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أثر الطرز الفنية فى القرن العشرين على فن التصوير و عالقته بتصميم الواجهات 
 الزجاجية فى العمارة

 
 د/ ريهام محمد بهاء

 جامعة حلوان –لية الفنون التطبيقية ك –مدرس بقسم الزجاج 
 ملخص البحث:

رى بدوره يظهر خصائص الطابع المعما اقترن فن التصوير بالعمارة والذى ،نظرا للتطور الحضارى للمجتمعات عبر العصور  
 الذى ينتمى إليه. 

ار فى إظه ولقد هيأت التكنولوجيا المتقدمة فى العمارة الحديثة فى القرن العشرين إمكانيات كبيرة لخلق أشكال معمارية تساعد
 واجهات زجاجية تحمل معالجات فنية مختلفة تزيد من حيوية المنشأ وتحد من جمود العمارة . 

ارى ى المعمن التصوير على الواجهات المعمارية يؤدى دورا فعاال فى إضفاء صورة جمالية ويؤكد على النواحى الوظيفية للمبنإن ف
 نسجام والتوازن بين العمل والمبنى وطبيعة الموقع. ، حيث إن العمل الفنى يعمل على اال

، هاتجاهاتاالقرن العشرين كضرورة جمالية من حيث أشكالها و  مارةوالبحث يلقى الضوء على عالقة التصوير للواجهات المعمارية وع
د علي التأكي وثقافية تثرى المبنى المعمارى ، مع يةن تصوير الواجهات يتصل بالكيان المعمارى مضيفا إليه قيما فنية وجمالحيث إ

عالقتها التصميم للتصوير الخارجي و التقنيات المستخدمة في التصوير الخارجي وعالقتها بموقع المبني المعماري وكذلك عناصر 
 بالطرز الفنية والوظيفة والبيئة المحيطة ودور التصوير بالواجهات الزجاجية في عمارة القرن العشرين .

 تكمن في اآلتي: مشكلة البحث وكانت
ية ت الزجاجصميم الواجهاستفادة منها فى تلي دراسة تطور الطرز الفنية في القرن العشرين وارتباطها بالعمارة لالإالحاجة     

 المعاصرة .
  في: هدف البحــثوقد تحدد 

 . عاصرةها مع تصميم الواجهات الزجاجية للعمارة المالفنية في القرن العشرين وتوافق لى تحديد أثر تطور الطرزإالتوصل    
 تية:مشكلة البحث يجب عمل الدراسات اآللي الهدف وحل وللتوصل إ

  على فن التصوير.ثرها وأ لقرن العشرين الطرز الفنية فى ادراسة 
 . عالقة الطرز الفنية بالواجهات المعمارية الزجاجية 
 الدراسات التطبيقية موضوع البحث. 
 تمهيد:

جرد مارى كمعلى العمل المأظهرها فائدة حيث ال يمكن النظر إلى المتلقى و المجتمع و أكثرها نفعية و إن العمارة أقرب الفنون إ
ئها عن رة كفن وارتقالى جهد ابتكارى ابداعى وكلما وصلنا بتصنيف العماجادة و التقنية فهى تحتاج إم على اإلعمل حرفى قائ

و االلهام  اإلبداع ، حيث إن مهاراتالفنان  فرت اليه المهارة التقنية يرتفع إلى مرتبةذا توامستوى الصنعة يتضح إلينا أن المعمارى إ
 لمعمارى الحقيقي. فر لدى اان تتو و الخيال ينبغى أ

ة ولديه لمام بجوانب  حقيقيارى فى المقام األول فنان قادر على اإلن " المعمذلك الرأى حيث يقول إ (Charles Moare)يؤكد و 
ى المعمارى لظرون إين والمعماريين الذين ينفنانبداعية " و هو الرأى الذى يقره العديد من الة على تنمية ما بداخله من قدرات إالقدر 

 بداخله من أفكار و مشاعر بصورة مبدعة خالقة فى صورة نتاج معمارى أو عمرانى. عما باعتباره فنان مرهف الحس يعبر 
 ولتصوير اشكال لالرتباط التطبيقى بين فن ير للواجهات المعمارية حيث يوجد أهم الفنون المرتبطة بالعمارة هو فن التصو من أو 
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 درة بل يععن العما منفصالا وير الجدارى و تصوير الواجهات فنًّا حيث لم يكن التصل العصور التاريخية المختلفة ، خالالعمارة 
 جمع فن حد العناصر الفنية للعمل المعمارى وجزءا من التصميم المعمارى ككل. و يمكن رصد مظاهر هذا االرتباط الوثيق الذىأ

ن فى القر  ثر الطرز الفنية، و يختص البحث بذكر أرة و فنون كافة الحضارات التاريخية التصوير للواجهات و العمارة بتتبع عما
لة رات هائالقرن العشرين من الفترات المتألقة التى تزخر بتطو  عدالعشرين على فن التصوير للوجهات المعماري الزجاجية .حيث ي

 فى فن التصوير للواجهات المعمارية  .
 ثرها على فن التصوير:ية فى القرن العشرين  وألطرز الفندراسة ا -أواًل:
األرض وهي بال شك سابقة لتقدمه العلمى والتقنى ويشهد علي ذلك اللوحات  ربداعات اإلنسان منذ وجد علي ظهد الفنون هي إتع

فنون تكاد ال تخضع  ليي عصرنا الحالي تنقسم المعارف اإلنسانية إسبانيا ، وحتى ففرنسا وأالفنية البدائية التى وجدت في كهوف 
لمقاييس محددة وعلوم تخضع للتجريب والنظرية العلمية ، ولهذا السبب ال تقتصر الفنون علي معاهد علمية متخصصة ولكنها 

في القرن  حدود مرسومة بل مناطق يتعانق فيها العلم مع الفن ، فالفن تصبح هبات اهلل لفئة من البشر وبين الفنون والعلوم ال توجد
بية كان في قمة تألقه حيث كان يزخر بالتطورات الخطيرة في األساليب المعمارية وفنون الرسم والنحت و ور ن في الحضارة األالعشري

ال في بداية القرن العشرين ،بل في السنوات طباعية وان لم تتوضح منطلقاته األساسية إ، والفن الحديث يبدأ مع االن والتصوير
ن أهم مميزات الفن الحديث هي حصول الفنان على حريته، وغياب وصاية فنانين وا   ّية األولى ،العشر التي سبقت الحرب العالم

نظراء لهم، واالبتعاد عن سلطة الكنيسة، والملوك واألمراء، والطبقة المهيمنة اقتصادياا، وجهاز الدولة، وظهور األساليب المختلفة 
القرن  و مصطلح عام استخدم للداللة على اإلنتاج الفني منذ آواخرالفنون الحديثة أو الفن الحديث هفالخاصة بكل فنان، 

 ،دادائيةال ،السريالية ،التعبيرية ديد من المدارس الفنّية المختلف، فظهر الع .القرن العشرين عشر وحتى سبعينات التاسع
، فى الثلث األخير من القرن التاسع عشر بدأ ظهور األرت نوفو واألرت ديكو و  والتجريد الحركيوالفن  البصريلفن ا ،الباوهاوس

طرق جديدة للتقدم فى العمارة والتصميم فى جميع أنحاء أوروبا. وكانت الحاجة لتغيير ِحرفّي االتجاه، والرغبة فى البعد عن 
أفكار مختلفة عن تلك األشكال. ومن هنا بدأ ظهور  العناصر واألشكال المألوفة التى تعتمد على الطرز التاريخية. وبدأ البحث عن

 منذ أواخر القرن الثامن عشر. Art Nouveauمهدت لهذه المدارس الفنية حركة وقد  ،ومولد مدارس فنية ومعمارية

التااى كااان للتحااوالت العلميااة والصااناعية واالجتماعيااة التااى تضااخمت فااى بدايااة القاارن التاسااع عشاار مااع ظهااور الحداثااة الرومانسااية و 
جعلت جميع المبدعين فنانين ومعماريين ومؤلفين، عصبة متضامنة إلعادة النظر فى طبيعة اإلبداع. فاإلباداع ال يعناى فقاط بالشا  
غير النفعى، والبد أن يدخل اإلبداع فى نطاق جميع مظاهر الحيااة. ويعايم ماع جمياع النااس، متجليااا فاى أشايائهم ومناازلهم، وهكاذا 

نتاجهما موضع تكريم وتذوق فإن الفنان والحرفى  Artهذا االتجاه الذى أطلاق علياه اساام الفان الجااديد ،كالهما مبدع على طريقته، وا 
nouveau أو األسلاوب الجديد . 

لااه  نظاار إليهاا اآلن علااى أنهاا امتاادادمضاادة لحركااة اآلرت نوفاو فااى أول باادايتها ولكنهاا فااى الحقيقاة ي دوحركاة اآلرت ديكااو كانات تعاا
الحرب العالمية األولى هى الحد الفاصل بين تى تميزت بالفخامة والزخرفة، وتعد خر الُطرز الآ Art Decoادة، كما أن وليست مض

Art Nouveau  وArt Deco. 
Art Nouveau:األرت نوفو 

ِة والتصميِم الذي َبلغ الذروة ( أسلوُب دولُي ِمْن الَفنِّ والهندسة المعماريArt Nouveau)الكلمة الفرنسية ل' الَفّن الجديد '، أرت نوفو
المَتَدفُّقة، وتصميمات ذات خطوط منحنية ( ويتَميَُّز بتصميماته المُتَجدَِّدة جداا، 1914-1880) القرن العشرين في الشعبيِة في ِبداية

 وأشكال األزهار واألشكال المستوحاة من النباتات.
( 1905-1880( )ِمْن دي ستيلاألرت نوفو حركة أثرت بشّدة على الفنانين والمعماريين والتي تتطورت الحقاا في حركِة ال)

َد األرت نوفو َكاَن ُمسَتنَ ن في التصميِم، فإعلى خالف الطرز األخرى ،  األلمانية )أواِئل ثالثيناِت العشريناِت( الباوهاوس ومدرسة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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بما فيه الكفاية لإلحاطة بُكّل مناحى الحياة: فكان من الممكن الَعْيم في بيِت أرت نوفو بأثاِث أرت نوفو، من فضّيات، وآنية  واسعاا 
 فخارية، الخ.

يا غالسكو وفي األرت نوفو البريطانِي شهد تطّوَر أكثر للحركِة في مجاالت الِحَرَف والفنوَن. وكان المركز األكثر أهميةا في بريطان
  .تشارلز رينيه ماكينتوم بما أبدعه

ختلفة ، و واس المجة، والخطوط المَتَدفُّقة، وباألقا، واألشكال المَتَموِّ هم المالمح الشخصية لطراز األرت نوفو  الديناميكيومن أ
تبدو لمكافئِة. لقطوع ا والالخطوط ذات اإليقاعاِت المتغيرِة، كونَت ُمعظم شخصية األرت نوفِو. الميّزة األخرى استعماُل القطوع الزائدةِ 

 القوالب التقليدية كأنما دبت فيها الحياة ونمت من أشكال النباتات.

إدوارد برن ،ألفونس موتشا ،أوبري بيرتسلى ، وفنانون مثلالرمزية لتيس والحركةَلها صالُت َمع ما َقْبَل الريفا حركة َفنِّية وألنها كانت
والذي ُيمكُن َأْن يصّنَف في أكثر ِمْن واحدة من هذه الطرز. على خالف اللوح الرمزية،  وجان توورب ،غوستاف كليمت ،جونز

رعة األرت نوفو وبس حيث استعمَل فنانوافاألرت نوفو َلُه نظرة بصرية ُمتمّيزة؛ وعلى خالف حركِة الفنوِن والِحَرِف خلفيِة المظهِر ، 
 فوها في خدمِة التصميِم.َة، سطوح مميكنة، والتجريدية ووظَّ مواَد جديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

رت نوفو للمعمارى (: فيال على طراز اآل1شكل )

Giuseppe Brega 

 1907-1902إيطاليا 

 

 (: باب مكتبة فى منزل ماكنتوش2شكل )

1900 

 

من أعمال الفنان   Tassel Hotel(: فندق تاسيل 3شكل )

Victor Horta –  م1900بلجيكا  –بروسيلس 

 

 

 Hectorمن أعمال الفنان  Mezzara(:  فندق 4شكل )

Guimard   م1911-1910فرنسا  –باريس 
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86%D8%B3_%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%86_%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%86_%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%86_%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%81_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%81_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
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 :Art Deco اآلرت ديكــو 
بين اثنين من الصراعات العالمية، الحرب  التي وصلت إلى ذروة شعبيته تصميم( هو أسلوب ال1940 – 1920آرت ديكو )

تصميم والفنون واحتضنت كل مجال من مجاالت ال 30إلى ال  20عن باريس خالل ال  امثاليًّ  اا تعبير كان و العالمية األولى والثانية. 
 .الزخرفية بما في ذلك الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي واألثاث ، والمالبس، والزجاج، والخزف

فى نفس الوقت هو طاراز تقليادى المعمارى هو مفهوم يصعب تعريفه، فهو يشير إلى طاراز مزخرف و  Art Decoإن مفهوم 
مان الخاماات الجديادة المبتكارة فاى  اا واساع اا ُمبتكر، وُمتجدد فهو يكتسب التأثيرات من مختلف المصادر واالتجاهات وكذلك يقادم نطاقا

 مفهوم العمارة. 
ل ثير من الدو كشر بعد ذلك فى فى فرنسا ثم بعدها بسنوات قليلة فى الواليات المتحدة األمريكية ثم انت Art Decoوقد ظهر فكر الا 
 . األوروبية والعالم

هرات. م المجو فاالرت ديكو هو إنجليزية التصميم الداخلي والفنون البصرية مثل الموضة، والرسم، التصميم الرقمي، السينما، وتصمي
ديد. لفن الجيبية، الحداثية، اجمع هذا الطراز بين العديد من األشكال الفنية التي ظهرت في بداية القرن العشرين، خصوصا التكع

ن لعديد ملبلغت شعبية اآلرت ديكو ذروتها بالحقبة التي سبقت سنوات الكساد التي أصابت أمريكا في الثالثينيات. كما بالنسبة 
فقد أبدى  دة،لسائاثرة بالموجة القائمة، فإن اآلرت ديكو أتت متأ الحركات الثقافية والفنية التي تتأثر سياسيا أو فلسفسيا باألحداث

 . الناس وقتها ميال للطرز األنيقة والحديثة
ة انتشر االرت ديكو على نطاق واسع في جميع أنحاء البالد واستوحت خطوط هذا الطراز من العديد من الطرز البدائيوقد 

لسحاب، احة، وناطحات كالخطوط األفريقية، والفرعونية، واألزتكية. وأثرت بالعديد من المجاالت كخطوط الطيران، وخطوط المال
فظهرت في العديد من التصميمات الخطوط المتكسرة، والمنحنيات الهندسية التي تميز بها الطراز، كما استخدم فيها 
 .األلمنيوم،والزجاج والفوالذ والخشب بتصميمات جريئة

ا احتفاليا ذت طابعحرب العالمية األولى. واتخطراز اآلرت ديكو طرازا للمترفين، وأتت نتيجة للتقشف الذي عانا منه الناس بعد ال عدَّ 
هرت ظكما ظهر تأثيره في التصميم الداخلي لدور السينما في الوقت ذاته ، غنيا كما يظهر في تصميم جسر البوابة الذهبية 

ا الطراز، تخذه هذارغم أن موجة اآلرت ديكو مثلت في البداية الرفاهية، إال أن الشكل البسيط التي  ،بالموازاة حركة الحداثه البسيطة
 .والمواد المستعملة فيه، ساعدت على ازدهاره في سنوات الكساد التي أصابت أمريكا
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 ثانيًا : عالقة الطرز الفنية بالواجهات المعمارية الزجاجية :
 دأبمارة و جدا فى الع اا ورت الفنون وتحررت من الكالسيكية و التقليدية الى فنون القرن العشرين وظهر هذا التغيير واضحتطلقد 

ل ات بشكجهالى الفكر الهندى والخطوط الهندسية وظهر هذا على العمارات بشكل عام وعلى الزجاج فى الو االتجاه إلى التجريد وا  
ة جاج خاصلغاء الحوائط و استبدالها بمساحات كبيرة جدا من الز فات الزجاج فى العمل المعمارى و إالى زيادة مسخاص االتجاه إ

 جهات فى القرن العشرين بشكل ملحوظ.الى النهوض بفن الزجاج فى الو جهات مما أدى إافى الو 
كما  ،في  له يظمع االحتياج الو  شى تصميم المبنىكما خضعت العمارة الحديثة لقواعد جديدة لم تكن موجودة من قبل حيث يتما

امات ن و الخشكال وااللوايثة بما يتماشى مع المبنى بين األثر عظيم فى تطور العمارة الحداستخدام الزجاج و الحديد كان له أن أ
ته لقائم بذااكل من اشكال الفن جهات شاففن التصوير للو ، المعمارى  ت المالمس المرئية لتزيد من حيوية المنشأ وتحد من جمودهذا

 شكال المعمارية.إلثراء األ
ى ر الخارجن التصوي، حيث إمن مميزات البيئة العمرانية  ُعدَّتوقد استخدم اللون فى العمارة الحديثة على هيئة تشكيالت فنية 

 . ل الفنىللعمارة أصبح وسيلة اتصال ذات الصفة الحيوية حيث يشارك كل من مبدعى العمل الفنى ومشاهديه فى معايشة العم
 -ثالثًا الدراسة التطبيقية :

وذلااك ماان خااالل االسااتفادة ماان نظريااات وأساااليب الماادارس الفنيااة السااابقة والتأكيااد  ؛ظهاارت عاادة اتجاهااات للزجاااج الحااديث
ي البحاث عليه ، حيث يعد لوناا آخر من ألوان المزاوجة بين الحداثة وغيرها من الطرز واألساليب المختلفة، فالمعماري يبذل جهاداا فا

عان عمااارة تخاادم األفااراد وخصوصااية األقاااليم وتهاتم بعلاام األيكولااوجي الااذي يقودنااا إلااى عمال تااوازن بيئااي ويااتحكم فااي تخطاايط الماادن 
ولقاد حققات  ،ويعيد االعتبار إلى مقياس اإلنسان بالنسبة للكتلة المعمارية كما تهدف إلى تحدياد قايم كاالا مان الوظيفاة والشاكل والبنااء

تحدت بنجاح السيادة للفن والعمارة الحديثة ووضعت فلسفات القرن العشرين في مكانها  ، حيثد الحداثة ثورة في الثقافة عمارة ما بع
الصحيح لتجلب معها الطرز من الماضي دون أن تصبح بهيئة شعبية فهي تبدأ بالعودة إلى الماضي كحركة تتجه نحو األمام وهي 

ن تقدماا ولقد شهدت الفترة األخيرة من القرن العشري ،ولوجي. والتأقلم مع العلوم في العصر الحديثنتاج الحياة الصناعية والتقدم التكن
والزجااج مان ، ت الهيكلية الزجاجية التي أحادثت طفارة فاي أساتخدام الخاماات الشافافة والتكنولوجياا المتقدماة ملموساا في عمارة المنشآ

ة واألعتاام والخاواص الضاوئية وقاوة التحمال واإلنعكااس اللاوني والتعاايم ماع البيئاة أهم هذه الخامات وله دور فريد مان حياث الشافافي
سااتفادة منااه فااي المعالجااات للتصااميم الااداخلي للمبنااي كعماال ، كمااا يمكاان االوالتنظيااف الااذاتي وتقلياال الطاقااة المسااتخدمة فااي المبنااي

 ولاذلك تام االساتفادة مان إمكانياات الزجااج و؛ ت المعمارياةالقواطيع الثابتة والمتحركة واألسقف واألرضيات ووحدات األثااث والمكماال

 
 

 Gerda(:  نافذة من الزجاج المعشق للفنان 7شكل )

Wegner  على طرازArt Deco  1925 

 

 

 واجهة معمارية من الزجاج المحفور(: 8شكل )

  S. W. Goldstein – 1936للفنان 
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مته للبيئاة المصارية ، واالساتفادة مان الطارز الفنياة ودراساة طاراز االرت ديكاو فاي عمال تصاميم لواجهاة معمارياة مميزاته ومدي مالء
شاكال التالياة توضاح الدراساات بتصاميم معاصار مساتوحى مان طاراز اآلرت ديكاو واأل بتطبيق تقنية الحفر الميكانيكى والرم بالرماال

 السابقة المستخدمة في عمل التصميم الخاص بالواجهة .
 

 

 

  

 
     

  
  

 



 لعدد الخامس ا                 مجلة العمارة والفنون                                                                                     

 

7 
 

  

 
 

 

 

 
رت ديكوميم الواجهة المعمارية بطراز اآلشكال المستوحى منها تص( يوضح مجموعة الدراسات واأل 9شكل )   
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   -التقنية المستخدمة :
 -ي :الحفر الميكانيك

 ندملكاربوراحجار اوباستخدام دفع الهواء وأيضاا القطع والحفر باستخدام أ بالرمال تم استخدام  تقنية الحفر الميكانيكي بالرم 
 لحفر بالرش ببودرة الكاربوراندم أو الرمال الناعمة بإستخدام دفع الهواء :ا -أ

 مارية.حجام المطلوبة علي حسب الرسم التنفيذي للواجهة المعالمسطحات الزجاجية  باألسماك واألتم تطبيق تلك التقنية علي 
بعد  ( وهناك أسطح أخري يحصل معها معالجة حرارية Annealing) ا ويجب أن تكون األسطح الزجاجية مبردة تبريداا تدريجيًّ 

 نه كلما زاد عمق الحفر زاد سمك الزجاج .ظة أالحفر مع مالح
 

 -ومن خواص هذه التقنية :
 و الجمع بينهما بحيث تكون بارزة أو غائرة ( .أ –ائرة غ –الت ) بارزة عمل تشكي 
  صف شفاف ( .ن –يمكن التحكم في شفافية الزجاج ) شفاف 
 . يمكن إعطاء سطح مط خشن وسطح ناعم 
 ات م حبيبكلما كانت حبيبات الرمال وبودرة الكربوراندم دقيقة جداا كلما كان سطح الزجاج ناعماا وكلما زاد حج

 رمال أو بودرة الكربوراندم كلما كان سطح الزجاج أكثر خشونة .ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -بوراندوم :القطع والحفر في الزجاج بواسطة أحجار الكار  -ب

 -من خواصه :
 وذلك ألن قوة صالدتها أعلى من صالدة الزجاج .؛ حداث الخدم في سطح الزجاج لها القدرة على إ 
 ر والقطع ذا درجة واحدة علي الرغم من وجود أعماق مختلفة ، حيث تعطييكون المظهر العام لعملية الحف 

 ) مشطوف( .ةوزاوي اا المع اُ حفر 
 ي رت ديكو في التصميم المعمار والمستوحاة من طراز اآل ستخدامه في الزخارف ذات الطبيعة الهندسية ا تم

 .للواجهة الزجاجية 
  ( يوضح مقاطع لحجر الكاربوراندم  11الشكل )  يمكن الدمج بين أكثر من تقنية في نفس ذات الوقت و

 المستخدم في عمليات الحفر علي الزجاج.

 

العالقة بين سمك الزجاج واألبعاد المالئمة لعمق الحفر الغائر (  10شكل )  
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 الخطوات المتبعة لحل مشاكل التصميم في الواجهة المعمارية موضوع البحث:
 من النادر ان نقوم بتصميم ش  له هدف واحد فقط. ،بعاد متعددة لهامية بوجود أتتسم المشكلة التصمي

سائل ه بالو ن يتم تصنيعن تكلفته مقبولة و أن تكو  وأصمم يتعامل مع التصميم لتأدية وظيفة مطلوبة وبحيث يكون شكله جميالا فالم 
 سلوب صيانته.  افرة مع التفكير فى متانته وأمتاحة و المواد المتو ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م يقوم المصم ، حيثالمالك و المستعمل و المشرعالمصمم و  :شخاص منهمالمحددات التصميمية العديد من األيشارك فى وضع 
ن لمصمم أاير و مرونتها حيث يستطيع بوضع محددات يراها هو مناسبة للمشكلة التصميمية. و تتسم تلك المحددات بقابليتها للتغي

ريد ياا ثمر المالك مست و يقوم المالك بوضع محددات لما يريده من التصميم. و فى العديد من المشروعات يكون ،يغيرها وقتما يشاء
 ، و فى بعضشخاص آخرينالتصميم فربما يكون المالك نفسه أو شخص أو أما مستعمل ، أموالهالوصول إلى أقصى انتفاع من أ

خيرا هناك المشرع و ددات التى يريدها من التصميم. و أحيان يستطيع المصمم معرفة مستعمل التصميم و معرفة المحاأل
ة ر قابلهى جامدة غي تصميم من قبل المجتمع و الدولة. و غالبا ما تكون تلك التشريعات ملزمة للجميع والتشريعات المحددة لل
 .حيانللتغيير فى أغلب األ

 
 
 
 

 

مقاطع حجر الكاربوراندم (  11  شكل )  

 

عوامل فيزيائية 
 Physics

عوامل نفسية 
 Psychology 

عوامل نفسية فيزيائية 
 Psycho Physics

Sound Transmition انتقال  الصوت

Sunlightدخول الشمس 

Daylighting االضاءة  الطبيعية

Room Acousticsصوتيات الغرفة

Ventilation هتوية  

Solar Gain اكتساب حرارى  

الرتكيز 
 Attention 

الراحة احلرارية 
 Thermal Comfort 

 Heat Loss فقدان حرارى

اخلصوصية 
 Privacy 

الرؤية 
 View 

االنبهار 
 Glare

متاعب الضوضاء 
 Noise Annoyance

الوضوح 
 Intelligibility 

رسم تخطيطى لحل المشكلة التصميمية من خالل العوامل النفسية والفيزيائية  (  12  شكل )  
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 الشكل -لبيئة ا -االحتياج  :ساسية هىية لها ثالثة أبعاد أ( المشكلة التصميم 14شكل )  
 

 المشروع التطبيقي 
 :ارع التسعينش –المعمارية الزجاجية لفيال مهندس عمرو غنيم بالتجمع الخامس  الواجهة

ات من ام نوعيتم دراسة الموقع العام للمبنى والعوامل البيئية المحيطة وحركة دوران الشمس حول المبنى صيفاا وشتاءاا وتم استخد
خطوط تم استلهام التخدام تقنية الحفر علي الزجاج مم واس 10لي مم إ8مك المرتفع والذي يتراوح من الزجاج المسطح ذو الس

يم ن التصمإ ، حيثرت ديكو  الفنى لآلة والتي توحي بالطراز ائلة الموجودة في الواجهة الرئيسة في التصميم من الخطوط المالرئيس
ه مع خلي للفيال وخارجوذلك للعمل على وجود عالقة ترابط بين التصميم الدا ؛الداخلي للفيال موضوع البحث من نفس الطراز

 الحرص أيضا على وجود ترابط بين الخامات الخارجية للمبنى والداخلية والتي تتمثل في الخامات الزجاجية والشفافة 
 
 
 
 
 
 

 

املصمم 

المحددات

املشرع  

املستعمل  

املالك 

رنة و اختيارية  حمددات م

حمددات جامدة و اجبارية 

رسم تخطيطى لحل المحددات التصميمية   (  13  شكل )  

 بيئة شكل

 

 

 

 احتياج
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 مراحل تنفيذ وتر كيب التصميم المستنبط من فنون اآلر ت ديكو
 مرحلة التصميم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ة للواجهة يالفكرة التصميم (  12  شكل )
رت ديكوالمعمارية والمستوحاة من طراز اآل  

 

ة للواجهة المعمارية في بيئة يالفكرة التصميم (  13  شكل )
 االستخدام
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 مرحلة التركيب وعمل القطاعات التركيبية للواجهات :

 الشروط الواجب توافرها عند تركيب الزجاج:

 . يتم عزل حواف اإلطار الزجاجي بطبقة راتنجية لضمان وقايته وعدم تآكل الطبقة الراتنجية 
  عااادم مراعااااة أن يكاااون تركياااب حاااواف المساااطح الزجااااجي بكاملاااه داخااال مضااامار القطااااع التركيباااي مااان أجااال

إضااعاف خواصااها الطبيعيااة وكااذلك عاادم تآكاال الطبقااة الواقيااة للحااواف بفعاال تعرضااها مباشاارة للطقااس واألشااعة 
 الفوق بنفسجية .

 ساتخدامية مضامونه بماا يتماشاي ماع متطلباات التصاميم ار قيمته الجمالياة والوظيفياة واالضرورة أن يحقق اإلط
 من:

 ج. المواد المستخدمة تناسب التركيب المقترح للزجا -1
 األخذ ارتفاع الفرزة ينبغي أن يكون كافيا ليالئم حواف لوح الزجاج بما يساعد علي حرية حركة الزجاج مع -2

 في االعتبار وجود توافق بين أبعاد األطر ومساحة ألواح الزجاج. 
 اإلفريز يكون فراغها الداخلي يالئم سمك الزجاج. -3
 . مراعاة أن تكون نظم الصرف بعيداا عن الزجاج المركب -4

تانااة هااذا النظااام ماان الاانظم التقليديااة لتركيااب الزجاااج فهااو يحقااق الم دوتاام اسااتخدام النظااام التقلياادي فااي التركيااب حيااث يعاا
؛ فذلك لكي رتفاع قيم العمق والسمك فيهنظراا لكونه يوفر اويتحمل أحماالا إضافية ويقاوم مياه األمطار والقوي المختلفة و 

 لمتانة ، وقد استخدم قطاعات تركيبية خشبية .نثناء ويحقق الصالبة وايقاوم اال
 
 
 
 
 
 
 
 

مراحل تطور الفكرة التصميمية (  14  شكل )  

 

 

الفكرة التصميمية في بيئة االستخدام لياًل إلظهار جماليات وخصائص الزجاج من شفافية    (  15  شكل )
 وانعكاس
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 النتائج:

اج تخدام الزجهمية اسأ على  وألقى البحث الضوءبدراسة الطرز الفنية للقرن العشرين جهات المعمارية  اهمية استخدام الزجاج بالو أ ظهرت .1
 ضيفه  على المبنى من ديناميكية و حركه وتعايم مع البيئة المحيطة. لوجهات المعمارية  لما يعطيه ويفى ا

ل جميلى بجهات الزجاجية لخدمة العمارة و التوافق معها و أنه يتجاوز الدور التالى التفهم الحقيقى لدور التصوير للو وصل البحث إ .2
 مثل.  ل مع المبنى ليحقق االستغالل  األيتكام

 ستخدم فىعتام و كذلك  بين عطاء اللون فى الزجاج المعالقة الوثيقة بين الشفافية و اإلالبحث الر ظهمن خالل المشروع التطبيقى أ .3
 .التنسيق مع الموقع للعمل المعمارىجهات وبين التفاعل و االتصوير للو 

 ة للواجهاتهم الشروط الواجب توافرها عند تركيب الزجاج من خالل مرحلة التركيب وعمل القطاعات التركيبيأ وضح البحثأ .4
 مرنة .ددات الهم الخطوات المتبعة لحل مشاكل التصميم في الواجهة المعمارية من خالل العوامل النفسية والفيزيائية والمحالتوصل إلي أ .5

 التوصيات 
ية دور هم، وأأن القرن العشرين يزخر بالطرز  التى أثرت على العمارة عامة و التصوير خاصا  العتبار ضرورة النظر و األ خذ فى ا

  خراج عمل متكامل و متفاعل مع السياق العام المحيط به.الزجاج إل
 المراجع:

 ماهر مصطفى كامل داود ، القيم الفنية لتكوين الخطى فى الزجاج الملون االلمانى  من  -1
 .2009ماجيستير ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة حلوان ،  ، 1950-2000

 لجميلة ،تصوير على االسطح الزجاجية خالل القرن التاسع عشر و العشرون ، ماجيستير كلية الفنون اايمان عصام محمد على ، تقنيات ال -2
 .2010جامعة االسكندرية ، 

 ر، كليةستيالموقع فى القرن العشرين ،  ماج نهى عالء الدين جالل الدين السيد ، تطور التصوير الجدارى الخارجى و عالقته بجماليات -3
                             .2006معة االسكندرية ،الفنون الجميلة، جا

 .م2002 ع، ثر التقنيات و الخامات المتطورة و المستخدمة فى فن التصوير الجدارى المعاصر ، المؤتمر السابالسيد صالح السيد القمام،أ -4
5- 5-Charles Jencks ،post-modernism، The new classicism in art and architecture،London.    
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6- 6-Keiich Tahara ِِ ِِ ،ِArt Nouveau Architecture،Thames ،Hudson ، London ، 2000. 
 .م 1997لى ما بعد الحداثة ،دار الكتاب العربى ، دمشق ، سوريا، عفيفى البهنسى ،من الحداثة إ -7
 .م2009، جامعة القاهرة، نورا فاروق االلقى، دور الفن التشكيلى فى دعم العمارة العقائدية ، ماجستير ، كلية الهندسة -8
 .م2001شاكر عبد الحميد ، التفضيل و الجمال، دراسة فى تكنولوجية التذوق الفنى،  -9

 .م2000عبداهلل أبو راشد ، التذوق و النقد الفنى ، منشورات وزارة الثقافة فى جمهورية العربية السورية ، -10
،  القاهرة ى التصميم و البناء ،رسالة ماجيستير، كلية الهندسة ، جامعةأمير صالح أحمد أمين ، عن العالقة بين المعمارى و الملتقى ف -11

 .م1999
 ، مكتبة مصر ، دار مصر للطباعة  زكريا ابراهيم : مشكالت فلسفية ، مشكلة الفن -12
 .2002عزت زكى حامد قادوس ، تاريخ عام الفنون ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية  -13
ستير ، قسم التصوير ، كلية و حتى العصر الحديث ، رسالة ماج اريات االسقف منذ عصر النهضةجيهان على على مدكور، تطور جد -14

 .2001الفنون الجميلة ، جامعة حلوان ، 
جامعة  ستير ، كلية الهندسة ،صف االول من القرن العشرين ، ماجن مدحت عبد المنعم المسيرى ، الفن كموجة للفكر المعمارى فى النآ -15

 .2007القاهرة،
 

 


