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إن التطور في تقنيات التشكيل الحر للزجاج وما تابعهاا مان ادبادال الفناي والتقناي ساوا  فاي ملخص البحث :
الشكل أم اللون لالنتاج بطرق مختلفة من مصهور الزجاج أو التشكيل باألعمدة الزجاجية المصمتة والمفرغاة ذات 

قالاام مساااعد أو ماان خااالل امسااتفادة ماان الزجاااج األحجااام الكبياارة أو بة ااافة األعماادة الملونااة أينااا  التشااكيل فااي 
المجروش أينا  النفخ والتشكيل أو بالمرور على ماكينة هوائية محملة بأبخرة أمالح معدنية ، تعطاي صافات لونياة 

هااذا األساااليم المتقدمااة  لالسااتفادة منهااا فااي تصااميميات نحتيااة   وجمااام فااي التشااكيل داعااي الااي البحاا  ودراسااة
التشاكيل الحار طرياق إيجااد صاي ات تشاكيلية نفعياة مان وحادات اد اا ة مصانعة عان طرياق  جمالية مجمعة عن

 في الفراغ.
وماان أجاال تحقيااق ذلااا يتطاارق البحاا  إلااي دراسااة للتشااكيل الحاار  تطااور اختاارال الزجاااج المنفااو  ماا  ازدهااار 

في أعمال فنية ذات طااب  ادمبراطورية أشكام كييرة معقدة وا افة مصهور زجاجي في التشكيل. وكيفية تطبيقها 
مالئاام للعمااارة المصاارية بحياا  يااتم تطبيااق هااذا األعمااال لت اافي جمااام خاصااا يناات  ماان الزجاااج كخامااة ويعطااي 

الرخاام  –الحدياد  –األعماال   الخشام  امكانيات مختلفة جديادة غيار اممكانياات والخاماات المصان  بهاا ميال هاذا
مكانيات تطويعها تعد مصادرا لللهاام مان خاالل الشافافية واللاون وساهولة التشاكيل  والخ ( حي  إن خامة الزجاج وا 
، وقد أمكن تفعيل العالقاة التبادلياة ، وقاد توصال البحا  إلاي عمال عادة تصاميمات بالتكنولوجياا الحديياة المتقدماة 

لنحااات الزجااااجي . وعمااال وحااادات إ اااا ة خارجياااة بهاااذا التقنياااات والتصاااميم المبتكااار الاااذ  أدت إلاااي تطاااوير فااان ا
 .يتناسم والموق  والمساحة ال وئية واللونية وعالقتهم بالفراغ المعمار  الخارجي 

 مشكلة البحث:
فااي تصااميم  العالقااة بااين تقنيااات التشااكيل الحاار المتقدمااة والقاايم الجماليااة الناتجااة ماان الزجاااج امسااتفادة ماانعاادم 

 النحت الزجاجي للعمارة في مصر.
 فرض البحث:

إن دراسة التقنيات الحديية و التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في التشكيل الحر من المصهور الزجاجي يؤد  إلي 
 تطوير النحت الزجاجي للعمارة المعاصرة  جماليا ووظيفيا.

 أهمية البحث:
للتشااكيل الحاار للزجااج  المنصااهر والعماال علااى تفعيلهااا لرفاا  كفااا ة مصاامم  المسااهمة فااي نقاال التكنولوجيااا الحدييااة

نتاج المنحوتات الزجاجية.  الزجاج وقدرته امبتكارية في تصميم وا 
 أهداف البحث:

لو اا  نظاام بنائيااة لتصااميم وحاادات إ ااا ة ماان  التوصاال إلااى كيفيااة امسااتفادة ماان تقنيااات التشااكيل الحاار الحدييااة
 عمارة المعاصرة بمصر.المنحوتات الزجاجية لل
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