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 مصر -جامعة حلوان –أستاذ مساعد بكلية الفنون التطبيقية 

 وسيم السيسىمصمم /أفروديت 
 مصر -مصمم حر 

م اللون اع الفني والتقني سواء في الشكل أبداإل ن التطور في تقنيات التشكيل الحر للزجاج وما تابعها منإملخص البحث :
لزجاجياة المصاامتة والمفرذاة ذات األحجااام الكبيار  أو ب  ااافة عماد  ابطارق متتلفااة مان مصااهور الزجااج أو التشااكيل باأل لالنتااج

لمرور و بااتشاكيل أثنااء الانفو والل االساتفاد  مان الزجااج المجارو  أو مان تاالأ ثناء التشكيل فاي قالام مسااعداألعمد  الملونة أ
يااذ    داعااي الااي البحااس ودراسااةتعطااي صاافات لونيااة وجماااال فااي التشااكيل ، مااالم معدنيااة علاام ماكينااة يوائيااة محملااة باا بتر  أ

صاياات تشاكيلية نفعياة مان وحادات يجااد جمالياة مجمعاة عان طرياق إ نحتياةساليم المتقدماة  لالساتفاد  منهاا فاي تصاميميات األ
 التشكيل الحر في الفراغ. اء  مصنعة عن طريق اإل

راع الزجاااج المنفااو  مااا ازديااار اإلمبراطوريااة تطااور اتتاا لااي دراسااة للتشااكيل الحاار وماان أجاال تحقيااق ذلااا يتطاارق البحااس إ
عمااار  المصاارية عمااال فنيااة ذات طااابا مالئاام للوكيفيااة تطبيقهااا فااي أ فااي التشااكيل. كثياار  معقااد  وا ااافة مصااهور زجاااجي شااكاالأ

نياات عمال لت في جمااال تاصاا يناتن مان الزجااج كتاماة ويعطاي امكانياات متتلفاة جدياد  ذيار االمكابحيس يتم تطبيق يذ  األ
مكانياات تطويعهاا تعااد  إن تاماة الزجااجالرتاام والاو ح حياس  –الحديااد  –عماال   التشام والتاماات المصانا بهاا مثال ياذ  األ وا 

لاي عمال ، وقاد توصال البحاس إمكان تفعيال العالقاة التبادلياة ، وقاد أالتشاكيل  الشافافية واللاون وساهولة لهاام مان تااللمصدرا لإل
التقنيات    اء  تارجية بهذفن النحت الزجاجي . وعمل وحدات إ لي تطويرالحديثة المتقدمة أدت إعد  تصميمات بالتكنولوجيا 

 .والتصميم المبتكر الذي يتناسم والموقا والمساحة ال وئية واللونية وعالقتهم بالفراغ المعماري التارجي 
 :مشكلة البحث

باين تقنياات التشاكيل الحار المتقدمااة والقايم الجمالياة الناتجاة مان الزجااج فاي تصاميم النحات الزجاااجي  العالقاة االساتفاد  مانعادم 
 للعمار  في مصر.

 :البحث فرض
النحت  لي تطويريؤدي إ لمصهور الزجاجيمن ا لتشكيل الحرالمستتدمة في االحديثة و التكنولوجيا المتقدمة قنيات ن دراسة التإ

   جماليا ووظيفيا.المعاصر  الزجاجي للعمار 
 همية البحث:أ

 تا تفعيلهاا لرفاا كفااء  مصامم الزجااج وقدر العمال علام و المنصاهر  المسايمة في نقل التكنولوجياا الحديثاة للتشاكيل الحار للزجااج 
 .يةالزجاجالمنحوتات نتاج تصميم وا  في ية االبتكار 

 
 

DOI:10.12816/0036580 
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 :هداف البحثأ
وتاااات نحمالمااان  ااااء  لو اااا نظااام بنائياااة لتصاااميم وحااادات إ كيفياااة االساااتفاد  مااان تقنياااات التشاااكيل الحااار الحديثاااةالتوصااال إلااام 

   بمصر.معاصر للعمار  الالزجاجية 
Using the Free Formation in the Glass Sculpture Design 

Prof. Dr. Mohamed Aly Zenhom 

 

Prof. Des. Dr. Sahar Shams El Din Mohamed 

Designer/ Aphrodite Waseem El Sisi 

 

 Abstract: 

The development in the free formation techniques and their followed by the artistic and 

technical innovation, whether in the form or the color to produce in different ways of the melted glass, 

the formation with the core and vacuumed glass columns of the big sizes, or by adding the colored 

columns during the formation in a supportive mold, or by using the grinded glass during the blowing, 

forming or by passing on pneumatic machine carrying metallic salts vapors give coloring features and 

beauty in formation. All of that motivated to study and search such advanced methods to use them in 

assembled aesthetical sculpture designs by finding useful formative patterns from the light units made 

through the free formation in the emptiness.  

To achieve that, the research discusses the study of the free formation. The blown glass invention has 

developed with the blooming of the empire led to many complicated forms and added a glass melt in 

the formation, and how to apply them in artistic works have proper style for the Egyptian Architecture, 

till can apply such works to add wonder beauty produced from the glass as a material, giving new 

different possibilities rather than the possibilities and materials that manufactures such works (wood- 

iron- marble …etc). That, the glass material and the possibility of adopting it consider a source of 

inspiration through the transparency, color and the easy formation. 

It could activate the correlation, where the research has concluded to make several designs with the 

advanced modern technology that led to develop the glass sculpture art, and making exterior light units 

with such techniques, the innovative design that fits with the location, the light, color space and their 

relation with the exterior architecture space.  

Research Problem: 

It could not use the relation between the advanced free formation techniques and the resulted 

aesthetical values from the glass in the Glass Sculpture Design for Architecture in Egypt. 

Research Assumption: 
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The study of the used modern techniques and advanced technology in the free formation from 

the glass melt leads to develop the Glass Sculpture of the Contemporary Architecture, aesthetically and 

functionally.   

 :البحث مقدمة
حيااس وجاادت فااي ، ق.م. عنااد قاادماء المصااريين  2500ُأولَاام تطواتهااا ماان  الحاار للتشااكيل الزجاااجي باادأت رحلااة التطااور

ر ق.م. تاام تطااوي ٥٠فااي ساانة  مقااابريم أقاادم  ثااار لهااذ  الماااد  حيااس كااانوا ي ااعونها فيمااا قباال الماايالد بحااوالي أربعااة  ال  عااام
فااي مجااال تشااكيل الزجاااج الحاار  صااناعة األوانااي المفرذااة عاان طريااق اسااتتدام صاافار  التشااكيل فااي سااوريا، حيااس أدت إلاام طفاار 

كاان ال تزال تستتدم حتم اآلن. سافر بعض الفنانين من سوريا إلم أوروبا بعد ذلا مما سااعد فاي انتشاار حرفاة الزجااج و  والتي
فظهار  ، الزجااج فاي أوروباا حياس كاانوا يساتتدمون  ألذاراض معمارياة مثال الكناائس الف ل يعود إلم الرومان في انتشاار حرفاة

 في فرنسا وألمانيا وسويسرا. بعد ذلا
 بعااد ذلااا فطااوروا ماان نقاااء الزجاااج واسااتتدام الزجاااج الشاافا   الصااوداح منتجااين نوعااا ماان الزجاااج اساام  البنادقةةةجاااء ثاام 

وس أو ، وكان يذا النوع من الزجاج مالئما لعمل زتاار  أثنااء التشاكيل مثال السايقان المنفوتاة للكاؤ Crystallo "كريستالو" أو  
 حيوانية أو نباتية كتجميل للقطعة. أشكالعلم 

بعمال  Emile Galle جالية  إميلستوديو للتشكيل الزجاجي الحر عن طريق الفناان اوبدأ االتصال ما بين مصنا الزجاج و 
لااابعض فنياااي الزجااااج باساااتتدام تقنيااااتهم  بااادأ مشااوار  بشااارم أفكاااار  الفنياااة ، حياااستجارباا  التاصاااة ليصااابع لااا  طاااابا فناااي تاااا 

 في عمل القطعة المطلوبة. التاصة
ليصابع الحلقااة األتيار  لتحقياق حركاة تشاكيل الزجااج الحاار أو   Harvey Littleton   هةارفي لتلةةتنثام أتيارا جااء الفناان 

Studio Glass Movement  فرن صاير لصهر الزجاج يصلع الستتدام الفنان الواحد  بتطوير أول حيس قام ح 1 1950عام
حتم يتمكن من تشكيل الزجاج بحرية بدون قيود وبتحدي الزمن ب عاد  تستين الزجاج عد  مرات حتم يتمكن مان الوصاول إلام 

 .ح 2 يدرس في الجامعات تم االعترا  بفن تشكيل الزجاجي الحر، وأصبع ١٩٦٢وسنة ، المراد تحقيق الشكل 
لاي كيا  يمكاان االساتفاد  مان التكنولوجيااا المتقدماة فاي التشاكيل الحاار لعمال وحادات نحتيااة وفاي بحثناا ياذا سااو  نتطارق إ 

 .تصلع للعمار  المصرية وتكون محملة بفكر فلسفي نابا من التراس والثقافة الفنية المصرية
 :للزجاج  لتشكيل الحرتقنية انواع أهم أال:أو 

تعاددت التقنياات المساتتدمة لعماال المنحوتاات الزجاجياة بطريقاة التشااكيل الحار حتام أحادثت طفاار  فاي مجاال الزجااج الفنااي 
 للعمار  سواء داتليا أم تارجيا. وسنقوم بدراسة بعض الطرق الفنية المستتدمة حاليا في التشكيل الحر. 

 التشكيل بأكثر من خلطة زجاجية ملونة:  -
تجااري علاام يااذ  الكميااة ماان الزجاااج عمليااة التشااكيل زجاااج المصااهور علاام طاار  صاافار  التشااكيل و يااتم سااحم كميااة ماان ال

 اليدوي بالنفو واألرجحة حتم تصبع كتلة الزجاج شب  أسطوانية الشكل.

                                                           

 Falconer Joan: A life in Glass, Harvey K. Littleton, Cullowhee North Carolina, 2008 1ح 
 
 Hampson F.: Studio Glass in America, A 50 year Journey, Schiffer Publishing Ltd, 2012 2ح 
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ُيقطاااا الجااازء العلاااوي مااان الجساااد األساااطواني ويفصااال عااان بااااقي الجسااام. وبعاااد ذلاااا تفصااال األساااطوانة عااان ماساااور  الااانفو 
  ا علم المن د  المجهز  للعمل ذات القر  الحديدي والمعر ة دائما للتستين المستمر.والتشكيل. وتو 

وذلااا علاام طاار  صاافار  الاانفو والتشااكيل ؛ ُتسااحم كميااة ماان الزجاااج الملااون والمركاام ماان نفااس تلطااة الزجاااج الشاافا  
س صافار  التشاكيل بماا عليهاا مان زجااج وُتجرى عليها عملية التشكيل اليدوي بالنفو والل  المساتمرين ماا تعري اها للحارار  وذما

ما اساتمرار عملياة ، ملون وليكن علم سبيل المثال تلطة زجاجية من اللون األزرق داتل الجسم التارجي الشفا  المعد سابقا 
الانفو واللا  حتاام يلتصاق الزجاااج الملاون بالزجاااج الشافا  فترفااا صافار  التشااكيل بماا عليهااا بعاد ذلااا وتعارض لفتحااة الفارن مااا 
استمرار عملياة الانفو والادوران حتام ياتم تركياز اللاون األزرق فاي منتصا  الجسام الشافا  ماا اساتمرار عملياة الساحم التفيا .  

 فنجد أن تركيز كمية الزجاج الملون األزرق أقوى من  عند بداية نفو الجسم الشفا .
ماان اللااون األسااود عنااد القاااع أو أعلاام تعاارض صاافار  التشااكيل بمااا عليهااا ماان الزجاااج لكميااة قليلااة ماان الزجاااج المجاارو  

دوات التشابية والتشاكيل باالمالقيط  واألالعامل بالنفو  ويتها علم ييئة شكل اسطواني ويبدأويتم تس، الجسم ما تعري ها للحرار  
 المتصصة.

  وذلاا باتبااع ح 1كماا فام شاكل   با كثر مان تلطاة ملوناة الحار للزجااج ويناا طريقة أتارى لعملياة الاديكور أثنااء التشاكيل
 اآلتي: 

 
 إناء من ثالثة ألوان من الزجاج مراحل تشكيل يوضح( 1شكل )

تااتحكم مهااار  الفنااان المنفااذ فااي عمليااة الااديكور بالزجاااج أثناااء الصااهر والتشااكيل فااي إبااراز العماال الفنااي وقيمتاا  منااذ ماارور  
تو اع الصاور أن و  ، عملياة التشاكيل الماراد تنفياذ بالتجارم التاصة التي أجريت سابقا لتحقيق نفس الارض اللوني والفني فاي 

الفنان المنفذ لهذ  القطعة قد أمكن  الحصول علم درجات كثير  من اللون الواحد الاامق إلم العديد مان الادرجات اللونياة الفاتحاة 
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لجاازءأح أراد الفنااان وذلااا نظاارا لشااد  السااحم والتشااكيل، وأي ااا ُسااما الزجاااج فااي العماال الفنااي  فااي ا ؛ حتاام يصاال إلاام الشاافافية
وذلا عن طريق أتذ كمية قليلة من الزجاج الشفا  علم مقدمة ؛ المنفذ إجراء عملية سحم الزجاج الملون من أسفل إلم أعلم 

صفار  التشكيل  ثم و ا كمية أترى من الزجاج الملون علي  تصل إلم منتصا  التلطاة الشافافة  وبعاد عملياة الانفو قلايال مان 
 يل وذمسها إلم  تريا في بوتقة من الزجاج الشفا  والبدء في إجراء عملية التشكيل والنفو القائمة.تالل صفار  التشك

 ومن تالل يذ  التجربة أمكن الحصول علم شكل منفذ بلونين متدرجين من أسفل إلم أعلم.
فاذلا  ؛  ي منتصا  العمالأما إذا أراد تايير مو ا اللاون فاي العمال المنفاذ بحياس تكاون كمياة الزجااج الملاون المتدرجاة فا

يمكان بساحم كمياة قليلاة مان الزجااج الشافا  علام صافار  التشاكيل وذماس منتصافها فاي الزجااج الملاون ماا ال ااط مان أسافل 
جاراء عملياة التشاكيل المتبعاة؛  ،علم كمية الزجاج الملون ماا الانفو والادوران وذمساها بعاد ذلاا مار  أتارى فاي الزجااج الشافا  وا 

 مية الزجاج الملون من أسفل إلم أعلم وسط التشكيل اللوني المطلوم. فبذلا يمكن تحويل ك
أمااا إذا كاناات الرذبااة عنااد الفنااان المنفااذ يااي الحصااول علاام كميااة اللااون فااي أعلاام التشااكيل فيجاام سااحم كميااة قليلااة ماان 

علام فتحتهاا وذماس ياذ  الزجاج الملون أوال علم صفار  التشكيل بحيس تكون الكمية موزعة بجانم فتحة صفار  التشكيل ولايس 
حتاام يااتم الحصااول علاام شااب  كاار  صاااير  ماان ،الكميااة فااي بوتقااة الزجاااج الشاافا  مااا الاانفو بااالهواء والتقلياام والاادوران المسااتمر 

 الزجاج  وبعد ذلا تامس يذ  الكر  إلم  تريا بحيس تال  جسمها كمية من الزجاج الشفا  مر  أترى.

 
 من الزجاجونين مختلفين ل زجاجى من شفشقتشكيل  مراحليوضح ( 2شكل )

وبعد ذلا تجرى عملية التشكيل المتبعاة ساابقا، فباذلا يمكان الحصاول علام اللاون المطلاوم فاي أعلام الشاكل. ومان تاالل 
 يذ  التجارم يمكن التحكم في توزيا كمية اللون المراد تدريجها طبقا لمهار  الفنان المنفذ وحس  الفني.
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 الملونة:الزجاجية دة التشكيل والديكور باألعم -
 .نفااس تلطااة الزجاااج األساسااية المسااتتدمة فااي التشااكيل ماان تااتم عمليااة التشااكيل والااديكور باألعمااد  الزجاجيااة الملونااة والمصاانعة

دتالهااا داتاال فاارن التسااتين ناام بع ااها فااوق بالطااة حراريااة ويااتم إعمااد  زجاجيااة يااتم و ااعها بجاويااي تعتمااد علاام إح ااار أ
الدوران علم األعمد  حتم ليبدأ ب ح ار بلينة علم شكل اسطواني والحرار  وتلتصق ببع ها . ثم يبدأ العامل ب  لتكتسم بعض

ج المصاااهور  ياااتم التساااتين عاااد  مااارات ماااا تساااوية البليناااة علااام المن اااد  لتصااابع كتلاااة الزجااااو  تماماااا. ماطاااا ساااطوانة تصااابع اال
 العامل في النفو وعملية التشكيل. متجانسة وبعد ذلا يبدأ

 
 عمدة الزجاجية المصهورةإناء باأل تشكيل مراحل( يوضح 3شكل )

وفي العصر الحديس تطورت طريق  التشاكيل الحار باألعماد  الزجاجياة وظهار كثيار مان الفناانين فاي مصار والعاالم يقوماون 
الذي كانت ل  طريقة تاصاة، وقاد قاام ب عماال التشاكيل الحار فاي اللاون األزرق واألت ار، وقاام  عزت سليمبهذ  األعمال منهم 

الذي توسا في يذا العمل بالتشكيل الحر، وكان ل  باع فاي الملوناات  محمد زينهمبعمل رسالة للدكتورا  في يذا التتص ، ثم 
 .دوليةات التي حازت علم تشجيا وشهادات الزجاجية المصهور  من أعمال الزجاج، وظهر ل  العديد من المعرو 

 
  لفنان محمد زينهمالتشكيل الحر للزجاج لحد أعمال أ يوضح (4شكل)
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  Incalmo -التشكيل بطريقة تعدد المستويات  -
الحار لايس فقاط فيماا توصال إليا  مان أحجاام  من أشهر الفنانين في فان تشاكيل الزجااج Lino tagliapietra لينو تاجليبترا

 ، وقاااااد بااااارع فاااااي اساااااتتدام ولكااااان أي اااااا بااااا تراج أشاااااكال معقاااااد  تتطلااااام وقتاااااا ومجهاااااودا مساااااتتدما األعماااااد  الزجاجياااااة، كبيااااار  
تتطلم ياذ  الطريقاة دقاة شاديد  ومهاار  مان الفناان  مان  ى، وتر مستوية تماما تلو اآل جزاء ملونةالمستويات بعمل أسلوم تعدد أ

 و ع بالصور ميو د ا افتهما كما حيس حسام القطر للقطعتين المرا

   
من ى الثانجزء لل العامل أثناء وضع  ( يوضح6)يوضح             Incalmo –يوضح طريقة تعدد المستويات  (5)شكل

 الزجاج الملون
 علاام من ااد  العماال، فيقااوم الفنااان  هم الاابعضبعااد تجهيااز األعمااد  الرفيعااة "الميااورين" يااتم تاارتيبهم بجاناام بع اا

 تماما. ماطا سطوانة الدوران علم األعمد  حتم تصبع االسطواني ليبدأ بعلم شكل ا ب ح ار بلينة
 مااا التسااتين المسااتمر حتاام تصابع فااي حجاام القطاار المااراد ثاام يااتم سااحبها بزاويااة  سااطوانةيبادأ فااي الاانفو داتاال اال

 معينة فتبدو األعمد  مائلة.
 تماماا، ويقا  ذلاا الجازء تاركاا الفنان ب ح ار مشعل، ويتم تسليط  علم جازء معاين حتام يصابع منصاهرا  يقوم

 بفوية مائلة. الشكل
  علم صفار  تشكيل أترى.  ا للوقت يقوم عامل بنفس التطوات األولم ليوجد قطعة ثانيةاتتصار و 
 . يقوم الفنان بلصق القطعتين ليصبوا قطعة واحد ، ويتم فصل القطعة الثانية من الصفار 

 
 Incalmo –تعدد المستويات المشكلة بطريقة عمال األبسط يوضح أ( 7شكل )
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 و الملاون فقاط أحتم يصبع الشكل النهائي مكونا من عد   مستويات فوق بع ها مان الزجااج  يذ  المرحلة تكرر
 زجاج ذو زتار .

  ُسَحم الزجاج لألعلم فُيصبع شكل الفوية نحيفا وطويال لتعطي توازنا للشكل.ي 

    
 "ديناصور"  Incalmo  -للفنان لينو  المستويات طريقة تعدد( يوضح 8شكل )

 Pick up drawing technique  الرسم باألعمدة الزجاجية الرفيعة أثناء التشكيل -
.باادال ماان الرساام علاام اآلنيااة نفسااها اسااتتدم األعمااد  الزجاجيااة  ديةةل تشةةيهوليماان ابتكاار يااذ  الطريقااة يااو الفنااان المباادع 

يقااوم الفنااان بتح ااير الشاارائط الزجاجيااة  ، ووالجاار  الزجاااجي الملااون لتح ااير التصااميم المااراد وجااود  علاام النحاات الزجاااجي
ني ويبدأ بالدوران علام حينئذ يكون قد تم تجهيز بلينة علم شكل أسطوا ،الرفيعة علم من د  العمل ويتم ترتيبها حسم التصميم

 األعمد  والشرائط الزجاجية الرفيعة.
ساطوانة، فتصابع القطعاة ك نا  مطباوع علام الجازء التاارجي لاليناة لبت ثير الحرار  يبادأ الشاكل "الرسامة" باالنصاهار ماا البلو 

 الزجاجية مثل اللوحة الفنية.

 
 )التصميم(ثناء التشكيل أالرفيعة على الشرائط الزجاجية الزجاجية  كيفية لف األسطوانة( يوضح 9شكل )
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 " Pick up drawingطريقة الة "الشكل النهائى للمنتجات الزجاجية المشكلة بيوضح ( 10شكل )
 

 طريقة التشكيل بالميلفيوري: -
الشاكل عناد قطاا األعماد  يي كلمة إيطالية تعبر عن رسومات ملونة مصنوعة بالزجاج داتل أعمد  رفيعة جادا. ياتم رؤياة 

تعددت األشكال واأللوان للميلفياوري لتساُتتدم وقد . "األل  ورد  داتل عمود واحد"أفقيا. جاءت منها كلمة "الميلفيوري" ويي تعني
 في إعاد  تشكيل وزترفة القطا الزجاجية.

 قل.سم أو أ1ليصبع قطريا ا  ثم ُتسحم تشكل عن طريق صهر العديد من األعمد  الزجاجية الملونة بجانم بع ه
يح ار الفناان بليناة علام شاكل أساطوانة ويبادأ بالادوران ، بعد تقطيعها إلم شرائع وترتيبها بجانم بع ها البعض لتنصاهر 

 علم الشرائع فتلتصق وتصبع جايز  للتشكيل.
 

 
 مستتدما الميلفيوريأثناء التشكيل  معالجة السطع للزجاجح يو ع 11شكل  
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 ح يو ع قطعة نحتية زجاجية باستتدام الميلفيوري   12شكل  

       

   
 الميلفيوري استخدامأحد أعمال ديفيد باتشان ب( يوضح 13شكل )

 
 طريقة التشكيل بالزجاج المجروش : -

الموجاودين لاون  ٣٠٠أن يجرم الا عمل شيء جديد.. عمل فريد من نوع .. أراد ديل تشيهوليأراد الفنان  ١٩٨١في عام 
اقتارم عليا  ياذ   التي تعد الحجر األساس أللوان الزجاج المستتدم فاي الانفو والتشاكيل الحار. وقاد kuglar -كجلر بقائمة شركة

بالعمال علام األساطع الداتلياة والتارجياة ل ابط األلاوان  Italo Scangoي "إيطالو ساكانجو"  األمريك -الفكر  الفنان اإليطالي 
  وال يحدس تنافر بين األلوان عندما تو ا فوق بع ها في المناطق الشفافة.لُيكمل بع ها بع ا 

ح ماان كلمااة Macchiaحيانااا كااان ي ااا طبقااات ماان اللااون األباايض حتاام يفصاال بااين األلااوان فتظهاار. جاااء اساام ماكيااا  أ
 .ح3 ح ويي كلمة التينية مرادفة لكلمة بقعة Maculaماكيوال  

 ليهو يتشةبمساعد  من فرياق الفناان  ويليام موريس وبنجامين مورلفنانان القديران جاء ا ٢٠٠٦جدير بالذكر أن  في عام 
 سم. ٧٥بتكبير حجمها حتم وصل قطريا إلم زاد لكن التحدي  ،بعمل واحد  من يذ  القطا

 
 

                                                           
(3(McDonnell Mark, Chihuly in the Hot Shop, Portland Press, 2007 
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 طريقة التشكيل: 
أتااذ زجاااج مصااهور ماان تلطااة ملونااة سااابقا علاام صاافار  التشااكيل وعماال فقاعااة داتليااة يباادأ بالاادوران علاام من ااد   بعااد

متصصااة للتشااكيل لجعلهااا أسااطوانية الشااكل، ثاام يااتم تسااتين القطعااة ماار  أتاارى علاام من ااد  أتاارى يكااون الزجاااج المجاارو  
ماا التساتين المساتمر حتام ينصاهر الجار  ويصابع  المجارو سطوانة الزجاجية علم الزجاج الملون معدا مسبقا، فيبدأ بل  اال

 السطع أملس، ثم يبدأ في نفو القطعة حتم يصل إلم القطر المراد.

       
Paynes grey macchia  with deep blue wrap 1983           ماكيا " أعمال تشيهولي " سلسلة ح يو ع14شكل 

 طريقة التشكيل بتعدد الطبقات : -
الطريقااة عناادما يرياد الفنااان إعطاااء إحساااس با ن الشااكل مجساام. وقااد تتعادد الطبقااات الزجاجيااة للقطعااة الواحااد   تساتتدم يااذ 

 كيفية التشكيل ما بين كل طبقة زجاج وطبقة أترى.ل طبقات. تعتمد علم رؤية كل فنان 9لتصل إلم 
. ويو يساتتدم Cameo Glassتتص  في الحفر اليدوي علم زجاج الكاميو     Jonathan Harris جوناثان هاريس
حيس إنا  بعاد عملياة الحفار ، ويو نوع  تر يتتل  عن الكاميو Graalكما تميز في زجاج الجرال   كثيرا. أوراق الذيم والف ة

ماار  أتاارى بالزجاااج سااواء كااان  فااي طبقااات الزجاااج يااتم ماالء يااذ  الفراذااات باا وراق الف ااة، أو النحاااس، أو الااذيم ويااتم تاطيتهااا
 ونا. شفافا أو مل

 
  من الزجاج طبقات 7 ات نية ذح يو ع 15شكل  
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 :عمال النحتية الزجاجيةواأل النحت الحديثثانيا:  
يكاااد النحاات الحااديس أن يكااون منعاازال عاان الحيااا  العامااة للمجتمااا ويظاال أسااير المعااارض والمتاااح   لكاان ظهاار فااي 

االتجا  بالنحت الموجود داتل المعاارض والمتااح  والتاروج با  إلام العاوام مان  نحواآلونة األتير  اتجا  جديد يقود فناني العالم 
الناس  فقد نالحاظ اآلن أن ماداتل المنشاات الحكومياة والفناادق والسااحات ودور العلام كال ياذ  األمااكن وذيرياا قاد ترجات فيهاا 

تهم الفنيااة المتعاادد  االبشاار المتعاادد  بثقافاا بااين طوائاا  ُتحااُدُس َعالقااة األعمااال الفنيااة ماان المعااارض والمتاااح  لتقاا  شااامتة كااي
 ح 4 وبذلا تصقل رؤيتهم بجماليات الشكل والتكوين والنسم واللون

الء : "ياو فان حركاي متناوع الشاد  لكتلاة وفاراغ، أو لمجماوع كتال وفراذاات مهندماة بحرياة فاي التاتم تعريف فن النحت بأنة وقد 
 المفتوم أو المالق".

تصااميم للعماال النحتااي الزجاااجي توجااد عااد  متطلبااات يجاام دراسااتها حتاام نسااتطيا التااروج بفكاار  قباال التفكياار فااي إجااراء و 
لمكاان، إلام اتتناسم ما القيم الجمالية المطلوبة من حيس المبنم والطاراز المساتتدم فاي إنشاائ  والقايم اللونياة المناسابة للبيئاة أو 

 حة وتنايم حركي وشكلي وبعد فلسفي وتكنولوجي ونفعي.جانم دراسة مقومات العمل الفني التصميمي من نقطة وتط ومسا
ولذلا فعلم المصمم أن يستتل  من يذا المو وع سمات  الفنياة ويحللهاا إلام عناصار  ؛يؤثر المو وع علم العمل الفني

 فنية كالتط واللون، إلم جانم مقومات العمل الفني التي تعتمد علم عنصرين أساسيين يما: 
فااي  الناااس التشااكيلي أو الموساايقي أن يشااارك  ببساااطة يعنااي م اامون التباار  والدراسااة التااي يريااد الفنااان : ويااوالجانةةا التعبيةةري

 تلقيها وتذوقها، ويي مرتبطة بقدرات المصمم الثقافية والمزاجية.
مادى ويو يعني الطريقة التي صايات بهاا العناصار المكوناة لشاكل العمال الفناي، ودرجاة جاود  ياذ  الصاياذة، و صياغة الشكل: 

 حيس تعتمد علم التنظيم البصري وكيفية رؤية الطبيعة.،ت ثيريا علم استجابة المتذوقين لذلا العمل الفني 
من أف ل الوسائل للتعبير عن حيا  اإلنسان اليومية. ف صبحنا ال   Outdoor Sculptureالنحت باألماكن التارجية  يعد

معنايا ببعض االلتزام البيروقراطي والعمل الفني ينا بعيد عن يد  أو حيس إنها ترتبط في  Public Sculptureنستتدم كلمة 
ونتيجاة لاذلا أصابع مان العساير أن نارى اإلباداع والتلقائياة ، داللة رمزية معينة إنما يعبر عن العالقة بين  وباين البيئاة المحيطاة 

لحدائق فهو أحد أقدم األشكال التاصة بالنحت في العمل الفني باألماكن العامة ولكن نجد  في مفهوم  تر ويو ما يمثل  نحت ا
وذالًبا ما يرجا سبم ظهور  إلم أسبام عقائدية حيس بارز بو اوم فاي العصار الرومااني وعصار النه اة كاذلا فاي  ،التارجي

أو  حاادائق الباااروا والروكوكااوا فقااد وجااد نحاات الحاادائق المعاصاار مجااااًل لتجربااة األفكااار الجديااد  التالقااة ذات العالقااة بالناااس
فنحاات الحاادائق يااو أحااد أفاارع النحاات باألماااكن العامااة حيااس إناا  ال يتاادم أي أياادا  أو أذااراض سياسااية أو ، المجتمااا المحاايط 

دينية بل يو يفسع المجال للتجربة واالكتشا  واالبتكار من أجل تلق أشكال إبداعياة حار  تعتماد فاي األسااس علام البحاس عان 
 .ح 5 القيمة الجمالية

                                                           
نتاااج الزجاااج النحتااي للعمااار  الداتليااة  تاا ثير اسااتتدام أفااران الااااز فااي –ياساار سااعيد محمااد بنااداري  ح4   –ماجسااتير  –تصااميم وا 

2002. 
رساالة   -سيد سعيد أبو التير  المشاكالت المعاصار  فاي الحادائق العاماة فاي مصار  كلياة الفناون التطبيقياة   جامعاة حلاوان  ح5 

 .1991 -دكتورا  
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ين كذلا ف ن الفنانين في بحس دائم ومستمر في العالقاة با، وقد تنوعت األساليم وطرق المعالجة في تناول نحت الحدائق 
مكانياات النحات، فمان تاالل األعماال النحتياة نجاد بو اوم اتتالفاا فاي األسالوم وا لفكار الكتلة والفراغ من تالل تفقديم لقيماة وا 

كال أن ماا جماا الفناانين فاي ياذا الفارع ياو إيجااد عالقاة باين النحات والمجتماا المحايط ب وتنوعا في التامات، لكننا نرى بو وم
 تفاصيل .

وماان أف اال األمثلااة علاام ذلااا أعمااال الفنااان تشاايهولي فااي أحااد معار اا . بعماال منحوتااات زجاجيااة ارتبطاات ارتباطااا وثيقااا 
  .ح 6 ت جزًءا من النباتاتتظهر األعمد  الزجاجية كما لو كان حيس كما يو مو ع بالصور ، بالطبيعة 

 
 ”Botanical Garden “بمعرض ديل تشيهولي للفنان  النحتية المميزة  أحد األعماليوضح (  16) شكل 

 كمااا تمامااا مااا الشااكل العااام ك نهااا جاازء ماان الطبيعااة أتااذت القطااا الزجاجيااة نفااس شااكل النباتااات  حتاام اناادمجتحيااس 
كميلاي نجع الفنان في عمل عالقاة باين العمال الفناي والطبيعاة باساتتدام اللاون األحمار كماا لاو كانات ثمار  أو نباتاا ملوناا كجازء ت

بادعوا فاي عمال منحوتاات زجاجياة تالئام أ Debra Moore والفناناة ديبارا ماوور   Jason Gamarthي اا الفناان وأ للنباات.
 زيار الطبيعية.البيئة النباتية وعمل محاكا  الحدى اال

 
 ديبرا موورزجاجية للفنانة النحتية العمال ح يو ع بعض األ17شكل          

                                                           
 Mark McDonnell, Chihuly in the Hot Shop, Portland Press , 2007 6ح
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 Jason gamarth جايسونللفنان  النحتية من الزجاج  عمالحد األح يو ع أ18شكل  

 

 

ارتباًطاا مباشاًرا، الداتلية والتارجية التي ارتبطت بالعمار   المعاصرةلبعض األعمال النحتية الزجاجية دراسة تحليلية  ثالثا:
   أو َأْنَصاٌم أمام مداتل المباني أو التماثيل داتل األبنية.installationsسواء كانت وحدات إ اء    أو مركبات 

 :لعمارة الداخلية ا : للتوظيف فى ولالنموذج األ 
 : "طابع فنى اتذبنائى تجميعى ضاءة ذات نظام وحدة إ"-1
 
 
 
 
 

ديفيد ح يو ع أحد أعمال الفنان 19شكل  
 بمتح  كورنينن للزجاج ريد
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 (1جدول)
التعريف 
 بالعمل

 اء  ب حدى وحد  إ 
المنازل بماليزيا   عام 

2011. 

 

 وحد  إ اء  مشكلة بتكنولوجيا األفران المتقدمة

 سم. ٧٥سم   االرتفاع:  ٣١٠سم   العرض:  ٥٥٠الطول:  األبعاد:

الجانا 
 التعبيري

عمل نحتي زجاجي مركم ذو قيمة جمالية عالية في إحدى المنازل ويو  الفنية:المواصفات 
يباادو العماال ، حيااس محاكااا  للطبيعااة مو ااحا تاا ثير الريااام علاام األشااياء

الفناااي ك نااا  قماااا  طاااائر وياااو وا اااع كشاااكل انسااايابي متنااااذم   اتتاااذ 
الزجاج شاكل قماا  طاائر مثبات مان األعلام باألنابيام بوروسايليكات تام 

 تشكيال حرا باألفران ذات أرض متحركة. تشكيلها

في مرحلة التركيم تم تثبيت الطر  النهائي لألعمد  الزجاجية المشكلة  المواصفات التكنولوجية
تشكيال حرا من المصهور الزجاجي من األعلم في مجرى في السق  

تم إتفاء طريقة التثبيت ليبدو لنا الزجاج منسال من  ،ب سالا معدنية
األعلم بطول ثالثة أمتار معطيا إحساسا بالتطاير نتيجة ثني بعض 
حد ب المناطق من األعمد  المترابطة بجانم بع ها البعض. تم تشكيلها 

 لي الشكل المراد.وصل إفران الزجاج المتطور  ذات أر ية متحركة للتأ

تم تصميم وحد  اإل اء  لمكاان ساكني ولكنا  أ اا  بعادا جيادا للمكاان  البيئة المستتدمة
عن طريق استتدام الحركة االنسيابية للزجاج والشافافية عاكساا اإل ااء  

 الطبيعية.

قصد الفنان أن ينتن عمال فنيا شديد الثراء مبتكرا شكال جديدا من  القيمة النفعية 
 جمالية.وحدات اإل اء  ل  درجة عالية من القيمة ال
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 شكل العمل بعد التنفيذ

 

 وحد  اإل اء  من األسفل

 " البرج لزجاجي":  عمل نحت زجاجي مركم يسمم -2
 (2جدول )

التعريف 
 بالعمل

البااارج الزجااااجي 
ديةةةةةةةةةةل للفنااااااااااان 

 تشةةةةةةةةةةةةةةةةةةيهولي
بمتحااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  
األطفاااااااااااااااااااااااااااااااااااال 
باناااااااااااااديانابوليس 
بالوالياااااااااااااااااااااااااااااااات 

 المتحد 

 2006عام 
 

 "للبرج الزجاجي" للعمل النحتم من الزجاج  كروكي

سم من التشكيل 100و 60مترا، ويتراوم طول القطعة الواحد  بين  13ارتفاع    األبعاد
 الحر
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الجانا 
 التعبيري

المواصفات 
 الفنية:

قطعاة زجاجياة، وياذا العمال نفعاي جماالي اساتتدم  3200يتكون العمل الفناي مان 
الشاااكل علااام ييئاااة وياااو وا اااع فاااي ، فاااي البااااثيو للمتحااا  مااان النحااات التجريااادي 

كمساقط أماامي ومرتفاا قاائم إلام أعلام مكاون مان القطاا  صليم متوازي األ االع
وتام اساتنباط التصاميم مان األلعاام النارياة،  ،ذير التقليدية المشكلة بالتشكيل الحر

 طفال وابهاريم.حيس إنها مليئة باأللوان وت ثيريا علم الرائم تاصة األ

المواصفات 
 التكنولوجية

مان القطاا النحتياة  مترا، متداتالً  13" البرج" من المنتص  عموديا بارتفاع يرتفا 
التجريديااة، مثبتااة عاان طريااق التجميااا لتجااد أن القيمااة النحتيااة المشااكلة ماان العديااد 

تام تشاكيل القطاا و من األلوان. فكرا تجريديا جماليا من الحركة واإلحساس اللاوني. 
بهاا علام ييئاة بارج أساطواني طولا  بطاول تركي ثامالزجاجية بطريقة التشكيل الحر  

استتدم الفنان األلوان األساسية في ياذ  القطعاة مثال األصافر واألحمار و المتح . 
 يجذم االنتبا .يحدس ت ادا حادا واألزرق ل

 مثبت علم سق  زجاجي من األطباق الملونة كما يو مو ع بالصور . 

 

 موقا البرج الزجاجي فوق السق  الزجاجي

البيئة 
 المستتدمة

تم تصميم العمل النحتي ليالئم المكان تماما ويو في يذا المثاال متحا  األطفاال. 
يتتاااذ العمااال النحتاااي انتباااا  كااال الااازوار تبعاااا لموقعااا  االساااتراتيجي وياااو منتصااا  

رؤيااااة الباااارج  بحيااااس يمكاااان ألي زائاااار بمتتلاااا  الطوابااااق فااااي المتحاااا  ،المتحاااا 
 حول البرج.الزجاجي  فيبدو المتح  ك ن  ملت  
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اساتتدم ، حيس درجة عالية من القيمة الجمالية  قصد الفنان أن ينتن عمال فنيا ل  القيمة النفعية  
األلاااوان األساساااية كماااا ياااو مو اااع بالصاااور   األصااافر واألزرق واألحمااار ليجاااذم 
انتبا  الناس تاصة األطفال. مراعيا أن نسبة كبير  من زوار المتح  يام األطفاال 

قاااة تصوصاااا ماااا مااااد  كمااااد  الزجااااج تعكاااس عر لاااديهم بااااأللوان البراليثيااار المشاااا
 حدس انفعاال ما العمل النحتي. اإل اء  من علم سطع الزجاج وت

شكل العمل  
 بعد التنفيذ

   

 التنفيذلعمل بعد الشكل النهائم ل
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 النموذج الثانى: للتوظيف فى العمارة الخارجية :
 بنائم تجميعم "عمل نحتي م يء ذو طابا فنم" يعر  باسم الشمس الهادئة" اء  ذات نظام وحد  إ -1

التعري  
 بالعمل

اسم القطعة 
"الشمس الهادئة" 

 Pacificأو "
Sun من أعمال "

ديل الفنان 
 تشيهولي.

 
 

 رسم كروكي للعمل الفني قبل تنفيذ 

 متر 4.3يصل القطر إلم    األبعاد

الجانم 
 التعبيري

المواصفات 
 الفنية:

مان  عمل نحتاي زجااجي مركام علام ييئاة شاكل كاروي وتنبثاق القطاا الزجاجياة
اسااتتدم الفنااان درجتااين ماان اللااون األصاافر،  ، وقاادالمركااز ك نهااا أشااعة الشاامس

الملونااة باااللون األحماار واألزرق. كاال قطعااة  تتتللهمااا بعااض األعمااد  الزجاجيااة
 متر واحد.زجاجية علم حدى متتذ  شكال حلزونيا ويصل طولها إلم 

المواصفات 
 التكنولوجية

لعمل  ،تم تشكيل األعمد  الحلزونية بطريقة التشكيل الحر للمصهور الزجاجي
يتم التفا  العمود الزجاجي حول ماسور  معدنية. بعد و الشكل الحلزوني 

وبعد عمل  ،االنتهاء من الدوران يتم سحم الماسور  المعدنية من المنتص 
معا علم ييكل معدني متتذ  الكمية المطلوبة من األعمد  الحلزونية تم تركيبها

ويتم تثبيت العمود الزجاجي علم عمود معدني.  ،نفس شكل الشمس المشعة
لتنير العمل النحتي ليال كما يو مو ع  ويتتلل الهيكل المعدني لمبات إ اء 

 بالصور .
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 ثناء التركيمالعمل النحتم أ

مستوحم من الشمس  باساتتدام األعماد  الحلزونياة كتعبيار  يي عمل فني بحت القيمة النفعية 
عن تروج أشعة الشمس وب  افة بعض األلاوان مثال البرتقاالي واألحمار كداللاة 

 للتوين المرئي من الشمس. 

متصادر   و عت يذ  القطعة النحتياة الزجاجياة بمركاز ساياتل بالوالياات المتحاد  البيئة المستتدمة 
 في الحديقة التارجية للمتح . أحد متاح  الفنان ديل

شكل العمل بعد  
 التنفيذ
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 طاليا.إي -بجزيرة مورانو بفنيسيا  " Comet glass Star " لعملا -2

                                                           

 "www.simonecenedese.it 7ح "

لتعريف ا
 بالعمل

" Comet glass 
Star "   للفنااااان 

"  سيمون سينيديز
Simone 

Cenedese -
جزياااااااااااااار  مورانااااااااااااااو 

 إيطاليا -بفنيسيا 

 

 

 

 

 

 

 العمل الفني الزجاجي م يء ليال

قطعة زجاجية من التشكيل الحر  500سم. مكون من  560سم  عرض  450ارتفاع   األبعاد
 ألوان من درجات األزرق. 6بالنفو. القطا الزجاجية مقسمة إلم 

الجانا 
 التعبيري

موراناو  أليال جزيار    ح Simone Cenedese" 7 أيادايا الفناان سايمون ساينيديز "  المواصفات الفنية
وو اااعت ياااذ  القطعاااة الفنياااة فاااي أحاااد مياااادين الجزيااار   بمناسااابة ، يطالياااا بفينيساااا ، إ

درجااات مااان األزرق لتبااادو مثاال نجماااة المااايالد  6. مساااتتدما 2007الكريسااماس عاااام 
 .أثناء إ اءتها ليال

المواصفات 
 التكنولوجية

تاراوم طاول  و تم تشكيل كل قطعاة علام حاد  ، حيستشكيل زجاجي حر بطريقة النفو
تاام تركياام كاال قطعااة فااي فااراغ للتثبياات فااي ثاام ساام. 100إلاام  80كاال قطعااة مااا بااين 

 ييكل معدني علم ييئة نجمة تماسية كما يو مو ع بالشكل.
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 تركيم القطا الزجاجية في الهيكل المعدني

جمالياا تصوصاا بالليال ياتم إ ااء   يي عمل فني بحت ي ي  لجزير  المورانو عمقاا القيمة النفعية 
يااذ  المنحوتااة الزجاجيااة معطيااة ثااراء للمكااان. مترابطااة مااا شااهر  الجزياار  فااي احتااواء 

 أكبر عدد مصانا زجاج للتشكيل الحر.

ب حااد ميااادين جزياار  المورانااو  جاادير بالااذكر أن جزياار  المورانااو مشااهور  بتاريتهااا فااي  البيئة المستتدمة 
فااي طاارق التشااكيل بااالنفو والنحاات  والطاارق واألساااليم المتطااور أصااول التشااكيل الحاار 

لااام يكااان الفناااان سااايمون ياااو الوحياااد الاااذي أيااادى أيااال الجزيااار  بع اااا مااان و الزجااااجي. 
 أعمال  بل يوجد العديد ممن يعر ون أعمالهم في أنحاء أترى بالجزير .



 لعدد الرابع ا                                                                                                            مجلة العمارة والفنون 

23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل العمل بعد  
 التنفيذ

 

 " Comet glass star " فم شكلة النهائم زجاجيالنحتي العمل ال



 لعدد الرابع ا                                                                                                            مجلة العمارة والفنون 

24 
 

 رابعا: األفكار التصميمية:

تم عمل كروكم للفكر    ت  من شكل ورقة الشجر  وبناًء عليميمية من النباتات الطبيعية، باألتم استنباط الفكر  التص
 التصميمية

   
 مبدئي للفكر  التصميمية الثانية كروكم ح يو ع21شكل            شكل ورق الشجر           يو عح 20شكل  

 
 خطوات التشكيل: 

يبدأ العامل األساسي في إح ار جمعة زجاجية ويبدأ في الدوران علام من اد  التساوية حتام تصابع أساطوانية الشاكل  .1
مسااتفيدا ماان تاا ثير الجاذبيااة فااي  ،ثاام يباادأ فااي مرحلااة االسااتطالة عاان طريااق اسااتتدام الماشااة وتوجيهاا  القطعااة لألساافل

المجادول كماا ياو مباين  يبدأ بالماشة جذم الزجاج ما الدوران المستمر للصفار  فتبادو مثال الحبال ، ثماستطالة الزجاج
 بالشكل.

يقااوم العاماال المساااعد  ، حتاام ال ينكساار الزجاااج ويحاادس انفصااال ماان الجمعااة الزجاجيااة الم ااافة بعااد تسااتين القطعااة .2
جاجية علم عمود معدني ويميل ب  للعامل األساسي فيو ا الزجاج المصهور علم القطعة ليبدأ في بتح ير جمعة ز 

 تشكيل ورقة الشجر ويق  الزجاج ليفصل  عن العمود.
ثاام يعيااد المرحلااة السااابقة ، المصااهور الم ااا  باسااتتدام المالقاايط لعماال ورقااة الشااجر  يباادأ العاماال فااي سااحم الزجاااج .3

 .لورقة كما يو مبين بالشكلالجانم اآلتر من ا لعمل
 بالتستين مر  أترى يتحكم العامل في الشكل النهائي للقطعة فتبدو كورقة شجر متمايلة. .4
 تُفَصل القطعة عن الصفار  لتو ا في فرن التبريد. .5
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 بمح-22أح                                            شكل  -22شكل                                

 
 

      
 جح-22شكل  

  التشكيلبعد أثناء و النحتية من الزجاج  وحد الح يو ع 22شكل  
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 ول:التطبيق األ 
تصااميم مقتااارم عباااار  عااان عمااال نحااات زجااااجي ذي قيماااة جماليااة عالياااة ليو اااا فاااي بهاااو أحاااد الفناااادق ليتماشااام بالنباتاااات 

وجاااد ييكااال معااادني موجاااود بمااادتل المتحااا   مماااا يتااايع للمصااامم  ، حياااسالمو اااوعة بمااادتل الفنااادق كماااا ياااو مو اااع بالصاااور 
 استتدام  كهيكل أساسي لتعليق العمل الفني كما يو مو ع بالصور .

 

 
 بهو الفندق من أحد المداتل الرئيسةتصميم مقترم لح يو ع 23شكل  

 
  تم استنباط  من النباتات الطبيعية والورودقد يتميز ببساطة التطوط و : الشكل
 : يتميز الزجاج بتاصية الشفافية ونص  الشفافية للون األحمر بالتداتل ما الزجاج الشفا  ليعطم إيحاًء بالحركة.المظهر

 بعد عمل االسكتشات األولية للقطعة المراد تنفيذيا تم التعاون ما أحد المصانا بميت نما   شبرا التيمة لتنفيذ الوحدات.
 

 خطوات التشكيل: 
أحمر مجرو   ثم يتم إعاد  تستين وذمسها في زجاج  طر  صفار  التشكيل من الزجاج الشفا  إح ار بلينة علم .1

 لزجاج حتم ينصهر اللون األحمر ما الزجاج الشفا .ا
 يتم إح ار ملقاط أو ماشة ويبدأ في سحم طر  البلينة في اتجا  معاكس للصفار . .2
 في جذم أطرا  القطعة ليشكل أوراق الورد  كما يو مو ع بالصور .  بعد عملية االستطالة يبدأ العامل .3
 وتو ا في فرن التبريد لب ا ساعات. يتم فصل القطعة عن صفار  التشكيل .4
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 ح يو ع العامل أثناء تنفيذ  للقطعة24شكل   

  
 للوحد الجانبي لمسقط يو ع ا ح26  شكل       لمسقط الرأسي للوحد و ع اح ي25 شكل ي          

 
 يو ع التطبيق للفكر  التصميمية األولم بفندق الفيرمونتح 27شكل   



 لعدد الرابع ا                                                                                                            مجلة العمارة والفنون 

28 
 

 التطبيق الثاني: 
شاركة مصاارية ت سسات ماا ت ساايس المشاروع عااام    Smart Villageبالقرياة الذكياةتاارى أتام عمال تطبيااق للفكار   تصاميمية 

ويي عبار  عن تجما لشركات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والمؤسسات الحكومية المرتبطة بتلا ، بالقاير م. وتوجد 2001
 .الصناعة
من النباتات الطبيعياة وبااألت  نبتاة الباامبو. مان أحاد األفكاار التصاميمية  تم استنباطة: يتميز الشكل ببساطة التطوط و الشكل

 التي تم تنفيذيا مسبقا.
 : يتميز الزجاج بتاصية الشفافية ونص  الشفافية للون األحمر بالتداتل ما الزجاج الشفا  ليعطي إيحاء بالحركة.المظهر

              
 يو ع عن قرم التعريجات المشكلة علم سطع الزجاجح 29من الزجاج   شكل   المنفذ النحتية  يو ع القطعة ح28شكل  

 يتم تركيا القطع الزجاجية على هيكل معدني، بعمود مخصص لكل قطعة زجاجية لتثبت عليها كما هو موضح بالشكل.  

 
 ح يو ع كيفية تركيم القطا الزجاجية في الهيكل المعدني30شكل   

 
 ح يو ع توظي  التصميم النحتم من الزجاج بالقرية الذكية 31شكل 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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 بالواليااات المتحااد   بعااد أن تاام تنفيااذ األفكااار التصااميمية بعااد  أماااكن متتلفااة بع ااها بالتااارج ب حااد معاماال كااورنينن للتعلاايم
والااور  بالتااارج،  والاابعض اآلتاار ب حااد المصااانا والااور  بمياات نمااا بشاابرا التيمااة أمكاان عماال مقارنااة بااين الااور  بمصاار

 والجدول اآلتي يوضح الفرق بين الزجاج المنتج في مصر والزجاج المنتج في الخارج: 

 الخارج مصر العنصر

ال تتوفر جميا األدوات بجميا الور  وتاصة  األدوات
 األدوات التشبية.

جميا األدوات متاحة  مما يعطي 
 حرية التشكيل للفنان.

% 40علم الكسر أحيانا إلم تصل نسبة االعتماد  التلطة
 مما ينتن زجاجا ذير نقي ونسبة الهالا كبير .

% من 15ال تتعدى نسبة الكسر 
 نسبة التلطة.

إجراءات 
 السالمة

 

 ال يوجد عمال يرتدون نظارات وقائية. -
ال يوجد مكان متص  للزجاج الكسر مما يعرض  -

 العمال لتطر دائم.
 وجود األطفال شائا في متتل  المصانا. -
عاد  العمال ال يرتدون الحذاء المالق مما يعر هم  -

لحظة في حالة تساقط زجاج  ةللحرق في أي
 مصهور باير قصد.

يتم ارتداء القفازات أحيانا للوقاية من الحرار   -
 المباشر  للقطعة.

 جميا إجراءات السالمة تنفذ 

 لم يتم إيجاد مبرد صفار  التشكيل. - المعدات
حيس إن ، ال تتوافر أفران التستين بجميا الور   -

معظم اإلنتاج اليدوي يعتمد علم التشكيل بالقوالم. 
 مما ال يتيع الفرصة أمام العامل للتشكيل الحر.

يوجد مبرد الصفار  ولكن ليس  -
 بالور  الصاير .

تتوافر أفران التستين عد   -
مقاسات حتم تتيع للعامل 

سيا التشكيل بحرية وتعد شيئا أسا
 بالمكان.

وتاادريبها علام التقنيااات المتقدمااة فاام مجاال التشااكيل الحاار للزجاااج  ومان تااالل الدراسااة والتحلياال والتطبياق المياادانم للدارسااة
 :ما ي تم لمإمكن التوصل أ بالواليات المتحد " Corning Museum of Glassبمؤسسة كورنينن " 

  وياتم ، إن  لعمل الزتار  المستوية ما السطع الزجااجي تزتار  اآلنياة علام الجمعاة الزجاجياة وقبال التشاكيل النهاائي
ذلااااا عاااان طريااااق التسااااتين المسااااتمر مااااا الاااادوران ويااااتم التسااااوية علاااام المن ااااد  المعدنيااااة وتساااامم يااااذ  العمليااااة بااااا 
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 وذلااا ؛ وقباال الو ااا فااي فاارن التبريااد  عماال الزتااار  البااارز  تزتاار  اآلنيااة بعااد االنتهاااء تمامااا ماان عمليااة التشااكيلل
 ل مان عدم تاير شكلها.

 وذلااا لنتيجااة مراحاال  ؛إن الزتاار  المسااتوية مااا السااطع الزجاااجي تحاادس لهااا عملياة اسااتطالة ال يمكاان الساايطر  عليهااا
 والنفو. التشكيل المتتلفة من الجذم والشد

 يتم باساتتدام "البلاوا" مسابقا لعملياة الانفو حياس إنهاا تجعال الجمعاة الزجاجياة  إن انتظام سما الزجاج في عملية النفو
فاي منتصا  الجمعاة الزجاجياة وجمياا جوانام الشاكل  فحينما يبدأ العامل في النفو تصبع الفقاعاة،  علم شكل كمثري  
 متساوية السما. 

  وذلااا لساارعة التشااكيل و اامان جودتاا  بحيااس ال يقلااون عاان ؛ يجاام أن يوجااد أثناااء عمليااة التشااكيل أكثاار ماان صااانا
 اثنين.

  يجذم سما القطعة بالكامل وقصها باالمق  فاي شاكل  امم إلنتاج قطعة فنية ذات سما قليل تتم عملية شد األطرا
 دائري متناسق.

 لم:التوصل إأمكن  :النتائج
ية و التارج يةتالئم العمار  الداتللبتامة الزجاج  ةحديثساليم التشكيل الحر لعمل منحوتات أ بين تفعيل العالقة  -

 المعاصر .
وذلا لوحدات نحتية زجاجية ب سلوم التشكيل الحر من ؛ تنفيذ مجموعة من التصميمات كنتائن تطبيقية للبحس  -

 المصهور الزجاجم للعمار  المعاصر  .

المصااهور الزجاااجي عاان طريااق عاارض ماان  الحاار لتشااكيلفاام مجااال االتقنيااات الحديثااة المسااتتدمة بعااض ض ااسااتعر  -
 .الفنانين وتحليل بعض األعمال الموجود  بمتتل  الدوللبعض عمال المنفذ  أمثلة من األ

 :التوصيات
لزجااااج لعمااال الحااار لتشاااكيل التوصاااي الدراساااة بتعريااا  فنااااني ومصاااممي الزجااااج بمصااار بااا ثر التقنياااات المتقدماااة فاااي  -

وما تعكس  يذ  األعمال من أثر نفسي وانطباع حسي عند المستتدم النهائي، وكل من يارى  منحوتات زجاجية للعمار 
 يذ  األعمال في و ا االستتدام الذي يعكس ويظهر روم التصميم.

باا ثر التقنيااات وعماال ناادوات وور  عماال لتوعيااة الطااالم والفنااانين ، إيجاااد كااوادر ماان المتتصصااين فااي يااذا المجااال -
عاد  ازدياريا في مصر كما  ؛المتقدمة في التشكيل الحر للزجاج  وبذلا يتم تحويلها إلم صناعة استثمارية تاصة، وا 

 كانت من قبل.
 


