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 أقمشة السيدات طباعةمي الزجاجية في تصميم رؤية مستحدثة لتفعيل جماليات الح    
An Innovative Vision to Activate the Aesthetics of Glass Ornaments in 

Ladies' Printed Fabrics Design 

 العال عبد أنيس محمد إيمان. د.م.أ
 حفناوي محمد أحمد سعيد هاجر. د.م

 :ممخص البحث
مي الزجاجية باكتشاؼ المصري القديـ لمادة الزجاج، حيث استخدمو بشكؿ كبير في أغراض ارتبط استخداـ الح          

الزينة المختمفة كبديؿ ألنواع أخرى مف الجواىر النفيسة، وبمضي القروف وتطور الفنوف اإلنسانية في مختمؼ الحضارات 
وتميزت كؿ منطقة بطرز خاصة بيا في صناعة ىذه القطع،  انتقمت صناعة الحمي الزجاجية إلى شتى بقاع األرض

الوظيفة وأيضًا اختبلؼ األساليب التقنية في تنفيذىا. ومع ىذا ية أيضًا بتنوعيا مف حيث الشكؿ و وتميزت الحمي الزجاج
لزجاجية في إطار التطور التقني نمى ىذا الفف نموًا كبيرًا وأصبح لو جماليات متعددة ليا بالغ األثر عمى أشكاؿ الحمي ا

تأثرىا بالفنوف التشكيمية المختمفة والتي يمكف توظيفيا إلثراء تصميـ طباعة أقمشة السيدات بما يتناسب وأساليب التشكيؿ 
 المختمفة.

 مشكمة البحث:
  تكشؼ  ة الكافية التيالمختمفة إال أنيا لـ تحظ بالدراسات الفني الفنوفالحضارات و بالرغـ مف ثراء الحمي الزجاجية في

 .ميمات تصمح لطباعة أقمشة السيداتكيفية االستفادة منيا في استحداث تصجمالياتيا و 
 ف البحث:اهدأ

 ييدؼ البحث إلى:
 التاريخي ىادراسة تطور مف خبلؿ  الفنوفبعض الحضارات و لحمي الزجاجية في اجماليات  تحديد أىـ. 
 ؾ الجمالياتباإلفادة مف تم ابتكار تصميمات تصمح لطباعة أقمشة السيدات. 

 فرض البحث:
  في يساعد لتحديد جمالياتيا  الفنوفالحضارات و  بعض أف دراسة التطور التاريخي لمحمي الزجاجية فييفترض البحث

 التوصؿ إلى حموؿ ابتكارية مستحدثة إلثراء مجاؿ تصميـ طباعة أقمشة السيدات.
 حدود البحث: 

 واإلسبلمية(.ة رومانيالو لمصرية ا)الحضارات  فنوف القديمةال - :الحدود الزمانية 
 آرت ديكو(.فنوف الحديثة )طرازي آرت نوفو و ال -

  الفنوف.بعض الحضارات و دراسة التطور التاريخي لمحمي الزجاجية في  -: الحدود الموضوعية 
 لتحديد جمالياتيا.نماذج مف تمؾ الحمي الزجاجية ل دراسة وصفية تحميمية  -                     

 باإلفادة مف جماليات الحمي الزجاجية في   تصميـ طباعة أقمشة السيدات.لمتصميمات المبتكرة  وصفية تحميميةدراسة  -
  منهجية البحث: 
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  :الخاصة بالتطور التاريخي لمحمي الزجاجية في  وجمع المعموماتمف خبلؿ الدراسة الوصفية النظرية المنهج الوصفي
 ا عمى أسس عممية منطقية الستخبلص النتائج.بعض الحضارات والفنوف لتحديد جمالياتي

  :التصميمات المبتكرة  وكذامف خبلؿ دراسة وصفية تحميمية لنماذج مف تمؾ الحمي الزجاجية المنهج الوصفي التحميمي
 المستوحاه مف جمالياتيا لطباعة أقمشة السيدات.

  :ة السيدات ذات الطابع التي تصمح لطباعة أقمشو  ةلؤلفكار التصميمية المبتكر مف خبلؿ التجارب الفنية المنهج التجريبي
 ذات القطعة الواحدة.التكراري و 

 
Abstract: 

 The use of glass ornaments was associated with the discovery of glass by ancient Egyptians. 

It was used extensively for various adorning purposes as an alternative to other types of 

precious jewels. Over the centuries and human arts evolution in various civilizations, the 

glass ornaments industry spreaded all over the world and each region was characterized by its 

own styles in the manufacture of these pieces. The glass ornaments were also characterized 

by their variety in terms of form, function as well as the different technical methods in their 

implementation. By this technological development, this art has grown tremendously and has 

many aesthetics that have a great impact on the forms of glass ornaments in the context of 

their influence by the various plastic arts, which can be used to enrich the field of ladies' 

printed fabrics design as appropriate to different formation styles. 

 

 Research problem: 
 - Despite the richness of glass ornaments in various arts, it has not received enough technical 

studies that reveal its aesthetics and how to use them to create designs suitable for printing 

ladies' fabrics. 

 Research Goal: 

 - Studying the historical evolution of glass ornaments in various arts to determine the most 

important aesthetics and the extent to which they can be used in ladies' printed fabrics design. 

 Research hypothesis: 

 - The study of the historical evolution of glass ornaments in various arts to determine their 

aesthetics helps in reaching innovative solutions to enrich the field of ladies' printed fabrics 

design.        

 مقدمة:
التي عرفتيا الحضارة اإلنسانية، وقد ازدىر ىذا الفف بشكؿ أقدـ الفنوف التطبيقية واحدة مف مي الزجاجية تعد الح          

كبير حيف وصؿ المصري القديـ لدرجة عالية مف التقدـ والرفاىية خاصة بعد اكتشافو لمادة الزجاج فأنتج الزجاج بأشكاؿ 
شتى منيا أغراض الزينة المختمفة والتي أنتجت بطرؽ متعددة كالصب والتشكيؿ بالمشعؿ متنوعة واستخدمو في مجاالت 

مي األخرى فأصبح  الحراري. و جاء استخداـ الزجاج كبديؿ لمجواىر واألحجار النفيسة بؿ وتفوؽ في أحياف كثيرة عمى الح 
مي عنصرًا مناسبًا لمتزيف بتكمفة أقؿ عمى مر السنيف، ومع تطور الفنوف اإلنس انية في مختمؼ الحضارات انتقمت صناعة الح 

الزجاجية إلى شتى بقاع العالـ وتميزت كؿ منطقة بط رز وأساليب تقنية مختمفة خاصة بيا في صناعة ىذه القطع، وتغير 
مي الزجاجية فأحيانًا نجده مرتبطًا باألدياف وطقوسيا وأحيانأ أخرى بالمموؾ واألمراء وأحيانًا أخرى م رتبطًا بثورات مفيـو الح 

، و أصبح لكؿ فناف أسموب خاص بو في صياغة تمؾ القطع و برع العديد مف فناني العالـ في (1/ 1)الفف ومدراسو المختمفة
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مي الزجاجية فظيرت أساليب تقنية متنوعة كما تطورت األدوات والمواد وكذا األساليب المستخدمة في التشكيؿ  تشكيؿ الح 
مي الزجاجية.فبمغت شأنًا كبيرًا زاد م  ف تنوع جماليات الح 

و ييدؼ البحث الحالي إلى دراسة التطور التاريخي لمحمي الزجاجية في بعض الحضارات و الفنوف  القديمة و         
 والمصرية الحضارات الحديثة لموقوؼ عمى أىـ جمالياتيا، و قد تـ تسميط الضوء عمى نماذج مف الحمى الزجاجية في 

بلمية مف الفنوف القديمة  و نماذج مف طرازي اآلرت نوفو و اآلرت ديكو مف الفنوف الحديثة و ذلؾ واإلسة رومانيال
الستخبلص قيميا الجمالية و االستفادة منيا في ابتكار تصميمات تصمح لطباعة أقمشة السيدات ذات الطابع التكراري و 

ناف التشكيمي المعاصر بصفة عامة و الفناف و المصمـ ذات القطعة الواحدة، فتمؾ الحمي تحوي قيمًا جمالية تستيوي الف
 التطبيقي بصفة خاصة مما يثري مجاؿ تصميـ طباعة أقمشة السيدات. 

  
مي الزجاجية في الفنون القديمة:  أواًل: الح 

 :مي الزجاجية في الحضارة المصرية القديمة  الح 

قد  و ،شتى الفنوف سواء الفنوف التشكيمية أوالفنوف التطبيقية تعد الحضارة المصرية القديمة أعظـ مف خمؼ أثارًا في        
استخدـ المصري القديـ حيث  ، مختمفة منو اً وأنواع مي فصاغ أشكاالً أبدع المصري القديـ بشكؿ خاص في مجاؿ الح  

( أو 1ورة رقـ )مي كما في صمي الخاصة بو فقدمو تارًة كمفرد تشكيمي مستقؿ لتشكيؿ قطع الح  الزجاج كعنصر ىاـ في الح  
استخدمو كمرصعات وقطع تكميمية في تداخؿ مع خامات أخرى كالذىب واألحجار الكريمة واألحجار شبو الكريمة كما في 

مي ىو  ، و(2صورة رقـ ) كما تزيف بيا أيضًا أفراد  ،تزييف المموؾ واألمراء واألميراتكاف الغرض مف صناعة زجاج الح 
 .(4)صناعة الزجاج وارتفاع مكانتو في المجوىرات الممكية وشعارات الدولة الشعب وىو ما يدؿ عمى مدى تطور

( و Beadsيمكف تقسيميا إلى: الخرز ) أشكاؿ كثيرةأو زجاج الحمي   إف لمحمي الزجاجية المصرية القديمة        
 (،Necklaces) ت(، والتي وظفت في  صياغة حمي مختمفة  تتخذ أشكاال  متعددة منيا: القبلدا Jewelsالفصوص )

(، Foot Bracelets( ، أساور القدـ )Hand- Bracelets(، أساور المعصـ )Earrings، األقراط )(Rings) الخواتـ
( والتمائـ Pectorals( لكؿ مف الرأس والرقبة والخصر باإلضافة لمصدريات )Collar) طواؽاأل( و Ankletالخمخاؿ )
 . (1 /10)(Amuletsالمعمقة )

ولعؿ الحضارة المصرية القديمة مف أكثر تبر تقنية صناعة الخرز الزجاجي مف بيف أقدـ الفنوف البشرية، تعو         
الحضارات التي خمفت كمًا ىائبًل مف الخرز الزجاجي فقد صاغ منو أشكااًل مختمفة وأنواعًا متعددة بتقنيات عديدة. كاف يتـ 

يج ليشبو النسيج العادي واستخدمو المصري القديـ في نسيج تجميع الخرز بضـ الخرز مع بعضو البعض عمى ىيئة نس
وتنوعت ألواف الخرز الزجاجي ما بيف استخداـ لوف واحد أو عدة ألواف ( 2)مبلبسو ووجد منيا الكثير في المقابر المصرية 

 .(22/ 6) يتـ لضميا عمى ىيئة مفردة أو مجمعة في خيط واحد أو أكثر

 
 

 
 

 (1)صورة رقم 
 ق.م 1231 آمون عنخ توت الممك قبر - والذهب رز الزجاجيطوق من الخ 

 القاهرة -لآلثار المصري المتحف 
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أنتجت الفصوص الزجاجية في قوالب خاصة لكبس مصيور الزجاج إلنتاج قطع مف الزجاج استخدمت كمرصعات  و قد
رض األساسي مف صناعة زجاج الحمي في أنواع الحمي المختمفة وأيضًا في ترصيع العيوف في التماثيؿ والتوابيت، كاف الغ

الزجاج  :اج في ألواف متباينة تحاكي ألواف تمؾ األحجار عمى سبيؿ المثاؿىو تقميد األحجار الكريمة النادرة فاستخدـ الزج
األخضر لمحاكاة حجر الزمرد والزجاج األزرؽ لمحاكاة حجري التركواز وحجر البلزورد الكريـ حيث كاف في اعتقاد 

 .(44/ 6)ديـ أف بعض ىذه األلواف تممؾ قوة سحرية تحمي مف الشرالمصري الق

 
 (3صورة رقم )

 الكريمة شبه واألحجار الممون بالزجاج قالدة لمصدر الوجه الخارجي لها مرصع 
 

  مي الزجاجية   في الحضارة الرومانية القديمة:الح 
صيغ عديدة  روما القديمة نتجت، وقد أيةالحضارة اإلغريق بعد أوروبا تعتبر الحضارة الرومانية مف أعظـ حضارات        

األشغاؿ  باإلضافة إلى الفسيفساء في مجاالت الفنوف التشكيمة والتطبيقية المختمفة مثؿ : العمارة والنحت والتصوير وأعماؿ
والرسـو التوضيحية  والخزؼلصغيرة و صناعة زجاج التماثيؿ ا ونحت العاج ونقش األحجار الكريمة وقوالب النقودالمعدنية 

الزجاج المستخدـ في صناعة الح مي في عيد الروماف والذي  و قد تطور الحضارة الرومانية القديمة .  المنمنمة في كتب
، فأنتجوا الكثير مف الخرز (7)عرفتو اإلمبراطورية الرومانية مف خبلؿ عبلقتيا التجارية مع الحضارة المصرية القديمة 

ء أو ما عرؼ أعماؿ الفسيفسا(، بؿ وطوروا أيضًا الخرز الزجاجي  المنتج مف 4، 3الزجاجي كما في الصورتيف رقمي )
مي المنتشرة في ذلؾ الوقت المشبؾ المعدني الذي . و (8) (Mosaic Glassزجاج الموزايؾ )أيضأ بػ مف أكثر أشكاؿ الح 

( وكاف الزجاج يثبت عمى ىذه المشابؾ الذي كاف ينفذ Fibulaكاف يستخدـ لتثبيت الرداء عند الكتؼ وىو ما يعرؼ بػ )
 .(5)حجار الكريمةبأساليب تقنية مختمفة كمحاكاة لؤل

 

 
 (3صورة رقم )

  م333ق. م: 333خرزات زجاجية رومانية متنوعة الشكل من 

http://www.marefa.org/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://www.marefa.org/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://www.marefa.org/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%86%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%86%D9%85%D9%86%D9%85%D8%A9_(%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%AD%D8%A9)&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%86%D9%85%D9%86%D9%85%D8%A9_(%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%AD%D8%A9)&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%86%D9%85%D9%86%D9%85%D8%A9_(%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%AD%D8%A9)&action=edit&redlink=1
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(4صورة رقم )  

 خيوط من الخرز الزجاجي الروماني الممون بالمون الذهبي والمون األحمر 
  م333ق. م :433يعود تاريخها ما بين من  

لتسجيؿ طريقة لحفر الزجاج و ىي  Cameoفت بتقنية الكاميو و قد أضاؼ الروماف تقنية لمفصوص الزجاجية عر         
مي مثؿ: القبلئد و 6( و )5كما في الصورتيف رقمي ) ىامةصور شخصيات  ( واست خدمت في صناعة أنواع متعددة مف الح 

  .(5)الخواتـ

 
 (5صورة  رقم )

مي رومانية منفذة بتقنية الكاميو    ( Cameo) قطعة ح 
 م 33 -روما -ن شخصية ومقسمة إلى ثالثة مستوياتمحفورة بأربعة وعشري

 
 (6صورة رقم )

 ( بألمانيا Kunsthistorischesمتحف ) -دالية من زجاج الكاميو  
  

 :مي الزجاجية في الحضارة اإلسالمية  الح 
المجاالت  مف أغنى الفنوف في مجاالت الفنوف المختمفة، وكاف مف أبرز ىذهفف حضاري الفف اإلسبلمي ي عتبر         

مي بكافة أشكاليا وأنواعيا بما  مي فقد حرصت المرأة العربية عمى التزيف إلظيار جماليا فاستخدمت الح  مجاؿ صناعة الح 
في ذلؾ الزجاج والذي است خدـ لكثرة ألوانو وأشكالو مع تواضع ثمنو وىو ما جاء موافقًا لمبادئ الفف اإلسبلمي بالبعد عف 

  .(8(،)7و قد أنتج الخرز الزجاجي بألواف متعددة كما في الصورتيف رقمي ) .(18/ 1)البذخ واإلسراؼ 
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 ( 7صورة رقم )

  نيويورك -لمفنون المتروبوليتان متحف -العصراإلسالمي –زجاجية مزخرفة بطريقة التمشيط  خرزة

 
 (8صورة رقم )

  (Mosaic Glass) الموزايكزجاج خرزة زجاجية منتجة بطريقة  
  م0333:833 –الوسطى اإلسالمية العصور      

الدبمج أو الدممج حيث يختمؼ الناس في مفردىا عة زجاج الحمي وخاصة "الدمالج" و واشتير عصر المماليؾ بصنا       
، ليستقر السوار بيف الرسغ وأعمى ذراع المرأةو ىو قطعة حمي لتزييف منطقة العضد  نطؽ الكممة مف جية إلى جية أخرى

وكاف أكثر األلواف شيوعًا في ىذه الفترة ىو الموف  الزجاج،وف واحد خالي مف الزخارؼ أو مضفرًا بمونيف مف بموكاف الدممج 
وقمدوا الكثير مف األحجار الكريمة باستخداـ الزجاج و طعموا بو العديد مف  األزرؽ المعتـ المضفر مع الزجاج الشفاؼ

 .(19/ 1) (9المجوىرات الذىبية والفضية كما في صورة رقـ )

 
 (9صورة رقم )

 مطعمتين بالمينا والفصوص الزجاجية -حميتا رأس من الح مي اإلسالمية  
  

مي الزجاجية في الفنون الحديثة:  ثانيًا: الح 
ير العديد مف الطرز والمدارس الفنية في أوربا وأمريكا والتي اتجيت إلى االستمياـ مف منابع فنية جديدة لخمؽ ظ       

مي أو  روح جديدة مف اإلبداع واالبتكار في مجاالت الفنوف المختمفة، والتي انعكست بدورىا عمى مجاؿ صناعة زجاج الح 
مي الزجاجية خاصًة لظيور خامات وأساليب جديدة لصناعة الزجاج في ظؿ التطور التكنولوجي المصاحب لتمؾ  الح 

 الحركات الفنية، مف أشيرىا:
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  مي الزجاجية في طراز  :(Art Nouveauيد )الفن الجدالح 
جديدة وأفكاره الغير تقميدية حيث ابتعد عف الفف الكبلسيكي، فأصبحت الصياغات بتصميماتو ال تميز ىذا الطراز        
والنباتات في خطوط أشكاؿ األزىار مستوحاة مف و لينة ذات خطوط منحنية لمعناصر سواء في الفف أو العمارة   التشكيمية
(، واشتير ىذا الطراز في فرنسا بػ آرت نوفو ثـ انتشر في باقي أوروبا وفي أمريكا، ويعد 01رقـ )كما في صورة  انسيابية

. اىتـ فنانوا حركة (8)ىذا الطراز مف أعظـ الحركات الفنية التى امتزجت فييا الميارات الحرفية باالبتكارات الفنية الجميمة
 مجاؿ الفنوف التطبيقية دوف التخمي عف الثراء واألناقة. الفف الجديد اىتمامًا كبيرًا باستحداث قيـ جمالية في

 
 (03صورة رقم )

  م0903-آرت نوفو–بروش من الزجاج المشكل بقالب والمعدن المطمي  
 وكاف مف أشير فناني ىذا الطراز الذيف أثروا في مجاؿ الحمي الزجاجية:

 
 (: Rene Laliqueالليك الفنان )رينيه 

مي  فرنسا،درسة الفف الجديد في مف أىـ فناني م         اشتير ببراعتو في تصميـ مكمبلت األزياء والمجوىرات والح 
الزجاجية مف خبلؿ استخداـ الخامات المختمفة والمتنوعة في سياؽ متناغـ وانسجاـ تاـ باستخداـ أساليب تقنية متعددة، 

 .(10) الزجاجيةالمستخدـ فييا الزجاج كالداليات واألزرة  فبرع في تنفيذ الزجاج بتقنية الكبس فأنتج أشكااًل عديدة مف الح مي
مبلمس الحيوانات والحشرات كما ير مف أفكاره مف الفف الياباني ومف أوراؽ النباتات و الفناف رينيو الليؾ الكث استميـقد و 

(، 12)(، 11ر رقـ )استخدـ العناصر اآلدمية بكثرة خاصة أوجو وأجساـ الفتيات البتكار تصميمات مختمفة كما في الصو 
(13) (10). 
 

                                                 
      

 (11صورة رقم )                    (             11صورة رقم )                        (         11صورة رقم )        
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مي والمجوه  رات الزجاجية نماذج لبعض أعمال الفنان رينيه الليك من الح 
 

 (:Louis Comfort Tiffanyالفنان )لويس كومفورت تيفاني 
 

في مجاالت الزجاج المختمفة كوحدات اإلضاءة و الزجاج  أحد أىـ فناني حركة الفف الجديد في أوروبا، برع تيفاني       
مي والمجوىرات المرصعة بالجوا(11) المؤلؼ بالرصاص ىر و الزجاج واألحجار الكريمة ، وأتقف بشكؿ فائؽ في صياغة الح 

بالطبيعة وفف الثقافات القديمة فكانت تصميماتو مستوحاة مف حضارة مصر القديمة  وطبلء المعادف بالمينا. واىتـ تيفاني
 . (16(، )15(، )14كما في صور رقـ )( 9) وببلد اليند

 

                  
 (11صورة رقم )             (       11صورة رقم )                                  (        11صورة رقم )                    

 
مي والمجوهرات الزجاجية لويس كومفورت تيفانينماذج لبعض أعمال الفنان     من الح 

  
  مي الزجاجية في طراز األرت ديكو  :(Art Deco)الح 
 

ثر عمى ـ وكاف لو عظيـ األ1930ـ و1920ؿ الفترة الزمنية ظير طراز اآلرت ديكو في بداية القرف العشروف خبل       
ست وحي ىذا الطراز ا ،، تصميـ المجوىراتالتصوير: مثؿ والفنوف البصرية ،التصميـ الداخميو  كالعمارة العديد مف المجاالت
كعيبية فتميز بطابع ىندسي مبتكر قميؿ وبفكر المدرسة الت والفرعونية طرز البدائية كالخطوط األفريقية،مف العديد مف ال

( مستخدمًا في ذلؾ المواد المختمفة مثؿ: الياقوت 17) رقـ الزخارؼ يعتمد عمى بساطة الشكؿ والموف كما في صورة
والذىب والزجاج والمؤلؤ المقمد و دخؿ الزجاج كمنافس لو بأشكاؿ وأنواع عديدة مف خبلؿ إضافة عناصر جديدة لخمطات 

مي والمجوىراتالزجاج المس  . تخدـ في صناعة الح 
 

 
 (17صورة رقم )
 آرت ديكو–بروش من الزجاج 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B5%D8%B1#.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.B5.D8.B1_.D8.A7.D9.84.D9.81.D8.B1.D8.B9.D9.88.D9.86.D9.8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B5%D8%B1#.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.B5.D8.B1_.D8.A7.D9.84.D9.81.D8.B1.D8.B9.D9.88.D9.86.D9.8A
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مي مجال في أثروا الذين الطراز هذا فناني أشهر من وكان  :الزجاجية الح 
 

  :Coco Chanel) الفنانة) كوكو شانيل 
اشتيرت ببراعتيا في تصميـ األزياء ،  تعد أحد أىـ رواد حركة اآلرت ديكو في فرنسا بؿ وأكثرىـ شيرة إلى اآلف        

مي الزجاجية المنفذة بأساليب تقنية متنوعة و  في ىيئات تتسـ ومكمبلتيا و أيضًا برعت في مجاؿ تصميـ المجوىرات والح 
 .(12) (20(، )19(،)18بالثراء والتنوع كما في الصور أرقاـ )

 

          
 (             33صورة رقم )             (                   09صورة رقم )                   (          08صورة رقم )                
 

 في الح مي والمجوهرات الزجاجية كوكو شانيلنماذج  لبعض أعمال الفنانة 

 :  )Elsa Schiaparelli إلسا سشيفرلي)لفنانة ا
ع الحمي والمجوىرات المبتكرة والجريئة واستميمت الكثير مف أىـ فناني طراز اآلرت ديكو صممت العديد مف قط         

كما  مف أفكارىا مف الطبيعة كما تأثرت بالفف األفريقي  واستخدمت في كثير مف التصميمات قطع الزجاج المموف المصقوؿ
 .(13) (23(،)22(،)21رقـ )  في صور

 

            
 (             11صورة رقم )              (                   11صورة رقم )              (                11صورة رقم )                 

 
 الح مي والمجوهرات الزجاجية من إلسا سشيفرلينماذج  لبعض أعمال الفنانة 

 
 



 العدد العاشر                                                            ف                          مجمة العمارة والفنو 

114 

مي الزجاجية:   ثالثًا: تصنيف الح 
بتكار في مجاؿ الحمي وىو ما سيؿ مف مع ظيور النظريات الحديثة في مجاؿ الصناعات اليندسية زاد اال        

مي والمجوىرات الزجاجية المختمفة مثؿ  مجاؿال ىذااستغبلؿ الزجاج في  وأصبح لو طابع خاص في تصميـ أنواع الح 
القبلدات )العقد( و الداليات،  واألقراط المتدلية والغيرمتدلية و  األساور والدمالج و البروش والدبوس و :الخواتـ والدبؿ

مي الزجاجية ويمكف  : (3)إلى اآلتي ( 1كما ىو موضح في شكؿ تخطيطي رقـ ) تصنيؼ الح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1رقم ) تخطيطي شكل
 تصنيف الحمي الزجاجية

 

مي الزجاجية:  رابعًا: مفردات الح 
مي الزجاجية الخرز والفصوص الزجاجية بؿ تعد بشكؿ أساسي ىى أىـ عناصر تصميـ الحمي  مف أىـ مفردات الح 

 لزجاجية، و فيما يمي توضيح لكؿ منيما:ا
 
 الخرز : 

و ىي وحدات مثقوبة تنتج آليًا ويدويًا يتـ تنظيميا ولضميا في خيط أو سمؾ وغالبًا ما كانت تستخدـ قديمًا لتعطي         
العالـ،  صاحبيا القوة أكثر مف كونيا غرضًا لمتزيف والتجمؿ ثـ انتشر بعد ذلؾ استخداـ الخرز عمى نطاؽ واسع حوؿ

والخرز يتـ ثقبو بحيث يتـ تثبيتو وتجميعو مع خامات أخرى، ولمخرز أشكاؿ متعددة منيا: الشكؿ الكروي و الشكؿ 
 .(1)البرميمي و الشكؿ المخروطي و الشكؿ األسطواني

 

 الفصوص الزجاجية: 

شبو كريمة وترصع الفصوص تتميز الفصوص الزجاجية بأنيا تشبو في مظيرىا الجواىر واألحجار الكريمة وال        
 . (1)الزجاجية بييئتيا أو بعد صقميا ليزيد ذلؾ مف لمعانيا و يمكف استخداميا دوف ثقبيا بتركيبيا عمى قاعدة مف المعدف

 

 تصنيف الحمي الزجاجية

 المجوهرات الزجاجية

 

 حمي زجاجية خالصة

 

اجية مع المعادن حمي زج
النفيسة واألحجار الثمينة و 

الغير ثمينة

تتكون من القطع الزجاجية 
المصقولة والتي يتم تركيبها 

 عمى قاعدة من المعدن . 

تتكون في الغالب من القطع 
الزجاجية فقط دون ظهور 
خامات اخرى كاألساور 
والخواتم والعقود الممضومة 

 من الخرز الزجاجي . 

لمعدن كعنصر تتكون من ا
أساسي ويضاف إليه القطع 

 الزجاجية كعنصر ثانوي 
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 خامسًا: دراسة تحميمية لنماذج من الحمي الزجاجية في إطار ارتباطها بالفنون التشكيمية المختمفة:
 تحميمية لنماذج من الحمي الزجاجية القديمة: ( يوضح الدراسة ال1جدول رقم )

 دراسة تحميمية لنماذج من الًحمي الزجاجية في الحضارات والفنون القديمة

 
 
 

أواًل: التصنيف و 
 التوصيف

 
 
 
 
 

 الحضارة المصرية القديمة 
 ( 1شكل )
 

 
 
 
 

                                          
 
 

              (0- 0    )                       (0-3                )               (0-3) 
  قالدة لمصدر لمممك توت عنخ آمون. (0-0)

 الكريمة. شبه واألحجار الممون بالزجاج قالدة لمصدر مرصعة  (0-3)

 . ق. م 1117 آمون عنخ توت الممك قبر والذهب الزجاج من طوق  (0-3)

 

 
 

 ثانيًا : الدراسة التحميمية:
لشكل نظام بناء ا -

 )التكوين(:
 

 

 
 
 
 
 

              
              
             

                 (0-0                 )               (0-3                 )         (0-3) 
 )عضوي( يتكوف مف عدة عناصر أبرزىا الفصوص الزجاجية.  ( نظام بناء الشكل:1-1)
ىندسي( يتكوف مف عدة عناصر أبرزىا الفصوص   -عضوي:) ( نظام بناءالشكل1-2) 

 والخرزات الزجاجية.

 )ىندسي( يتكوف مف خرزات زجاجية. ( نظام بناء الشكل:1-3)
 
 

 الشكل: -
 

مي الزجاجية بييئة متراكبة متجاورة و  تميز الشكؿ باختبلؼ المفردات المكونة لقطع الح 
 متبلحقة.
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 المون: -
 
 

 
 
 
 

 
 

 أكثر األلوان استخدامًا في الحضارة المصرية القديمة ( يوضح 2شكل )
 اعتمد المصري القديـ عمى استخداـ ألواف متعددة مف البيئة  كاألحمر واألزرؽ واألوكر
بالدرجات الموضحة لما ليا مف دالالت رمزية مرتبطة بمعتقداتو الدينية والفكرية إلظيار 

مي الزجاجية والتي صيغت في الغالب مف ىيئة العناصر المستخدمة لبناء الشكؿ لقطع الح  
 .الزجاج واألحجار الكريمة والمعادف النفيسة خاصة الذىب

 

 المممس: -

تنوعت المبلمس ما بيف مبلمس حقيقية أغمبيا )ناعـ( و مبلمس إييامية ناتجة عف 
استخداـ عناصر التشكيؿ المختمفة أبرزىا )الموف( في الوحدات المستخدمة في تنفيذ قطعة 

مي.  الح 
 

 تنوعت أسطح قطع الًحمي بأنيا ذات أسطح دورانية تارة و ىندسية منتظمة تارة أخرى. األسطح: -

 
 

أواًل: التصنيف و 
 التوصيف

 

 الحضارة الرومانية القديمة

 ( 2شكل )

 
 

 
 

 
 

               (3- 0              )                  (3-3              )          (3-3) 

  عقد مف خرزات زجاجية منفذة مف زجاج الموزايؾ. ( 3-1)
 .obsidianسوار وخاتـ مف الزجاج  ( 3-2)
 دالية مف الزجاج منفذة بطريقة الكاميو.  (3-3)
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 ثانيًا : الدراسة التحميمية:

نظام بناء الشكل -
 )التكوين(:

 

  
 
 
 
 
 

                    (3- 0          )                    (3-3             )            (3-3) 
 )ىندسي( يتكوف مف الخرز الزجاجي. نظام بناء الشكل:( 3-1) 
 عضوي(  ويتكوف مف الزجاج منفردًا. -:)ىندسي  نظام بناء الشكل (3-2) 

 )عضوي( يتكوف مف الفص الزجاجي مع المعدف النفيس. نظام بناء الشكل: (3-3) 

 الشكل: -
مي الزجاجية ما بيف ىيئات متراكبة تنوعت ىيئة  الشكؿ باختبلؼ عناصر تكويف قطع الح 

 متجاورة و متبلحقة، وىيئات أخرى متراكمة مف خبلؿ طبقات متتالية واحدة تمو األخرى.

 
 

 المون: -
 
 

 
 

 
 ( يوضح أكثر األلوان استخدامًا في الحضارة الرومانية القديمة4شكل )

 ستخداـ ألواف متنوعة أبرزىا األصفر واألخضر واألزرؽاعتمد الروماني القديـ عمى ا
مي الزجاجية  بالدرجات الموضحة إلظيار ىيئة العناصر المستخدمة لبناء الشكؿ لقطع الح 

 .والتي صيغت في الغالب مف الزجاج مع المعادف النفيسة خاصة الذىب

 المممس: -
ية باختبلؼ العناصر و اإلييام -الناعـ و الخشف -تنوعت المبلمس بيف الحقيقية

المستخدمة في تنفيذ قطعة الحمي وأيضأ باختبلؼ األسموب التقني المستخدـ في التنفيذ 
 كالزجاج المنفذ بأسموبا الكاميو وزجاج الموزايؾ.

مي الزجاجية بتنوع األسطح إما دورانية أو ىندسية منتظمة أو غير منتظمة. األسطح: -  تميزت قطع الح 

 
و أواًل: التصنيف 

 التوصيف
 

 الحضارة اإلسالمية

 (5شكل )
 
 
 

  (3-2)  
                   (5- 0                )          (5-3     )                          (5-3) 

 خرز زجاجي من العصراإلسالمي القديم.  (5-1)
 م. 12: 11 ( ميدالية من الزجاج القرن5-2)
 ( سوار لمذراع )د ممج( من الزجاج من العصراإلسالمي القديم.5-3)
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 ثانيًا : الدراسة التحميمية:
نظام بناء الشكل -

 )التكوين(:
 

 

     
 
 
 
   
 
 
                   (5- 0              )             (5-3       )                   (5-3)           
 مف الخرز الزجاجي.)ىندسي( يتكوف  نظام بناء الشكل: (5-1)
 :)ىندسي(  ويتكوف مف الزجاج منفردًا. نظام بناء الشكل( 5-2)

 )ىندسي( يتكوف مف الزجاج منفردًا. نظام بناء الشكل: (5-3)
 

 الشكل: -
 

مي الزجاجية ما بيف ىيئات متراكبة  تنوعت ىيئة الشكؿ باختبلؼ عناصر تكويف قطع الح 
 اكمة مف خبلؿ طبقات متتالية واحدة تمو األخرى.متجاورة و متبلحقة، وىيئات أخرى متر 

 المون: -
 

 
 
 
 
 
 

 ( يوضح أكثر األلوان استخدامًا في الحضارة اإلسالمية القديمة6شكل )
اعتمد الفناف عمى استخداـ ألواف بدرجات متنوعة أبرزىا األصفر واألزرؽ واألخضر 

مي ا لزجاجية والتي صيغت في إلظيار ىيئة العناصر المستخدمة لبناء الشكؿ لقطع الح 
 الغالب مف الزجاج منفردًا.

 المممس: -
خشف( وىى يمكف ادراكيا حسيًا وبصريًا -تنوعت المبلمس مابيف مبلمس حقيقة )ناعـ

وأخرى إييامية  يمكف أدراكيا بصريًا وىى تختمؼ باختبلؼ العناصر المستخدمة في تنفيذ 
 قطعة الحمي.

مي ال األسطح: -  زجاجية بأسطح إما دورانية أو ىندسية منتظمة أو غير منتظمة .تميزت قطع الح 
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 ( يوضح الدراسة التحميمية لنماذج من الحمي الزجاجية الحديثة: 1جدول رقم )

 
 
 

أواًل: التصنيف و 
 التوصيف

 
 
 
 
 

 الًحمي الزجاجية في الحضارات والفنون الحديثة

 (Art Nouveauالفن الجديد )طراز 
 (7شكل )

 

  
            (7- 0   )         (7-3     )        (7-3)                     (7- 4  ) 
  دبوس لمصدر)بروش( )مف أعماؿ الفناف رينيو الليؾ(. (7-1)
  دالية  )مف أعماؿ الفناف رينيو الليؾ(.( 7-2)
( خاتـ مف الذىب و الزجاج المتعدد األلواف ) مف أعماؿ الفناف لويس كمفرت 7-3)

 .تيفاني(
 مرصع بفصوص مف الزجاج )مف أعماؿ الفناف لويس كومفرت تيفاني(.( دبوس 7-4)

 

 ثانيًا : الدراسة التحميمية:

نظام بناء الشكل -
 )التكوين(:

 

 
  

 
 

         (7- 0       )      (7-3       )      (7-3)                         (7- 4  ) 
 وص الزجاجية.)عضوي( أبرزىا الفص ( نظام بناء الشكل:7-0) 
عضوي( ويتكوف مف عدة مفردات أبرزىا  -)ىندسي  نظام بناء الشكل: (7-3) 

 الفصوص الزجاجية.
)عضوي( ويتكوف مف عدة مفردات أبرزىا الفصوص  ( نظام بناء الشكل:7-3) 

 الزجاجية.
 )عضوي( أبرزىا الفصوص الزجاجية. نظام بناء الشكل: (7-4) 
 

 
 الشكل: -

 

مي الزجاجية ما بيف ىيئات متراكبة تنوعت ىيئة الشك ؿ باختبلؼ عناصر تكويف قطع الح 
 متجاورة و متبلحقة، وىيئات أخرى متراكمة مف خبلؿ طبقات متتالية واحدة تمو األخرى.
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 المون: -
 

 

 
 
 
 
 

  
 ( يوضح أكثر األلوان استخدامًا في طراز اآلرت نوفو8شكل )

الموف األزرؽ و البنفسجي و البني بالدرجات استخدـ الموف بدرجات مختمفة ومتعددة ك
الموضحة إلظيار ىيئة العناصر المستخدمة لبناء الشكؿ والتي صيغت مف الزجاج 
واألحجار الكريمة والمعادف النفيسة في عبلقات أكثر تعقيدًا لتكوف مبلئمة لؤلذواؽ 

 المختمفة.

 المممس: -
مي ما بيف مبلمس تنوعت المبلمس باختبلؼ العناصر المستخدمة في ت نفيذ قطعة الح 

مي.   حقيقة تارًة ومبلمس إييامية تارة أخرى لت ضفي نوعًا مف الرقي والنعومة لقطع الح 
 

 األسطح:-
 تميزت األسطح بأنيا تتنوع ما بيف أسطح ىندسية منتظمة أو ىندسية غير منتظمة. 

 

 
 
 

أواًل: التصنيف و 
 التوصيف

 

 

 

 (Art Deco)طراز اآلرت ديكو

 ( 9شكل )

 

   
 

         
              (9- 0                )            (9-3              )                (9-3)         

ـ)مف أعماؿ 1950بروش متماثؿ مف الزجاج والمؤلؤ التقميد و المعدف المذىب،  (9-1)
 كوكو شانيؿ(.

مي بالذىب، بروش عمى شكؿ تنيف، مف الزجاج المشكؿ بالصب والمعدف المط (9-2)
 ـ )مف أعماؿ كوكو شانيؿ(.1940

 .( إلسا سشيفرلي )مف أعماؿ ( بروش مف الزجاج و األحجار الكريمة9-3)
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 ثانيًا : الدراسة التحميمية:

نظام بناء الشكل -
 )التكوين(:

 

 

 

 
  

              (9- 0             )               (9-3                 )          (9-3)        

 )ىندسي( أبرزىا الفصوص الزجاجية. ( نظام بناء الشكل:9-0)
 )عضوي( ويتكوف مف عدة فصوص زجاجية. ( نظام بناء الشكل:9-3)
ة وحدات أبرزىا الفصوص عضوي( ويتكوف مف عد -)ىندسي  نظام بناء الشكل: (9-3)

 الزجاجية.

 الشكل: -
و متبلحقة مكونة مف عدة  تميزت ىيئة الشكؿ بأنيا في الغالب ىيئات متراكبة متجاورة

مي الزجاجية.  وحدات متباينة تشكؿ قطع الح 

 

 المون: -

 

 

 
 

 
 ( يوضح أكثر األلوان استخدامًا في طراز اآلرت ديكو03شكل )

مي الزجاجية في طراز األرت ديكو ، مف أبرزىا  تنوعت األلواف المستخدمة في تشكيؿ الح 
إلظيار ىيئة العناصر المستخدمة لبناء  األحمر واألزرؽ واألخضر بالدرجات الموضحة

 الشكؿ والتي صيغت في غالب األمر مف الزجاج واألحجار الكريمة .

 المممس: -
ف كاف أغمبيا  مي وا  تنوعت المبلمس باختبلؼ العناصر المستخدمة في تنفيذ قطعة الح 

 مبلمس حقيقة يمكف إدراكيا حسيًا وبصريًا.

 األسطح:-
ىندسية منتظمة أو ىندسية غير -وع ما بيف أسطح دورانية تميزت األسطح بأنيا تتن

 منتظمة.

مي الزجاجية القديمة التحميميةمن خالل الدراسة  الحديثة، من و  لمنماذج السابقة يتضح أن هناك عدة قيم جمالية في الح 
 أهمها:
 مي فيما بينيا لتصبح متماسكة سواء في عبلقة كؿ جزء  :الوحدة باآلخر أو عبلقة الجزء حيث ارتبطت أجزاء الح 

وجاءت العبلقات الموجودة بيف  األجزاء،بالكؿ مما يزيد مف قوة الوحدة في التكويف بالرغـ مف التنويع في لوف وحجـ 
مي لتعطي إحساسًا باالندماج واالرتباط   تحقؽ ذلؾ في جميع النماذج التي تـ تحميميا. وقدالوحدات المكونة لقطع الح 
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 ف تحقؽ مف خبل :االتزان مي وكذا إظيارىا الموني وعبلقتيا ببعضيا البعض حتى وا  ؿ تنظيـ وتوزيع وحدات تشكيؿ الح 
مي الزجاجية االستقرار، فيظير  مي مما أعطى لقطع الح  استخدـ مفرد تشكيمي واحد كالخرز الزجاجي لتشكيؿ قطع الح 

مي المصرية  -5) (،1-5) (،2-3) (،1-3ة إلى النماذج )( باإلضاف3-1)( :1-1)القديمة االتزاف المحوري )مثاؿ(: الح 
 االتزاف الوىمي في سائر النماذج مف خبلؿ التوزيع المقنف لعناصر التكويف. ( ويظير7-4) (،3
 
  :تحقؽ التناسب بيف الوحدات المختمفة مف حيث الحجـ والموف واألبعاد وأيضًا تحقؽ التناسب بتنوع النسبة والتناسب

مي الزجاجية كما في النماذج )نسب المسافات الفاصمة بيف و    (.3-9)( :1-1حدات الح 

 تحقؽ مف خبلؿ تكرار الوحدات المتماثمة أو الغير متماثمة عمى مسافات وبتنظيـ يعطي إيقاعًا متنوعًا ما بيف اإليقاع :
ر وغير رتيبإيقاع رتيب  يقاع ح  مي كما في النماذج ) وا   (.3-9)( :1-1إلثراء قطع الح 

 يات الحمي الزجاجية في الحضارات والفنون المختمفة:جمالًا: أهم سادس
 .استخداـ التنوع الموني في إظيار عناصر التكويف 
 .استخداـ وحدات الزجاج كالخرز الزجاجي في نظاـ بنائي تجميعي لمحصوؿ عمى تصميـ متكامؿ ذو تبايف ووحدة 
  .مي الزجاجية  الدقة في التنفيذ والتركيب لوحدات تكويف الح 
 لتأكيد البناء التركيبي. أللواف بشكؿ متناغـ يتسـ بالحيويةتناوؿ ا 
 مي الزجاجية بالمجوء لمطبيعة مباشرة أو مف خبلؿ توظيؼ بعض  .الوحدات الزخرفية التاريخية تصميـ قطع الح 
  مجرد مستوحى مف الطبيعة أو التراث مثؿ الطيور والنباتات والعناصر اآلدمية انسيابياستخداـ العناصر في شكؿ. 
   توظيؼ عناصر تكويف العمؿ الفني إلظيار الشكؿ كالخطوط والمساحات المونية والمبلمس وحتى المسافات الفاصمة

مي الزجاجية. في)الفترات(    وحدة تامة مما يحقؽ الثراء الفني لقطع الح 
 في عبلقة  اختيار وحدات ومفردات التشكيؿ بصورة تعكس محاكاة الواقع أو اإلحساس إلى جانب أىمية الرمز

العناصر ببعضيا البعض واالتجاه إلى أسطح الزجاج المصقولة والشفافة ونصؼ الشفافة لتحقيؽ الثراء مف خبلؿ التأثيرات 
مي.  الضوئية عمى قطع الح 

  مي كتوظيؼ األشكاؿ المتموجة  –استخداـ األشكاؿ والعناصر في ىيئات )مركبة بسيطة( في صياغة قطع الح 
  ألقواس المختمفة والخطوط ذات االيقاعات المتغيرة.والخطوط المتنوعة وا

  .مي الزجاجية  التراكب والتراكـ في بنائية األشكاؿ والعناصر فى الح 
  مي الزجاجية.تنوع المواد المستخدمة في تنفي  ذ الح 
 مي الزجاجية.بدالالت محددة  لتوحي الميؿ إلى تكرار بعض األشكاؿ  في صياغة الح 
 

مي الزجاجية مشة السيدات المبتكرة باإلفادة من جمالياتسابعًا: تصميمات أق  :الح 
ىو تمؾ العممية الكاممة ء جميمة ممتعة ونافعة لئلنساف، و التصميـ في الفنوف التشكيمية ىو ابتكار أو إبداع أشيا       

نشائو بطريقة ليست مرضية مف الناحية الوظيفية أو النفعية فحسب، ولكني ا تجمب السرور لتخطيط شكؿ شيء ما وا 
والفرحة إلى النفس أيضًا، وفي ىذا إشباع لحاجة اإلنساف نفعيًا وجماليًا في وقت واحد، والتصميـ الجيد ىو الشكؿ المبتكر 
الذي يحقؽ الغرض منو. وكؿ تصميـ لكي يحقؽ غرضو ويصيب ىدفو البد أف يضيؼ الجديد عمى الجانبيف الشكمي 

 و العممة، والوجو اآلخر لمعممة الوظيفة الجمالية وىذا ىو المطموب.والوظيفي، فالوظيفة النفعية ىي وج
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يركز البحث الحالي عمى ابتكار تصميمات تصمح لطباعة أقمشة السيدات ذات الطابع تكراري و ذات القطعة و        
، برؤية تشكيمية جديدة الواحدة ، مع األخذ في االعتبار السمات الفنية المميزة لتصميـ كؿ نوع مف األقمشة سالفة الذكر

وذلؾ مف خبلؿ رؤية ذاتية خاصة بالباحثة بغية ، الحضارات والفنوف المختمفة مستوحاه مف جماليات الحمي الزجاجية في 
و يثري مجاؿ طباعة المنسوجات مف  بما يحقؽ أىداؼ البحث مف ناحية ،  تحقيؽ القيـ الجمالية والوظيفية لتمؾ األقمشة

تنفيذ ىذه األفكار مف خبلؿ تكنولوجيا الطباعة الرقمية التي تعتمد بشكؿ مباشر عمى نقؿ المعمومات  ناحية أخرى، و يمكف
 الرقمية المباشرة مف قاعدة البيانات إلى الخامة الطباعية داخؿ الماكينة.

مات ىي تصميو ، مشة السيدات ذات الطابع التكراريتندرج تحت مسمى تصميمات أق 4إلى 1والتصميمات مف       
متساقطًا. في حيف تندرج لتكراري المناسب رباعيًا كاف أـ تتكرر طباعتيا طواًل و عرضًا عمى القماش باستخداـ النمط ا

 ىو تصميـ لطباعة قطعة ممبسية محاكة أو بدوف حياكة،تحت مسمى تصميـ القطعة الواحدة و  8إلى  5التصميمات مف 

زء منفصؿ مثؿ الجزء الخمفي أو األمامي أو األكماـ، وىي تساعد عمى ويمكف طباعتيا كوحدة واحدة كمية بالزي أو كج
تأكيد االستطالة واالستقامة لمجسـ مع زيادة أو نقصاف الرؤية لحجمو. وتعتمد السيطرة في تصميـ القطعة الواحدة عمى 

، ويخضع لشكؿ والحركةي تعطي انطبلقة في ايأخذىا نحو النقطة األساسية بو، وىجاد إحساس بالعمؽ يتحكـ بالعيف و إي
 بدرجة كبيرة االرتقاء بذوؽ المستيمؾ.الذي يقع عمى عاتقو توزيع الوحدة التصميمية لذوؽ المصمـ 

 الوصفي لؤلفكار المبتكرة:التحميل الفني و 
ف ، أف الباحثة أخذت في اعتبارىا أتصميمات و يبلحظ في مجموعة األفكار التصميمية المبتكرة  و عددىا ثمانية       

نما ىو إذابة أو صير ىذه العناصر في بوتقة العمؿ الفني الجديد  االبتكار ليس جمع عناصر بجوار بعضيا البعض، وا 
بحيث تؤدي كؿ منيا وظيفة أخرى تتناسب مع وضعيا الجديد في العمؿ الفني ومف ىذا المنطمؽ تـ حبؾ عناصر 

تضاه يستطيع كؿ عنصر أف يؤدي وظيفتو كأفضؿ ما ت ؤَدى التصميـ بعضيا بالنسبة لآلخر إليجاد نوع مف المعايشة بمق
ىذه الوظيفة سواء احتؿ العنصر مركزًا رئيسيًا أو ثانويًا، فالمسألة مرتبطة كؿ االرتباط بالدور الذي يمعبو ىذا العنصر 

منو وحدة البناء وشكمو  بالنسبة لنفسو وأيضًا لبقية العناصر، حتى يصبح التصميـ كائنًا محسوسًا في شكمو النيائي، وي فَيـ
ومف ىنا تظير عناصر التصميـ في ارتباط داخمي فيما بينيا، فمف المعروؼ منطقيًا أف الحكـ عمى وحدة التصميـ  العاـ.

ككؿ يأتي مف خبلؿ ترتيب أجزائو، فالوحدة ىي تكامؿ عناصر العمؿ الفني بعضيا مع بعض عمى نحو يبمغ مف الوثوؽ 
معو الظروؼ الموجودة بينيا إلى فصـ وحدة العمؿ بؿ ت مَزج سويًا مف أجؿ تحقيؽ ىذه الوحدة،  أو االتحاد حدًا ال تؤدي

تمؾ الوحدة التي تؤتي أثرًا فعااًل حيث تساعد عمى االنتقاؿ الفكري مف عنصر آلخر دوف أدنى إرىاؽ ذىني، وتـ توزيع 
( 7( أو إشعاعيًا فكرة رقـ )8، 2فكار التصميمية رقـ )العناصر بما يكفؿ تحقيؽ قيـ االتزاف سواء كاف محوريًا كما في األ

( ، و تأكد اإليقاع في تمؾ األفكار التصميمية مف خبلؿ التدرج و التكرار و التنوع 6، 5، 4، 3، 1أو وىميًا األفكار رقـ )
السيادة باعتبارىا النواة  و االستمرارية ، و تناسب األجزاء بالنسبة لبعضيا البعض و بالنسبة لمتكويف الكمي، و تدعيـ مبدأ

 التي يبنى حوليا العمؿ . 
و يظير في التصميمات بوجو عاـ المزج بيف األشكاؿ العضوية وغير العضوية في مظير جمالي متزف مف خبلؿ        

لحادة تبلحـ األشكاؿ معًا في تناغـ وتبايف في العبلقة مما يثري مف قيمة التصميـ، كما يظير أيضًا استخداـ الخطوط ا
تارة والمينة تارة أخرى وذلؾ بما يتواءـ والمنظومة الجمالية لمشكؿ العاـ وبما يساعد عمى قطع الرتابة والممؿ مف جية 

عف الشكؿ وموحيًا بحركتو، واعتمدت التصميمات عمى  واإليحاء بالحركة مف جية أخرى، حيث جاء استخداـ الخط معبراً 
عف  المحصورة بينيما، واستخدمت األلواف بما يكسب التصميـ نوعًا مف الترابط نشأكؿ مف الخط والشكؿ وتبايف المساحات 

تمؾ العبلقة بيف الشكؿ واألرضية عبلوة عمى قياميا بدور ترديد التناغـ اإليقاعي لموحدات التشكيمية مع المشاركة الفعالة 
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ة السطح المرئي حيث حقؽ ذلؾ نوعًا مف االتزاف في تشكيؿ الييئة الكمية لمتصميـ ومحاولة استخداـ توحيد الموف في معالج
في تقسيـ الكتؿ والمساحات، وتنوعت األلواف بيف الزىاء تارة والعتامة تارة أخرى، واستخدمت األضواء والظبلؿ بطريقة 

ة وبيف مقننة كاف ليا أكبر األثر في التأكيد عمى العمؽ، وحقؽ النتيجة ذاتيا زيادة التبايف بيف أحجاـ األشكاؿ مف جي
األلواف مف جية أخرى، وجاء توزيع األلواف الساخنة والباردة والزاىية والقاتمة واألضواء والظبلؿ والمبلمس الناعمة والخشنة 
كؿ في مكانو المناسب بحيث يؤكد بعضو بعضًا وبـ يؤكد قيـ اإليقاع والتنوع واالتزاف ويفرض ضربًا مف الوحدة المنشودة 

 عمى الشكؿ العاـ.

  كار التصميمية ألقمشة السيدات ذات الطابع التكراري:األف 
مي الرومانية صورة  رقـ )( استمياـ ل1( و يظير في الفكرة التصميمية رقـ )4:  1و ىي األفكار مف )        (  5قطعة الح 

ؿ إطار بأربعة وعشريف شخصية ومقسمة إلى ثبلثة مستويات محصورة داخ و المحفورة Cameoالمنفذة بتقنية الكاميو
حيث وزعت تمؾ القطعة في واجية التصميـ توزيعًا حرًا بمساحات متنوعة عمى خمفية مف الخطوط المتعامدة المتواصمة تارة 

عمى ىذا التصميـ الذي تـ  نسبيًا في تدرجات ظمية و المتقطعة تارة أخرى، و تغمب المبلمس الخشنة و األلواف الفاتحة
 .توظيفو عمى تنورة طويمة 

طوؽ مف الزجاج والذىب مف مقبرة الممؾ توت عنخ آموف ( فعناصرىا مستوحاة مف: 2أما الفكرة التصميمية رقـ )       
قبلدة (، و 2قبلدة لمصدر الوجو الخارجي ليا مرصع بالزجاج المموف واألحجار شبو الكريمة )صورة رقـ (، و 1)صورة رقـ 

مفية التصميـ بعض األجزاء و العناصر المكونة لمطوؽ و ، و تظير في خ (1-1)لمصدر لمممؾ توت عنخ آموف شكؿ
القبلدتيف في توزيع عشوائي حر ، بينما تحتؿ الواجية ثبلثة أشرطة عرضية تكرارية مختمفة السمؾ و العناصر ، حيث 

حى مف يشغؿ الشريط العموي األقؿ سمكًا ترديد مستميـ مف الطوؽ، يميو في السمؾ الشريط السفمي و قوامو ترديد مستو 
إحدى القبلدتيف سالفتي الذكر، و يتوسط الشريطيف السابقيف شريط أكثر سمكًا مكوف مف ترديد مستميـ مف القبلدة األخرى،  

 و تتصارع األلواف الزاىية و القاتمة و المبلمس الناعمة و الخشنة في ىذا التصميـ المقترح توظيفو بموزة. 

بروش عمى شكؿ تنيف مف الزجاج المشكؿ بالصب ( عمى استمياـ 3رقـ ) في حيف اعتمدت الفكرة التصميمية        
( و ذلؾ بعد تجريده و ترديده ليشغؿ معظـ واجية 20مف أعماؿ كوكو شانيؿ صورة رقـ ) والمعدف المطمي بالذىب

التي يتضح  التصميـ التي سيطرت عمييا الخطوط و األشكاؿ المنحنية المرنة التي تناسب طبيعة البروش، بعكس الخمفية
بيا استخداـ الخطوط المتعامدة المتقطعة أحيانًا و المتواصمة أحيانًا أخرى و ىذا التنويع بيدؼ قطع الرتابة ، و تـ الربط 

 بيف الواجية و الخمفية مف خبلؿ األلواف و المبلمس و الظبلؿ التي جاءت مؤكدة لمشكؿ و التكويف العاـ.  

بروشيف متماثميف مف الزجاج والمؤلؤ التقميد ( بترديد تجريدي مستميـ مف 4تصميمية رقـ )وقد شغمت واجية الفكرة ال        
( ، وتظير الواجية بيذا التصميـ مندمجة بدرجة 19،  18و المعدف المذىب مف أعماؿ كوكو شانيؿ الصورتيف رقمي )

و الموف تتناسب بدرجة كبيرة و طبيعة كبيرة مع الخمفية المشكمة مف مجموعة دوائر إشعاعية متبلصقة مختمفة المساحة 
الواجية، و تسود الخطوط المينة و األلواف المتكاممة و المبلمس الخشنة المستوحاه مف الموزاييؾ عمى ىذه الفكرة المقترح 

 توظيفيا بموزة.
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          (0) توظيف                                                                                          (0تصميم )      
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 (4) توظيف                                                                                            (4تصميم )                

 
 ألقمشة السيدات ذات القطعة الواحدة األفكار التصميمية: 

استمياـ إلحدى نماذج الحمي الزجاجية و ىي   (5( و يظير في الفكرة التصميمية رقـ )8:  5و ىي األفكار مف )        
( مستوحى مف أشكاؿ أوراؽ النباتات مف أعماؿ الفناف رينيو الليؾ، حيث 12دبوس لمصدر)بروش( صورة رقـ )عبارة عف 

متساوية  ؿ معظـ واجية التصميـ و يندمج مع خمفية قواميا مربعاتتـ تطويع ىذا البروش و ترديد أجزاء منو ليشغ
المساحة متراصة متجاورة ومتتالية، و قد تـ انتقاء األلواف و المبلمس و األضواء و الظبلؿ التي تفرض نوعًا مف الوحدة 

 ىذه الفكرة بموزة. عمى الشكؿ العاـ لمتصميـ الذي سادت فيو األلواف الزاىية و المبلمس الخشنة، و يقترح توظيؼ
( فعناصرىا مستوحاة مف زىرة الموتس مف قبلدة لمصدر لمممؾ توت عنخ آموف شكؿ 6أما الفكرة التصميمية رقـ )       
(، حيث ظيرت ثبلث زىور لوتس متنوعة المساحة و االتجاه في واجية التصميـ عمى خمفية تجريدية لذات الزىرة ، 1-1)

مبلمس الخشنة و الظبلؿ القوية إلبراز العناصر و تأكيدىا و يكاد يتعادؿ توزيع األلواف و اعتمدت ىذه الفكرة عمى ال
 الزاىية و القاتمة  في ىذه الفكرة المقترح توظيفيا فستاف.

( عمى استمياـ عنصريف رئيسييف مف الحضارة اإلسبلمية عبارة عف: 7في حيف اعتمدت الفكرة التصميمية رقـ )        
صورة  ـ1000:800 –العصور الوسطى اإلسبلمية  ( مفMosaic Glass )زجاج الموزايؾنتجة بطريقة خرزة زجاجية م

(، و قد تـ تقسيـ التصميـ لثبلث مستويات رئيسية مف 2-5ـ  شكؿ)12:  11ميدالية مف الزجاج القرف  (، و 8رقـ )
زجاجية و ترديدىا في المستوى األوؿ، في أنصاؼ دوائر متحدة المركز عند منتصؼ قاعدة التصميـ، و تظير الميدالية ال

حيف تـ استمياـ عناصر الخرزة الزجاجية و توزيعيا بتكرارىا في أقواس خبلؿ المستوييف التالييف بحيث تحيط بالمستوى 
تسود الخطوط المينة و األلواف الفاتحة و المبلمس الخشنة عمى ىذا التصميـ المقترح األوؿ و ما يحويو مف عناصر، و 

 يفو تنورة قصيرة .توظ
-5في عناصرىا عمى خرز زجاجي مف العصر اإلسبلمي القديـ شكؿ )  (8وقد ارتكزت الفكرة التصميمية رقـ )       

(، و تعتمد ىذه الفكرة عمى التماثؿ بيف نصفي التصميـ األيمف و األيسر، و تـ تجريد الخرزات و توزيعيا بطريقة مقننة 1
عًا مف خبلؿ خطوط رأسية تارة و أفقية تارة أخرى، و ظيرت في الخمفية القاتمة الخرزات في واجية التصميـ و ربطيا م

ممضومة معًا و تـ ترديدىا و تكرارىا بمساحات متنوعة و بدرجات مختمفة الشفافية، و تغمب ىنا المبلمس الناعمة و 
 األلواف المشعة عمى خمفية قاتمة، و يقترح توظيؼ ىذه الفكرة فستاف. 
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 (5) توظيف                                                                                            (5تصميم )           

                                                
 (6) توظيف                                                                                     (6تصميم )              

                                                                               
 (7) توظيف                                                                            (7تصميم )                       
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       (8) توظيف                                                                                            (8تصميم )                   

و يظير في األفكار التصميمية السابقة تفعيؿ الباحثة لبعض جماليات الحمي الزجاجية في الحضارات و الفنوف المختمفة  
العناصر في نظاـ بنائي تجميعي استخداـ التنوع الموني في إظيار عناصر التكويف، استخداـ و يتضح ذلؾ مف خبلؿ: 

تناوؿ األلواف بشكؿ لمحصوؿ عمى تصميـ متكامؿ ذو تبايف و وحدة، الدقة في انتقاء عناصر التصميـ و انسجاميا، 
لتأكيد البناء التركيبي، استخداـ العناصر في شكؿ إنسيابي مجرد مستوحى مف الطبيعة أو التراث،  متناغـ يتسـ بالحيوية
يف العمؿ الفني إلظيار الشكؿ كالخطوط والمساحات المونية والمبلمس وحتى المسافات الفاصمة تطويع عناصر تكو 

بسيطة( في  –استخداـ األشكاؿ والعناصر في ىيئات )مركبة  فى وحدة تامة مما يحقؽ الثراء الفني لمتصميـ،)الفترات( 
 المختمفة والخطوط ذات االيقاعات المتغيرة... الصياغة الفنية كتوظيؼ األشكاؿ المتموجة والخطوط المتنوعة واألقواس

في صياغة بدالالت محددة  لتوحي التراكب والتراكـ في بنائية األشكاؿ والعناصر ، الميؿ إلى تكرار بعض األشكاؿ
 التصميـ.

 النتائج:
 توصل البحث لمنتائج التالية:

 مي الزجاجية فى ضوء تطور  حديثًا(. -أساليب تشكيميا )قديماً  تحديد أىـ الخصائص الفنية والجمالية لمح 
 الرومانية( وتأثيرىا عمى جماليات صياغة  -الكشؼ عف التواصؿ الحضاري بيف الحضارات القديمة )المصرية القديمة

مي الزجاجية.   الح 
 .مي الزجاجية في كؿ مف طراز األرت نوفو واآلرت ديكو  الكشؼ عف المنيج الفكري لبعض فناني ومصممي الح 
 مي الزجاجية وتفعيميا في ابتكار ثمانية صياغات تشكيمية متميزة لىـ تحديد أ تصميـ  طباعة أقمشة جماليات الح 

 السيدات ذات الطابع التكراري و ذات القطعة الواحدة.
 

 التوصيات:
 يوصي البحث بما يمي:

 المشتقة منيا و تحديد جمالياتيا  االىتماـ بدراسة الحمي الزجاجية بوجو عاـ وربط أساليبيا المختمفة بالمنابع األساسية
 ، ثـ تجميع ىذه المعمومات في شكؿ موسوعة إلثراء الفنوف المعاصرة.

 التي تؤكد أف مجاالت الفنوف التطبيقية ما ىي إال سمسمة عممية واحدة. االستمرار في إعداد البحوث العممية المشتركة 
 الفف و العمـ و  ليا االستغبلؿ األمثؿ لمربط بيف مجاالتضرورة تطبيؽ األبحاث العممية الفنية التطبيقية و استغبل

 .الصناعة
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