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An Innovative Vision to Activate the Aesthetics of Glass Ornaments in 

Ladies' Printed Fabrics Design 

 :ملخص البحث

لً الزجاجٌة باكتشاف المصري القدٌم لمادة الزجاج، حٌث استخدمه بشكل كبٌر فً أغراض ارتبط استخدام الح          

اإلنسانٌة فً مختلف الحضارات الزٌنة المختلفة كبدٌل ألنواع أخرى من الجواهر النفٌسة، وبمضً القرون وتطور الفنون 

انتقلت صناعة الحلً الزجاجٌة إلى شتى بقاع األرض وتمٌزت كل منطقة بطرز خاصة بها فً صناعة هذه القطع، 

الوظٌفة وأٌضاً اختالف األسالٌب التقنٌة فً تنفٌذها. ومع هذا ٌة أٌضاً بتنوعها من حٌث الشكل ووتمٌزت الحلً الزجاج

الفن نمواً كبٌراً وأصبح له جمالٌات متعددة لها بالغ األثر على أشكال الحلً الزجاجٌة فً إطار التطور التقنً نمى هذا 

تأثرها بالفنون التشكٌلٌة المختلفة والتً ٌمكن توظٌفها إلثراء تصمٌم طباعة أقمشة السٌدات بما ٌتناسب وأسالٌب التشكٌل 

 المختلفة.

 مشكلة البحث:

  ة الكافٌة التً تكشف المختلفة إال أنها لم تحظ بالدراسات الفنٌ الفنونالحضارات وفً بالرغم من ثراء الحلً الزجاجٌة

 .مٌمات تصلح لطباعة أقمشة السٌداتكٌفٌة االستفادة منها فً استحداث تصجمالٌاتها و

 ف البحث:اهدأ

 ٌهدف البحث إلى:

 التارٌخً هادراسة تطورمن خالل  الفنونبعض الحضارات ولحلً الزجاجٌة فً اجمالٌات  تحدٌد أهم. 

 باإلفادة من تلك الجمالٌات ابتكار تصمٌمات تصلح لطباعة أقمشة السٌدات. 

 فرض البحث:

  فً ٌساعد لتحدٌد جمالٌاتها  الفنونالحضارات و بعض أن دراسة التطور التارٌخً للحلً الزجاجٌة فًٌفترض البحث

 باعة أقمشة السٌدات.التوصل إلى حلول ابتكارٌة مستحدثة إلثراء مجال تصمٌم ط

 حدود البحث: 

 واإلسالمٌة(.ة رومانٌالوالمصرٌة )الحضارات  فنون القدٌمةال - :الحدود الزمانية 

 آرت دٌكو(.فنون الحدٌثة )طرازي آرت نوفو وال 

  الفنون.بعض الحضارات ودراسة التطور التارٌخً للحلً الزجاجٌة فً  -: الحدود الموضوعية 

 لتحدٌد جمالٌاتها.نماذج من تلك الحلً الزجاجٌة ل دراسة وصفٌة تحلٌلٌة  -                     

 باإلفادة من جمالٌات الحلً الزجاجٌة فً   تصمٌم طباعة أقمشة السٌدات.للتصمٌمات المبتكرة  دراسة وصفٌة تحلٌلٌة -

  منهجية البحث: 

  :الخاصة بالتطور التارٌخً للحلً الزجاجٌة فً  وجمع المعلوماتمن خالل الدراسة الوصفٌة النظرٌة المنهج الوصفي

 بعض الحضارات والفنون لتحدٌد جمالٌاتها على أسس علمٌة منطقٌة الستخالص النتائج.

  :التصمٌمات المبتكرة  وكذامن خالل دراسة وصفٌة تحلٌلٌة لنماذج من تلك الحلً الزجاجٌة المنهج الوصفي التحليلي

 قمشة السٌدات.المستوحاه من جمالٌاتها لطباعة أ

  :ة السٌدات ذات الطابع التً تصلح لطباعة أقمشو لألفكار التصمٌمٌة المبتكرةمن خالل التجارب الفنٌة المنهج التجريبي

 ذات القطعة الواحدة.التكراري و

 


