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 حلوان جامعة ـ التطبيقية الفنون كلية - الزجاج بقسم المعماري التصميم ستاذأ

../    
 حلوان جامعة ـ التطبيقية الفنون كلية - الزجاج بقسم مساعد ستاذأ

/   
 حلوان جامعة ـ التطبيقية الفنون كلية - الزجاج بقسم معيد

 :البحث ملخص
 التقدم جانب إلى الفكري للتطور نتيجة الفنية االتجاهات من العديد العشرين القرن بداية منذ الفنون تاريخ شهد

 ، المفاهيمي الفن ، التصغيرية فن ، البوب فن ، التجميعي الفن : االتجاهات تلك أهم ومن ، والتكنولوجي العلمي
 هذا ظهر وقد ، والنحت والتصوير واللوحات اإلعالنية الواجهات في عام بوجه استخدم والذي البصري الخداع وفن

 على االعتماد إلى وهفنان اتجه فن وهو ، األوروبية الدول من الكثير في وانتشر“ ، العشرين القرن أوائل في االتجاه
 العلمي التقدم لمسايرة وذلك ، الفنية األعمال في المختلفة بصورها الحركة عن للتعبير الحديثة العلمية المعطيات

 التغيير نتيجة للبشرية متعددة نجازاتإ من قدمته ما و الحديثة التكنولوجية فالثورة  ، العصر ساد الذي والتكنولوجي
 ، الزجاج و العمارة في ملموس عصري تقدم إلحداث جديدة فاقاآ فتحت قد البشري العقل و العلم لمعطيات السريع
 تقول أن وحدها تملك ال نهاإف التقدم ذروة التكنولوجيا بلغت مهما أنه وهى تجاهلها يمكن ال مهمة حقيقة هناك ولكن

 وعقالنية فكر من إمكاناته يطوع الذي المبدع المصمم تدخل دون زجاجياَا معمارياَا عمالَا تنتج أن تستطيع وال شيئاَ 
 تبعا البصرية ورؤيتهم الفنانين إدراك تغير لذا؛َ الجمال و المعايشة في األسمى الهدف تحقيق أجل من تحكم و

 و المسافات وتباعد اللوني التباين خالل من ذلك حققوا و البصريات وعلم الحركة بعلم فاهتموا والثقافة الفكر لتغير
 المنطلق هذا ومن ،ساكن الحقيقة في أنه مع بالحركة العام الشكل يوحي بحيث والتكبير والتصغير الخطوط تنظيم
 تصميم وتطوير ابتكار منطلق و كقاعدة البصري الخداع نظم في فرةاالمتَو بداعاإل مقومات من ستفادةاال نحاول

 الخداع الي االتجاه وخاصة،َ الحديثة الفنية االتجاهات علي تعتمد والتي الزجاجية المعمارية الجداريات واجهات
 ظاهرة ليحقق الثالث والبعد والشكل والحجم واإليقاع والعمق الحركة بعنصر الخداع خاللها من ليتحقق البصري
 البصري الخداع ظاهرة بين نسجاماال و التوافق تحقيق من المصمم يتمكن وعندئذ،َ المعمارية الواجهة في التجسيم

 الواجهات تصميم في سالمياإل التراث من االستفادة على بالتأكيد المعماري الزجاج مجاالت فى إبداعاته وبين
َ والجمالية الوظيفية االحتياجات ليسد البصري الخداع تطويع مع ، مصر في المعاصرة المعمارية
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 -:اآلتي التساؤل في تكمن  :البحث مشكلة
َالواجهات لزجاج تصميم عمل في البصري الخداع وفن سالميةاإل العمارة خصائص بين الدمج يمكن كيف

 في العربية مصر جمهورية سفارات حدىإل مبانىال حدأ علي تطبيقاَا والجمال الوظيفية لتخدم وتطويعها  المعمارية
 ؟ الخارج
 .َوالجمالية الوظيفية االحتياجات سد نحو البصري الخداع ظاهرة تطويعَ:البحث هدف

 
The Visual Deceit between the Functional Needs & the Visual 

Beautification’s Values of the (Islamic) Architecture’s Glass 

 

Prof. Dr. Hossam El Nahas 

Prof. Design. Dr. Rasha Mohamed Aly 

Designer. Sara Amr 

 

Abstract: 

The arts history since the beginning of the 20th century has got several artistic trends, as a result 

of the intellectual development, in addition to the scientific and technological progress. The most 

important of such trends are: the assemblage art the minimization art – the conceptual art and the 

visual deceit art that was generally used in the advertising panels, illustrations, pictures and 

sculpture. The said trend has been appeared in the beginning of the 20th century and spread in 

many of the European Countries. The said art its artists has trended to depend on the modern 

scientific data to express about the movement through its different forms in the artistic works, 

this to be fit with the scientific and technological progress that spread in that time. 

The modern technological revolution and its submitted several achievements for humanity as a 

result of the fast change of science and human’s mind data could open new horizons to make 

touchable modern progress in architecture and glass. But there’s an important fact can’t be 

ignored, that whatever the technology could reach the progress limit, it can’t tell something or 

produce glass architectural work without the hand of the creative designer that using his/her 

abilities of thought, rationality and control to achieve the highest goal in both living and beauty. 

So, the awareness and vision of artists have been changes according to the change in both thought 

and culture. That, they interested with the movement and optics science, as they could achieve 

this through the color contrast, distance, lines organizing, minimization and magnification till the 

general form inspires the movement, despite in fact it considers silent. From such point, we trying 

to use the features of the available creation in the visual deceit systems as a base and principal of 

creating and developing the glass architectural mural facades, that depend on the modern artistic 

trends, in particular the trend of the visual deceit to achieve through it the deceit with the 

movement element, depth, tempo, volume, shape and 3D to realize the materialization 

phenomena in the architectural façade, and then, the designer will be able to achieve the harmony 



 لعدد االول ا                  مجلة العمارة والفنون                                                                  

- 3 - 
 

between the visual deceit and his/her creations in the architectural glass fields by confirming the 

using of the Islamic Patrimony in designing the contemporary architectural facades in Egypt, and 

using the visual deceit to satisfy the functional and aesthetical needs. 

 

Research Problem: 

The problem is concerning in the following questions: 

• How it can merge between the Islamic Architecture’s Features and the Visual Deceit to make a 

design for the architectural façade and using it to serve the functional and aesthetical applying on 

a building of Arab Republic of Egypt’s embassy abroad?  

• using the visual deceit phenomena to satisfy the functional and aesthetical needs.  

 

 

 تية:مشكلة البحث يجب عمل الدراسات اآللي الهدف وحل وللتوصل إ
 والا:َدراسةَلبعضَمنَفنونَالخداعَالبصريَ.أ 

 َالتكنولوجياَالمتقدمةَ.بماَيتناسبَمعََنواعَالزجاجَالمستخدمَفيَالعمارةثانياا:َدراسةَلبعضَأ
 .ََثالثاا:َتحليلَلبعضَالواجهاتَالمعماريةَالمستوحاةَمنَفنَالخداعَالبصري
 َفكارَالتصميمية.صميمَللواجهاتَالمعماريةَوعرضَاألرابعاا:َدراسةَللخطواتَالمنهجيةَلعمليةَالت

 :هم فنانيها من فنون الخداع البصري وعرض بعض أعمال أواًل: دراسة لبعض أ

 نواعه .الكامن وراء فن الخداع البصري وأ الفكر

فنَالخداعَالبصرىَظهرَفىَالنصفَالثانىَمنَالقرنَالعشرينَويقومَهذاَالفنَعلىَبعضَالخدعَالحسيةَفىَعمليةَ
اإلدراكَالبصرى،َوماَينتجَعنهاَمنَذبذباتَالرؤيةَالتىَتحدثَبدورهاَنوعاَمنَالحركةَ،َإذَيهاجمَشبكيةَالعينَ

نَصورةَذهنيةَبطريقةَسريعةَتجعلَالعقلَفىَحيرة،َويقولَبعضَالنقادَالثائرينَعلىَهذاَالفنَأنهَبإدخالهَألكثرَم
نماَيخاطبَالعقلَووسيلةَاالتصالَبينَالعقلَواللوحةَهىَالعين،َومثلَهذاَ فنَعلمىَرياضىَالَيخاطبَالوجدانَوا 

أثرهَبانتهاءَعمليةَالرؤيةَ،َكماَأنهَفنَألنهَفنَمباشرَينتهىَ؛َالفنَالَيمكنَأنَيتركَأىَأثرَدائمَفىَالنفوسَ
رياضىَكلَخطَفيهَمحسوبَوالَيتمثلَفيهَأىَشىءَمنَالتلقائية.َولقدَدافعَأصحابَهذاَالفنَبأنهمَلمََحسابى

،َبلَيرونَأنَهذهَالقيمَواضحةَفىَأعمالهمَالمجردةَعنهاَتهمَيتناسواَالنواحىَالجماليةَوالفنيةَواالبتكاريةَفىَلوحا
ةَمتضمناَعمالاَرَأكثرَمنَاهتمامهمَبالموضوعَوالتشخيصَوهوَبذلكَأعادَللتصويرَمقوماتهَاألصليفىَأىَفنَآخ

َ(1َاألتىَ:َ)شكلَرقمََنواعَالخداعَفيابتكارياَوتحددتَأ

َ

َ

َ

َ

َ
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 ( رسم تخطيطى يوضح انواع الخداع و الحركات و طرق تحقيقه فى العمل الفنى 1شكل رقم )

 

 أنواع الخداع

 خداع الحركة 
 الحركة اإليهامية( )

 

 خداع العمق
 

المنظور 
 ى اللون

 الشفافية 

الجزئى التراكب 
 والكلي

التكبير 
 والتصغير 

 التكرار 

 النقطةإستخدام 
 والخط 

 المساحة

 الظل والنور

التدرجات 
 الظلية 

المنظور 
 الخطى 

 اللون 

 خداع الشكل واألرضية 

دور  تبادل
الشكل 
 واإلرضية

 يةازدوج

 الرؤية

 ى الخداع الهندس

 لمصممة ا النماذج
 و المتموجة

االنحرافات 
 البصرية 

خداع تشويه 
 وايهالز 

الصور 
الالحقة 
والتضاد 

ط خطو 
 المحيطات
 الذاتية

خداع 
 الت يالمستح

 نواع الحركة أ

الحركة 
 اإلهتزازية 

 الحركة التذبذبية 

 الحركة الرأسية 

  قيةالحركة األف

 الحركة المائلة 

الحركة 
 الدورانية 

الحركة 
 الموجية 

 الحركة الحرة 
 )متعددة االتجاهات(

الحركة 
 الحلزونية 

الحركة 
 اإلشعاعية 
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 نواع الخداعأ

َخداع الحركة )الحركة اإليهامية (َ-أ

 أنواع الحركات
 الحركة الحلزونية 1

 

 الحركة اإلشعاعية 2

 

 الحركة االهتزازية 3

 

 الحركة التذبذبية 4

َ

 الحركة الرأسية5َ

َ

 الحركة األفقية6َ

َ

 الحركة المائلة7َ

َ

 الحركة الدورانية8َ

َ

 الحركة الموجية9َ

َ

10َ

 الحركة الحرة )متعددة االتجاهات(

 

 

 

 الخداع الهندسي
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خطوط المحيطات 1َ
 الذاتية

َ

النماذج المصممة 2َ
 المتموجة

َ

 االنحرافات البصرية3َ

َ

 خداع تشويه الزوايا4َ

َ

الصور الالحقة والتضاد 5َ
 المتزامن

َ

 خداع المستحيالت6َ

َ

َ

 خداع الشكل و االرضية

 ازدواجية الرؤية1َ

َ

2- 

َ

 تبادل دور الشكل واالرضية

َ

َخداع العمقَب

 التدرجات الظلية1َ

َ

 المنظور الخطى2َ

َ

 المنظور اللونى3َ

 

َ
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 الشفافية4َ

َ

 التراكب الجزئى والكلى5َ

َ

 التكبير والتصغير6َ

َ

َالخط9ََالنقطة8ََالتكرار7َ

 المساحة10َ

 

 الظل والنور11َ

َ

 اللون12َ

َ
 

 نواع الخداع البصريأهم ( يوضح أ1جدول )

 -:الخداع البصريهم الفنانين الذين تأثروا بفن أ

حيثَتأثرَ،َمنَبينهاَََفنَالخداعَالبصريََكانينَمعَبعضَاالتجاهاتَالفنيةَالتيَتجاوبَالعديدَمنَالفنان
عمالهم.أَبمفاهيمَهذاَاالتجاهَوعكسوهاَعلىوَالبوسترَالعديدَمنَفنانيَالتصويرَوالنحتَ

 
 الخداع البصرى ىألهم فنان اً تخطيط( رسم تخطيطى يوضح  2شكل رقم )
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 عمالهم ونماذج لتلك األعمال .داع البصرى واتجاهاتهم وما يميز أالخ والجدول التالي يوضح أهم فنانى

 عمالهأهم ما يميز أو  العمل الفنى اتجاهه اسم الفنان

 فيكتور فازارلى

Victor 

Vasarelyَ

فىَمجالَ
عالناتَاإل

التجاريةَوَ
َالتصويرَ

َ

َ

َ

َ

َعمالهَأاتَبسيطةَفىَالشكلَوَالتركيبَفىَاستخدمَالوحدَ-
أدخلَفىَفنهَعنصــرينَأســاســيينَوهماَالفنَالتأثيرىَوالفنََ-

َالتكعيبىَ.
َسودَ.وَاألَضبيعمالهَبإستخدامَالونَاألأتميزتََ-
اســـــــــتخدمَلعملَالمنظورَوَالتجســـــــــيمَالتدريجاتَاللونيةَوََ-

َوَالتكبير.َصغيرالتكرارَوَالت
الخطوطَوَالنقطَلتحقيقَالخـــداعَعمـــالـــهَأَفياســـــــــــــتخـــدمََ-

َ.الهندسى

بررريرررررد جرريرررررت ريررلررى 
Bridget Riley 

َمـــــجـــــــالَ فـــــى
عــــــــالنــــــــاتَاإل

َوَ التجــــــاريــــــة
الــــــــــــــخــــــــــــــداعَ

ََالحركىَ.
سودَبيضَوَاألعمالهاَفىَالبدايةَاللونينَاألأاستخدمتَفىََ-

َلوان.األثمَاستخدمتَبعدَذلكَمجموعةَمنَ
ستخدامَالهدَدائماَبالدوارَالشديدَنتيجةَعمالهاَتشعرَالمشاأ

َالخطوطَاللولبيةَالمختلفةَالسمكَوَاالحجامَوَاالتجاهَ.
َ َفى َالأاستخدمت َو َالخطوط َالخداعَعمالها َلتحقيق نقط
َ.َيهاميةَ(إالهندسىَ)حرةَ

َ
َ

َ
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 جوزيف البرز
Josef Albers 

َ غــــيــــرَالــــفــــن
َموضوعى.ال

الــــــــــــــخــــــــــــــداعَ
َالحركىَ.

َ
َسلوبَالصورَالمعكوسةَفىَتكويناتهَ.أاستخدمَ-
تمرَعندَالمشاهدَبينَالرؤيةَوَعمالهَبالتعاقبَالمسأتميزتَ-
دراكَنتيجةَالستخدامَعملياتَاالضطرادَالرياضىَلأللوانَاإل

َوَالخطوطَوالتىَتنتجَنظاماَإيقاعياَ.

شيجو فوكودا 
Shigeo Fukuda 

تصــــــــــــــــــمـــــيـــــمَ
الملصـــــــــــــقــاتَ

َعالنيةَ.اإل

َ
سلوبَتبادلَدورَأمالهَبالخداعَالناتجَعنَاستخدامَعأتميزتَ

َسلوبَخداعَالمستحيالتَ.أدامَرضيةَوَاستخالشكلَوَاأل

ايزتفان أوروزا 
IstvanOrosz 

تصــــــــــــــــــمـــــيـــــمَ
الـــــــــرســـــــــــــــــــــومَ

َالمتحركةَ.
تصــــــــــــــــــمـــــيـــــمَ
ملصـــــــــــــقـــــــاتَ
َوَ الــمســــــــــــــر 

َفالمَ.األ

َ
الرؤيةَلتحقيقَالخداعَالبصرىَفىَسلوبَازدواجيةَأاستخدمَ

 .َعمالهأ

نيكالس تروكسلر 
NiklausTroxler 

تصــــــــــــــــــمـــــيـــــمَ
الــــمــــلصــــــــــــــــقَ

َعالنىَ.اإل

َ
رضيةَوَكذلكَقانونَشكلَوَاألسلوبَتبادلَدورَالأاستخدمَ
َ.َاإلغالق

http://en.wikipedia.org/wiki/Josef_Albers
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مايرتس آيشر 
ESCHER., 

M.C. 

َفنَالجرافيكس

َ
َعمالهَبالحركةَالديناميكيةَ.أتظهرَفىَ-
َعمالهَ.أسالمىَفىَستوحىَمنَنظامَالفنَاإلا-
-َ َاللونين َاألاألاستخدم َبيضَو َو َدورَأسود َتبادل سلوب

َرضيةَلعملَالخداعَ.الشكلَوَاأل
تركيباتَالمستحيلةَومحاوالتَالتظهرَفىَلوحاتهَالعديدَمنََ-

َ. استكشافَالالنهايةَوالعمارة

 سوتو
Soto., J.R. 

الخداعَ
َالحركىَ

َ

َ
َعمالهَالحركيةَفىَالفراغأمصورَبصرىَاهتمَبتشكيلَ

 تاداسكى
Tadasky 

َ

َالخداع
َالبصرى

َ
َعمالهَوخاصةَشكلَالدائرةَ.أشكالَالهندسيةَفىَاستخدمَاأل

َاعتمدَعلىَتكرارَالخطوطَلتحقيقَخداعَالحركةَ.-

اللونينَاأل- األاستخدَم التدريجاتَكذلكَاستخَ،سوَدبيضََو دَم
َكثرَمنَلونَ.أوَأاللونيةَللونَواحدَ
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سيرجودى كامارجو 
Sergio 

DeCamargo 

َالنحتَ

َ
َاسطوانيةَ.َوحداتَأعمالهفىََاستخدم-
َواألسودَ.َاألبيضَاستخدمَاللونين-
َوالظاللَوتذويبَالمجسماتَعمالهَباالنعكاساتأتميزتَ-

َوالظاللَ.َالضوءَخاللَمنَالصلبة

ــــــطــــــبـــــــاعـــــــةَ أمين شعبان ال
َوالنشرَ

َ
َسلوبَالمواريةَلعملَالخداعَالبصرىَ.أاعتمدَعلىَ-
َالعمق- َخداع َحقق َخالل َمن َ َاعماله َفىَى التدريجات

َالمساحاتَوَالفراغاتَ.

ــــــــــاعــــــــــةَ منى أنور طــــــــــب
َمنسوجاتَ

َ
َادخلتَاستخدامَالتكنولوجياَ)الحاسبَااللىَ(فىَتنفيذَاعمالها

 عمالهم ونماذج لتلك األعمالداع البصرى واتجاهاتهم وما يميز أأهم فنانين الخ( يوضح 2جدول )

  -:نواع الزجاج المستخدم في العمارة  بما يتناسب مع التكنولوجيا المتقدمة دراسة لبعض أ -ثانيًا :

 -نواع الزجاج المستخدم فى العمارة :أ

وفرتَالتكنولوجياَالحديثةَتقدمااَالزجاجيةَفقدَ،َنواعَالزجاجَالتىَتستخدمَفىَالواجهاتَالمعماريةَهناكَالعديدَمنَأ
فىَأنواعَالزجاجَوخواصهَالطبيعيةَ وكذلكَأساليبَوطرقَإنتاجهَومعالجاتهَالفنيةَوالتقويةَواألمانَ،َوالكيميائيةَكبيراَا

نواعَالزجاجَنتيجةَلهذاَالتطورَيمكنَتقسيمَأبماَيساعدَفىَتحقيقَاالحتياجاتَالجماليةَوالوظيفيةَللعمارةَالحديثة،ََو
 :ََالتاليالتكنولوجىَكماَهوَموضحَفىَالشكلَ

َ

َ
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َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ( يوضح رسم تخطيطى النواع الزجاج التقليدى3الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نواع الزجاج المتقدم تكنولوجيا أ( رسم تخطيطى يوضح 4الشكل رقم ) 

 

تستخدمَفىَالعمارةَالداخليةَوَأَنواعَجديدةَمنَالزجاجشديدَفقدَظهرتَألىَالتقدمَالتكنولوجىَالنظراَإ كثرَتقدماَا
َ:(5َالخارجيةَكماَهوَموضحَفىَالشكلَرقمَ)

 أكثر تقدًمازجاج 

الزجا
َجَ

الليكو
َى

 

زجاجَ
حس
اسَ
َللحرارةَ

 

الزجاجَ
َالمرنَ

 

الزجاجَ
 الصلب

المراياَ
َ(الزجاج)

َالتفاعلية

 

 الزجاج التقليدي 

الزجاجَ
 الشفافَ

الزجاج 
 ىالرماد
و 

الزجاج 
 الملون 

الزجاج 
 الملوى 

 أنواع الزجاج 

التكنولوجيا وأثرها في 
تطوير الزجاج المستخدم 

 في العمارة 

تقنيات تطبيق 
على الزجاج 
لتحقيق منفعة 

 ة ىجمال

 زجاج الفالش

 الزجاج الضوئي 

الزجاج الماص 
 للحرارة

 الزجاج ذاتى التنظيف

 الزجاج المسلح 

 الزجاج المقسيى 

الزجاج العازل ذو 
 الستائر المدمجة  

الزجاج منخفض 
 اإلنبعاثية

 الزجاج المصفح 

الزجاج المقاوم 
للرصاص والطلقات 

 النارية  
الزجاج المقاوم 

 للحريق 

 الزجاج العاكس 

الزجاج العازل  الزجاج العازل 
 الموجه للضوء 
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َ
 كثر تقدمااأل ( رسم تخطيطى يوضح أنواع الزجاج  5الشكل رقم )

 -هم استخداماته :والجدول التالي يوضح أنواع الزجاج و خواصه و مميزاته وأ

 الشكل االستخدام الخواص

 الزجاج الماص للحرارة  .1

لهَمعاملَامتصاصَعالىَ -
َالشمسيةَ َلألشعة بالنسبة

لموجىَالقريبَذاتَالطولَا
َاأل َالمرئى َالضوء شعةَمن

 الحمراءَ.
َاإلَ - شعاعَيتسببَفىَزيادة

َالحرارىَداخلَالمبنىَ.

الواجهاتَ
المعماريةَ
 الخارجية

 طريقةَامتصاصَالزجاجَللحرارة

 نبعاثيةاال الزجاج المنخفض   .2

َمنََ- َبطبقة َبطبقة مغلف
َذاتَ َالرقيقة َالمعدنية األغشية
انبعاثيةَمنخفضةَلألشعةَذاتَ
َالطويلةَ َالموجية األطوال

(Long-Wave 
Radiationَ)َ

َاإلشعاعََ- َكمية َمن يقلل
َالحرارىَالمنبعثَمنَالزجاجَ

َفىَالعمارةَ يستخدم
َالواجهاتَ فى
َللمبانىَ الخارجية
السكنيةَوَالشركاتَ

 وَالبنوكَ.

 
 قطاعَلتركيبَالزجاجَالمنخفضَاالنبعاثية

 

أنواع الزجاج

االكثر تقدما

ةَالتفاعلي(َالزجاجَ)المراياَ
interactive glass

الزجاج الصلب 

metal glass

 flexibleالزجاجَالمرنَ
glass

زجاج حساس للحرارة 
temperature 

sensitive glass

زجاج ليكوى       
LIQUI Glass



 لعدد االول ا                  مجلة العمارة والفنون                                                                  

- 14 - 
 

 الزجاج الذاتى التنظيف  .3

َبتنظيفَ - َيقوم َلكى صمم
 نفسهَذاتياَ.

َتنظيفََ - َتكاليف َمن يقلل
َذاتَ َالمبانى واجهات

 طوالَالمرتفعةَ.األ
َالمخاَ - َمن َالتىَيقلل طر

َعمالَالنظافةَ يتعرضَلها
ثناءَتنظيفَالمبانىَيدوياَأ

َألنهَينظفَنفسهَذاتيا.

َفىَالعمارةَ يستخدم
َالواجهاتَ فى
َللمبانىَ الخارجية
السكنيةَوَالشركاتَ

 وَالبنوكَ.

َ
المراحلَالتىَيمرَبهاَالزجاجَالذاتىَ

 التنظيفَلتنظيفَنفسه

 الزجاج الضوئى  .4

عةَشيقومَبتحويلَاأل -
 .الشمسيةَلطاقةَضوئية

زجاجَاقتصادىَموفرَ -
 للطاقةَ.

َزجاجَصديقَللبيئةَ.َ -

يستخدمَفىَ
الواجهاتَالمعماريةَ

َ:الخارجيةَمثل
َاألبواب

َوالشبابيكَ

  والقبابَ
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 زجاج الليكوى  .5

حديثةََ- بتكنولوجيَا معالجتَه تتَم
َ.إلعطاءَشكلَوتأثيرَمجسمَ

َالزجاجََ- َعلى َتطبيقه يمكن
َ.المصفحَوَالمقسىَ

‚َمم6َ‚مم5ََمتوفرَبسمكَََ-
 .مم12َ‚َمم10َ‚مم8ََ

لوانَمختلفةَويمكنَأيتوافرَبَ-
 نَيتداخلَلونينَمعاَ.أ

ستخدمَفىَالديكورَي
فىَالحوائطَ

رضياتَواأل
َبوابَواأل

  الشبابيكَو

 
 بعضَااللوانَالمتوافرةَفىَالزجاجَالليكوى

 زجاج حساس للحرارة  .6

- َ َمختلفةَأله َمالمس َو لوان
َعلىَ َالقدرة َله َالزجاج هذا
َنتيجةَ َشكله َو َلونه تغير

 .لتغيرَدرجاتَالحرارةَ
َالزجاجََ - َهذا َضبط يمكن

َبحيثَبدَر َمعينة َحرارة جات
َبتغي َشكلهَََيريقوم َو لونه

َالحرارةَكلماَارتفعتَدرجة

- َ العمارةَفى
َوَ الداخلية
َعلىَ الخارجية
َكبيرةَ مساحات

. 
َديكورََ- فى

َحيثَ الحمامات
َلونهَ َبتغيير يقوم
َدرجةَ َحسب على

َ.حرارةَالحمامَ

رضياتَفىَاألَ-
حيثَيتغيرَلونهَ
كلماَسارَعليهَ

َ.شخاصاأل

 
َشكلَالزجاجَعندَالضغطَعليه

َ
المراحلَالتىَيمرَبهاََالزجاجَعندَ

َحرارةَمختلفةالتعرضَللماءَعندَدرجاتَ
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 الزجاج المرن  .7

،َلهَسمكَقليلَجداَجداَ -
 شديدَالصالبة.َو

مثلَالورقََ - يمكنَثنيهَوَلفَه
َ َنقلهَ، َعمليات َيسهل مما

 يضاَ.أوشحنهَ
يمكنَاستحدامهَمعَالزجاجَ -

َءاتضافةَطالإوَأالمصفحَ
َليه.إ

العمارةََفيََ -
الخارجيةَ
 والداخليةَ.

يستخدمَفىََ -
ثاثَوَاأل

القواطعَ
الزجاجيةَوَ

َكاونترَالفنادق

 
َمدىَمرونةَالزجاج

 المرايا )الزجاج ( التفاعلية  .8

هوَزجاجَمزودَبجهازَحساسَ
َمعَ َبالتفاعل َبدوره َيقوم والذى
َالموادَ َعرض َو المشاهد

َ َأاإلعالنية َعمل شكالَأو
 . جماليةَنتيجةَلهذاَالتفاعل

َفىَ - يستخدم
َاإلعالنَ مجال
َالواجهاتَ على
َوَ الداخلية

َالخارجية
دوراتَ،َللعمارةَ
المياه،َ

االستراحات،َ
واجهاتَ

َوَ المحالت
َالمعارضَ.

 
 تفاعلَالزجاجَمعَحركةَالمشاهد

َهم استخداماتهأنواع الزجاج و خواصه و مميزاته وأ( يوضح 3جدول )

 :ثالثًا: تحليل لبعض الواجهات المعمارية  المستوحاة من فن الخداع البصري 

خيرةَإلىَتناولَماَجاءَفىَفكرَمدرسةَالخداعَالبصرىَوَالتأثرَبهاَفىَاألَاتجهواَفىَالفترةقدَنَالمعماريونَأَيبينَ
عملَتصميماتَواجهاتَالمبانىَوَتحقيقَالخصائصَالفنيةَلهذهَالمدرسةَ،وَبناءَعلىَذلكَتناولتَالدراسةَفىَهذاَ

فىََتصميمهاَالفصلَعمليةَبحثَوَدراسةَتحليليةَلبعضَالمبانىَالمختارةَوالتىَتأثرتَبفنَالخداعَالبصرىَفى
منَخاللَتحديدَوصفَعامَللمبنىَوالتعرفَعلىَالفكرةَ،َهمَخصائصَهذهَالمبانىَمحاولةَللكشفَوَالتأكيدَعلىَأ

دراكىَوَنوعَالخداعَالمستخدمَومصادرَالفكرَاإلالتصميميةَالتىَقامتَعليهاَتصميمَواجهتهَالزجاجيةَومصدرهاَ،َ
اإلضافةَإلىَتكوينَالبناءَالمعمارىَمنَحيثَنظمَالتركيبَوَ،َالخصائصَالبصريةَمنَلونَوَإضاءةَوَشفافيةَب

َنوعَالزجاجَالمستخدمَوَمدىَتوافقهَالبيئىَ.
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 -:Water tower ( AQUA تحليل لمبنى اكوا تاور) 

 Water tower ( AQUA) اكوا تاور 

ى
بن
لم
با
ف 
ري
تع
ال

 

 

 الموقع

 / Chicagoمريكية )يات المتحدة األالوال –
USA ) 

 

 

 

 Studio Gang Architects المعماري

 ستوديو جانج للعمارة 

فندق، وحدات سكنية، مكاتب، جراج ومحطة  نوع العمل
 شحن سيارات كهربائية

 مليون قدم مربع 109 المساحة

 ا  متر 250ارتفاعه  األبعاد:

 ا  طابق 82

مددددددددددددددددددددة 
 المشروع

 

نائه عامبدأ ال  وانتهى  م 2006  عمل فى ب
 م  2010 عام 

 

ي
ير
عب
لت
 ا
ب
ان
ج
ال

 

         

 

 

 

 

 

الددددددفددددددكددددددرة 
 التصميمية 

 و

الدددمدددفدددهدددوم 
 الهيكلي.

 

تصددددميم ناطحة بواى أول سدددديدة تقوم  Gengeقام بتصددددميم الا المبنى المعمارية 
اسدددددددحاب بهلا االرتفاع ، والمبنى ي خل شدددددددك    حيث يتكون من مجموعة من   نحتيُّ

أما بالنسدددددددبة حركة المياه لاله المدرجات متموجة محاكاة المدرجات المتموجة و
خل ا ت  ناتج عن مجموعة األدوار المكونة لواجهة المبنى فهى  كل الموجى ال لشددددددد

ال تكون متسدداوية المسدداحات فهناو أدوار لها مسدداحة كبيرة بحيث  للمبنى المصددمم
 م .اقدأ  3خرى لات مساحة صغيرة جدا  تصل إلىا  و أقدم 12لى تصل إ

 

 Gengeللمعمارية Aqua Towerمبنى اكوا تاور الفكرة األولية لتصميم 
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 مصادر الفكرة التصميمية

ى
فن
 ال
مل
لع
ا

 
ى
بن
لم
 ا
نه
 م
ى
ح
تو
س
لم
ا

 

 

 

لددددددددوحددددددددة 
 :  ةللفنان

بريددددجيدددت 
رايدددددددلدددددددى 

Bridget 
Riley  

 اسم العمل:

السددددددددقددوط 
Fall 

 المقاس: 

141x14
 سم 0.5

 

 

األبيض ين جيت اللونياسدددددتخدمت الفنانة برد
سددددددود فى رسددددددم مجموعة من الخطوط و األ

على بعد مسافات متساوية ون حظ  المتموجة
موج يزداد كلمددا اتجهددت الخطوط من ن التأ

 ا  لو اسدددددددتخدمت خطوطأعلى الى أسدددددددفل كل
فكلما اقترب الخط من االتجاه  باسماو مختلفة

فقى يصدددددبط الخط سدددددميو بينما كلما اتجه األ
ا   وبالتالى فإن عالى االنحناء يصبط الخط رفي

ود سددددددداسدددددددتخدام الفنانة للون األبيض و األ
وخطوط متنوعة السدددددددمو واالتجاه أدى إلى 

حسدددداس الشددددديد بالتموج وشددددعور حدوث اإل
اد وك ن اله الخطوط تتحرو متجهة المشدددددددا

 سفل.لى أإ

 

 

يوضط لوحة السقوط للفنانة 
 بريدجيت رالى

 

 

 الشكل الخارجى للمبنى:

اسددددتوحت تصددددميمها للشددددكل الخارجى للمبنى من األحجار 
 الكبرى. SAAالمتآكلة لبحيرة 

  

 

 الكبرىSAAيوضط بحيرة  

يم
صم

 ت
ى
 ف
ى
اك
در
ال
 ا
كر
لف
 ا
در
صا
 م

 
ى
بن
لم
 ل
ية
ار
عم
لم
 ا
هة
ج
وا
ال

 

 

مددددددن خدددددد ل 
قددددددددددداندددددددددددون 
االسدددددتمرارية 

  واالتجاه

موعررررة من الخطوط تتكون الواجهررررة من مج
دراكهرررا بنررراء على قرررانون الموجيرررة التى تم إ

االسرررررررررتمراريرررة و االتجرررا  من خالل نظريررة 
من الجشرررررررررطررررالررررتو فتتكون تلررررك الخطوط 

مجموعة من النقاط المتصررلة تم إدراكها على 
 صيغة واحدة مستمرة فى نفس االتجا . نهاإ

 

تجاه فى قانون اإلسدددددددتمرارية و اال
 Aqua Towerمبنى اكوا تاور 
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أ
دم
خ
ست
لم
 ا
ع
دا
خ
 ال
ع
وا
ن

 

 

خدددددددددددددددداع 
 الحركة

 
 الحركة الموجية:

اسررتخدم عنصررر الخط لعمل الخداع من خالل 
شرركل موجات منتظمة فى  تكرار الخطوط على

نخفض فتحدث فقى حيث ترتفع و تاالتجا  األ
 حساس بالحركة .فجوات فراغية تعطى اإل

 

الحركة الموجية فى واجهة مبنى 
 Aqua Towerاكوا تاور 

 

 الخصائص البصرية :

  

 اللون

 

يض فى الخطوط الموجية باسدددددتخدم اللون األ
التى تمثددل أرضددددددديددات أدوار المبنى و اللون 

فى التجداليدد الزجاجيدة فى الواجهة، زرق األ
زرق بدحدديددددث يدحددقددق فدتددم تدوزيدع الدلددون األ

البحيرات االحسددددداس بمجموعات مختلفة من 
مددددا الخطوط الموزعددددة على الواجهددددة ، أ

فقددد اسدددددددتخدددم فيهددا اللون األبيض الموجيددة 
 مواج .ت كيد اإلحساس باألل

 

 الخصائص اللونية لمبنى اكوا تاور

Aqua Tower 

  

 الشفافية

 

 

من خ ل التجاليد  تظهر الشدددددفافية فى المبنى
الزجاجية المسددددتخدمة فيوجد ع قة عكسددددية 
بين مسدددددداحة الزجاج و الخطوط الموجية فى 

فافية  حيث تزداد الشددددددفافية فى تحقيق الشدددددد
جزاء التى تكون عندددادا الخطوط الموجيدة األ

جزاء  وغير بارزة للخارج أما فى األمنخفضة 
تكوين  ل موجيددددة ) ل لخطوط ا برز  ا ت تى  ل ا

تقل الشدددددددفافية حيث فلمبنى( االب كونات فى 
 . تقل مساحة الزجاج

 

يوضددط تحقيق الشددفافية فى واجهة 
 Aqua Towerمبنى اكوا تاور 
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ضدددددددداءة اإل
 والظ ل

 

الموجية مع ارتفاعها و انخفاضددددددها خطوط ال
اغية مما نتج عنه دى الى ظهور فجوات فرأ

ظ ل فى بعض األجزاء من خ ل تقددددارب 
جزاء نتيجة الخطوط و إضددددددداءة فى بعض األ

لتباعد الخطوط ، ويظهر الا بوضدددددددو  من 
ترة الشدددروق و الغروب عندما تسدددقط خ ل ف

ى واجهة المبنى مما يزيد شدددعة الشدددمس علأ
 .  بهارا و جماال  المبنى إ

 

االضاءة و الظ ل اثناء الشروق و 
 Aquaالغروب لمبنى اكوا تاور

Tower 

إل
 ا
كر
لف
 ا
در
صا
م

ية
ار
عم
لم
 ا
هة
ج
وا
 ال
ى
 ف
ى 
ائ
ش
ن

 

 

 

نظم تكوين 
الدددددبدددددنددددداء 
 المعمارى 

 

ت حيث المسددددتطي   متوازي خل المبنى شددددك   
سدددددددتخدددام يظهر فى شدددددددكددل نحتى نتيجددة ال

فتتكون  الخطوط الموجيددة فى تصدددددددميمدده ،
الواجهة من تجاليد زجاجية تم توزيعها بحيث 

وكدد نهدددا بقع زرقدداء توحى  جزاءهر فى أتظ
ا مجموعة من البحيرات وفى نهللمشدددددددااد أ

خرى من الواجهددددة تظهر الخطوط اجزاء أ
الموجية بشدددددددكل ملحوظ  وللو نتيجة لحركة 

خروج للخطوط اللى صددددمم لعمل الدخول و ال
لها دور مهم فى كونات فى  المبنى والتى البل

 وقد تم، لمبنى من صددددددددمات الريا  احماية 
عة  يدة عن أشددددددد تصدددددددميمها بحيث تكون بع

جزاء الشددمالية للمبنى الشددمس فنجداا فى األ
 جزاء الجنوبية أعمق من األ

 

الخطوط األولية للتقاطعات 
لخطوط الموجية ومحاكة حركة وا

شكال التموجات المياه واخت ف أ
م لمبنى اكوا لفكرة التصمي ةالمكون

 Aqua Towerتاور 

 

  

نددددددددددددددواع أ
الدددددزجددددداج 
المسدددددتخدم 
فى واجهددة 

 المبنى

 

 

زجاج من الكثر من نوع يسددتخدم الا المبنى أ
 فقد استخدم :

الية و الزجاج العاكس فى الجهة  الشددددددم -1
 .كونات الجنوبية للمبنى دون البل

 لتحسددددددين معامل التظليلالزجاج الملون  -2
 فى الجهة  الغربية.

الزجدداج المنقو   فى بعض سدددددددتخدددم ا -3
 جزاء.األ

النصدف كللو يسددتخدم الزجاج الشددفاف و -4
 خرى داخل المبنى شفاف فى أجزاء أ

  وكل أنواع الزجاج المسدددتخدم تم ط ئها
 بط ءات مخفضة االنبعاثية  .

 

 

توزيع تحليل للواجهة من حيث 
كونات فى التجاليد  الزجاجية و البل
 واجهة المبنى 
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نددددددددددظدددددددددم 
 الددتددركدديددددب
لددددواجددددهددددة 

 المبنى

 

 استخدمت الستائر الزجاجية 

  structural glazing systemالمتقدمة 

كثر من لا النظام يتيط الفرصددة ألسددتخدام أوا
من الزجاج )طبقات مزدوجة أو ث ثية( نوع 

فة الى مقاومة أحمال الريا  التى  باإلضددددددددا
 صلى .تتنتقل من األلوا  الزجاجية للمنش  األ

 

تركيب الزجاج فى واجهة مبنى  
 Aqua Towerمبنى اكوا تاور 

 

 

الددددتددددوافدددق 
 البيئي

 

 

 

 

ئة  مه مع البي الا المبنى يتوافق فى تصدددددددمي
فإنه يطل على بحيرة ميتشدددددددجن  المحيطة له

Michigan lake   من جهدددة و من جهدددة
لللو  Chicago riverخرى نهر شدددددديكاغو أ

عند تصددددددميمه اسددددددتوحت فكرته من الحركة 
الموجية و التجاليد الزجاجية الزرقاء للت كيد 
 على التوافق بينه و بين ما حوله فى البيئة.

 

لقطة منظورية لبحيرة ميتشجن 
Michigan lake   التى يطل

 عليها المبنى 

 

 Water tower ( AQUA تحليل لمبنى اكوا تاور) ( يوضح 4جدول )

 : رابعا : دراسة للخطوات المنهجية لعملية التصميم للواجهات المعمارية وعرض االفكار التصميمية

حيثَيعدَالفنَشكالاَمنَأشكالََالتعبيرَالجماليَفيَخلقَالعملَالفني،َنَالسمةَاألساسيةَللفنَوالتصميمَتكمنَفيإ
مَمجالينَمحددينَمنَالنشاطَاإلنسانيَفهماَتصال،َفالفنانَيعبرَوالمشاهدَيستقبل.َيمثلَكلَمنَالفنَوالتصمياال

اَاألساسيةَحيثَيعتمدَالعملَفيَالفنَعلىَإطارَونظامَفيَالتصميم،َوذلكَلتحقيقَسماتهَممتقاربانَفيَمفاهيمه
الجمالية،َومنَناحيةَأخرىَفإنَالتصميمَإمكانياتَجماليةَقويةََوَهوَفنَتخطيطَوتوضيحَتلكَاألفكارَ،َوَالعمليةَ

حلَلمشكلةَتصميميةََالمسلكَالتصميميَهوَمجموعةَالخطواتَاإلجرائيةَالتيَتمَاتخاذهاَنحوَإيجادَالتصميميةَأو
سالمىَالذيَاستفادتَمنهَفيَتصميمَواجهاتَتحملَفلسفةَالفكرَاإلَفيماَيختصَبالجانبَالعلمىَمعينة،َوخاصةَا

َمدرسةَالخداعَالبصريَ.

َوالتىَتتمثلَفيَ:َسالمىولذلكَتمَتحديدَأهمَالمالمحَالعامةَللفنَاإل
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الخروجَمنََواهتمَالفنَاإلسالميَبالنظرةَالتجريديةَفيَإدراكَالمحسوساتَحيث ، الم مط العامة للفن اإلس مي 
َبفنونَالزخرفةَالهندسية َيحرصَعلىَاالهتمام َتكامليةَوتعدديةَجمالية،َكما َالنسبيَإلىَالكليَفيَتحقيقَوحدة

وعةَالقةَبينَاألشكالَوتواصلَالوجودَالفنيَبينَالوحداتَالزخرفيةَالمتنوتشكيالتَالمنمنماتَمنَخاللَتجديدَالع
علىََلىَجانبَالفلسفةَالقائمة،َواَ الشكلَوالموضوعَبهدفَتحقيقَبنيةَالَنهائيةَمنَاألشكالَوالخطوطَواأللوانَفىَ

نماَترميَنزعتهَالعامةَإلىَتجريدَال الطبيعةََمشاهدَالحيةَفيالعقلَوالمنطقَوالفنَاإلسالميَالَيهتمَبنقلَالحياةَوا 
 حتىَالَيبقىَمنهاَإالَخطوطهاَالهندسيةَ.

لىَأساسهاَفيَالفنَاإلسالميَكانَنتيجةَللعقيدةَالوحدانيةَالراسخةَفيَروحهَوالتيَعَالتبسيط والتسطيط والتجريد
دىَالفنانَلبدأَاآلخرَوكانَالم،َقامَبعملَالتحويرَوالتعديلَلمعالمَاألشياءَبتعديلَنسبهاَوأبعادهاَوفقَمشيئةَالفنانَ

 المسلمَهوَالتجريدَفيَالشكلَالواقعيَواالبتعادَعنَتشبيهَالشيءَبذاتهَإلىَتمثيلَالكليَبالمطلقَ.َ

إنهَيقومَفولقدَفسرَأكثرَالنقادَأنَملئَفراغاتَالعملَالفنيَبعناصرَكثيفةَكانَدافعهَالفزعَمنَالفراغََالفراغ مل  
ةَاَبإضافةَعناصرَتشكيليةَفيَتصويرهَالتشبيهيَأوَبتفريغَعناصرَتجريديبمألَجميعَالفراغاتَفيَعملهَالفنيَإم

َنباتيةَأوَهندسية.

فيََالزخرفةَاإلسالميةَتعطيَاإلحساسَالتلقائيَبأنَهناكَحركةَمطلقةَمتحررةَمنَكلَقيدأي نقطة في نَإَالحركة
 .إطارَالنسقَالزخرفي

 .اظروالتكرارَوجدَفيَالزخرفةَاإلسالميةَتحقيقاَلمبدأَالتنهوَتجسيدَمثاليَلفكرةَالعودةَاألبديةَ،ََالتكرار 

يَصورةَواحدةَ،َفإذاَكانَالتكرارَفيَالزخرفةَاإلسالميةَالَيتسببَفيَالرتابةَأوَالمللَ،َفالتكرارَهناَالَيعنَالتنوع 
ويقعَالتنوعَبينَالوحداتَالزخرفيةََ، متنوعََ، علىَالسطو َلكنَه الموجودَة الوحداتََوعَهائلَبينتنفهنَافيَكلَالمشاهَد

َ.َالمختلفةَيقابلهَتكرارَمتواصل

يةَفقبلَأنَيتمَالتفكيرَفيَعملَتصميمَهناكَعدةَمتطلباتَيجبَدراستهاَحتىَنستطيعَالخروجَبفكرةَتصميم الوحدة
لَتتناسبَوالقيمَالجماليةَالمستوحاةَمنَفنَالخداعَالبصريَوبخصائصَورو َالفنَاالسالميَ،بدراسةَمقوماتَالعم

ااَمنَحيثَالبعدَالبنائىَالمادىَللتصميمَفهذهَالمتطلباتَيجبَأنَتكونَفيَحيزَالمصممَاستعدادَنيَالتصميميالف
َ(6التخاذَقرارَوضعَالفكرةَالتصميمية.َكماَهوَموضحَفىَالشكلَ)
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َ( يوضح البعد البنائي والمادي للتصميم 6الشكل) 
 

البعد البنائى و 
المادى للتصميم 

األسسَالجماليةَ

اإليقاع

االتزان

الوحدة

التناسب

األسسَاإلنشائيةَ هيكلَالتكوينَ

الشكلَوَاألرضية

التوافقَوَالتباين

هاَالمحاورَالتىَيبنىَعلي
النظامَالتصميمى

التصميمَوَالشبكياتَ
الهندسية

ةَوَالعناصرَالتشكيلي
بناءَالتصميم

النقطةَ

الخطَ

المساحة

الحجم

الضوءَوَالظل

الملمس

اللونَ

الفراغ
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البصري الزجاجية المعمارية المستلهمة من فن الخداع  ومن هنا يمكن عمل خطوات منهجية لتصميم الواجهات
 :  سالميمستفيدا من خصائص الفن اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َ

َ

َ
َ

تصميم 
عمارة 
 افتراضية

معايير 
 التصميم

 

 معيار جمالي

 معيار وظيفي 

 معيار تكنولوجي

تجميل 
واجهة 

 لعمارة قائمة

 التطبيق

فن الخداع االستفادة من 
البصري وخصائص 

 س ميالفن اإل

 للتصميمتخطيط أولي 

وضع االفكار 

 التصميمية

 تطوير التصميم

 مستندات التنفيل

 الرسومات التنفيلية

اعمال فنانى مدرسة 
 البصريالخداع 

 

خصائص الفن 

 االس مي

دراسة للمشك ت 
وتحديد أام المتطلبات 
المؤثرة في تصميم 

 الواجهة المعمارية 

 اتجاه التصميم

 تقييم االفكار التصميمة

ختيار أحد  األفكار ا
 التصميمية

 

لي التصميم التوصل إ

 النهائي

* نوع الزجاج 
 المستخدم 

التقنيات * 
المستخدمة فى  
 مظهر األسطط 

* نظام 
 التركيب 

 االتجاه* 

 التصميمى  

 للواجهه

 المعمارية 
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فيد من خاصية عمال الخداع البصرى والمستة العمارة االفتراضية من أاستلهام بنائي -تجا  االول :اال 
َسالميالتراكب في الفن اإل

َ
َ

َ

َ

َ

َ

ا
ى
بن
لم
با
ف 
ري
تع
ل

َ

 الشروق الموقع

 

 

 فندق سياحى افتراضى نوع العمل

 دور 14 االرتفاع

 

يوضط رسم كروكى للفكرة 
 التصميمية ) مبنى افتراضى (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضط الفكرة التصميمية 

 ) مبنى افتراضى (
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 الفكرة التصميمية 

 و

 المفهوم الهيكلي.

َمتوازىَ َمن َمجموعة َعن َعبارة َللمبنى َالخارجى الشكل
َفىَالمستطيالتَالت َمتداخلة َبطريقة َتركيبها تجاهَاالىَتم

َ َفى َليكون َللتصميم َشكلَالرأسى َعلى َمجسمين النهاية
َبعضهم َفوق َمكررين َاستخدامََاخماسى َإلى باإلضافة

َمنَاألممج َ)األوعة َاأللوان َالبنفسجىَ(َزرقَو خضرَو
 .بدرجاتهمَالفاتحَوَالغامقَمنهاَ

 
مجموعةَمنَمتوازىَالمستطيالتَالتىَتمَتركيبهاَيوضحَ

) مبنى افتراضى ( للفكرةََبطريقةَمتداخلة  

ى
فن
 ال
مل
لع
ا

 
ى
بن
لم
 ا
نه
 م
ى
ح
تو
س
لم
ا

 

   َ

 

لوحة للفنان : 
كتور يف

 Victorىفازارل

Vasarely 
كبل اسم العمل :

 Kepleجشطالت

Gestalt 

 المقاس :
 سم 160×160:

استخدمَالفنانَفىَهذهَاللوحةَثالثَطرقََلتحقيقَالخداعَ
َلتحقيقَ َالمنظور َاستخام َهى َاألولى َ،الطريقة البصرى

مسطحَثنائىََاألبعادَ،َاماَالتجسيمَالثالثىَاألبعادَعلىَ
َلأللوانَ َالظلية َالتدريجات َاستخدام َهى َالثانية الطريقة
)االزرقَ،االخضرَوَالبنفسجىَ(َ.،َاماَالطريقةَالثالثةَفهَ

َتحقيقَخداعَالمستحيالتَ.

َ

لوحة للفنان 
 Victorىكتورفازارليف

Vasarely 
 Kepleكبل جشطالت

Gestalt 
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من خ ل قانون : 
 التشابه 

 

 

 
خداع تحقيق  -

 العمق اإليهامى

خداع  -
 المستحي ت

 

 

من خالل تجميع األجزاء في أنماط على أساس التشابه  -
 بينها وذلك لتسهيل عملية إدراكها .

 .من خالل المنظور و التدريجات اللونية -

 سالميكما في خصائص الفن اإل ل التراكبومن خال -

 

 ( ) شكل

مصادر الفكر اإلدراكى و نوع الخداع للفكرة التصميمية 
 ) مبنى افتراضى (مبنى    لل

َالخصائص البصرية :

 اللون

 

يظهر المبنى فى النهار 
ما فى باللون األزرق أ

الليل فيتحول المبنى إلى 
مجسم نحتى ملون من 

تدريجات خالل 
األلوان لمجموعة من 

زرق ، األخضر )األ
 ،البنفسجى ( .

 

يوضح الدرجات اللونية المستخدمة فى الفكرة 
 التصميمية للمبنى

 الشفافية

 

يحقق المبنى الشفافية 
الكاملة من خالل الزجاج 
الذى يغطى المبنى 

 بالكامل .

 

 الشفافية لمبنى الفكرة التصميمية 
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 االضاءة والظ ل

ثناء ة هذا المبنى أإضاء
النهار إضاءة طبيعية 

من خالل الزجاج 
األزرق الذى يغلف 

المبنى بالكامل ،و فى 
الليل تستخدم اإلضاءة 

الصناعية فى داخل 
ما الواجهة فقد أالمبنى ، 

صميمها بحيث تم ت
تظهر من خالل ثالثة 

و  ألوان و تدريجاتها
 ذلك بواسطة استخدام

عواد مجموعة من أ
 LED ال

 

نى يوضح إضاءة المب 
 الليل  اثناء 

إل
 ا
كر
لف
 ا
در
صا
م

ية
ار
عم
لم
 ا
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ج
وا
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ي
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نظم تكوين 
 البناء المعماري

 

دور ،عبارة عن تكوين من متوازى   14المبنى يتكون من
فى النهاية بناء على شكل  المستطيالت المتداخلة و التى تكون

 فوق بعضهم ، تم تجليد المبنى بالكامل بالزجاج خماسي
 المتغير اللون فى الليل .زرق األ

 

الزجاج نواع أ
المستخدم فى 
 واجهة المبنى

 

عازل للصوت ،مخفض  (يستخدم هذا المبنى زجاج 
 االنبعاثية(.
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111 

نظم التركيب 
 لواجهة المبنى

نشائى المجمع بلحام السيليكون يستخدم الزجاج اإل
silicon bonded glazing (structural glazing 

) 

 

فيد من خاصية عمال الخداع البصرى والمستم بنائية العمارة اإلفتراضية من أاستلها -تجا  االول :يوضح اال ( 4دول )ج
 سالميالتراكب في الفن اإل
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ى( مستفيدا ستخدام ) الخداع الهندسمعالجات معمارية مستوحاة من تحقيق الخداع البصرى با -الثانى:تجا  اال 
 -:سالمي من بعض خصائص الفن اإل

 ولي :الفكرة التصميمية األ 

 
 سالمية وتحقيق الخداع الهندسي( تجريد للنجمة اإل 8شكل ) 

ركَالفكرةَالتصميميةَعلىَتحقيقَالخداعَالهندسىَمنَخاللََاستخدامَالخطوطَالهندسيةَالمنحنيةَوَالتىَتتحَتعتمد
الغامقَالتىَتتحركَفىَاتجاهَمنهاََوََالفاتحيةَلكَالتضادَالناتجَمنَالدرجاتَاللونحركاتَدائريةَداخلَالتصميمَكذ

َدائرىَداخلَالتصميمَمماَيجعلناَنشعرَبتذبذبَفىَالرؤيةَللتصميمَ.

ََََََ
 ةي( بدائل تصميم 9شكل ) 

 الفكرة التصميمية الثانية :

َ
 الخداع البصريسالمي وبرؤية فن دام تكوينات هندسية بروح الفن اإل( الفكرة  التصميمية الثانية باستخ 10شكل ) 
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إلىَمجمَو مساحاتَالتصميَم التصميميةَعلىَتقسيَم الفكرَة أةَعتعتمَد التىَتضَم ساليبَمختلفةَمنَالتكويناتَالهندسيَة
منَخاللَالحركةَاإلشعاعيةَالناتجةَمنَالخطوطَفىََهندسيًّاَاَافنجدَخداع،َلتحقيقَالخداعَالبصرىَفىَالتصميمَ

التىَتعطىَاإلحساسَبالحركةَونجدَحجامَفىَالخلفيةَوَرَمختلفةَاأل،َوَأيضاَمنَخاللَمجموعةَالدوائالمثلثَ
تحقيقَاإل اَ،سلوبَالمنظورَالخطىلَالمربعاتَوَالمستطيلَبإستخدامَأحساسَبالعمقَمنَخالأيضَا لدائرةَالكبيرةَامَا

 بالذبذبةَلعينَالمشاهدَ.َاَاحساسعطىَإسلوبَالمواريةَالتىَتفقدَاستخدمَفيهاَأ

 الثالثة :الفكرة التصميمية 

 

   
ًا هندسيًّا نجد خداعحيث  ( مجموعة من التصميمات المستوحاة من فن الخداع البصري وبخصائص وروح الفن االسالمي 11شكل )  

ق من خالل من خالل مجموعة الدوائر المختلفة االحجام فى الخلفية و التى تعطى اإلحساس بالحركة ونجد ايضا تحقيق االحساس بالعم
 .سلوب المنظور الخطى و لتحقق فكرة تصميم بالطات زجاجية تستخدم في الواجهات المعمارية الزجاجيةالمربعات و المستطيل باستخدام أ

 -: النتائج

 عمالَالفنيةَ.مةَفىَتحقيقَالخداعَالبصرىَفىَاألساليبَوَالحيلَالمستخدهمَاألأالتعرفَعلىَ -1
علىَالتحملَوََوَالقادرنواعَالزجاجَالمتقدمَالمستخدمَفىَالعمارةَأالتوصلَإلىَمجموعةَمستحدثةَمنَ -2

 حمالَالمبنىأنقلَ
اريةَتتحددَبناءَعلىَالغرضَالذىَلواجهاتَالمعماإنَالمتطلباتَالوظيفيةَللزجاجَالمستخدمَفىَتصميمَ -3

 ليَبعضَالمعطياتَللواجهاتَ.،َوبذلكَتوصلَالبحثَإَجلهَالمبنىأنشئَمنَأ
ساسيةَفىَبناءَوتشكيلَناصرَاألنَيستندَإلىَدراسةَمنهجيةَللعأمَناجحَيجبَإنَالحصولَعلىَتصمي -4

 .َالتصميمَوَالبعدَالبنائىَللتصميم
منَ،ََمكنَالتوصلَإلىَمنهجيةَللتصميمَيمكنَمنَخاللهاَعملَتصميماتَلواجهاتَمعماريةَزجاجيةأ -5

االحتياجاتََسالميَلسدإلفنَالخداعَالبصريَوخصائصَالفنَاخاللَتطويعَالتكنولوجياَواالستفادةَمنَ
َ.فكارَالتصميميةفيَاألالوظيفيةَوالجماليةَ
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 :  التوصيات

 ستفادةَمنَالخطواتَالمنهجيةَللتصميمَللتوصلَإلىَتحقيقَتصميماتَناجحةَ.بضرورةَاالتوصيَالدراسةََ -1
َفيَنظم -2 َوالمستحدثة َالمتقدمة َوالتكنولوجيا َالجوانبَالمعرفية َبالتأكيدَعلىَزيادة التركيباتََتوصيَالدراسة

َالمختلفةَللزجاجَفىَالواجهاتَالمعماريةَ.
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