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 في الطباعة بمسحوق الزجاج على المسطحات الزجاجية العربي االستفادة من الرقش
The benefit of Arabesque art Throw printing with glass powder on glass 

surfaces  

 / والء حامد محمد حمزةدم.
 جامعة حلوان  –كلية الفنون التطبيقية  –بقسم الزجاج مدرس 

 

 ملخص البحث: -

لفن االسالمً منبراً حضارٌاً ٌمتلك مقوماته الجمالٌة التً تجعل منه فناً مكتفٌاً بذاته، بوصفة فن ٌستند إلى مرجعٌات ٌعتبر ا

وثوابت تمنحه سمتً الخصوصٌة والثبات، فالفن األسالمً قائم على سمات خاصة به تتصل بعقٌدته الدٌنٌة  وتمٌزه عن 

جرٌدي الفرٌد بخصائصه وممٌزاته مما أسهم فً استقالل هذا الفن بطابعه غٌره من الفنون، باإلضافة إلى أسلوبه الت

 وشخصٌته الفرٌدة.

هو الرسم الذي ٌعتمد على أشكال هندسٌة لعب الفرجار فٌها دوراً ornamentation /arabesque والرقش العربً 

تى لم ٌعد ألنواع هذه التشكٌالت حدود، هاماً، فقدم تشكٌالت ثالثٌة ورباعٌة وخماسٌة مع مضاعفاتها، وحّور فً كل شكل ح

 وهكذا اكتشف الفنان العربً عالماً جدٌداً من األشكال الهندسٌة التً حّملها دائماً معان عقائدٌة.

وتعتبر تقنٌة الطباعة بحبٌبات الزجاج على المسطحات الزجاجٌة أحد التقنٌات الحدٌثة فً مجال الطباعة، من خالل استخدام 

وخصوصاً المسحوق للطباعة علً المسطحات أو األلواح الزجاجٌة، ثم ٌتم حرقها فً أفران الزجاج حبٌبات الزجاج 

لتثبٌتها، وٌتمٌز هذا األسلوب بالسهولة واالنتاج المتكرر.، لذا فإن البحث اتجه إلى االستفادة من الرقش االسالمً 

 Print with glass ) طباعة بمسحوق الزجاج.وخصائصه الفرٌدة فً عمل تكوٌنات متكررة أو مفردة تنفذ بأسلوب ال

powder) 

 :مشكلة البحث

تتمثل فً كٌفٌة االستفادة من الرقش العربً ومن خصائصه كالتكرار واالٌقاع والتجرٌد من خالل الطباعة بأسلوب جدٌد 

 .معاصر علً المسطحات الزجاجٌة  واالستفادة منه فً اإلنتاج المتكرر أو المفرد

 هدف البحث:

اء الضوء على الخصائص والمبادئ الجمالٌة للرقش العربً واالستفادة منه فً إنتاج المسطحات الزجاجٌة بأسلوب إلق

من إثبات أنه ٌمكن اإلستفادة من خصائص وسمات الرقش العربً فً تشكٌل منتجات  يحقق البحث نتائجهالطباعة، كما 

بما ٌحقق القٌم الجمالٌة ( Print with glass powderبتقنٌة الطباعة بمسحوق الزجاج ) -زجاجٌة مسطحة ومنوعة 

          المختلفة.

 ولتحقيق هدف البحث يجب أن تعتمد الدراسة على محورين اساسين هما:

 دراسة خصائص الفنون االسالمٌة ومظاهر التفاعل االبداعً مع الثقافات العالمٌة والتقدم الفنً. المحور األول:

نولوجٌا الطباعة بمسحوق الزجاج ومدى االستفادة منه فً تصمٌم أعمال على المسطحات دراسة لتكالمحور الثاني:

 الزجاجٌة.

 نتائج البحث:

تم التوصل الى اسلوب جدٌد فً تكنولوجٌا الطباعة بمسحوق الزجاج اعطى قٌم جمالٌة تختلف عن طباعة الملونات 

 الحرارٌة.

 


