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Abstract 
 

In architectural design we find in most of the cases that a work of 
art has been put at the end of design process, and probably to fill  place 
noticed to be empty! 

Historically it is difficult to separate between fine arts and 
architecture, and we can call the ziggorates and pyramids as 
“architectural sculptures”. 

Here comes the importance of this research, which tries to explore 
the relationship between fine arts and architecture, to fill a gap in the 
concept of this relationship and to give an answer to the saying of the 
distinction between them and the dominance of architecture. 

Historians and art philosophers have written a great deal in 
understanding art and work of art or architecture, but the big development 
in building technology and its scope in the twentieth century 
internationally in general and since the fifties in Iraq has given this 
relationship other aspects. These hasn’t been in Iraq a specified research 
dealing with the relationship, so research problem has appeared in three 
categories the first, it electoral exploring the essence of this relationship, 
the second explores the creative work linking both sides and the third one 
deals with the artist/designer. 

The research objectives came to determine the essence of this 
relationship, to find out the principles of thought in the composition of 
each of the two sides, which was supposed to be in three levels : 

- The level of expressing an ideal in both. 
- The level of the (object); work of art, or piece of architecture where 

both sides has complementary relationship. 
- The level of perceiving both by recipients where impressions arise 

in appreciation the object. 
-  The research studied the concept of art and architecture 

historically, philosophically in general and in modern practice in Iraq 
specially, concluding criteria was applied to criteria examples of 
modern houses to discuss the relationship in universal and particular 
levels. 

- The distinction between fine arts and architecture is not real, and 
increases in the cases of lack of knowledge in both sides. 

The relationship between them is essential, complementary, and 
doesn’t exists by adding one to the other and fine arts should that part 
which couldn’t be separated from architecture, which is part of structure 
and function in architecture. 
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 المقدمـة
 :التمهيد 

فكره ارتبط فن العمارة منذ البداية ارتباطًا فكريًا باإلنسان وتطور تبعًا لتطور 
ومجتمعه، وتقدم العمارة صورة عن فلسفات المجتمعات ومعتقداتها الدينية والفكرية 

ومنذ الحضارات القديمة كان الفن متداخالً بالعمارة وليس زينة مضافة إليها أو . والذهنية
عنصرًا يقع في مواجهتها، ولم تكن الزقورات واألهرامات أبنية منحوتة فقط، إنما هي 

فالثيران المجنحة وأبو الهول أشكال نحتية صممت على وفق قياسات  نحوت معمارية،
هندسية وشيدت ألغراض عقائدية وفي نفس الوقت هي تشكل جزءاً من العمارة المشيدة، 
وبذلك فالعالقة بين الفنون والعمارة عالقة أساسية تبنى على وفق أهداف وأسس فكرية 

ت إلى إيجاد أشكاًال ومذاهب وأساليب ووظيفية وتعبيرية، إن خصوصية األماكن قد أد
فنية معمارية تتالئم مع روح فلسفات العصر، فمثًال تأثير الدين اإلسالمي وفلسفته قد 

 .جعل األعمال الفنية المصاحبة للعمارة أشكاًال تجريدية
أما في أوربا التي ورثت التداخل بين الفن التشكيلي والعمارة من األغريق، فقد 

لمنحى الذي أخذ يتغير بتغير نظرة اإلنسان على وفق العصر وحركة ظلت تنحو هذا ا
 . وقد كان دور الفن مهمًا في العمارة. تطور المجتمع بصيغ متعددة

وفي العراق ومنذ بداية الخمسينات من القرن العشرين شهد الوسط الثقافي حركة 
ة بشكل من فاعلة في مجال الثقافة بشكل عام والفن بشكل خاص وتميزت هذه الفتر 

التعاون الوثيق بين كل من الفنانين والمعماريين العائدين من الخارج ولم يظهر الفن 
على المباني إال في بداية السبعينات مع نشاط حركة البناء وتغير األفق ) إضافة(بصيغة 

الثقافي للمرحلة السابقة كانت معظم األعمال تزينية مضافة ترتبط مواضيعها عادة 
 . تي أنشئت من أجلها البنايةبالوظيفة ال

إن قلة الدراسات التي تبحث في أسس وماهية العالقة التي تربط الفنون التشكيلية 
مع العمارة في العراق وقلة المعلومات في عمق هذه العالقة وعدم وضوح أسسها على 

 .المستوى الفكري والممارسات التطبيقية كلها أدت إلى قيام هذا البحث
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بحث تقديم أفق من المعرفة حول العالقة بين الفنون التشكيلية ويحاول هذا ال
والعمارة وسد ثغرة في النظرة القائلة بالفصل بينهما ونظرة هيمنة العمارة كشاهدة حضارية 

 .تضاف في بنيتها للفنون المجاورة األخرى
 

 :أهمية البحث والحاجة إليه 
تعاد المجالين عن بعضهما في إن نظرة الفصل بين الفنون التشكيلية والعمارة واب

تؤكد أهمية هذا البحث في العالقة بينهما . الكثير من الممارسات المعاصرة في العراق
 . فكريًا وتطبيقياً 

الشامل والذي تنضوي ) ARTالفن (ينطلق البحث في تقصيه للعالقة من مفهوم 
ون التشكيلية، تحته الفنون التشكيلية والعمارة مع وجود الخصوصيات التي تميز الفن

(Plastic Arts)  عن العمارة(Architecture)  رسم، (من جهة والتمايز بينهما كفنون
 .من جهة ثانية) …نحت، سيراميك، 

الفنون التشكيلية (وسيتم بحث فعل اإلبداع الفني وطبيعته ودراسته في الجانبين 
م بحث الموضوع الفني من النواحي التعبيرية والمادية فضًال عن الغائية، ويت) والعمارة

(object of art)  والذي تتم المقارنة التحليلية بين الفنون التشكيلية ) النتاج الفني(وهو
من قبل اإلنسان كفعل للتذوق ) المدركة حسياً (والعمارة بصفاتهما المرئية والمحسوسة 

ذوقية ويتم والتأمل وتّكون االنطباعات ومن ثم النقد الذي يمثل ردود الفعل الفكرية والت
 . بحثه كمقارنة تحليلية بين االثنين أيضاً 

إن الفصل فيما بين الفنون التشكيلية أوالً والفصل بينها وبين العمارة ثانيًا ظهر 
عبر الزمن وتشكلت مسمياتها على وفق بعض الخواص وٕان كانت دائمًا هناك مساحة 

التشكيلية والعمارة، وفي تقصي  واسعة من التداخل فيما بين الفنون التشكيلية وبين الفنون
الحالة التطبيقية لنتاج العمارة تتضح المساحة المشتركة بينها وبين الفنون التشكيلية بشكل 

عالقة تكاملية يقوم البحث هنا بتحليلها ) الناتج الفني) (التكوين(أوسع مما يجعل من 
 .وٕايضاحها
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وضح ما جاء أعاله تؤكد وحدة الفن وت) الفن هو الفنون جميعها(إن عبارة 
وتقودنا للبدء بمسار البحث بالتساؤل عما هو مشترك وأثناء المسار يتم رسم القواعد أو 

 .استخالص مؤشرات العالقة المقصودة بين الفنون التشكيلية والعمارة
 

 :مشكلة البحث 
إن الموازنة بين مختلف أساليب الفن عامة وبين التشكيل والعمارة خاصة تبعًا 

ووفق المعتقدات واألفكار والوظائف ال تحقق بحثًا جادًا ورصينًا وال تكون الختالف 
ممكنة ما لم تستند إلى مقارنة بين الفنون، أن البحث عن حل لبعض المسائل الهامة في 
علم الجمال المقارن وال ريب فإن هذه المشكلة تقود إلى تفرعات للمشاكل السائدة والعالقة 

للفن التشكيلي وفن العمارة وفي دراسة خصائصها والشراكة معها في الموقف الجمالي 
تطابقية أو تشابهية أو تقابلية أو تكاملية أو غير "التي تحكم ماهية العالقة سواء أكانت 

 ) 3الملحق رقم ". (ذلك والذي يشكل بدوره أسلوب ربط الفن بالعمارة
التاريخ طروحاتهم لقد قدم المنظرون نظرياتهم في الفن والعمارة وفلسفتها عبر 

إن كان في عمق فهم الفنون أو العمل الفني أو العمارة، لكن تطور الفنون عالمياً وال سيما 
التطور الهائل في تقنية البناء وحجمه وبشكل خاص في القرن العشرين ومنذ الخمسينيات 

أو في العراق لم يحظ بدراسات شاملة ومحيطة لفهم الموقف الجمالي لما يربطها كليًا 
جزئيًا وعليه تبرز مشكلة غياب معرفة واضحة للعالقة بين الفنون التشكيلية وماهية 
العالقة على المستوى الفكري والتطبيقي بفعل الفن والعمارة وبشكل خاص في الفكر 

 : والتطبيق المعاصر في العراق وهذه مشكلة متداخلة يمكن تقسيمها إلى ثالثة أقسام 
ما هي الجوانب الفكرية التي تمثل : ويتمثل في السؤال اآلتي  ) :فكري(القسم األول . 1

 الماهية الفلسفية للعالقة بين الفنون التشكيلية والعمارة ؟                
هل يعّد العمل الفني  -:وتتمثل بالسؤال اآلتي ) : العالقة التكوينية(القسم الثاني . 2

يعّد المعماري المصمم واصفًا  التشكيلي عنصرًا مكمًال للعمل المعماري ؟ وهل
 للتصور األساس لعمله وما سيقوم به الفنان في عمارة المعماري ؟ 
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ما مدى إمكانية الفنان  -:ويتمثل في السؤال اآلتي ) : الفنان المصمم(القسم الثالث . 3
) المواد والتقنيات(في التأثير على الفكر التصميمي للعمارة بمستوياتها الفنية والمادية 

 ؟
وكل ما سبق بشكل عام وشكل خاص في الفكر والتطبيق المعاصر في العراق 

 . وسيتم مناقشة كيفية التوصل لها الحقاً 
 

 :األهـداف  
 : تبعًا للمشكلة البحثية تظهر أهداف البحث التالية 

وبين ) نحت، رسم(من خالل المرجعيات الفكرية والتطبيقية بين الفنون التشكيلية 
عناصر العرض الفكرية والثقافية والتطبيق الميداني الساند لها وتكون  العمارة وتقصي

 :  األهداف 
 .تحديد ماهية العالقة بين الفنون التشكيلية والعمارة. 1
كشف األسس الفكرية الجوهرية المكونة لكل من التشكيل والعمارة التي يتم بموجبها . 2

 . تقويم النتاج
لجمالية بين الفنون التشكيلية والعمارة، وبشكل خاص في تحديد العالقات التشكيلية وا. 3

الفكر والممارسة المعاصرة في العراق، ومدى تأثير الفنان على الفكر التصميمي 
 .للعمارة

 

 :حـدود البحث 
، )ماهية العالقة بين الفنون التشكيلية والعمارة(حدد الباحث حدودًا لدراسته 

 :وتتمثل بالنقاط التالية 
ماهية العالقة بين الفنون التشكيلية والعمارة في العمارة العراقية المعاصرة من دراسة . 1

 .دراسة تحليلية 2003نهاية عام  – 1970
ومن أجل ذلك تم اختيار عينة قصدية لدور سكنية منفذة صممت من قبل معماريين . 2

فيها الفن وأجزاء من دور سكنية وتصاميم غير منفذة أو تحت التنفيذ في بغداد يتداخل 
التشكيلي مع العمارة وهي من تصميم معماريون عراقيون معاصرون ويشترك معهم 

 .باالحساس الفني الواضح فضًال عن اآلراء فنانون تشكيليون
 :أسلوب وهيكلية البحث 
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 : وعلى وفق مشكلة البحث وأهدافه تم تحديد األسلوب كما يلي 
 

 :أسلوب البحث : أوالً 
ي الدراسات السابقة المطروحة في الموضوع بشكل عام وبشكل يبدأ البحث بتقص.  1

تخصصي وتحليلها على وفق سير التوجهات البحثية فيها وتحليلها وصوًال إلى 
 . اشتقاق مشكلة البحث وبعد تحديدها

يقوم البحث ببناء إطار معرفي حول الماهية والعالقة بين الفنون التشكيلية والعمارة، .  2
تلف المجاالت كالفلسفة وعلم االجتماع وعلم النفس وتاريخ الفن من خالل تقصي مخ

 .والعمارة ومجاالت تخصصية أخرى
تحديد مسارات معينة للتحليل والتقصي وقد حدد بثالثة أقسام، القسم األول يهتم بفعل .  3

مبينًا طبيعته ودراسته من النواحي التعبيرية ) فنون تشكيلية وعمارة(اإلبداع الفني 
دية وتحديد ماهية العالقة، والثاني يهتم بالموضوع الفني واألسس الفكرية والما

والجوهرية المكونة لكل من الفنون التشكيلية والعمارة المدركة حسيًا من قبل المتلقي 
 .وثالثهما تحديد العالقات التشكيلية والجمالية بين الفنون التشكيلية والعمارة

البحث وتفصيالتها والتعمق بها واستخالص وبناًء على ذلك يتم وضع فرضية . 4
فعل (مؤشراتها متوخين تاريخ العالقة بين الفنون التشكيلية والعمارة من ناحية كل من 

 ).التذوق والنقد(و ) الموضوع(و ) اإلبداع
 .تطبيق مؤشرات العالقة المستخلصة على العينات الدراسية.  5
ء المصممين والفنانين من ناحية والمقياس ومن ثم تحليلها بشكل يقارن فيه بين آرا.  6

 . التحليلي البحثي الخاص من ناحية أخرى
 . ثم نستخلص النتائج ونضع االستنتاجات للحالة الدراسية وللموضوع ككل.  7
 
 

 :الهيكلية : ثانياً 
 :يتوزع البحث على فصول األطروحة كما يلي 

البحث وتناول المشكلة واألهداف وتشمل، التمهيد لألطروحة مع أهمية / المقدمة .  1
 .والحدود وأسلوب البحث
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إذ يتم تحليل الدراسات السابقة ) الدراسات السابقة في الفن والعمارة/ (الفصل األول .  2
في الموضوع لمعرفة المجال الفكري المطروح فيه واستخالص الفكرة وبلورة المشكلة 

 .البحثية
لماهية العالقة بين الفنون ) مفاهيم أساسية(ي خصص لإلطار المعرف/ الفصل الثاني .  3

التشكيلية والعمارة ونناقش فيه الماهية والعالقة والفن بشكل عام والفنون التشكيلية 
والعمارة بشكل خاص ثم ينتهي الفصل باستخالص فرضية العالقة بين الفنون 

 .التشكيلية والعمارة
فيه الفنون التشكيلية والعمارة من حيث وتناقش ) المفاهيم الفكرية/ (الفصل الثالث .  4

 .النظرة الفلسفية والنفسية واالجتماعية والتاريخية ومدارس الفن والعمارة
خصص هذا الفصل لدراسة الفن التشكيلي والعمارة المعاصرة في / الفصل الرابع .  5

العراق من خالل عرض نماذج عراقية تشكيلية معمارية عراقية معاصرة ومن كل ذلك 
 . وضع مؤشرات الترابط بين الفنان التشكيلي والمعماري العراقيت

حيث خصص هذا الفصل لتحليل عينات البحث وهي دور سكنية / الفصل الخامس .  6
معمارية عراقية منفذة، وأجزاء من دور سكنية وتصاميم غير منفذة معاصرة في بغداد 

 .منتخبة، للتحقق من صحة فرضية البحث
خصص هذا الفصل لنتائج الحالة الدراسية واالستنتاجات النهائية /  الفصل السادس.  7

والتوصيات والتي طرحت في ثالثة محاور رئيسة تضمن المحور األول االستنتاجات 
المرتبطة بتحديد ماهية العالقة بين الفنون التشكيلية والعمارة وتضمن المحور الثاني 

رية المكونة لكل من التشكيل والعمارة االستنتاجات المرتبطة باألسس الفكرية والجوه
أما المحور الثالث فيضم االستنتاجات المرتبطة بالتكامل بين الفنون التشكيلية 

ومن ثم التوصيات النهائية ومجاالت البحث المستقبلي والجهات المستفيدة . والعمارة
 .ثم المصادر والمالحق



 المستخلص
 

غالبًا ما يحصل في البناء المعاصر في العراق أن إدخـال عمـل فنـي يـأتي فـي 
التصميم في اللحظة األخيـرة حيـث يـتم التعامـل معـه فحسـب كتـزيين يمـأل مكانـًا لـوحظ 

 .أنه فارغ
يصــعب تاريخيــًا الفصــل بــين الفنــون التشــكيلية وفــن العمــارة، ويمكننــا أن نطلــق 

 .أنها نحوت معمارية على الزقورات واألهرامات
من هنا جاءت أهمية البحث الذي يحاول تقـديم أفـق فـي المعرفـة حـول العالقـة 
بين الفنون التشكيلية والعمارة وسد ثغرة في النظرة القائلة بالفصـل بينهمـا ونظـرة هيمنـة 

 .العمارة
إن نظــرة الفصــل هــذه وابتعــاد المجــالين عــن بعضــهما الــبعض فــي الكثيــر مــن 

معاصـــرة فـــي العـــراق، تؤكـــد أهميـــة هـــذا البحـــث الـــذي يتعمـــق فـــي بحـــث الممارســـات ال
 .العالقة بينهما فكريًا وتطبيقياً 

لقــد قــدم المنظــرون فــي الفــن ونظريتــه، ونظريــة العمــارة وفلســفتها عبــر التــاريخ 
طروحـــاتهم إذ كانـــت فـــي عمـــق فهـــم الفنـــون أو العمـــل الفنـــي أو العمـــارة، لكـــن تطـــور 

بناء وحجمه في القرن العشرين عالميًا، ومنـذ الخمسـينات مـن الفنون الهائل في تقنية ال
القرن العشرين لم يحظ العراق بدراسات شاملة ومحيطة لفهم الموقـف الجمـالي للعالقـة 
بــــين الفنــــون التشــــكيلية والعمــــارة، ولمــــا يربطهمــــا، وعليــــه فقــــد ظهــــرت مشــــكلة البحــــث 

لـــة بالجوانـــب الفكريـــة التـــي ومتمث) فكريـــة(األولـــى : والمتضـــمنة ثالثـــة أقســـام متداخلـــة 
) عالقـة تكوينيـة(تمثل الماهية الفلسفية للعالقة بين الفنـون التشـكيلية والعمـارة، والثانيـة 

أمـا القسـم . يشمل دراسة الفكر الفني وعالقته بالعمارة وما سيقوم به الفنـان فـي العمـارة
 .ومدى التأثر بينهما) الفنان والمصمم(الثالث فهو 

اف أوًال لتحديـد ماهيــة العالقـة بـين الفنـون التشـكيلية والعمــارة ولقـد جـاءت األهـد
وثانيـــًا كشـــف األســـس الفكريـــة الجوهريـــة المكونـــة لكـــل مـــن التشـــكيل والعمـــارة، وبشـــكل 

يفتـــرض البحـــث أن العالقـــة هـــي . خـــاص فـــي الفكـــر والممارســـة المعاصـــرة فـــي العـــراق



وذلـك األسـاس الجـوهري . عالقة جوهرية فـي كيـاني كـل مـن الفنـون التشـكيلية والعمـارة
 :يظهر في مستويات ثالثة 

 .في كال الجانبين) التعبير عن الفكرة(مستوى مفهوم  -
 .ومستوى البنية الذي يظهر به الجانبان متكامالن في عالقات تكوينية فيزياوية -
ومستوى االنطباعات وااليحاءات التي يحسها المتلقي للعمـل الفنـي حيـث يـتم تـذوق  -

 .ل متكاملالعمل بشك
وعليــه تــم تقصــي مفــاهيم الفــن والعمــارة تاريخيــًا وفلســفيًا وكمــدارس معاصــرة ثــم 
التعمق في دراستها في الممارسة المعاصرة في العـراق الستكشـاف مؤشـراتها وتطبيقهـا 

تختبـر بهـا العالقـة بـين الفنـون ) ةمنحوتـ عمارة(على عدد من العينات من دور سكنية 
 .لكل أو الجزءالتشكيلية والعمارة على مستوى ا

إن أبرز االستنتاجات تظهـر فـي أن الفصـل الحاصـل بـين المجـالين هـو فصـل 
غيـــــر حقيقـــــي ويـــــزداد وضـــــوحًا عنـــــد نقـــــص المعرفـــــة واالحاطـــــة بالمعرفـــــة التفصـــــيلية 
للجانبين، إن كان من قبل الفنان أو المصـمم، وٕان العالقـة بينهمـا جوهريـة تكامليـة، ال 

وينبغـي أساسـًا أن تكـون الفنـون التشـكيلية ذلـك  تحصل من اضافة أحـدهما الـى اآلخـر
الجــزء الــذي ال ينفصــل عــن الجانــب المعمــاري والمــرتبط بالهيكــل االنشــائي والعنصــر 

 .األساسي لجماليته
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