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اإلداري ذي  توظٌف الزجاج الٌجاد حلول تصمٌمٌة مبتكرة للتصمٌم الداخلً و األثاث
 الطابع اإلسالمً

Use glass to create innovative design solutions for administrative interior 

design and furniture by Islamic design 
 أ.م.د. سلوى ٌوسف عبد الباري

 أكتوبر 6جامعة  - كلٌة الفـــنون التطبٌقٌـــــة -  أستاذ مساعد بقسم التصمٌم الداخلً واألثاث

 م.د/ والء حـــامد محمد حمزه

 جــــامعة حلــوان مـــدرس بقسم الــــزجاجكلٌة الفـــــنون التطبٌقٌــة

   الملخص

سواء كان من الهٌكل اإلداري  -ٌعتبر الفراغ اإلداري من الفراؼات الوظٌفٌة التً ٌتعامل معها المستخدم بصورة ٌومٌة    

و ٌعتبر تصمٌم بٌئة الفراغ اإلداري ذو أهمٌة كبٌرة ألنه ٌإثر علً جودة األداء بالنسبة للموظؾ ،  -للمنشؤة أو من العمالء

و التً لها تؤـثٌر كبٌر علً المستخـدم ) الموظؾ(، و بالتالً ٌعود  وظٌفٌة و الجمالٌة و ٌجب أن ٌتالءم مع الجوانب ال

  بالنفع علً العمالء.

وٌعتبر الفراغ اإلداري نافذة ٌستطٌع من خاللها المصمم التعبٌر عن كل ما هو جدٌد و حدٌث لتحقٌق و تحسٌن جودة     

 البٌئة الداخلٌة للفراغ االداري باستمرار.

وعن طرٌق التقدم التكنولوجً و العلمً وارتباط التصمٌم بالعلوم التطبٌقٌة األخـــري ، وظهور خامات و أسالٌب و     

وسائل تقنٌة و تصمٌمٌة جدٌدة باستمرار، ٌتطور تصمٌم المنشؤة اإلدارٌة. و لكننا نجد أن هذا التطور ال ٌرتبط بالتراث 

 والثقافة لدي المجتمع المصري.

ً ذلك ٌكون الهدؾ من البحث اٌجاد حلول تصمٌمٌة مبتكرة ٌستخدم فٌها الزجاج بؤسالٌب و وسائل حدٌثة سواء وعل    

تصمٌمٌة أو تقنٌة لتحسٌن جودة أداء التصمٌم الداخلً واألثاث للفراغ اإلداري ، كما ٌهدؾ إلً صٌاؼة هذه الحلول فً 

 ضوء اإلستلهام من التراث اإلسالمً.

 –التراث-األثاث االداري-التصمٌم الداخلً و االثاث  –الزجاج الذكً  –الزجاج :   Keywords الكلمات المرشدة 

 .الفن االسالمً

Summary  
      The administrative space is one of the functional spaces that the user deals with it daily, 

whether he is an employee or a customer. The design of the environmental administrative 

space has a great importance because it affects the quality of the performance of the employee 

and must be compatible with the functional and aesthetic aspects. Which have a significant 

impact on the user (employee), and therefore benefit the customers.  

     And the administrative space is a window which the designer can express through it 

everything that is new and modern to achieve and improve the quality of the internal 

environment of administrative space constantly. 

    Through the technological and scientific progress and the link between design and other 

applied sciences, and the emergence of new materials, methods and means of technical and 

design constantly,  we notice the development of the administrative establishment's design. 

However, we find that this development is not related to the heritage and culture of Egyptian 

society. 

    So the aim of this research is to find innovative design solutions using glass in modern 

methods and means, both design and technical, to improve the quality of interior design and 
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furniture for the administrative space, and to formulate these solutions by inspiration from the 

Islamic Art. 

Key Words 
       Glass - Smart Glass - Interior Design & Furniture - Administrative Furniture - Heritage - 

Islamic Art. 

 مشكلة البحث
 المبانً اإلدارٌة.ارتفاع تكلفة التكنولوجٌا الذكٌة مما ٌعتبر عائًقا لتطبٌقها فً كافة  .1

والتصمٌمات   modernهل حققت المبانً اإلدارٌة فً مصر إشكالٌة العالقة بٌن التصمٌمات الحدٌثة  .2

 المستلهمة من التراث؟

 هدف البحث
إٌجاد حلول تصمٌمٌة مبتكرة ٌستخدم فٌها الزجاج بؤسالٌب ووسائل تصمٌمٌة حدٌثة لتحسٌن جودة أداء التصمٌم  .1

 راغ االداري.الداخلً واألثاث للف

 تطبٌق أحد أفكار التكنولوجٌا الذكٌة بتكلفة أقل. .2

 صٌاؼة الحلول التصمٌمٌة فً ضوء اإلستلهام من التراث اإلسالمً. .3

 أهمٌة البحث

تكمن أهمٌة البحثث فثً محاولثة إٌجثاد حلثول تصثمٌمٌة  تطبثق بعثا خصثائو التكنولوجٌثا الذكٌثة وتكثون فثً نفث       

سالمً ، حٌث أن تطبٌق التكنولوجٌا الذكٌة ٌعتمد علثً التصثمٌمات اإلختزالٌثة الحدٌثثة التثً ال الوقت مستلهمة من الفن اإل

 سمة تراثٌة تمٌزه. اإلداريتتعرا للتراث بصلة، وبذلك ٌكون للمنشؤ 

 حدود البحث
و القواطٌثع المقسثمة للفثراغ  Work Stationsحدود البحثث حثدود مكانٌثة وظٌفٌثة خاصثة بمنطقثة مقصثورة العمثل      

 .Open Spaceالمفتوح  اإلداري

 منهجٌة البحث
 ٌتبع البحث المناهج اآلتٌة:      

  / ًمن خالل تحلٌل العناصر اإلسالمٌة واستباط تصمٌمات جدٌدة التحلٌلً واالستنباط. 

  / ًمبتكرة باستخدام  تجرٌب األسلوب المقترح من الباحثتٌن فً وضع حلول تصمٌمٌةالتجرٌبً و التطبٌق

 الزجاج و مستلهمة من الفن اإلسالمً بؤسلوب حدٌث و عمل بعا التصمٌمات التطبٌقٌة.

 محاور البحث
 تارٌخ استخدام الزجاج فً العمارة والتصمٌم الداخلً.  .1

 بعا خصائو  الفراغ اإلداري قدًٌما و حدًٌثا. .2

 داخل مقصورة العمل ؟ هل ٌمكن الجمع بٌن األصالة و المعاصرة فً تصمٌم وحدات أثاث .3

 أنواع و تقنٌات الزجاج التً ٌمكن أن تستخدم فً العمارة والتصمٌم الداخلً. .4

 حلول تصمٌمٌة مبتكرة باستخدام الزجاج )أسلوب النمط المتحرك (. .5

 صٌاؼة الحلول فً ضوء اإلستلهام من التراث اإلسالمً. .6
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 البحث:
تعتبر الفنون بجمٌثع فروعهثا وسثائل ضثرورٌة للتصثال، فهثً تثإثر فثً مجتمعنثا تثؤثٌراً كبٌثراً، وتعتبثر فنثون العمثارة     

والتصمٌم الداخلً أحد أركان الفنون، وأهمها قرباً بحٌاة اإلنسان، وٌعتبر الزجاج أحد أهثم العناصثر الفعالثة المكونثة للقٌمثة 

لً للمنشآت اإلدارٌة ، فقد أصبح توظٌفه مكوناً أساسٌاً فً الفراغ المعماري الداخلً حٌث الفنٌة فً العماره والتصمٌم الداخ

 ٌكسب المنشآت اإلدارٌة بصفة خاصة صبؽة جمالٌة ممٌزة عن ؼٌره.

 :تارٌخ استخدام الزجاج فً العمارة والتصمٌم الداخلً-
وهً تلك النوافذ المصنوعة مثن  لمشربٌات والقمرٌات،بدأ استخدام الزجاج فً العمارة والتصمٌم الداخلً مع ظهور ا      

(، وكانت هثذه الحرفثة مرتبطثة ارتباطثاً وثٌقثاً بالعمثارة 1خامتى الخشب والزجاج الملون والجو المتعاشقٌن صورة رقم )

] فً بداٌة الحضارة اإلسالمٌة. حٌث كانت هناك وحدات من الزجاج المإلثؾ بثالجو فثى العصثور الفاطمٌثة والمملوكٌثة. 

 [2و 1مرجع 

     

 ( وحدات من الزجاج المؤلف بالجص.1صورة )

حتثثً وقثثت قرٌثثب كانثثت هنثثاك بعثثا التقنٌثثات المنتشثثرة مثثثل الزجثثاج المإلثثؾ بالرصثثاو والحفثثر باألحجثثار والثثر       

بالرمال الناعمة وؼٌرها، إال أنه فً ظل  التكنولوجٌا الحدٌثة بلػ التقدم آفاق واسعة من خالل بعا أنواع الزجاج الحدٌثثة 

 معالجة للوصول إلى ممٌزات لم تكن موجودة فً السابق والتى تدخل ضمن مفردات التصمٌم الداخلً .وال

 بعض خصائص  الفراغ اإلداري قدًٌما و حدًٌثا -2
أصبح تصمٌم المكاتب اإلدارٌة للموظفٌن من اإلهتمامات األساسٌة للشركات والجهات لتحسثٌن بٌئثة العمثل اإلدارٌثة و      

 لرفع كفاءة موظفٌها، كما ٌعد الشكل الجمالً فً مكان العمل، أحد مقومات نجاح المإسسة.

فٌر اإلضاءة والتهوٌثة الكثافٌٌن، و مراعثاة وٌجب تخصٌو مساحات مناسبة لكل مكتب حسب الوظٌفة، كما ٌراعى تو     

لوحثثة فنٌثثة، » المتطلبثثات اإلرجنومٌثثة، كمثثا تعثثد مكمثثالت تصثثمٌم الفثثراغ مثثن أقثثول عوامثثل الثثربط فثثً التصثثمٌم الثثداخلً 

وهثً تحتثاج لدقثة كبٌثرة ألنثه بنجثاح « ركنٌات، أحواا زهور، تحؾ وأنتٌكات، سجاد، إضاءات، ستائر، وحدات اضثاءة

لتصمٌم الداخلً، و مهمة هذه المكمالت األساسٌة هً صرؾ الصمت والملثل مثن بٌئثة المكثان وال بثد مثن تصمٌمها ٌنجح ا

 إختٌار ألوان  و خامات مناسبة. 

 –أفكثثار للحلثثول التصثثمٌمٌة و هثثً  المسثثقط األفقثثً )المؽلثثق  3و المسثثقط األفقثثً للفراؼثثات االدارٌثثة ال ٌخثثرج عثثن      

من تصمٌم المنشآت اإلدارٌة قثدًٌما أنثه ٌثتم التعامثل مثع الفثراغ المفتثوح كمسثاحة واحثدة  شبه مؽلق ( ،  نالحظ  –المفتوح 

تقسم إلً مكاتب أو مساحات عمل، ٌتم ترتٌبها بؤسلوب شبكً متعامد فً هٌئة صثفوؾ و أعمثدة علثً التثوالً ، ممثا ٌثإدي 
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و الجهثد لٌنتقثل الموظثؾ الثً الموظثؾ  الً عدم وجود ارتباط أو نشاط مشترك بٌن المثوظفٌن  و ٌثإدي إلثً زٌثادة الوقثت

فثً الفثراغ   work space( تطور مكاتب مقصورة العمل 1الذي ٌلٌه و ٌشترك معه فً نف  المهمة، و ٌوضح جدول )

 و خصائو الفراغ اإلداري قدًٌما و حدًٌثا. open spaceالمفتوح 

صؽر تتمتع بخصوصثٌة مطلقثة أو شثبه خصوصثٌة و بظهور مقصورة العمل تم تقسٌم الفراغ المفتوح إلً فراؼات أ       

 (.1عن طرٌق القواطٌع الرأسٌة، كما ٌمكن التحكم فً قدر الخصوصٌة بناًءا علً تصمٌم و خامة الفواصل، شكل )

 (  خصائص الفراغ اإلداري قدًٌما و حدًٌثا، و تطور مقصورة العمل1جدول )

 حدًٌثاخصائص الفراغ اإلداري  خصائص الفراغ اإلداري قدًٌما 

 
 
 
 

 نوع الفراغ

مبنً شركة جونسون ) المعماري فرانك لوٌد 
ٌحمل فٌها السقؾ  -فراغ مفتوح  – راٌت(

علً أعمدة تشبه نبات المشروم و السقؾ 
زجاجً لدخول الضوء الطبٌعً، و توزع 
المكاتب فً الصالة حٌث ال ٌوجد فصل 

 جزئً أو كلً فً الفراغ.

استؽال الفراغ بالتقسٌم مبنً شركة جوجل و قد تم 

الً مساحات، بها فصل كلً و جزئً حسب 
متطلبات الوظٌفة بواسطة فواصل من الزجاج و 

 المعدن.

  االصطفاف
 
 

  

اصطفاؾ المكاتب علً هٌئة صفوؾ و 
أعمدة و ال ٌوجد مجموعات عمل مشتركة 

 من الموظفٌن.

اصطفاؾ لمجموعات من المكاتب كل مجموعة 
متقابلٌن ٌفصل بٌنهم قاطوع  تنقسم الً مكتبٌن

ا، مما ٌتٌح العمل فً  ًٌ قصٌر فصال جزئ
 مجموعات.

 االتصال

 عناصر التؤثٌث منفصلة 
 عناصر التؤثٌث متصلة
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 الزجاج فً تحسٌن بٌئة العمل اإلداريدور التصمٌم الداخلً وخامة 

هل ٌإثر التصمٌم االداخلً علً جودة األداء ؟ إذا تمت مراعاة العوامل الفسٌولوجٌة  و السٌكولوجٌة لمستخدمً      

الفراغ اإلداري فإن ذلك ٌإثر على طاقاتهم و ٌجعلها تتجه نحو اإلٌجابٌة . فمثالً ٌمكن تواجد أماكن ترفٌهٌة للموظفٌن فً 

( ، و للزجاج دور مهم فً ذلك حٌث ٌستخدم كنوافذ كبٌرة تتٌح للموظؾ 2وقت اإلستراحة لتجدٌد نشاطهم صورة )

( ، و تصمٌم وحدات أثاث 3اإلتصال بالبٌئة الخارجٌة  و خــاصة ضوء النهار الذي ٌبعث فٌه األمـــــل و التفـاإل صور)

، و تصمٌم األرا بشكل ٌوحً أنها أرا طبٌعٌة فً حدٌقة صورة مستوحً من البٌئة الطبٌعٌة مثل األشجار و أوراقها

(،  كما ٌمكن أن ٌستخدم الزجاج لتخصٌو وتحدٌد بعا المساحات فً الفراغ المفتوح لمزاولة نشاط آخر كاستراحة 5)

كالكافٌترٌا  -( ، كما ٌستخدم الفناء المكشوؾ أو المؽطً بالزجاج فً بعا الفراؼات اإلدارٌة4أو مقابلة عمالء صورة )

 (.6للتصال مع البٌئة الخارجٌة صورة ) -

ارتفاع من  – فصل جزئً
 من األرا، و 120-130

 سم فوق المكاتب55:45

 

 

 خصائص تقسٌم القاطوع للفراغ

 قواطٌع تقسم الفراغ
 -داخلً تعتبر تصمٌم-

 

 قواطٌع بٌن مكاتب مقصورة العمل
 -تعتبر أثاث-

 

ارتفاع من  – فصل جزئً
 سم.200:160

 
قاطوع ارتفاعه   -فصل كلً

 ٌصل الً ارتفاع السقؾ.

 
 

حسب 

 التصمٌم

حسب 

 الخامة

خامة تحجب  -حجب كلً
 -ؼٌر شفافة-الرإٌة تماًما

) كحشوات الخشب و 
اللدائن و القما  

 ؼٌرها(. ........و

 
 

خامة  – حجب جزئً
تعطً شفافٌة كالزجاج . 
 تنظم مساحة العمل فقط.

 
 
 

خامة  – حجب نصفً
تعطً نصؾ شفافٌة 
 كالزجاج المصنفر.

 
 
 

 ( التحكم فً قدر الخصوصٌة بناًءا علً تصمٌم و خامة القاطوع. 1شكل ) 
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 ( الفناء المكشوف فً بعض المبنً اإلدارٌة و االتصال مع البٌئة الخارجٌة.6صورة )

 

 هل ٌمكن الجمع بٌن األصالة و المعاصرة فً تصمٌم وحدات أثاث داخل مقصورة العمل؟ -3
التً ٌوجد منها تصمٌمات عدٌدة و متنوعة تحقق  –هل ٌمكن تصمٌم وحدات أثاث مقصورة العمل اإلداري        

بؤسلوب مبتكر، و ٌكون المفهوم التصمٌمً له مستوحً من الفن اإلسالمً و ٌتواءم مع  –الجوانب الوظٌفٌة و الجمالٌة 

 معه ٌإصل روح الهوٌة؟العصر الحدٌث لٌكون تصمٌم جاذب لكل من ٌراه و ٌتعامل 

للفرقة الثالثة بالمعهد العالً للفنون -للجابة علً هذا التساإل قامت الباحثة بتدرٌ  مادة تصمٌم أثاث إداري       

و قد تم تدرٌب الطلبة علً تصمٌم مقصورة عمل مستوحاة من التراث. و تم عمل معرا  -التجمع الخام -التطبٌقٌة

عنوان )حكاٌة فكرة( ٌقوم فٌه الطالب بشرح فكرته و مصدر استلهامه و منهجٌته فً التصمٌم،  للطلبة فً نهاٌة العام تحت

 و تم تدرٌب الطالب علً اآلتً:

 تحدٌد المفهوم التصمٌمً ) و كان فً هذا المشروع الوحدات الزخرفٌة اإلسالمٌة(. -1

 تجرٌد هذه الوحدات للحصول علً شكل هندسً مبسط -2

 توضح دور التصمٌم الداخلً فً تحسٌن جودة أداء   Googleبعض صور من شركة جوجل 
( و أًٌضا دور الزجاج فً االتصال بالبٌئة الخارجٌة 5،2الموظف فً البٌئة الداخلٌة )صورة 

 (4،3صورة )

 3صورة  2صورة 

 5صورة  4صورة 
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التصمٌمٌة و إعادة صٌاؼة للوحدة المجردة ) االضافة / الحذؾ/ التراكب / التداخل / التكرار إجراء بعا العملٌات  -3

 .......إلً ؼٌر ذلك(.

 -عن طرٌق البساطة و االختزال ) لتجرٌد و تبسٌط الوحدات( -استنتاج المسقط األفقً لخلٌة العمل و الذي ٌحقق المعاصرة -4

 الفن اإلسالمً(. ) ألن مصدر اإلستلهام هو-و ٌحقق االصالة 

 و فٌما ٌلً نستعرض بعض هذه التجارب:

 الفكرة األولً:

 

 

 الفكرة الثانٌة:
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 الفكرة الثالثة

 

 الفكرة الرابعة

    

 

 

 

 

 

 

نجد من األفكار السابقة أن النتثائج التصثمٌمٌة كانثت متنوعثة علثً الثرؼم مثن بداٌثة الفكثرة مثن مصثدر اسثتلهام        

كمثا تثم شثرح ذلثك -واحد و هو الزخارؾ اإلسالمٌة الهندسٌة، كما نجد أن التصمٌمات تجمع بٌن التراث و المعاصرة 

 .بؤسلوب حدٌث و جدٌد -سابًقا

 الزجاج التً ٌمكن أن تستخدم فً العمارة والتصمٌم الداخلً :أنواع و تقنٌات  -4

 أ/ أنواع الزجاج التً ٌمكن استخدامها فً العمارة والتصمٌم الداخلً للمنشآت اإلدارٌة:
  Float glassالزجاج المسطح المنتج بطرٌقة الطفو -1

 Glass reinforced with metal mesh الزجاج المقوي بالشبكات المعدنٌة -2

  Reflective  glassالعاك   الزجاج -3

  Glass treblexالزجاج الطبقى او ما ٌعرؾ بالتربلك    -4

 Heat-treated glassالزجاج المعالج حرارٌاً  -5

 Chemical- treated glass 0الزجاج المعالج كٌمٌائٌاً   -6

 Glass blockالطوب الزجاجً المفرغ  -7
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 والتصمٌم الداخلً للمنشآت اإلدارٌة:ب / بعض التقنٌات التً ٌمكن أن تستخدم فً العمارة 

   Digital Thermal Printingالطباعه الحرارٌه الرقمٌة  .1

وهً الطباعة على السطح الزجاجى بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر مباشرة من أحدث التقنٌات التً ظهرت فً اآلونة األخٌرة،       

وهً تتم من خالل بإستخدام عملٌات التصوٌر الرقمى . حٌث ٌتم تطبٌق الصور المراد طباعتها على السطح الزجاجى،  

سهلة فً [ وهً تعتبر من التقنٌات المنتشرة وال7:6و2. ] مرجع   Screen Printing)الشابلون( الشاشة الحرارٌة 

 مصر حالٌاً وٌمكن تطبٌقها فً المنشآت اإلدراٌة حسب التصمٌم المعد لهذا المكان . 

 Insulating Glassالزجاج العازل  -ب                          Laminated Glassالزجاج المصفح   - أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( نوعٌات الزجاج الممكن طباعته فً العمارة و التصمٌم الداخلً للمنشآت اإلدارٌة.7صورة )

  Glass Sand Blastingزجاج الرش بالرمل  -2

طرٌق تبعثر (. وله خاصٌة جعل الزجاج ؼٌر شفاًفا عن Sand blastingٌنتج عن الزجاج الصافً بالر  الرملً )      

[، و 5الضوء عند انتقاله عبر هذا الزجاج وبذلك ٌجعل الصور ؼٌر واضحة وضبابٌة فً حٌن ٌبقى ناقالً للضوء. ]مرجع 

  ٌختلؾ عمق الر  باختالؾ الوقت المعرا له و كذلك قرب و بعد خرطوم الر  من السطح الزجاجً.

 
 
 

 

 

 

 

 .تطبٌقه للشفافٌة و اإلعتام( بعض أشكال زجاج الرش بالرمل و مدي 8صورة )

 

 

 – Low Eالمخفا للشعاع الزجاج  -د                      Reflected Glassالزجاج العاك   -ج
Glass 



 الجزء األول –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

827 

 Smart Glassالزجاج الذكً  -3

األشعة  نفاذ وكمٌة خالله من ٌنفذ الذي الشم  كمٌة ضوء فً بدقة بالتحكم Smart Glass– الزجاج الذكً ٌتمٌز     

 التدفئة أجهزة أو الصٌؾ فصل خالل الهواء مكٌفات استخدام إلى تقلٌو الحاجة على أٌضاً  ٌساعد الشمسٌة الخارجٌة و

 العدٌد على خلٌة كل وتحتوي عالٌة، وتقنٌة بخصائو كؽشاءً  SPD Smart Glass زجاج ، و ٌستخدم الشتاء خالل

مادام  عبر لوحٌن من الزجاج النفاذ من الضوء تحجب عشوائٌة حالة فً تبقى القضبان، تشبه التً الجزٌئات الصؽٌرة من

 فتسمح الكهرباء، حقل مع الجزٌئات تلك بالكهرباء، تصطؾ األلواح توصٌل الكهرباء، عند عن مفصولة الزجاجٌة األلواح

اصطفاؾ  بتؽٌٌر الجزٌئات هذه على المسلط الكهربائً التٌار جهد شدة ٌسمح تؽٌٌر كما . الزجاج عبر الضوء بمرور

و  3( ] مرجع 9بٌنهما كما بالصورة رقم ) وضوح درجة أٌة أو التعتٌم إلى من الشفافٌة الزجاج الجزٌئات و ٌتؽٌر

221]. 

تتحرل أشعة الشم   'sensors'وهناك نوع آخر من الزجاج الذكً ٌتم تؽطٌة سطحه الخارجً ككل بحساسات       

ٌبعث لوناً مطابقاً لكمٌة الضوء الشمسً الذي تم   'node'وكثافة الضوء الشمسً. بٌنما لٌالً، فكل قطب "عقدة "

كن ٌفضل هذه النوعٌة فً الواجهات المعمارٌة الخارجٌة. كما أن تكلفتها عالٌة جداً ألنها تحتاج شاشات امتصاصه. ول

 .ٌة للسٌطرة على التركٌب اإلنشائىضوئٌة وحدة تحكم "حاسوب" مركز

 

  
 .[4] مرجع  The Brew House Hotel ( مدي تباٌن الزجاج فً الصورتٌن بٌن الشفافٌة واالعتام.9صورة )

 
 ( حالة الزجاج الذكً بٌن الشفافٌة واللون.10صورة )
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 (Moving Pattern -المتحركالنمط سلوب أستخدام الزجاج )إمبتكرة ب -تصمٌمٌةحلول -

المنظمات  أن على اإلدارة علماء وٌجمع اإلدارٌة، المنظمات من منظمة ألي اإلداري اإلبداع جوهر التجدٌد أصبح      

ملحة، ومن خالل العدٌد من التقنٌات  حاجة اإلبداع إلى حاجتها ٌجعل مما ، ومعقدة متؽٌرة اظروفً  تعٌ  المعاصرة

زجاج الر  و أحرارٌة الرقمٌة وكما ذكرنا علً سبٌل المثال ال الحصر تقنٌة الطباعة ال ؛المنتشرة فً مجال الزجاج

ستفادة من خواصهما من خالل أسلوب بسٌط ٌجمع بٌنهما فً الممٌزات إلا فًالباحثتان  تفكروالزجاج الذكً ، بالرمل 

 . Moving  pattern لنمط المتحركناه اٌوهو ما أسم بداعإلوٌتمٌز با اإلداري،راغ الداخلً ــوٌستفٌد به الف

 

 

 

 .حلول تصمٌمٌة مبتكرة باستخدام الزجاج( طرٌقة الوصول إلى 2شكل )

 Moving  pattern النمط المتحركأسلوب  

أسلوب الزجاج  و أو الزجاج المسنفر تقنٌة الطباعة بالشاشة الحرارٌةستفاده من إلهو أسلوب جدٌد جاءت فكرته من ا      

 مكانٌات متاحة .إبطرٌقة بسٌطة وؼٌر مكلفة وب ) الذي ٌحقق الشفافٌة أو االعتام عند الحاجة( الذكً

 توظؾ فً  ،سالمًإلا مستوحاة من الفن الطباعة الحرارٌة علً لوحٌن من الزجاج بتصمٌمات ببساطة ووه      

لواح بطرٌقة معٌنة طبقاً ألاحرٌك و ؼلق تبحٌث عند ) بارتفاعاتها المختلفة (   work stationالفواصل الزجاجٌة بٌن 

كما بالشكل رقم  و االتصال  ساحة من الرإٌةوعند فتحهما تعطً م ،عتام التامإلٌعطً ا ٌتحرك النمط المستخدم و للتصمٌم

(3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصورة السفلٌة. ًعتمام فً الصورة العلوٌة و شبه شفافٌة فإل،ا( ٌوضح فكرة عمل المربعات المتحركة3شكل )

تقنٌة الطباعة 
 الحرارٌة الرقمٌة

 أو الزجاج المصنفر

خاصٌة اإلعتام و 
الشفافٌة فً الزجاج 

 الذكً

Moving Pattern 

 النمط المتحرك

 دمـــــــج

 تصمٌم
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 أو القواطٌع الرأسٌة للتحكم فً النصف شفافٌة أو االعتام.( توظٌف المربعات المتحركة فً الفواصل 11) صورة

 اسالمًستلهام من التراث اإلإلفً ضوء ا التصمٌمٌة صٌاغة الحلول-6

تعتبر خاصٌة و ار كل ما هو جدٌد، رستمإب سالمً مصدر استلهام ال ٌنضب و بالبحث الدائم فٌه نجدإلٌعتبر الفن ا     

دة منها فً عمل حلول تصمٌمٌة من الزجاج الشفاؾ و المعتم استفإلسالمً، و قد تم اإلالتضاد من خصائو الفن ا

(، و بتطبٌق نف   Positive & Negative) سالمً بصورة مستحدثةإلحدات مستوحاة من الفن اوستخدام عناصر و إب

 ا.سابقً  الٌهإشارة إلدة تصمٌم أثاث التً تم ااالذي تم تطبٌقه مع الطالب فً مستلهام إلمنهج ا

جراء بعا العملٌات التصمٌمٌة علٌها إؾ اإلسالمٌة الهندسٌة و تجرٌدها و ٌث تم تحدٌد بعا وحدات من الزخارح     

(، Negative، ) الشٌت الثانً ( Positiveالشٌت األول ثم معالجة التصمٌم ) -متعامد أو مائل –ثم عمل تصمٌم شبكً 

 و تكون معالجة الشٌت األول و الثانً بإحدل تقنٌة معالجة الزجاج األتٌة:

ا /              أو       والً / الطباعه الحرارٌه الرقمٌةأ ًٌ  زجاج الرش بالرملثان

نسبة التواصل البصري عن طرٌق ٌتضح لنا من المعالجات و األفكار التً سٌتم عرضها فً الجداول اآلتٌة أن :      

الخطوط حٌث -قلأالحفاظ علً شفافٌة الخطوط ٌعطً تواصل بصري  بٌنما ،أكثرٌعطً تواصل بصري  شفافةمساحة 

 .قلأ بصري علً و تواصلأتعطً خصوصٌة 

 ٌحقق تفاعلٌة فً الفراغ الوظٌفً بتؽٌر شكل التصمٌم النه زٌادة عدد القواطٌع و تؽٌر أماكن تواجدها حسب الحاجة    

 ٌجاب علً نفسٌة المستخدم للمكان و ٌوحً بعدم الملل.إل، مما ٌإثر با دٌنامٌكً -ؼٌر ثابت ٌصبح
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واسددتخدام خاصددٌة  –( صددٌاغة حلددول تصددمٌمٌة مبتكددرة  مسددتلهمة مددن التددراث االسددالمً 2جدددول )

Positive& Negative 

 

واسددتخدام خاصددٌة  –( صددٌاغة حلددول تصددمٌمٌة مبتكددرة  مسددتلهمة مددن التددراث االسددالمً 3جدددول )

Positive& Negative 
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واسددتخدام خاصددٌة  –( صددٌاغة حلددول تصددمٌمٌة مبتكددرة  مسددتلهمة مددن التددراث اإلسددالمً 4جدددول )
Positive& Negative 

 

واسددتخدام خاصددٌة  –( صددٌاغة حلددول تصددمٌمٌة مبتكددرة  مسددتلهمة مددن التددراث اإلسددالمً 5جدددول )
Positive& Negative 
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 تقنٌة التنفٌذ

 بٌن فراغ مقصورات العمل) تصمٌم داخلً( و ٌمٌناً  / حالة التحرك األفقً ٌساراً  أوالً 

 (.12، صورة )خريألباستخدام عدد اثنٌن مجري و تثبٌت بعا الشٌتات ا 

 .(5، شكل )استخدام ثالث مجاري لزٌادة التنوٌع فً امكانٌة الحصول علً اتصال بصري متنوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Negative( 2شٌت ) Positive( 1شٌت )

عند تحرٌك Moving Pattern( توضح فكرة 4شكل )
لٌكونوا  Negative( 2و شٌت ) Positive( 1شٌت )

 خلف بعض مباشرة نحصل علً اإلعتام التام.

( التقنٌة المستخدمة فً تحرٌك القواطٌع ، 12صورة )
اثنٌن متحركٌن داخل  زجاج ثابت ودلفة حالة استخدام 

 [6مجري. ] مرجع  2إطار معدنً ٌتحرك علً 

اطار  دلف ذات 3( مجري ثالثٌة لتحرٌك 5شكل )
 [ 7ألواح من الزجاج. ]مرجع داخلها  معدنً

 

 1رقم ثابت 

 2متحرك رقم 
 3متحرك رقم 

 2متحرك رقم 

 1رقدددددم  ثابددددت
 1رقم رق

 2متحرك رقم 
 3متحرك رقم 

 الحالة األولً / حالة الشفافٌة
Negative 
Positive 

 

 

 الحالة الثانٌة /  حالة االعتام

 فً المنتصف Negative او ٌسارً  افً الشٌتات الزجاجٌة حٌث استخدام شٌتٌن ثابتٌن ٌمٌنً  توضٌحً ( قطاع أفق6ًشكل  )
 ، و استخدام شٌتان زجاجٌان(2رقم) للمجري األمامًا متحركان علً الجزء أٌضً  Negative، و استخدام شٌتان زجاجٌان (1رقم)

 .3رقم  للمجري الخلفًفً الجزء  Positive متحركان
 .الحالة األولً حالة الشفافٌة و تحقٌق قدر كبٌر من التواصل البصري

 .ٌحدث اإلعتامفمامٌن مباشرة ًاألالحالة الثانٌة عند تحرٌك الشٌتان الخلفٌان لٌكون وضعهما خلف 

 ٌزداد التحكم فً اإلعتام. Positive& Negativeو بزٌادة عدد الشٌتات 
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ا ًٌ  علً ) بٌن وحدات مكاتب مقصورة العمل( أً إل/ حالة التحرك الرأسً ثان
المكتثب و بٌنثه و  خلؾسم من 84خر ارتفاعه آسم و ٌوضع شٌت 120ً إلٌستخدم شٌت زجاج ثابت ٌصل ارتفاعه       

ثنثٌن فثً علبثة إلسم لٌتمكن الموظؾ من تحرٌكه، و ٌجمثع ا4 حوالًعلً المكتب بأسم، و ٌكون 1ول مسافة ألبٌن الشٌت ا

ً أعلً، مع وجود كلثب  إل أو اتوماتٌكٌة ة ٌدوٌةقعتمام ٌتم رفع الشٌت السفلً بطرٌإللى اإمن المعدن، و فً حالة الحاجة 

 .لً الخلؾ قلٌالً إا رفع ألعلً و إذال إٌسمح برجوعه ٌسمح بصعود الشٌت و ال 

 

 

 

 
 
 

 
 ( رسم توضٌحً لقطاع جانبً للقاطوع بٌن مكاتب مقصورة العمل و التحكم6شكل)

 .إلً أعلً Negativeفً الشفافٌة و االعتام عن طرٌق تحرٌك الشٌت 

 التطبٌقٌة التً توضح الفكرة النماذجبعض 
 Orange –Redالطباعة علً ألواح الزجاج باللون الرمادي و البرتقالً  -  الرقمٌة ةالحرارٌ ةالطباع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Positiveالشٌت األول 

 Negativeالشٌت الثانً 
 جانب المكتب

 للتحكم فً الخصوصٌة الفراغ من الشفافٌة إلً اإلعتام  Moving Patternفراغ إداري و استخدام فكرة ( 13صورة )

 حالة الفراغ و هو مفتوح بتحرك الشٌتٌن األمامٌٌن إلً األجناب و حدوث اعتام علً الجوانب فقط( 14صورة )
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 هً:آخرتٌن كبدائل تصمٌمٌة و تقنٌة ونعرض فٌما ٌلً تجربتٌن و

ا/ زجاج الرش بالرمل  ًٌ  Positive &Negativeأوالً / الطباعة الحرارٌة الرقمٌة مع الزجاج المصنفر          ثان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Negativeمع شٌتٌن من  Positive% من اإلعتام بغلق شٌتٌن من 50فً حالة تحقٌق نسبة ( 15صورة )

 

 % من اإلعتام 100( فً حالة تحقٌق نسبة 17صورة )   % من اإلعتام 75( فً حالة تحقٌق نسبة 16صورة )

مع الزجاج المعالج زجاج الرش بالرمل ( استخدام 18صورة )
نسبة اتصال    عدم تحقٌق بالطباعة الحرارٌة الرقمٌة و حالة

 %.100بنسبة  )اعتام( بصري

 حالةو   فقطزجاج الرش بالرمل ( استخدام 19صورة )
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 النتائج

 .تصال البصريإلو ٌتحكم فً درجات ا دراٌةإلا للمنشآت ةالجمالٌ القٌم ٌعزز المتحرك النمط تقنٌه استخدام -1

ا مع عتام أو الشفافٌة، و ٌتفاعل بصرًٌ لة الوظٌفٌة لجمرونة و تنوع فً التصمٌم حسب الحا المتحرك النمط ٌعطً -2

 مستخدمً المكان، مما ٌكسر حدة الملل.

ا ٌعتمد علً  المساحات أو الخطوط الشفافةتتنوع نسب االتصال البصري حسب التحكم فً  -3 ًٌ مما ٌحدث اٌقاًعا جمال

 االحتٌاج.

 . الذكً الزجاج عنبدٌل  ستخدامهاإب التكلفة بتقلٌل المتحرك النمط ستخدامإب ةاقتصادٌ قٌمة تحقٌق -4

 ة.الهوٌ علً وتإكد مضافة قٌمة تعطً اإلسالمً الطابع ذات التصمٌمات -5

 التوصٌات

 اإلنتثاج فثرو مثن مثا ٌزٌثد ،ظٌفٌثةوعثن طرٌثق االهتمثام بالجوانثب الجمالٌثة و ال االٌجابً عنثد العثاملٌنزٌادة الجانب  -١

 والكفاءة

 اإلدراٌة. للمنشآت التكلفه مالئمة تقنٌه بدائل إٌجاد ضرورة -٢

 تفعٌل دور التراث فً تدرٌ  مادة المنشؤت اإلدارٌة، و دمج األصالة و المعاصرة.-3

 المراجع:

 ةسقؾ و القباب الزجاجٌألفً ا ةسالمٌإلللفنون ا ةالبصرٌ ةتؤثٌر الصٌاؼ"  –حسام الدٌن فاروق النحا   -1

-ٌونٌه-الٌمن-عقد بمقر جامعة صنعاء-المإتمر الثانً للعمارة و الفنون اإلسالمٌة -"بالمنشؤت السٌاحٌة بمصر

2010. 

بإستخدام نظم  ةجدٌد ةؼات و معالجات لونٌإستحداث صٌا"  – م/شٌماء سالمه  ،حسام الدٌن فاروق النحا  -2

-نوفمبر -جامعة المنصورة-المإتمر الدولً األول كلٌة الفنون التطبٌقٌة دمٌاط لزجاج العماره. ةالرقمٌ ةالطباع

 م.2010

 -كلٌة الفنون التطبٌقٌة –رسالة ماجستٌر  -" ته فً البٌئة المصرٌةاالزجاج الذكً واستخدام "–منً سٌد رمضان  3

 م.2008

4- http://www.smartglassinternational.com/projects/the-brew-house-hotel/ 

5-  https://en.wikipedia.org/wiki/Frosted_glass 

6- http://www.interplastgroup.co.uk/fr/product/premiline-and-premiline-pro-uk-patio-door/ 
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