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 مقدمة:
ته والتعايش في بيئ ظهرت العمارة البيئية في الحضارات القديمة في صورة محاولة اإلنسان للتأقلم

 خدامهاوتباينت صور هذا التأقلم من استخدام المواد المتاحة في البيئة المحلية في العمران مرورا بطرق است
شمس ضوء الوانتهاء باألساليب التي اتبعها للتعامل مع عناصر البيئة ومحدداتها من األمطار والرياح والحرارة و 

 .وغيرها
رات المصرية القديمة استخدم المواد المحلية وهي الطوب اللبن ففي مصر نجد أن إنسان الحضا

عية والبردي واألخشاب في منظوماتهم المعامرية الخاصة مثل مساكن العمال في حين استخدموا األحجار الطبي
 .ونحتوا في الجبال منظوماتهم المعمارية المقدسة مثل المعابد
ية األقبو معالجات البيئية مثل استخدام المالقف والقباب وفي العمارة اإلسالمية اتجه إلى العديد من ال

 .يئتهوالفراغات الداخلية وكذلك األخشاب في المشربيات وغيرها.. وكل ذلك كان في إطار تأقلم اإلنسان مع ب
نما و وكان هذا االتجاه سائدا على مر العصور واألزمان، فلم يتجه اإلنسان إلى تجاهل بيئته مطلقا،  ا 

بحركة تأثر المعماريون  وفي مصر .لطرق التأقلم مع عناصرها.... إلى أن قامت الثورة الصناعيةحاول بشتى ا
ما بعد الحداثة وبدأت بعض المحاوالت تظهر لتعبر عن فكر وفلسفة الحركة، وساعية للوصول إلى تحقيق 

ات ماضية. ويطلق العمارة والتطور المعماري المعاصر في مصر محصلة لخبرات حضار السمات الفنية لها. ف
 لحضاراتل. والعمارة في مصر تتعدد مصادرها ومدارسها نظرًا )عمارة ما بعد الحداثة(عليها في العصر الحالي 

تتعرض ألشعة الشمس المباشرة والرياح واألتربة الشديدة في بعض المختلفة التي مرت بأرض مصر كذلك 
ا مخاصة  ات المستخدمة في العمارة والجداريات المعماريةاألحيان لذلك وجب علينا اختيار مواد البناء والتكسي

ذا كان الزجاج ومشتقاته عنصرًا ها  مًا فييتعلق بالواجهات الخارجية ويجب أن يتم اختيارها بعناية شديدة وا 
مناخ في مصر الالعمارة فيجب مراعاة أن تتم معالجته ويكون من نفس خامات البيئة المصرية ليتناسب مع 

يكون مزدوج ومقوى حراريًا )سيكوريت أو تربيلكس( حتى يتحمل الصدمات والتغيرات في درجات فيمكن أن 
ك نى كذلالحرارة ويمكن أن يكون ملونًا وعاكسًا أيضا حتى تفقد الحرارة جزء كبير منها قبل أن تدخل إلى المب

ن لهم م لواجهات المعمارية لمايجب االستعانة بالزجاج السيراميكي والبالطات المزججة في تكسية الجداريات وا
 من حيث قوة التحملوالصحراوية والزراعية. الساحلية المصرية صفات ومميزات وخواص تتناسب مع العمارة 

ة لألمالح واألحماض واالحتكاك إلى جانب تعدد ألوانها واختالف مالمسها طبقا للقيم الجمالية التصميمي
 حرارة والصوت داخل المبنى وسهولة التنظيف.المطلوب تحقيقها كذلك قدرتها على عزل ال

لون  -أي في المواصفات الموضووعية للعمول المبودع -لكي نبحث في المنابع الموضوعية لإلبداع الفنيو 
نجد منبعوا أكبور وال أرسوال وال أعوم وال أشومل، وال أكثور توأثيرًا فوي اإلنسوان مون الطبيعوة بصوورها المختلفوة الصوامتة 

اتية والحيوانية، ورأينا هذا المنبع الوذي اسوتمر خمسوة عشور بليوون عاموًا، ظهورت فيهوا الطبيعوة الجامدة، والحياة النب
واضووحة وصووريحة فووي جمالهووا وقبحهووا، وفووي حلوهووا ومرهووا، وفووي ألوانهووا وملمسووها، وفووي أشووكالها وفراغاتهووا، وفووي 
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األفكوووار الفنيوووة والتصوووميمية فوووي  فالبيئوووة الطبيعيوووة أحووود المصوووادر الهاموووة واألساسوووية الستسوووقاء معانيهوووا وتعبيراتهوووا.
مجوواالت الفنووون المختلفووة فالعموول الفنووي واالبتكوواري ال يووأتي موون فوورا  بوول يتووأثر ويتفاعوول مووع البيئووة المحيطووة بووه 

 الطبيعية والعقائدية واالجتماعية والثقافية والسياسية وغيرها.
ك فووي ملمووس وشووكل الجبووال وموون السووهل علينووا اسووتنباط روافوود واليووات اإلبووداع الطبيعووي ونقيضووها، وذلوو

بيعيوة والسهول والصحاري والوديان والميواه الجاريوة والشوالالت والحيوانوات والطيوور واألسوماك. هوذه التشوكيالت الط
ا تكونت واستمرت عبر ماليين السنين، وتمتع بها ماليين البشر، ونشأ عليها سكان األرض في طفولتهم، وترعرعوو 

سوا تها فوي وجودانهم وذاكورتهم وعقلهوم الوواعي والالواعوي، وأصوبحت مبادئهوا مقياولعبوا في رحابها، ودخلوت تشوكيال
 لهم يحاكونها، ويحكمون من خاللها على إبداعاتهم الفنية أو الصناعية أو المعمارية أو غيرها. 

 مشكلة البحث: 
 رفي مص عدم االستفادة من روافد وآليات اإلبداع الطبيعي في تصميم الواجهات المعمارية الزجاجية. 

 
 هدف البحث:

  لبيئة سبة لالمناالتوصل الى استنباط العالقات الفنية الجمالية والتشكيلية في تصميم الواجهات المعمارية
 الستفادة منها في عمليات تصميم الزجاج فيواالنظم البنائية الطبيعية عن طريق دراسة  المصرية
  ظل االستفادة من التكنولوجيا المتقدمة.في  تالءم مع البيئة المحيطةيوافق و يت ماالعمارة ب

 خطوات البحث:
  ة منهاالفنية والتكنولوجية عن الواجهات المعمارية الزجاجية وكيفية االستفادالحصول على المعلومات 

 في تصميم واجهات معمارية حديثة.
 يات لآروافد و مستلهمة من  الحصول على نتائج تصميمية لعمارة معاصرة يمكن تطبيقها في مصر

 .اإلبداع الطبيعي
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