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 مقدمة 

 شيدتاريخالفنونمنذبدايةالقرنالعشرينالعديدمناالتجاىاتالفنيةنتيجةلمتطورالفكريإلىجانبالتقدمالعمميوالتكنولوجي،ومن أىمتمكاالتجاىات
الفنالتجميعي،فنالبوب،الفنالمفاىيمي،وفنالخداع البصري والذي استخدم بوجو عام في الواجيات اإلعالنية والموحات  :

وانتشرفيالكثيرمنالدوالألوروبية،وىوفن " وقدظيرىذااالتجاىفيأوائاللقرنالعشرين،,الجدارية والنحت 
اتجيفنانييإلىاالعتمادعمىالمعطياتالعمميةالحديثةلمتعبيرعنالحركةبصورىاالمختمفةفي 

الثورة التكنولوجية الحديثة و ما قدمتو من انجازات متعددة لمبشرية نتيجة فاألعمااللفنية،وذلكممسايرةالتقدمالعمميالذيسادالعصر،
 , في العمارة و الزجاجالتغيير السريع لمعطيات العمم و العقل البشري قد فتحت أفاقَا جديدة إلحداث تقدم عصري ممموس 

ولكن ىناك حقيقة ىامةال يمكن تجاىميا وىى أنو ميما بمغت التكنولوجيا ذروة التقدم فأنيا ال تممك وحدىا أن تقول شيئَا وال 
 دون تدخل المصمم المبدع الذي يطوع إمكاناتو من فكر وعقالنية و تحكم من أجل عمالًال معمارياًال زجاجياًال تستطيع أن تنتج 

دراك الفنانينورؤيتيمالبصريةتبعالتغيرالفكروالثقافة ,اليدف األسمى في المعايشة و الجمالتحقيق  لذاتغيرا 
فاىتموابعممالحركةوعممالبصرياتوحققوا ذلكمنخالاللتباينالمونيوتباعدالمسافاتوتنظيمالخطوطوالتصغيروالتكبير 

ومن ىذا المنطمق نحاول األستفادة من مقومات األبداع المتوفرة في نظم بحيثيوحيالشكاللعامبالحركةمعأنيفيالحقيقةساكن 
ابتكار وتطوير تصميم واجيات الجداريات المعمارية الزجاجية والتي تعتمد عمي  كقاعدة و منطمق الخداع البصري

االتجاىات الفنية الحديثة وخاصة االتجاه الي الخداع البصري ليتحقق من خالليا الخداع بعنصر الحركة والعمق واإليقاع 
وعندئذ يتمكن المصمم من تحقيق التوافق و والحجم والشكل والبعد الثالث ليحقق ظاىرة التجسيم في الواجية المعمارية 

التأكيد عمى االستفادة من التراث فى مجاالت الزجاج المعماري ببداعاتو إبين ظاىرة الخداع البصري واإلنسجام بين 
مع تطويع الخداع البصري ليسد االحتياجات الوظيفية االسالمي في تصميم الواجيات المعمارية المعاصرة في مصر ، 

 :-تكمن في التساؤل اآلتيمشكمة البحثوكانت .والجمالية 

كيف يمكن الدمج بين خصائص العمارة االسالمية وفن الخداع البصري في عمل تصميم لزجاج الواجيات المعمارية  
 وتطويعيا لخدمة الوظيفة والجمال تطبيقاًال عمي احد التصميمات المعماريةلسفارات جميورية مصر العربية في الخارج؟

 تطويع ظاىرة الخداع البصري نحو سد االحتياجات الوظيفية والجمالية :-  في هدف البحثوتحدد 
 ولمتوصل الي الهدف وحل مشكمة البحث يجب عمل الدراسات االتية: 
  دراسة لبعض من فنون الخداع البصري : اوالًال. 

  دراسة لبعض انواع الزجاج المستخدم في العمارةبما يتناسب مع التكنولوجيا المتقدمة : ثانياًال. 
  تحميل لبعض الواجيات المعمارية المستوحاة من فن الخداع البصري : ثالثاًال. 
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  دراسة لمخطوات المنيجية لعممية التصميم لمواجيات المعمارية وعرض االفكار التصميمية: رابعاًال. 


