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 :البحث ملخص

تطور فن التصوٌر على الزجاج تطوراً نوعٌاً تبعاً لتطور مدارس واتجاهات التصمٌم المختلفة وتطور تكنولوجٌاتها من 

تصمٌم البعد الثالث لفن التصوٌر ظلت مشكلة حٌث قدرتها على التعبٌر عن المتطلبات الجمالٌة والوظٌفٌة للتصمٌم ذاته، و

إلظهار كٌان الشكل والهٌئة المجسمة والمنظور هً المشكلة األكبر للمصممٌن عند ممارسة التصمٌم لفن  على الزجاج

تصمٌم البعد الثالث صٌاغة البدائل والحلول للمشكلة التصمٌمٌة بهدف تفعٌل القدرة لمما تطلب معه التصوٌر فً الزجاج، 

والتً لم تستطع معه وسائل التقنٌة النمطٌة بالتطبٌق على ن، بشكل واٍف تبعاً لمتطلبات التصمٌم ورغبة المصمم والفنا

سطح الزجاج تلبٌة كل متطلبات ومتغٌرات التصمٌم والتطبٌق لمظهر السطح، فعلى الرغم من قدرة تلك التقنٌات النمطٌة 

كثٌرة من مدارس  فً التعبٌر عن جمالٌات التصمٌم بشكل كبٌر إال أنها عجزت عن التعبٌر عن )محاكاة أو إبداع( ألنماط

 واتجاهات أسالٌب الفن والتصوٌر على سطح الزجاج.

ولما ٌتمٌز به الرسم بألوان الزٌت من إمكانات وما ٌحوٌه من جمالٌات متفردة فً التصمٌم كثراء الملمس )المادي 

طبٌعة ونوعٌة والحسً(، أو اختالف أسالٌب وتطبٌقات اللون وأسالٌب البناء والتكوٌن بسبب تنوع أدوات التشكٌل و

خامات التشكٌل والوسائط بسماتها المنفردة، من أجل ذلك تم اختٌار ذلك األسلوب والمنهجٌة بالرسم بألوان الزٌت لٌكون 

دراسة حالة مرجعٌة ٌمكن االستفادة منها فً تطوٌر منظومة متكاملة لتصمٌم مظهر سطح الزجاج، وما ٌتبعها من آلٌات 

دوات المالئمة ووصوالً ألسالٌب اإلنتاج، وذلك الستٌعاب الكثٌر من جمالٌات فن التصوٌر للتطبٌق واختٌار الخامات واأل

، أو بتصمٌم وتطبٌق  حسيا  باإلٌحاء بالبعد الثالث فً مقومات التصوٌر على الزجاج لتأكٌد البعد الثالث  على سطح الزجاج

: وعليه تحددت مشكلة البحث في. ماديا  لزجاج مالمس بارزة بملونات وأدوات خاصة لتاكٌد البعد الثالث على سطح ا

وأسالٌب الرسم بألوان لفن التصوٌر على الزجاج باالستفادة من جمالٌات  تصمٌم البعد الثالثتفعٌل القدرة لالحاجة إلى 

 لفن التصوٌر على الزجاجلتصمٌم البعد الثالث وضع منظومة مقترحة للتصمٌم والتطبٌق  :وتحدد هدف البحث فيالزٌت.

إثراء القٌمة المضافة لمجاالت الزجاج الفنى  وتحددت أهمية البحث في: وأسالٌب التطبٌق بألوان الزٌت.بمحاكاة جمالٌات 

: وافتــرض البحثوالصناعى والمعماري بمنظومة متكاملة مبتكرة للتصمٌم والتطبٌق فً مجال التصوٌر على الزجاج. 

وضع منظومة مقترحة على الزجاج بلفن التصوٌر  لتصمٌم البعد الثالثاستحداث مجموعة من األسالٌب المبتكرة أنه ٌمكن 

. من خالل ماديا"، أو بالتأكٌد  حسيا"باإلٌحاء  وأسالٌب التطبٌق بألوان الزٌتجمالٌات باالستفادة من )للتصمٌم والتطبٌق( 

  .التجريبي(–المنهج:) التحليلي 

وأسالٌب التطبٌق بألوان : ابتكار مجموعة من األسالٌب المستحدثة لتصمٌم البعد الثالث بمحاكاة جمالٌات ث فيوتحــدد البح

 من خالل تطوٌر منظومة التصمٌم وما ٌتبعها من آلٌات للتطبٌق لفن التصوٌر على سطح الزجاج.الزٌت 

استحداث و لفن التصوٌر على الزجاج، لتصمٌم البعد الثالث وضع منظومة مقترحة للتصمٌم والتطبٌق  النتائج: وكانت أهم

كما تم تصمٌم دراسة تطبٌقٌة لتنفٌذ  ،وأسالٌب التطبٌق بألوان الزٌتبمحاكاة جمالٌات مجموعة من األسالٌب المبتكرة له 

 بعض تلك النماذج. 
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