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 مقدمة 
أول الفنون التي عبرت عن حاجة اإلنسان إلى ذلك النسق القيم الذي تنعكس فيه الثقافة لتصميم يعتبر فن ا

شك  في وعى األفراد والجماعات على شكل منظومة متكاملة من القيم الروحية والمعرفية والجمالية واألخالقية وال
لفكر والجمال في الجمع بين تطور ا أن المعادلة الصعبة التي يسعى فن التصميم إلى تحقيقها على مدى تاريخه

تسلسل منهجي دقيق تلك هي إطار  وهى القانون الداخلي لألشياء وشبكتها المنطقية التي تعمل فيوالفائدة، 
إلى تطوير كل األشياء التي من حوله باكتشاف نظريات ومواد  سعيه المستمر اإلشكالية التي ومازال اإلنسان في

طلقات فكرية ومعايير نظرية جديدة، تمكن اإلنسان ميم مع تلك المعارف تكونت منالتص وكنتيجة لحوار جديدة.
من خاللها من الحصول على وفرة هائلة من العملية اإلنتاجية على مستوى الفن والجمال، ولم يعد التصميم كفن 

ة إلى وقائع تدخل في يعنى تلك المهارات الحرفية اإلبداعية رغم أهميتها القصوى كترجمة لتحويل األفكار النظري
 صميم التجربة اإلنسانية. 

تشكل أعمااًل فنية تحمل بداخلها العديد من األساليب الفنية  التى المعاصرة الزجاجيةالجداريات دور  يأتيو 
 ال بين المتلقي والبيئة المحيط بها.أداة اتصما يجعل منها  المتنوعة ذات قيم فنية وجمالية عالية

 -كمن في التساؤل اآلتي:وكانت مشكلة البحث ت
المصرية  الهوية لتأكيدمبتكرة  تفعيل النظريات العلمية ) نظرية المورفو( فى تصميم جداريات زجاجية كيف يمكن

       المعاصرة ؟ العمارة في
 -وتحدد هدف البحث في :

  ستفادة منها في ثم كيفية اال في الفنونوتحقيقه التصميم )المورفوجى( دراسة األساسيات التي قام عليها
 .الحلول التشكيلية المعاصرة للجداريات

 وللتوصل الي الهدف وحل مشكلة البحث يجب عمل الدراسات االتية:
  نظريةمفهوم الاواًل: دراسة . 
  ًالمورفونظرية مفهوم دراسة : ثانيا. 
  ًدراسة ماهية الجدارية وانواعها .ثالثا : 
 جاجية المحلية والعالميةالجداريات الز لبعض : دراسات تحليلية اً رابع. 
 وعرض االفكار التصميمية للجداريات الزجاجيةدراسة للخطوات المنهجية لعملية التصميم : اً خامس 
 دراسة تجريبية وتطبيقية :اً سساد. 
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 :مفهوم النظريةاواًل: دراسة عن 

  هناك العديد من التعريفات التي صيغت لمصطلح "النظريةTheory" تبعًا لمعجمم ،Longman  : تعمرف النظريمة
بأنها "مجادلة لها أسباب ، والغرض منها شرح الحقيقمة أو الحمد ، وهمى الفكمرة التمي لمم تثبمت صمحتها بعمد: أو 

 "هي القواعد العامة يتبعها التطبيق". 

 الحمماالت  وتعمرف أياممًا بأنهمما "توامميح لمشمكلة بنمماءًا علممى مشمماهدات وتجممارب"، أو همي "حالممة أو مجموعممة مممن
 تستخدم لوصف ظاهرة وتعد النظرية مقبولة طالما أمكن التحقق من صحتها".

 ( المعرفة االفترااية غيمر المحققمة وتعرف بأنها نسق من المعرفة المعممة وتفسير للجوانب المختلفة للواقع  ،)
وقممت نفسممه ارتباطممًا الواقممع روحيممًا أو عقليممًا وتممردد  لتممرتبط فممي التختلممف عممن الممارسممة ممما دامممت تعكممس  وهممى

 بالممارسة التي تاع مشكالت ملحة أمام المعرفة. 

  فالنظريممة وليممدة ظممروف تعامممل فكممر وهممى تتاممح مممن داخممل مجتمعهمما إال أنهمما تتجمماوز عهممدها بقممدر ممما تتوافممق
ممممع الواقمممع التجريبمممي، وتفقمممد نتيجمممة تطبيقيمممه جمممزءًا ممممن مفاهيمهممما أو حتمممى مجملهممما بقمممدر مممما تمممتمكن  اأطروحاتهممم

ارب المسممتقبلية مممن دحاممها جممزءًا أو كمماًل وهكممذا يمكممن اعتبممار النظريممة مفهومممًا متحممررًا إذ ال ينممدفع الفكممر التجمم
 نحو تثبيت النظرية باعتبارها مسألة قائمة باستقالل عن الظروف التاريخية التي أنجبتها.

 العوامل المؤثرة في الممارسة النظرية:
  ة التي تبدأ منها عملية التغيير. اإليديولوجيمجموعة المفاهيم العلمية أو 

 . إجماع المفاهيم التي تؤسس وحدة النظرية العلمية المتناقاة 

  المعرفة التي حصلت عن تأثير فعل المفاهيم التي تحددها إشكالية العلم بتاريخ تلك المرحلمة ممن تطمور العلمم
  في النظريات الموجودة.

رى بواممعها الحلممول البديلممة القائمممة علممى مالحظممة الحالممة السممائدة اخممتالف النظريممة عممن الفعاليممات والتممأثيرات األخمم
للعلممم أو التقممدم بنممماذج فكريممة جديممدة تقممرب وجهممات النظممر بسممماتها المهمممة إلممي أنهمما تأمليممة وتنبوئيممة وذات طبيعممة 

 وسطية تميز الفعالية النظرية للتاريخ والنقد.

 وتستخدم النظرية في ثالث مجاالت: 
  تشير إلى نموذج(model)  إلدراك الحقيقمة بققحمام بنيمة فكريمة معينمة اممن الواقمع وهمذا يكمون بتوجهمات فلسمفية

 في البح  عن الحقيقة. 

  تشمير للتنبممؤ(prediction)   بحممدو  نتممائ(results)  معينممة بسممبب علممة معينممة(cause)  وغالبممًا ممما يشممير إلممى هممذا
 المجال بالفراية. 

  يشير إلعطاء وصف مسبق(prescription)  للفعل، وتتجه النظرية عمومًا للبح  عن مبادئ أو قواعد معينة
 . يتفق عليها

علمى بعمض تؤكمد بعض النظريات التمي قاممت عليهما بعمض الممدارس واالتجاهمات الفنيمة الحديثمة ومن هنا نجد ان 
المفممماهيم فممممي مجممممال التصمممميم وأوجممممدت مممممدركات جديمممدة وعالقممممات ذات أشممممكال مبسمممطة أاممممافت لتلممممك األشممممكال 

 ياغات جديدة كعوامل اإلحساس بالحركة وغيرها في مجال التصميم مثل نظرية المورفو. ص
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 مفهوم النظرية المورفو: عن ثانيًا: دراسة
لقمممد انبثمممق عمممن دراسمممة الطبيعمممة العديمممد ممممن المجممماالت المرتبطمممة بمممالمظهر البنمممائي الجينمممي المممداخلي والمظهمممر 

تقنيات ومهارات وعلوم تقنية لالنتقال من الطبيعة إلمى التصمميم،  التركيبي الخارجة للعناصر الطبيعية التي تتطلب
)المممور فوجنتيممك( وهممو نممات  عممن العمليممات الحيويممة ،  ولقممد أنتجممت تلممك الدراسممة العديممد مممن المجمماالت منهمما الشممكل

العامموية التممي تنشممأ مممن نشمماط أعامماء الكممائن الحممي كلهمما بوصممفها نظممام عامموي متكامممل ويسمماعد المصمممم علممى 
نتماج  تتبع المفمردات والعناصمر والمنظم البنائيمة، حيم  ينشمأ ممن خمالل انتظمام مفمردات الطبيعمة داخمل بيئمة النظمام وا 

 .  مستويات من األنماط الهندسية المسطحة أو المجسمة، ويشير إلى إنتاج نظم جيدة في مجال التصميمات
على العمليات الحيوية التي تنشأ من نشاط  ينت  عن دراسة التصميم )المورفوجى( دراسة النظرية العاوية القائمة

أعااء الكائن الحي كلها بوصفها نظام عاوي متكامل، و الذي يساعد المصمم على تتبع المفردات والعناصمر، 
والنظم البنائية لتقديم تصميم معاصر وذلك من خالل انتظام مفردات الطبيعمة داخمل بيئمة هندسمية فمي نظمام بنمائي 

نتمماج مسممتويات مممن األنممماط هندسممي يتشممكل مممن عناصمم ر وهيئممات وأنممواع متعممددة مممن التقسمميمات داخممل النظممام، وا 
 الهندسية المسطحة أو المجسمة تشير إلى نظم جديدة في مجال التصميمات الزخرفية. 

( للمصمم ودراسة الجوهر الداخلي للعناصر   Morphoginatic Design ويقدم مجال )التصميم المورفوجينى
 اوية الستخالص نظمها الهندسية المجسمة التي تشكل وفقًا لها خالياها ومفرداتها. الطبيعية الع

إمكانية تتبع الهيئة الشكلية الخارجية  ( للمصمم  Morphoginatic Design ويعطى مجال )التصميم المورفوجينى
 . سطحةومظاهرها المجسمة في الهواء مما يعطى أبعادًا جديدة للمصمم في مقابل التصميمات الم

كما يمنح أياًا هذا المجال للمصمم االنتقال من التصميمات المجسمة التي تحتوى على الفراغ أبعاد ثالثية 
نتاج شبكات مرنة متحركة في الفراغ مستوحاة من الشريط الوراثي داخل الخلية.   وا 

 ثالثًا: دراسة ماهية الجدارية وانواعها :

أى أن الجداريات هي أعمال  ": "على أنه كل ما يتعلق بالجدران"Mural"ورد القاموس العام معنى الجدارية 
تتعلق بمعالجة الجدران ذاتها بصورة مباشرة دون اللجوء إلى تنفيذها على لوحات مهما كبر حجمها ومساحتها ثم 

 .: "بأنها صورة زيتية جدارية""Mural"تثبيتها على الحوائط، أما قاموس المورد فقد عرف معنى الجدارية 
إن الجدارية هي عمل فني يتم تنفيذ  على الجدران مباشرة، وهى ذات مساحة كبيرة في الغالب وغير محددة 
ن شغلت جزءًا منه، أو  بأطر، وتحتاج لوسيط لتنفيذها على الحوائط، و يتم تنفيذها على الجدران مباشرة حتى وا 

رة مثل األعمدة والكمرات أو الفتحات المعمارية كان الجدار غير مسطح بالكامل نتيجة لوجود أجزاء بارزة أو غائ
 المختلفة، أو حتى تم التنفيذ على مسطحات عديدة مثل استخدام أوجه وجوانب مبنى ما في تنفيذ جدارية واحدة. 

بأنها: "الرسم الذي يتم تنفيذ  مباشرة على الحوائط"  "Mural"معنى الجدارية  "Active Study"وُيحدد قاموس 
د على أحد أهم خصائص الجداريات حي  أنها ترسم، وتنفذ مباشرة على الحوائط دون غيرها من وهو ما يؤك

الُمسطحات مثل األبواب، أو النوافذ، كما أنها جزء ال ينفصل عن الجدار أو المبنى الذي قد تشغل مساحته الكلية 
 أو جزء منه. 

ر في إطار فني للوصول إلى رؤية بصرية ان العمل الجدارى هو مجموعة من المفاهيم المحسوسة التي تصو 
ملموسة مع اختالف الوسيط المستخدم في إنتاجها، أي أن اللوحة الجدارية تواح المفاهيم البيئية المحيطة بنا 
بما تحتويه من حلول ومشكالت وتعمل على التحفيز للوصول إلى تطوير السلوك اإلنساني وتعزيز الفكر الثقافي 

 .تجاهات االجتماعية والصحية والمهارات السلوكية والسياسيةللمجتمع في مختلف اال



 لعدد الثامن ا                                            مجلة العمارة والفنون                                                                

4 
 

  ويمكن استخالص تعريف إجرائي عام ومحدد للجدارية بأنها:
 "عمل فني ُمرتبط ارتباطًا عاويًا وماديًا بالجدران المعمارية المختلفة ومعنويًا بالمتلقى".

 أهداف الجدارية:
 ة. تطوير المجتمع من الناحية االجتماعية والصحي -1

 ربط الهياكل السياسية واالجتماعية واالقتصادية مع الهياكل الفنية.  -2

 بناء الثقة بالنفس والفكر والمجتمع.  -3

حياء البيئة الحاارية والتنمية االقتصادية.  -4  تعزيز اإلدراك وا 

كيفية استعادة الحس المجتمعي والحد من التوتر العنصري وتوطيد المفهوم المجتمعي تجا  القاايا  -5
 عاصرة. الم

 إحياء الثقافة المجتمعية لتعميق الحرية لدى الجمهور. -6

  :تصنيف الجداريات
تتنوع الجداريات وتختلف وفقًا لمعايير متعددة، فقد تتنوع وفقًا ألساليب تنفيذها، وتقنيات استخدام ومعالجة 

ة المختلفة، أو من خالل انتماءاتها الخامات، أو قد تتنوع وتتعدد أنواعها وفقًا لوظائفها وأدوارها داخل وخارج األبني
 . للحاارات أو االتجاهات الفنية، وهكذا.... يمكن تصنيف الجداريات وترتيبها وفقًا لمعايير مختلفة

 أنواع الجداريات وفقًا ألماكن تثبيتها: 

داخل المباني ،  يمكن تقسيم الجداريات وتحديد أنواعها وفقًا للمكان المثبتة فيها إلى جداريات داخلية أي ُمنفذة
وجداريات خارجية أي المنفذة على الجدران الخارجية للمبانى، وفى كال النوعين من أنواع الجداريات تتعدد وتتنوع 

 (. 1نشئت الجداريات من أجلها شكل )أشكال الجداريات وفقًا لطبيعة األماكن التي أ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاالجداريات وفقًا ألماكن تثبيت ( يوضح أنواع1شكل )

 

 

 

 جداريات خارجيــة 

Outside Mural 

 

  Conception 

 

  ثبيتهاأنواع الجداريات وفقاً ألماكن ت

 

وهىىىىج الجىىىىداريات التىىىىج تىىىىرتب  

باألسىىىىىىى ل الداخبيىىىىىىىة لبمبنىىىىىىىج 

المعمىىىىارا كمىىىىىا ت ىىىىتم   بىىىىىج 

 قف واألرضياتاألس

الجىىىداريات التىىىج تىىىرتب  وهىىىج 

لبمبنىىىىج باألسىىىى ل  الخارجيىىىىة 

المعمىىىىارا كمىىىىا ت ىىىىتم   بىىىىج 

 األرضيات

 

 

 جداريات داخبية 

Inside Mural 

 

  Conception 
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 لوظائفها وأدوارها وموضوعاتها: أنواع الجداريات وفقاً 
لقممد تنوعممت أدوار الجممداريات وتعممددت وظائفهمما عبممر مختلممف العصممور، والحاممارات، فهممي فممي فنممون الحاممارات 
ثبمممات فلسممفتها وتأكيممد مفاهيمهممما، مممن خممالل القصمممص الممديني، والممممورو   القديمممة كانممت تهمممدف لخدمممة العقيممدة، وا 

عمممادات والتقاليمممد ، ويمممرتبط تمممأثير العواممممل الوظيفيمممة فمممي الجمممداريات ارتباطممما مباشمممرا بمممالتعبير واإليحممماء الشمممعبي، وال
المطلوب ومدى تالءم الخطوط واأللوان المختارة مع ما يمارس خلف تلك الواجهة من أنشطة, وبالتالي ونظرا الن 

وظيفتممممه, فانممممه مممممن الاممممروري توافممممق كممممل نمممممط مممممن أنممممماط العمممممارة يتسممممم بممممبعض السمممممات اإليحائيممممة المرتبطممممة ب
هممذا باإلاممافة لممدور الجممداريات فممي نشممر المموعي ، التصممميمات الجداريممة مممع المتطلبممات اإليحائيممة لوظيفممة المبنممى
وتنميمة الحممس التمذوقي لمدى األفممراد، أو أدوارهما فممي  بالثقافمات والفنمون المختلفممة، فاماًل عممن إبرازهما للقميم الجماليممة،

، وربمط المنشم ت بوظائفهما وتاريخهما ، ويمكمن أن تصمنف التصمميمات الجداريمة تبعمًا للبعمد  زخرفة وتجميل المباني
 (.2ومواوعاتها شكل رقم)واتجاهاتها  الوظيفي وفقًا ألدوارها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح أنواع الجداريات وفقًا لوظائفها وأدوارها وموضوعاتها2شكل)

 المحلية والعالمية:لزجاجية اًا: دراسات تحليلية لبعض الجداريات رابع
لجداريات الزجاجيمة المعاصمرة العالميمة والمحليمة لتحديمد واقمع الجداريمة الزجاجيمة فمي عالمنما بعض ادراسة تحليلية ل

 ىورؤ  تممممت معالجتهممما , والعناصمممر المعاصممر, ممممع التركيمممز علممى أنمممواع المبممماني لتحديممد ماهيمممة المواممموعات التممي
لتأكيد فكرهم ومفهموم الجداريمة , وتحديمد واقعهما الحمالي وتمأثير العواممل للعناصر و  اختيارهم وصياغتهم الفنانين في

تجاهاتها وموضوعاتها  أنواع الجداريات وفقًا ألدوارها وا 

 
 جداريات تؤكد الدور العقائدى والرمزى والتعبيرى

 سجل االحداث التاريخية والسياسيةجداريات ت 

 جداريات تؤكد الدور االجتماعي 

 جداريات تؤكد الدور التعليمي 

 جداريات تؤكد االتجاه التعبيرى 

 

جداريات تتناول تجميل وزخرفة المبانى وعالج عيوب اإلنشاء 
 المعمارى

 

 

 جداريات تهدف ربط المنشأ بوظيفته

 

 

 دىجداريات تؤكد االتجاه التجري

 جداريات تؤدى الوظيفة االعالمية واالرشادية   
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و الظروف المحيطة من تقدم تكنولوجي وتغييرات في األحدا  السياسية , واالجتماعية, واالقتصادية, علمى تطمور 
 .مفهومها ووظائفها وأساليب معالجتها

 ( الجدارية المحلية:أ)

 ردمياط رأس الببانوراما 

رية
جدا

 بال
يف

تعر
ال

 

 مدخل مدينة رأس البر الجديد. الموقع المعماري

 جدارية . نوع العمل

 مجموعة من الفنانين الشباب تحت إشراف الدكتور حسام الدين فاروق النحاس. اسم الفنان

 متر. 80 األبعاد:

 م. 2014 العام

 
 للدكتور حسام الدين فاروق النحاس  –دخل مدينة رأس البر الجديد م –دمياط رأس البر( بانوراما )جدارية ( 1صورة رقم )

جداريممة اممخمة يمينمما قبممل بوابممة ثبممت علممى نهممر النيممل الغربممي مممدخل مدينممة رأس البممر الجديممد مممن اتجمما   فممي
مرسمموم عليهمما بشممكل بممديع رسمموم ونقمموا معبممرة عممن تمماريخ  (بانوراممما دميمماط رأس البممر) المدينممة أطلممق عليهمما 

متممرا فقممط مممن  40وقممد تممم تنفيممذ  رأس البممر حاممارة دميمماط وصممناعة السممفن وصمميد األسممماك وفنممارالمدينممة و 
  المساحة الكلية للجدارية.
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ري
عبي
 الت

نب
لجا

ا
 

         

 

 

 

 

 

 الفكرة التصميمية 

 

لعب التصميم دورا هاما فمي إبمراز الفكمرة والتعبيمر عمن المواموع  بأسملوب جديمد ربمط 
للجداريممة علممى  ةتناسممق وانسممجام فقامممت الفكممرة التصممميميبممين العناصممر المختلفممة فممي 

ي الترا  البحري فمواستطاع الفنان أن يظهر  مدينة دمياط ،ثقافة وتاريخ  التعبير عن
يتاممممن العممممل الفنمممي مجموعمممة واسمممعة ممممن الصمممور بمممما فمممي ذلمممك صمممناعة و  المنطقمممة

قديمة فقد عبمر أما األجزاء التي تعبر عن الحاارة المصرية ال السفن وصيد األسماك
عنهممما الفنمممان ممممن خمممالل بعمممض العناصمممر الرمزيمممة كشمممكل الكاتمممب القرفصممماء وبعمممض 

فممي إطممار صممياغة فنيممة  فنممار رأس البممر العناصممر المسممتمدة مممن معممالم المدينممة كشممكل
 تلفت انتبا  كل من يمر من البوابة الرئيسية للمدينة.

 
 لنحاس اللدكتور حسام الدين  – بردمياط رأس البانوراما  ( تفصيلة من جدارية2صورة رقم )

 

 

 والنظرية المستخدمة االتجاه الفني المستوحى منها الفكر التصميمي

تلمممك الجداريمممة أسممملوب الفنمممان التمممي تميمممل للطمممابع الرممممزى فمممي صمممياغات العناصمممر واختيمممار األلممموان ظهمممر ممممن خمممالل 
ح ممن خمالل صمياغاته للعناصمر التمي تميمل إلمى والخامات والتقنية المستخدمة في تنفيذ الجداريمة وقمد ظهمر ذلمك بوامو 

التبسيط والتلخيص واالعتمماد علمى األسمس البنائيمة الشمبكية الهندسمية فمي تكمرار العناصمر والمفمردات داخمل بنماء العممل 
نظريممة المورفممو فممي حيمم  اسممتخدم الفنممي وقممد نجممح الفنممان فممي التعبيممر عممن مامممون الجداريممة بصممور تتخممذ طابعمما رمممزي.

مجموعممة  متمثلممة فممي صممورة الكاتممب القرفصمماء وثالثممة سمميدات مممن أهممل المدينممة وكممذلك طبيعيممة كاألشممخاصالاصممر عنتصمموير  لل
واالسمماك والخيمول والسمفن والنخيمل ومجموعمة ممن العشما التمي تشمتهر بهما مدينمة رأس  واسعة من الصمور بمما فمي ذلمك الطيمور،

 البر داخل تقسيمات هندسية.

 
  دمياط رأس البربانوراما  رية( تفصيلة من جدا3صورة رقم )
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 الخصائص البصرية:

 اللون

طغى اللون االرزق بدرجاته على أجزاء الجدارية لتأكيد ألوان البحمر المذي تتميمز بمه المدينمة والمذي يعمد احمد 
عناصر البيئة المحيطة بها مما أسهم في تحقيق الترابط والتعايا بمين الجداريمة ومما يحميط بهما وتأكيمد القميم 

تتجلمى خبمرات الفنمان ومهاراتمه المتراكممة فمي الية التي يسعى الفنمان لتحقيقهما ممن خمالل تلمك الجداريمة و الجم
  عمل الفني.على التمازجات اللونية التدريجية في المع الحفاظ فن الفسيفساء لخلق إيقاع يثري العين, 

 
 دمياط رأس البربانوراما  ( تفصيلة من جدارية4صورة رقم )

 وا
اءة

الض
ا

الل
لظ

 

أستخدم الفنان األسلوب التصويري في صياغة عناصر الجداريمة  المذي يؤكمد توزيمع الاموء والظمل وتحقيمق 
 عمدة مقوممات لرؤيمة الجداريمة ، أولهما فراتتمو  كمما،  اللمون في العممل عمن طريمق االيهامى إبراز البعد الثال 

صممة مممع عممدم وجممود اى مثيممرات أو اتسمماع المسمماحة المحيطممة بهمما فممي تصممدرها للرؤيممة مممن كافممة الزوايمما خا
معالجممة  الممى حممرص الفنممان علممى إبممراز جماليممات الجداريممة مممن خممالل عوامممل تشممتيت محيطممة بهمما باإلاممافة

وتوزيممع اإلامماءة الصممناعية بممما يسمممح برؤيتهمما السممطح التصممويري بممما يناسممب حركممة الامموء الطبيعممي نهممارًا 
 الحركة مما يولد الشعور باإلثارة عند  النظر إليها.ليال وقد أعطى انعكاسها علي العمل الجدارى احساس ب

 
  دمياط رأس البربانوراما  ( تفصيلة من جدارية5صورة رقم )
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رية
جدا

ذ ال
نفي
ي ت

ة ف
خدم

ست
الم
ت 

قنيا
الت

 

استخدم الفنان خامة الموزاييك فى تنفيذ الجدارية مما أكسب الجدارية ثراء تقنيا ولونيا الذي أسهم في تحقيق 
ي في الجدارية , كما تتناسب طبيعة الخامة والتقنية المستخدمة مع البيئة المحيطة حي  تميزت تنوع ملمس

 تلك الخامة بمقاومة عوامل التغيرات المناخية وارتفاع نسبة الرطوبة التي يتميز بها جو مدينة رأس البر.

 
 دمياط رأس البربانوراما  ( تفصيلة من جدارية6صورة رقم )

 دمياط رأس البربانوراما  جداريةتحليل يوضح ( 1جدول )

  ( الجداريات العالمية:2)

Opening Line 

رية
جدا

 بال
يف

تعر
ال

 

  بريطانيا . -  Gateshead Bus Station محطة  أتوبيس غيتسهيد الموقع المعماري

 جدارية  نوع العمل

 Danny Lane دان الن اسم الفنان

 . م5ارتفاعه م وعراه واحد متر و 90طوله  األبعاد:

 م2004 :العام

 

 

الفنان  –بريطانيا  -  Gateshead Bus Station محطة اتوبيس غيتسهيد - (Line Opening) ( جدارية7صورة رقم )
 Danny Laneدان الن 

إنشمماؤها فممي  التممى تممممممن األعمممال الفنيممة العامممة األكثممر إثممارة  ةواحممد ىهمم( Line Opening) جداريممة تعممد
 متمممرا، 90 حممموالي يبلمممو طمممول الجداريمممةعنصمممر مصمممنوعة ممممن الفممموالذ والزجممماج،  19كمممون ممممن تت ,بريطانيممما
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  أمتار. 5إلى  ارتفاعهاو  وعرضها واحد متر
واسمتطاع الفنمان أن  ،Gateshead غيتسمهيدمدينمة ثقافمة وتماريخ  للجداريمة علمى التعبيمر عمن ةقاممت الفكمرة التصمميمي

 طاقمات النممو الطبيعمي. التعبيمر عمن الفنمون األدائيمة واألسماطير و كمذلك و  الترا  الهندسي والبحري في المنطقمة،يظهر 
  .سفينةمركب من  يتامن العمل الفني مجموعة واسعة من الصور بما في ذلك الطيور، و آلة موسيقية ومقدمة

 الفااء والاوء. على بينمن خالل التالعب  محطة النقل إعادة رسم البيئة المحيطة ب العمل يندرج تحتو 
 الفااء المعماري. على التكامل بين العمل الفني ونطاق واسع ، والعمل 

 
الفنان  –بريطانيا  -  Gateshead Bus Station غيتسهيد محطة اتوبيس -( Line Opening) جدارية( 8صورة رقم )

 للجدارية ةتوضح الفكرة التصميمي Danny Lane دان الن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 والنظرية المستخدمة ها الفكر التصميمياالتجاه الفني المستوحى من
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ا
جاه

إلت
 

رية
جدا

ه ال
 من

حى
ستو

الم
ي 
الفن

 

فتمرة  ( م وبعمد1980-1977بدراسته فى المدرسة المركزية للفنون ) Danny Laneتأثر الفنان دان الن  
هممو  (Line Opening)وجيممزة انتقممل إلممى المملكممة المتحممدة حيمم  ارتممبط بالحركممة الفنيممة العامممة. وجداريممة 

 عمل غير تقليدي فهو سلسملة لنمماذج مرتبطمة ومنفمذة ممن الفموالذ والزجماج التمي يمكمن قراءتهما مثمل سلسملة
ممممن الصمممور التواممميحية، علمممى المممرغم ممممن أنهممما ليسمممت قصمممة حرفيمممة, فقمممد بمممرع الفنمممان دان الن بقظهمممار 

مممل علممى الخصممائص الشممكلية غريممب األطمموار فممى خامممة الزجمماج باعتبارهمما فرصممة ل بممداع الجمممالي , فع
يممد تصممميم وتنفيممذ جداريممة تجمممع بممين القمموة البدنيممة الهائلممة وأسمملوبه فممي اسممتخدام الزجمماج الملتمموي مممع الحد

الصمملب، جنبمما إلممى جنممب والجمممع بممين ممم ثر التصممميم والهندسممة إلنتمماج عمممل الجممدارى يمثممل تحممول جممذري 
مممن عناصممر وهيئممات وأنممواع  نظريممة المورفممو فممي التشممكيل للجداريممة حيمم  اسممتخدم  لمظهممر محطممة الحممافالت.

نتاج مسمتويات ممن األنمماط الهندسمية المسمطحة أو المجسممة تشمير  متعددة من التقسيمات داخل النظام، وا 
 إلى نظم جديدة في مجال التصميمات الجدارية.
 وكممممذلك عمممينوصمممورة لعالميممممة مثمممل رئممميس حمممالم،  رمممموزو  حيممم  اسمممتخدام عناصمممر طبيعيمممة كاألشمممخاص

مممن  صممورة سممفينة و مركممب مممن  مجموعممة واسممعة مممن الصممور بممما فممي ذلممك الطيممور، وآلممة موسمميقية ومقدمممة
 .الجدارى داخل العمل ينمترابط عصفورينل

 
 Danny Lane فنان دان النال- (Line Opening)جدارية (  التحليل الخطى ل1( تفصيلة )3شكل رقم )

 
 Danny Lane الفنان دان الن-( Line Opening)دارية ج(  التحليل الخطى ل2( تفصيلة )4شكل رقم )

 
 Danny Lane الفنان دان الن-( Line Opening)جدارية ( التحليل الخطى ل5شكل رقم )
 الخصائص البصرية:

ون
الل

 

اسممتخدم الزجممماج الشمممفاف المحفمممور عليمممه بالرممممل أعطمممى للعممممل اللمممون األزرق الفممماتح بجانمممب لمممون الحديمممد 
 على تكامل العمل الجدارى.الغامق الذي عمل 
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الل
والظ

ءة 
ضا

اإل
 

اسممتخدام اإلامماءة الصممناعية االلكترونيممة وانعكاسممها علممي العمممل الجممدارى  يعطممى إحسمماس بالحركممة, كممما 
كمان تممأثير اإلاماءة الطبيعيممة اثمر فعممال علمى العمممل الجمدارى . ووفممق الفنمان فممي دمجمه بممين ممادة الزجمماج 

 الاوئية المتغيرة التى زادت من القيم الجمالية للعمل الجدارى. صفات االنكساروالحديد لما لها من 

 
 -  Gateshead Bus Station غيتسهيدمحطة اتوبيس  - (Line Opening)جدارية ( تفصيلة 9صورة رقم )

 توضح تأثير اإلضاءة الصناعية على الجدارية Danny Lane الفنان دان الن –بريطانيا 

تنف
ي 
ة ف

خدم
ست
الم
ت 

قنيا
الت

رية
جدا

ذ ال
ي

 

ودمجهمما مممع خامممات أخممرى وهممو  (Line Opening)اسممتخدم الفنممان تقنيممة النحممت الزجمماجي فممي جداريتممه 
الرسممومات ذات الطاقممة العاليممة التممي ترجمممت ألول مممرة فممي المعممادن  الحديممد الصمملب فممي سلسممة نحتيممة مممن

 موجممةة علممى هيئممة للجداريممشممكل النهممائي لتعطممى ال، المجسمممة الزجمماج كبيممر بجانممب نممماذج علممى نطمماق 
 والعوامل الجوية.اغط وتحملها للالزجاج مادة قوة من  مستفيدا بحرية

 
 توضح التقنية والخامة المستخدمة في الجدارية (Line Opening) جدارية ( 10)صورة رقم 

 Line Opening جداريةيوضح تحليل ( 2جدول )

 ات الزجاجية وعرض االفكار التصميمية:دراسة للخطوات المنهجية لعملية التصميم للجداريخامسًا: 
السمة األساسية للفن والتصميم تكمن في أن التعبير الجمالي في خلق العمل الفني، حي  يعمد الفمن شمكاًل ممن  إن

أشممكال اإلتصممال، فالفنممان يعبممر والمشمماهد يسممتقبل و يمثممل كممل مممن الفممن والتصممميم مجممالين محممددين مممن النشمماط 
ي مفاهيمها األساسية حي  يعتمد العمل في الفن علمى إطمار ونظمام فمي التصمميم، وذلمك اإلنساني فهما متقاربان ف

لتحقيممق سممماته الجماليممة، ومممن ناحيممة أخممرى فممقن التصممميم إمكانيممات جماليممة قويممة وهممو فممن تخطمميط وتوامميح تلممك 
خاذهما نحمو إيجماد األفكار، والعملية التصميمية أو المسملك التصمميمي همو مجموعمة الخطموات اإلجرائيمة التمي تمم ات

حل لمشكلة تصميمية معينة، وخاصًا فيما يختص بالجانب العلمى في تصميم جدارية زجاجية تحممل فكمر مدرسمة 
 . Pop Artالبوب ارت 
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والمسةتلهمة مةن فكةر نظريةة المورفةو مسةتفيدا مةن  الخطوات المنهجية لعملية تصميم جداريةة زجاجيةة معاصةرة
 : Pop Art مدرسة البوب أرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البوب أرتزجاجية باالستفادة من اعمال فنانى مدرسة لجدارية ( يوضح منهجية عملية التصميم 6شكل )

 : نظرية المورفو على النحو التالىباستخدام  المعاصرةالزجاجية  لجدارياتتصميم اتتم عمليه 

 معالجه تصميميه على مباني قائمه . : األولى اإلتجاه

 

 

 

 
 معيار جمالي

 معيار وظيفي 

 معيار تكنولوجي

ا ما  فنانج مدرسة 

 pop البوب أرت

art واستريت ارت 

street art 

 التطبيق

االستفادة من نظرية 
فو وخصائص مدرسة ر المو 

 البوب أرت

 للتصميم أوليتخطيط 

 التصميمية األفكاروضع 

 تطوير التصميم

 مستندات التنفيذ

 الرسومات التنفيذية

دراسة للمشكالت وتحديد 
أهم المتطلبات المؤثرة في 
 تصميم الجدارية الزجاجية 

 اتجاه التصميم

 ةالتصميمي األفكارتقييم 

األفكار أحد  اختيار
 التصميمية

 

التصميم  إليالتوصل 
 النهائي

 لمبانىجدارية  تصميم
 قائمة

 

 ير التصميممعاي

 

تصميم جدارية 
لمبانى زجاجية 

 افتراضية

 

)داخليةةة  الجداريةةةنةةوع 
  أو خارجية(

التقنيةةةةات المسةةةةتخدمة 
 الجدارية. تنفيذفى  

اإلتجةةةةةةةةةةةةةةاه الفنةةةةةةةةةةةةةةى 
المسةةتوحاه منةةه الفكةةر 

 التصميمى للجدارية.
الخصةةةةةائص البصةةةةةرية 

 للجدارية.
مصةةةةةةةةةةةةةةادر الفكةةةةةةةةةةةةةةر 

  اإلنشائي للجدارية 
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 يمة المقترحة:الفكرة التصم

 جدارية زمن الفن األصيل

رية
جدا

 بال
يف

تعر
ال

 

الموقع 
 المعماري

 مصر ومطعم أستودي

 جدارية نوع العمل
 متر  x 5متر  10 األبعاد

 

 
 القاهرة –مصر  ومطعم أستودي -بعنوان )زمن الفن األصيل(  جدارية ( التصميم المقترح ل11صورة رقم )

يتوافق تصميم تلك الجدارية  حي مصر  وطعم أستوديقاعة الرئيسية لمجدارية في الالتم تثبيت ي
 مع الطراز العام للمطعم.
 

ري
عبي
 الت

نب
لجا

ا
 

مية
صمي

 الت
كرة
للف

 

       

ا      
مية

صمي
 الت

كرة
لف

  

والجذابمممة فمممي  الزاهيمممةالفكمممرة التصمممميمية ممممن فكمممر مدرسمممة البممموب أرت حيممم  اسمممتخدم األلممموان  
بهجة في نفوس زوار المطعم  كما لعب التصميم دورا هاما في إبراز تصميم الجدارية إلثارة ال

الفكممممرة والتعبيممممر عممممن الموامممموع  بأسمممملوب جديممممد  عمممممل علممممى الممممربط بممممين العناصممممر لتحقيممممق 
المالئمممة بممين طبيعممة الجداريممة ومامممونها وطممراز المطعممم حيمم  شمممل التصممميم علممى صممور 

 المصري بفنهم الراقي األصيل. الذين اثروا في وجدان الشعب عربألشهر الفنانين ال

 
 بعنوان )زمن الفن األصيل( جدارية ( التفصيلة من التصميم المقترح ل12صورة رقم )
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 االتجاه الفني المستوحى منها الفكر التصميمي

جاه
االت

 
رية

جدا
ه ال

 من
حى

ستو
الم
ي 
الفن

 

     Pop Art  اتجاه فن البوب أرت
بالجمممال  اإلحسمماسمفهمموم  تؤكممد فنيممة جداريممة ميمتممم االسممتفادة مممن خصممائص فممن البمموب لتصمم 

المفمماهيم  تاسممترجع، و  بالثقافممة الشممعبية توارتبطمم،  والسممعادة الممذي تأسعسممت عليممه فنممون الحداثممة
 .والقيم الجمالية بصيو معاصرة

 
 بوب أرت ارية المنفذة بأسلوبلجدللتفصيلة االتحليل الخطى  (7رقم ) شكل

ية 
ظر

ل ن
خال

ن 
م

رفو
مو
ال

 

سمماعدت علممى اختيممار  يم الجداريممة المقترحممة باالسممتفادة مممن نظريممة المورفممو وذلممك ألنهمماتممم تصممم
لمفردات والعناصر والنظم البنائية لتقديم تصميم معاصر وذلك من خالل انتظام مفمردات وتتبع ا

الطبيعة داخل بيئة هندسية فمي نظمام بنمائي هندسمي يتشمكل ممن عناصمر وهيئمات وأنمواع متعمددة 
داخممل النظممام، حيمم  اسممتخدم عناصممر طبيعيممة متمثلممة فممي صممور للفنممانين العممرب  مممن التقسمميمات

 داخل تقسيمات هندسية من المربعات مع تعدد تكرارها في التصميم المقترح.



 لعدد الثامن ا                                            مجلة العمارة والفنون                                                                

16 
 

دمة
ستخ

الم
ية 

دار
 لج

ع ا
نو

 

 جدارية داخلية :
ا يعتبر تصمميم  الجداريمة ممن الجمداريات الداخليمة وتنمدرج تحمت جمداريات المؤسسمات ،حيم  إنهم

مصر ، فروعمي النسمب والتناسمب بمين  ومقترح أن تثبت في القاعة الرئيسية داخل مطعم أستودي
حجم الجدارية ومكان المطعم ، ودراسة العناصر المرئيمة وعالقتهما بنسمبة المكمان ومكمان رؤيتهما 

 من أعلى أو أسفل أو تحت مستوى النظر.

 
 ظيف المقترح( توضح الفكرة التصميمية في إطار التو 13صورة رقم )

 الخصائص البصرية:

أللمموان ل هااسممتخدامتممم اسممتخدام األلمموان الصممريحة مثممل األحمممر واألصممفر واألزرق واألخاممر، و  اللون
 . مدرسة البوب أرت مميزة  لفكرعالمة تصميم الجدارية المقترحة ألنها تعتبر الزاهية في 

 
 جدارية ( تفصيلة من التصميم المقترح لل14صورة رقم )

ا
الل

والظ
ءة 

ضا
إل

 

لتعطمى لميال  الكمبيوتربمتحكم في اإلااءة لل الجدارية صناعية خاصة بتلكإنشاء أنظمة إااءة 
إحساس بالحركمة والشمفافية نتيجمة لالنعكاسمات الاموئية المتنوعمة الناتجمة ممن تغيمر لمون الاموء 

ة إلمممى ممممن وقمممت ألخمممر ممممما يولمممد الشمممعور بالبهجمممة والتجديمممد فمممي نفممموس زوار المطعمممم. باإلاممماف
يعطممممى إحسمممماس بممممالعمق داخممممل ل اسممممتخدام اإلامممماءة الطبيعيممممة نهممممارا علممممي الجداريممممة الزجاجيممممة 

 .الجدارية 
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التقنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  
المسةةةةةةةةةتخدمة 
فةةةةةةةةي تنفيةةةةةةةةذ 

  الجدارية

بواسمطة الجممع بمين تقنيمة الطباعمة الرقميمة علمى سمطح   تم تنفيمذ همذا التصمميم
مما يكسب  ن ،  الزجاج المصنفر مع استخدام بالطات الطوب الزجاجي الملو 

يتميمز العممل بتلمك التقنيمة الجدارية الزجاجية قيمة تشكيلية وجمالية جديدة كمبا 
عن غير  من األعمال الفنية بقدرته على البقاء لفترات طويلة إلى جانب قدرته 

 على مقاومة العوامل المناخية وسهولة إجراء أي إصالحات عليه. 

 
بعنوان )زمن الفن األصيل( تمثل جدارية قترح ل( تفصيلة من التصميم الم15صورة رقم )

 صورة للفنانة أسمهان 

 المقترحة للتنفيذ على مبنى قائمالفكرة التصميمية ( يوضح 3جدول رقم )
 فيدة من تفعيل نظرية المورفو مستتصميمات جدارية زجاجية لمبانى إفتراضية   -اإلتجاه الثانى:

 :ولىالفكرة التصميمية األ 

بسمميطة هادئممة تعبممر عممن جداريممة حيمم  تممم تصممميم البمموب أرت  الجنمموب( مسممتلهمة مممن فكممر مدرسممةجداريممة )عبممق 
حيمماة النوبممه  وكانهمما رسممالة ترحيممب مممن المدينممة لزوارهمما مواممحة طبيعممة الحيمماة النوبيممة بشممكل خمماص فهممى تسمماعد 

ف يتميممز بالبسمماطة علممى االنتقممال بممالمتلقى الممى جممو بسمميط بعيممد عممن التكلممف وكممأن المتلقممى قممادم الممى مكممان مختلمم
 والهمممدوء عمممن الجمممو الممممزدحم ، كمممما حرصمممت الباحثمممة علمممى االسمممتفادة ممممن تطبيمممق نظريمممة المورفمممو فمممي الجممممع بمممين

بنائيممة هندسمممية متنوعممة متمثلمممة فممي األنشمممطة اليوميمممة  تكوينممماتداخمممل  األشممخاصمتمثلممة فمممي الطبيعيمممة العناصممر ال
 .لسكان المدينة 

 
 ألولىاالفكرة التصميمية ( 16صورة رقم )
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حي   street artت أرت  يالفكرة التصميمية  استوحت من فكر من مدرسة االستر  :ثانيةالتصميمية الالفكرة 
غلب على التصميم المقترح اللون االسود بجانب استخدام اللون االصفر كعالمة مميزة لنادى وادى دجلة وكان  

بقسلوب جديد عمل على الربط بين االريااات   للتصميم دورا بارزا فى تحقيق الفكرة والتعبير عن المواوع
المختلفة التى يقوم النادى بتقديمها العااء  مع  تحقيق المالئمة بين طبيعة الجدارية ومامونها والموقع 

 المعمارى للجدارية من خالل صياغتها لعناصر التصميم باسلوب مبسط

 
 الثانيةالفكرة التصميمية ( 17صورة رقم )

 :ثالثةية الالتصميمالفكرة 

 الزاهيةتم االستفادة  من فكر كال من مدرسة البوب ارت ومدرسة النيو بوب أرت حي  استخدمت االلوان 
والجذابة فى تصميم الجدارية المميزة لكال المدرستين كما لعب التصميم دورا هاما فى ابراز الفكرة والتعبير عن 

 عة من االدباء والمفكرين ذو احجام مختلفة لتفادى الرتابة مجمو المواوع  باسلوب جديد حي  اشتمل التصميم على 
باالاافة الى كما تامنت  الجدارية بعض حروف اللغة العربية للداللة على اهمية الكلمة لدى االدباء والمفكرين 

 عناصر هندسية اخرى  فى خلفية التصميم تتمثل فى منحنيات لونية طولية وعراية.
 

 
 الثالثةالتصميمية الفكرة ( 18صورة رقم )

 :رابعةالتصميمية الالفكرة 

 الزاهيةاستخدمت االلوان ومدرسة االستريت ارت حي   البوب ارت  الجدارية مستوحاة من فكر من مدرسة
كاالحمر واالصفر واالزرق واالصفر بجانب اللون االسود المميزة لمدرسة االستريت ارت فى تكوين  والجذابة 

 الجيا المصرى( وابراز لدور الجيا المصرى فى حماية حدود البالد .واحد متمثل فى جدارية )

 
 الرابعةالفكرة التصميمية ( 19صورة رقم )
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 دراسة تجريبية وتطبيقية:سادسًا: 
البح  عن مداخل فنية جديدة ل بداع والسيما تلك المداخل الهادفة إلي إلي  والتطبيقية تهدف الدراسات التجريبية

صرية في عصر سادت فيه العولمة وتحول فيه العالم إلي قرية صغيرة ،وذلك مما يفرض علينا أن تأكيد الهوية الم
نبرر تلك الهوية و تأكدها من خالل أعمالنا و كما تهدف علي مواكبة العصر ومستجداته واالستفادة من كل ما هو 

مادة الزجاج وتطويعها على  والتطبيقات اربالعديد من التجتم عمل ، جديد تكنولوجيًا وفلسفيًا وفنيًا في العالم كله 
 .لك مدى ت لفها مع الخامات والبح  عما فيها من جماليات جديدة يمكن االستفادة منها في األعمال الجدارية وكذ

 
 (:1التجربة رقم )

بمممارزة علمممى الزجممماج ( فمممي عممممل تشمممكيالت نحتيمممة  االسمممتفادة ممممن المخلفمممات الزجاجيمممة ) كسمممر هدف التجربة
باسممتخدام اسملوب إعممادة تشممكيل الزجمماج حراريمما باسممتخدام لزجمماج بعمممل معالجممات لونيممة سمطح ا

 " . Pâte de verreاالفران الكهربائية المغلقة " 
اصمفر  -احممر -زجاج مجروا الموان ) اسمود –قطع من الزجاج شفاف مصرى  3باستخدام 

 ازرق (. –

                   
حرية(  –عشق  –ويمثل كلمة )حق فوتوشوب لمنفذ بواسطة برنامج توضح التصميم ا ( 20صورة رقم )

 مرسومة بالخط العربى

       
 توضح التصميم النهائى بعد التبريد (21صورة رقم )

انصممهر الزجمماج المجممروا انصممهارا جزئيمما , وكممون التصممميم المطلمموب بالوانممه المعتمممدة مكونمما  النتيجة
 الكريستال تافي جماال وملمسًا بارزًا على سطح الزجاج.الوانا معتمة متأللئة مثل حبيبات 

 (:2التجربة رقم )
علمى سمطح الزجماج بعممل  تصمميمات متنوعمةفمي عممل الدم  بين انمواع مختلفمة ممن التقنيمات  هدف التجربة

 لنفس التجربة باستخدام اكثر من طريقة البراز التصميم ومنها :معالجات لونية 
خامممة ذات سممعر ودمجهمما بحراريممة داخممل االفممران الكهربائيممة المغلقممة اسمملوب الطممالءات ال) أ ( 

 منخفض) فايبر جالس( متوفرة فى بيئتنا المصرية .
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) ب ( الطالءات الحرارية داخمل االفمران الكهربائيمة المغلقمة ودمجهما بطبقمة ممن الزجماج عليهما 
 جزء من التصميم تم استخدام تقنية الطباعة الرقمية عليه.

 

       
 توضح التصميم ااالول قبل وبعد التنفيذ (22ورة رقم )ص

       
 توضح التصميم االثانى قبل وبعد التنفيذ (23صورة رقم )

حد  اندماج وثبات للملونمات الحراريمة فموق السمطح الزجماجى الشمفاف, وتكموين التصمميم  -أ النتيجة
تممأثيرات الممممراد أعطممى كمممل الودمجممه ممممع الفممايبر جممالس المممدهبي المطلمموب بلونممه األسمممود 

واتسمماقًا وانسممجام  إحممداثها فممى التصممميم لتاممفي جممماال وملمسممًا بممارزًا علممى سممطح الزجمماج
 .لونى رائع

استخدام طريقتين للطباعة يكسب التجربمة خصمائص تقنيمة تصملح لعممل تشمكيالت مركبمة  -ب
 في بحور واسعة الي مساحات في الجداريات الزجاجية .

 (:3التجربة رقم )

الشفاف باسمتخدام تقنيمة الحفمر بمالرا  الزجاجتنفيذ تصميم مجسم مكون من عدة طبقات  من  هدف التجربة
 بواسطة الرمال الناعمة.

 زجاج الشفاف المصرىقطع من ال 6باستخدام 
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 توضح التصميم قبل التنفيذ (24صورة رقم ) 

 
 بالرمال الناعمةاستخدام تقنيات الرش توضح النتيجة النهائية للتجربة بعد  ( 25صورة رقم )

حممدو  تأكممل فممى سممطح الزجمماج فممى االممماكن التممى تممم تعراممها للحفممر بالرمممال الناعمممة وأخممذت شممكل  النتيجة
بمممين مسمممتويات الحفمممر لكمممل طبقمممة اكسمممبها خصمممائص ذات بعمممد تجعمممل  لبعمممد، التصمممميم الممممراد تنفيمممذ  

 المشاهد يتسائل ويحاول االجابة عن السؤال المطروح كن مع ؟؟؟؟

 (:4رقم ) التجربة

تجسميمات وتشمكيالت نحتيمة تعطمى للجداريممة المدم  بمين خاممات مختلفمة ممع خاممة الزجمماج السمتحدا   هدف التجربة
خاصممممية البعممممد الثممممانى والثالمممم  فممممي الرؤيممممة التصممممميمية ، بممممدم  العديممممد مممممن الخامممممات البممممراز الفكممممرة 

 التصميمية .
 –برتقمالى( –احممر  –رممادى بدرجاتمه موزاييمك )  –سم  x 70سم  35خشب كونتر بمقاس باستخدام 

 رقائق من ورق الذهب. –شرائح من االستلنس ستيل  –عسلى (  –أنابيب بيركس ) أصفر

        
 قبل واثناء  وبعد التنفيذ  توضح التصميم ( 26صورة رقم ) 

طلوب , حد  تناغم تم رص الموزاييك بالوانه المختلفة حسب الرسوم التنفيذية مكونة التصميم الم النتيجة 
 س ستيل .متمثلة فى شرائح االستلوتكامل بين الزهرة المجسمة بلونها الذهبى واوراق الشجر ال
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 :الدراسات التطبيقية

 (:1التطبيق رقم )

الدم  بين أنواع مختلفة من التقنيات في عممل تشمكيالت فنيمة بمارزة علمى  هدف التطبيق
أنابيمب ممع  تقنيمة الموزاييمكم سطح الزجاج بعممل معالجمات لونيمة باسمتخدا
 .بالطالءات  البيركس والفصوص الزجاجية الملونة والتلوين

ازرق  –ازرق متوسمممممممممممط  -ملمممممممممممون ) ازرق فممممممممممماتح  موزاييمممممممممممك زجممممممممممماجى المستخدمة المواد والخامات
 –ركس الملونمممممة ) ازرق يمممممعممممممود ممممممن أنابيمممممب الب 12 –اسمممممود( -غمممممامق
سمممممم  50ر خشمممممب كمممممونت -ممممممم  6اصمممممف ( بسممممممك  –ابممممميض  –عسمممملي 

x 50  674) دهممممممان زيتممممممى المممممممع ( رقممممممم صممممممفراون لمممممم الكيممممممه –سممممممم- 
  .(PVAc مادة الغراء األبيض الشفاف ) البولى فينيل أسيتات

 
 فوتوشوبأدوب  ضح التصميم المنفذ بواسطة برنامج( تو 27صورة رقم )

     
 ( توضح مراحل تنفيذ التصميم28صورة رقم )

لتجديممممد واالنسممممجام بممممين المعممممتم والشممممفاف بممممدم  اإلحسمممماس بالتجسمممميم و ا النتيجة
المعممتم مممع أنابيممب البيممركس الملونممة والشممفافة تعطممى  الموازييممك الزجمماجى 

 خصائص جمالية متنوعة لمظهر األسطح الزجاجية .
أن ذلمممك األسممملوب يصممملح فمممي عممممل تشمممكيالت فنيمممة مجسممممة ممممما يتممميح 

البيمممركس  جديمممدة مثمممل زجممماجتقنيمممات  الفرصمممة أممممام المصممممم فمممي اختيمممار
وتوظيفهمممما بشممممكل مبتكممممر ليأخممممذ أشممممكاال حممممرة متنوعممممة تصمممملح للجممممداريات 

 الخارجية .
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 -النتائج :
 .كشفت الدراسة عن العالقة بين نظرية المورفو وتطبيقها على الجداريات الزجاجية -1

ض الدراسات التجريبية والتي تختص بالتجربة الفنية الذاتية للباحثة وهمو خماص بتنفيمذ بعم تم عمل بعض -2
 على السطح الزجاجى.والملونات الحرارية التجارب في إعادة التشكيل بالطالءات 

 مادة: ين طبقات الزجاج على سبيل المثالمختلفة ب ومواد كشفت الدراسة التجريبية انه باستخدام خامات -3
يعمممل علممى إحممدا  تشممكيالت فنيممة متنوعممة يعطممى االحسمماس بممالعمق  (Fiberglass)األليمماف الزجاجيممة 

 تجسيم العناصر.وب

 ةرسممجاهممات الفنيممة مدمممن االت ةأظهممرت التطبيقممات تنفيممذ بعممض األفكممار التصممميمية المختلفممة المسممتنبط -4
(Pop art) في صورة جداريات زجاجية تفي بمتطلبات األداء الوظيفي الجمالي واالستخدامى لها. 

لى مباني معماريه ع مبتكرةزجاجية لتصميم جداريات تم عمل مخطط لتوايح الخطوات المنهجية  -5
 قائمه ومباني معماريه  افتراايه.

 التوصيات 
للتوصمممل إلمممى تحقيمممق تصمممميمات  امممرورة اإلسمممتفادة ممممن الخطممموات المنهجيمممة للتصمممميمتوصمممي الدراسمممة  -1

 .ناجحة

وكمذلك  ,علمى العممائر نظمرًا لقموة تحملهما للعواممل البيئيمة المختلفمة زجاجيمةالالتوسع في استخدام الجداريات -2
 .  والتفاعل مع الخامات األخرى قدرتها على التطويرو  ,الحديثة للعمارة متهاائمو 
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