �ما یتضمن التصم�م تحر�ر الطابق االرضي من خالل جعله شفافا تأكیدا 
للخفة في الشكل، و�عكس مظهر المبنى الترا�ط مع المنطقة المح�طة من الفضاءات الحضر�ة لبث 

لمائلة غیر المتعامدة الحیو�ة فیها ل�كون المبنى جزءا منها ومر�زا للتجمع، استخدمت زها االعمدة ا

إلسناد الطوابق والتي تمنح المبنى مظهرا متحد�ا للجاذب�ة ممیزا ومختلفا عن الم�اني التقلید�ة المخصصة 
إل�قاف الس�ارات، اذ یلعب المنشأ في هذا المشروع مظهرا جاذ�ا ومستقِبالً للزائر �استخدام السطوح الناتئة 

عب المنشأ دورا جمال�ا اضافة الى وظ�فته االصل�ة في اإلسناد واالشكال المنسا�ة المتوازنة، وهنا یل

www.designboom.com) تظهر لنا مقارنة هذا المشروع �موقف س�ارات مشا�ه .(Miami 
parking garage 1111 من تصم�م  أ)-٣(شكل رقم٢٠١٠ ،Herzog & de Meuron  تشابهًا

�المعالجة في �ون طوابق المواقف مكشوفة مع تغییر اشكال األعمدة إلضفاء التنوع والحر�ة 

)www.designcurial.com و�ظهر تشابها مع تصم�م زها التي أمالت أعمدة مبناها للتأكید على ،(
 التحدي واالختالف مع الحفاظ على شكل العمود المائل.

  
صورة  -. �میناCollins Park) مشروع مواقف الس�ارات في م�امي٣رقم(شكل 
  )   miami.curbed.comتفصیل حافة موقف الس�ارات ( -�سارا ).www.designboom.comالمشروع(

 تحدي الجاذبیة في عمارة  ... : وجدان ضیاء عبد الجلیل

http://www.designboom.com)/
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٦٦ 
 
 

  

صورة  -�مینا  Miami parking garage 1111أ) مشروع موقف س�ارات  -٣(شكل رقم
 ).    www.dezeen.com صورة جزء مكبر من الواجهة ( –�سارا). www.designcurial.comالمشروع(

، في اس�ان�ا Edifici Campus form in Barcelonaمشروع حرم جامعي في برشلونة  -٤- ٥

 ).٤(شكل رقم ٢٠٠٩ – ٢٠٠٦

وهو مشروع مجمع جامعي، استخدمت ف�ه زها حدید التحول الشكلي للتصم�م �التالعب �أرض�ات 
الطوابق المختلفة �استعمال الش�كات المتعددة. �مكن مالحظة أكثر من ش�كة تتحكم في المخطط. �مثل 

أهیل التصم�م فكرة إحداث مفصل ما بین المعرض والمجمع الجامعي ودمجها في مبنى واحد، واعادة ت
الواجهة المائ�ة القر��ة من المشروع �أسلوب دینام�كي، �استخدام البروزات الناتئة الكتلو�ة لرفع المبنى 

عن مستوى األرض  الطب�ع�ة، مستخدمة ما �مكن وصفه �سلسلة من األمواج الحلزون�ة في التشكیل. 
مساحة الكبیرة، عالوة على تم استخدام الحدید في اله�كل االنشائي �سبب البروزات المعلقة ذات ال

). وعند (www.archdaily.comاستخدام اإلسمنت المسلح في محاور الحر�ة والخدمات العمود�ة 

 ، وهو مشروع سكني Daniel Libeskind مقارنة هذا المشروع �آخر ذي وظ�فة مقار�ة للمعماري 

Libeskind Residences أ). نجد ان المعالجة قد ظهرت �شكل استخدام -٤في ا�طال�ا(شكل رقم
الفناء الداخلي في التصم�م وتوظ�ف المواد الطب�ع�ة لتنسجم مع المنطقة المح�طة، وفي الوقت نفسه 
استخدام تعدد الط�قات في الواجهات. فقد قام المصمم على النق�ض من أسلوب زها �ابتكار التصم�م 

لو�ات ذات الزوا�ا، مولدًا الشعور �التحدي للجاذب�ة من خالل تحر�ك الخطوط الرأس�ة كمجموعة من الب
 ).www.dezeen.comللط�قات المغلفة للواجهات بدال عن تحر�ك الكتل �كاملها(

 تحدي الجاذبیة في عمارة  ... : وجدان ضیاء عبد الجلیل
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٦۷ 
 
 

 

 

صورة المشروع  -. �میناThe multi-ground of Edifici Campus) مشروع الحرم الجامعي ٤شكل رقم(
)www.pinterest.comالرسم االولي الیدوي لزهاء ( -). �ساراwww.archdaily.com( . 

 

 

 -صورة المشروع. �سارا –في ا�طال�ا. �مینا Libeskind Residencesسكني  أ) مشروع-٤شكل رقم (
 ) www.dezeen.com( صورة مكبرة للط�قة المغلفة للواجهة

(شكل  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٠في ألمان�ا  Phaeno Science Centre Wolfsburgمشروع  -٥-٥

 ).٥رقم 

وهو مر�ز تفاعلي للعلوم. وظفت زها حدید االشكال القمع�ة لتحقیق التحول الشكلي للتصم�م برفع 
الطب�ع�ة بواسطة بلو�ات مخروط�ة مجوفة مما �جعله یبدو طاف�ا   م عن مستوى األرض٧الطابق االول 

فوقها. واستخدمت أحد هذه المخار�ط �مدخل للمشروع وأخرى �قاعة محاضرات، اما ال�ق�ة فاستخدمت 

التي تقع في الطابق االول. جمعت زها بین الخطوط المنحن�ة ، كمعارض مدمجة مع فضاءات العرض
. (Mertins, 2000, p.35)واجزاء اخرى عوملت وفق الهندسة المتعامدة ذات اشكال مستطیلة مشوهة 

 ,Hartoonian)یبدو المبنى في شكله الخارجي وفضاءاته الداخل�ة �سفینة فضاء حطت على األرض  

�التعقید والغرا�ة التي �سببها نظام خاص جدا من التنظ�م االنشائي،  . �ما یتصف المشروع(155 :2012
درجة لتتالشى الحدود بین الجدار  ٤٥حیث ینفرد �ل مخروط  �شكله وأ�عاده. تمیل المخار�ط بزاو�ة 

 تحدي الجاذبیة في عمارة  ... : وجدان ضیاء عبد الجلیل

http://www.pinterest.com/
https://www.google.iq/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-xZn-iYjbAhWMY1AKHYiyBX0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/39195459234090237/&psig=AOvVaw0vkZZZsjPWXbLDlBp-Prpv&ust=1526486096440508
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٦۸ 
 
 

لتقلید�ة ل�عمل المبنى �كتلة واحدة، معتمدا فكرة الفضاء والسقف. یتجاوز النظام االنشائي للمشروع النظم ا
. تم استخدام اإلسمنت المصبوب موقع�ا،  (Cole, 2004: 4)الذي یذوب في عشرة أقماع هندس�ة 

و�تمیز �انه غیر تقلیدي أو ما �سمى �اإلسمنت ذاتي الدمك. و�صنع �اضافة المواد الدق�قة ال�ه، والتي 
ذ الجدران المائلة والمرتفعة لتجاوز مشكلة وجود تسل�ح �ث�ف، ولتوفیر امكان�ة تؤهله لالستخدام في تنفی

تنفیذ الزوا�ا المحززة والسطوح المجزأة والبروزات الجر�ئة، وابتكار سطوح نظ�فة بدون حزوز �سبب 
ولة السیولة العال�ة لهذا النوع من اإلسمنت، عالوة على مواصفاته االخرى �المقاومة االفضل للقوى وسه

  ).٢٢٣-٢٢١: ص٢٠١٣الصب (عبد الجلیل، 

 (Imperial War)عند مقارنة مشروع زهاالمذ�ور �آخر مقارب له وظ�ف�ا، وهو مشروع المتحف الحر�ي 
،  (Daniel Libeskind)للمعماري دان�ال لی�سكایند  أ)-٥(شكل رقم  ٢٠٠١في مانشستر في لندن 

والتي تضمنت إمالة المكعب ورفعه جزئ�ا من احد جوان�ه، �مكن مالحظة المعالجة في الواجهة النهر�ة 

كا�حاء �االختالف وتحدي الجاذب�ة مع االحتفاظ بتماس الكتلة المائلة �جزء اخر مستقر وتقلیدي في 
 ).en.wikipedia.orgالمعالجة، على النق�ض من زها التي رفعت المبنى �اكمله(

  
). (www.zaha-hadid.comصورة المشروع  –. �میناPhaeno Science  Centre) مشروع ٥(شكل رقم 

 )phaenosciencecenterzh.blogspot.comالرسم االولي لزهاء ومقطع في المبنى( -�سارا

 

 

الواجهة النهر�ة  -في مانشستر. �مینا Imperial Warأ) مشروع المتحف الحر�ي -٥(شكل رقم 
 صورة جو�ة للمشروع  -). �ساراen.wikipedia.orgللمشروع(

 تحدي الجاذبیة في عمارة  ... : وجدان ضیاء عبد الجلیل
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٦۹ 
 
 

 ٢٠١٧في ا�طال�ا The Reinhold Messner Museum مشروع متحف ر�نهولد م�سنر -٦-٥

 ). ٦(شكل رقم 

�اإلسمنت المدفون لیبدو جزءا من الجبل. �ما ان قاعة االستق�ال (تحت األرض) مع مدخل شید المبنى �شكل �امل 

وحید، مؤد�ة الى القاعات االخرى المشرفة على الوادي. یتمیز المشروع �الجمع المتضاد بین االستقرار من حیث �ونه 

)، والذي www.opumo.com( الجبليمطمورا �التراب ومغطى �الحشائش، و�ین الجزء ال�ارز �جرأة عن حافة الموقع 

 Guizhouفي متحف إقل�م جوزنو  He Weiمثل میزة خاصة �التصم�م في تحدي الجاذب�ة. و�المقارنة فقد قام المعماري 

province  أ) بتصم�م المبنى ل�كون قائما �شكله التقلیدي الم�سط والخالي من التعقید -٦في الصین، (شكل رقم  ٢٠١٨

�ة، العتقاد المصمم �اهم�ة تجنب التعقید في حضور جمال الطب�عة وضرورة االندماج معها �استخدام قرب الحافة الجبل

 ).www.archdaily.com الواجهة الشفافة           (
 

 

 

مشهد المبنى من  -. �میناThe Reinhold Messner Museum) مشروع متحف م�سنر �إ�طال�ا ٦شكل رقم (
 )www.opumo.comالجزء ال�ارز المتحدي للجاذب�ة( -حافة الجبل. �سارا

 

 

صورة المشروع الرئ�س�ة المطلة  –في الصین. �مینا Guizhou provinceأ) مشروع إقل�م جروزنو -٦شكل رقم ( 
 )www.archdaily.com مقطع في المشروع ( -على الوادي. �سارا

 تحدي الجاذبیة في عمارة  ... : وجدان ضیاء عبد الجلیل
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۷۰ 
 
 

 المناقشة واالستنتاجات: -٦

) مقارنة الحاالت الدراس�ة من حیث توفر الق�م الجمال�ة التقلید�ة وغیر ١یوضح الجدول رقم ( : المناقشة:١-٦

 :أو عدم توفرها التقلید�ة 

 �وضح لنا الجدول تفاوت تحقیق النسب المئو�ة الخاصة �الق�م الجمال�ة �اآلتي:و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) العناصر الجمال�ة لتحدي الجاذب�ة  في الحاالت الدراس�ة المختارة من مشار�ع زها حدید (المصدر ١(جدول رقم
 :ال�احثة)

 النس�ة المئو�ة للتكرار ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ رقم المشروع
        الق�م الجمال�ة التقلید�ة

 
 

 الوحدة
      

١٠٠% 

 التناظر
 

     ١٦% 

 التوازن 
      

١٠٠% 

      الث�ات
 

٠% 
 %٠       الثقل

 %٠       الصالدة
 %٠       االستقرار
  الخفة

    

 ٦٦,٦% 

    الشفاف�ة
 

  ١٦% 

 النظام
 

     ١٦% 

 االنسجام 
      

١٠٠% 

        الق�م الجمال�ة غیر التقلید�ة

 التحلیق 
 

 
    

٦٦,٦% 

     التشظي 
  

٢٠% 

    التفك�ك 
  

 ٣٣,٣% 

 االنس�اب 
 

 
 

   ٣٣,٣% 

 التشو�ه 
 

  
  

 ٥٠% 

 %٠       الضغط 

 الحر�ة 
 

 
  

  ٥٠% 

 الداینام�ك�ة 
 

 
    

٦٦,٦% 

    الدوران 
 

  ١٦% 

  كسر النظام 
     

٦٦,٦% 

 تحدي الجاذبیة في عمارة  ... : وجدان ضیاء عبد الجلیل
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۷۱ 
 
 

حافظت زها حدید على �عض الق�م الجمال�ة التقلید�ة وهي الوحدة والتوازن واالنسجام في مشار�عها،  -١
 �اعت�ارها شیئًا ال�مكن االستغناء عنه في المنتج المعماري. 

التقلیدي، وهو االمر ال تتوفر ق�م الث�ات والصالدة والثقل واالستقرار الرت�اطها الم�اشر �الشكل  -٢

 الذي ترفضه زها حدید لتعارضه مع الحالة االبداع�ة البتكار ما هو جدید. 

من الحاالت الدراس�ة المنتخ�ة، والشفاف�ة بنس�ة  %٦٦,٦استعارت زها من الحداثة الخفة بنس�ة  -٣
 �عض الق�م الحداث�ة.، و�التالي فان نتاجها قد �فسر على انه امتداد لعمارة الحداثة من خالل عكس %١٦

 للق�م الجمال�ة غیر التقلید�ة  �التحلیق والدینام�ك�ة و�سر النظام. %٦٦,٦تحققت النس�ة االعلى  -٤

 االستنتاجات:  -٢- ٦

تتوضح خصوص�ة نتاج زها حدید عبر الحاالت الدراس�ة المنتخ�ة في تحقیق جمال�ات تحدي الجاذب�ة 

 كالتالي: 

حدید على البدء �التصم�م �اعتماد المخطط الیدوي السر�ع، ثم یتم تحو�له الى ء اعتماد زها •
مخططات معمار�ة �استخدام الهندسة غیر المتعامدة. وعلى الرغم من أن النتاج المعماري 
لمعاصري زهاء له خصائصه المبدعة في تحدي الجاذب�ة، ما �میزها هو توظ�ف الكتل المعمار�ة 

لمنحدرة اللینة والمنسا�ة والمنحن�ة والمتتا�عة. وتقوم بتوظ�ف البرامج المائلة ذات االسطح ا

الحاسو��ة لتحو�ل هذه التصام�م الى الشكل النهائي للمبنى. �ما تتبنى زها حدید التطور 
التكنولوجي الذي یوفر امكان�ة انشاء اله�اكل غیر التقلید�ة ل�كون الشكل المعماري انعكاسًا 

 . للمرحلة المعاصرة له

تغیر العالقة بین الشكل والمنشأ (على مستوى تشكیل المبنى)، وظهور التحول الشكلي للتصم�م  •
من خالل اعادة ترتیب هذه العالقة في اطار اكثر تأثیرا، الستجابتها للتطور التكنولوجي 
المعاصر، مصحو�ا بتغیر المعالجات الشكل�ة المستخدمة في التصم�م التقلیدي والعالقة بین 

نشأ واألحمال التي تشكل قوام المبنى، مما ادى الى التحول الشكلي للتصم�م الموحي بتحدي الم

 الجاذب�ة. وتغییر مواد البناء التقلید�ة لتص�ح مواد جدیدة و�مواصفات غیر مسبوقة.
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ل�ص�ح المبنى لدى  زها حدید متحررا من قوى الجاذب�ة تغییر مفهوم المبنى التقلیدي المصمت،  •
 ومفعماً �الحر�ة والطاقة، عالوة على تالشي الحدود بین السقوف والجدران في �عض مشار�عها.

ظهور جمال�ات جدیدة للتعبیر عن الشكل الذي یبدو متحد�ا للجاذب�ة مثل جمال�ات التحلیق  •
 ضغط والحر�ة والدینام�ك�ة والدوران و�سر النظام. والتشظي والتفك�ك واالنس�اب والتشو�ه وال

تفاوت الحاالت الدراس�ة في المعالجة الشكل�ة المت�عة في التصم�م، فقد تعمدت زها حدید دمج  •
اكثر من معالجة شكل�ة في التصم�م نفسه للتعبیر عن حر�ة الشكل والتحدي الظاهري لقوانین 
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