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  الملخص:

فنية إن   قيمة  ذو  بإنتاج  تتميز  و  التراثية،  االيدوية  والحرف  الصناعات  أهم  أحد  من  في مصر  التقليدية  الزجاج  صناعة 

بداية على مهارة صانع الزجاج وقدرته على التحكم في قطعة من الزجاج اللين وتحويلها إلى منتج    وجمالية عالية وتعتمد

ن غيره من المنتجات الزجاجية. إن أهمية البحث تكمن في إثراء صناعة  فني متميز له من األصالة والجمال ما يميزه ع

الزجاج التقليدية في مصر بتطوير منظومة تصميم المنتجات التراثية، فيهدف البحث إلى وضع منهجية لتصميم المنتجات  

البحث تحددت في نقطتين ه فإن مشكلة  التقليدية في مصر، وعليه  الزجاج  لتطوير صناعة  العديد من التراثية  اندثار  ما: 

التصميمات التراثية في صناعة الزجاج التقليدية، والحاجة إلى إثراء منظومة تصميم منتجات الزجاج التقليدية. ويفترض 

البحث أنه بعمل دراسة تحليلية مقارنة ما بين تصميمات الزجاج التراثية وتصميمات الزجاج التقليدية الحالية يمكن وضع  

ل للتصميم  المنتجات  منهجية  تصميم  منظومة  تطور  دراسة  في  البحث  ويتحدد  التراثية.  المنتجات  تصميم  منظومة  تطوير 

)الفرعوني   التراثية  الحقب  التراثية في  التقليدية    –القبطي    -الروماني-الزجاجية  المنتجات  إلى رصد  اإلسالمي( وصوالً 

جات الزجاج التراثية من حيث: )اسم المنتج، توصيف  الحالية، حيث تناول البحث تحليل وتصنيف عدد عشرة أنواع من منت

دراسة مقارنة بين أشكال المنتجات    الشكل، أبعاده، هيئته ومظهر سطحه، طريقة إنتاجه(. واستخدام ذلك التحليل في عمل

السابق   التحليلة  الدراسة  التقليدي في مصر اعتمدت على نفس محاور  للزجاج  الحالية  المنتجات  ذكرها،  التراثية وأشكال 

اقتراح   إلى  التوصل  تم  عليه  وبناءاً  متفردة(.  منتجات  الجزئي،  التطابق  الكلي،  )التطابق  هي:  فئات  ثالث  إلى  وقُسَمت 

منتجات  في  المصرية  والفنية  الثقافية  الهوية  على  والتأكيد  القومي  الطابع  على  للحفاظ  التصميم  منظومة  لتطوير  منهجية 

 لى ما تم استنتاجه من الدراسة التحليلية المقارنة. الزجاج التقليدية في مصر معتمدة ع

 الكلمات المفتاحية:  

 منتجات الزجاج التراثية ، منهجية  تطوير التصميم ، عمليات التصميم
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