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  الملخص:

والحرف االٌدوٌة التراثٌة، و تتمٌز بإنتاج ذو لٌمة فنٌة  إن صناعة الزجاج التملٌدٌة فً مصر من أحد أهم الصناعات

بداٌة على مهارة صانع الزجاج ولدرته على التحكم فً لطعة من الزجاج اللٌن وتحوٌلها إلى منتج   وجمالٌة عالٌة وتعتمد

فً إثراء صناعة فنً متمٌز له من األصالة والجمال ما ٌمٌزه عن غٌره من المنتجات الزجاجٌة. إن أهمٌة البحث تكمن 

الزجاج التملٌدٌة فً مصر بتطوٌر منظومة تصمٌم المنتجات التراثٌة، فٌهدف البحث إلى وضع منهجٌة لتصمٌم المنتجات 

التراثٌة لتطوٌر صناعة الزجاج التملٌدٌة فً مصر، وعلٌه فإن مشكلة البحث تحددت فً نمطتٌن هما: اندثار العدٌد من 

الزجاج التملٌدٌة، والحاجة إلى إثراء منظومة تصمٌم منتجات الزجاج التملٌدٌة. وٌفترض التصمٌمات التراثٌة فً صناعة 

البحث أنه بعمل دراسة تحلٌلٌة ممارنة ما بٌن تصمٌمات الزجاج التراثٌة وتصمٌمات الزجاج التملٌدٌة الحالٌة ٌمكن وضع 

ث فً دراسة تطور منظومة تصمٌم المنتجات منهجٌة للتصمٌم لتطوٌر منظومة تصمٌم المنتجات التراثٌة. وٌتحدد البح

اإلسالمً( وصوالً إلى رصد المنتجات التملٌدٌة  –المبطً  -الرومانً-الزجاجٌة التراثٌة فً الحمب التراثٌة )الفرعونً 

الحالٌة، حٌث تناول البحث تحلٌل وتصنٌف عدد عشرة أنواع من منتجات الزجاج التراثٌة من حٌث: )اسم المنتج، توصٌف 

دراسة ممارنة بٌن أشكال المنتجات  شكل، أبعاده، هٌئته ومظهر سطحه، طرٌمة إنتاجه(. واستخدام ذلن التحلٌل فً عملال

التراثٌة وأشكال المنتجات الحالٌة للزجاج التملٌدي فً مصر اعتمدت على نفس محاور الدراسة التحلٌلة السابك ذكرها، 

التطابك الجزئً، منتجات متفردة(. وبناءاً علٌه تم التوصل إلى التراح ولُسَمت إلى ثالث فئات هً: )التطابك الكلً، 

منهجٌة لتطوٌر منظومة التصمٌم للحفاظ على الطابع المومً والتأكٌد على الهوٌة الثمافٌة والفنٌة المصرٌة فً منتجات 

 الزجاج التملٌدٌة فً مصر معتمدة على ما تم استنتاجه من الدراسة التحلٌلٌة الممارنة.

 الكلمات المفتاحٌة: 

 منتجات الزجاج التراثٌة ، منهجٌة  تطوٌر التصمٌم ، عملٌات التصمٌم
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Abstract: 

Traditional glass industry in Egypt is one of the most important traditional handicraft 

industries, it distinguished by high artistic and aesthetic value in production. It depends firstly 

on how skilled the glass maker is and his ability to work on a piece of soft glass to transform 

it into a distinctive artistic product, has originality and beauty makes it stand out among other 

glass products. But, with more technological progress and less interest along with poor 

creative thinking from manufacturers, the industry suffers from the lack of innovation and 

poor design ideas to keep up with globalization and civilization changings, which led to a 

drop in traditional glass designs numbers, lowering the traditional glass makers and artists, 

and leaving the profession of ancestral heritage in Egypt. The research presents a comparison 

study to develop a strategy for designing traditional Glass products in Egypt along with the 

country trend in caring and developing handicrafts through small and micro projects, to help 

bringing handicrafts industries to life again. The research reviews a number of heritage glass 

products formed by different blowing methods (free blowing - blowing inside a mold - 

blowing with winding - rotating inside a mold), which is produced during different eras in 

Egypt (The Ancient Egyptian - Roman - Coptic - Islamic) to show the differences in glass 

products in terms of (shape of decoration, production method, dimensions), by following the 

analytical scientific methodology research study to know the range of change and stability in 

products design forming now. 

Keywords:  

Traditional glass products, design development methodology, design processes 

 

 :  Introductionالممدمة 

و تتمٌز بإنتاج ذو لٌمة فنٌة وجمالٌة صناعة الزجاج التملٌدٌة فً مصر من أحد أهم الصناعات والحرف االٌدوٌة التراثٌة ، 

تعتمد بداٌة على مهارة صانع الزجاج ولدرته على التحكم فً لطعة من الزجاج اللٌن وتحوٌلها إلى منتج فنً عالٌة و

صالة والجمال ما ٌمٌزه عن غٌره من المنتجات الزجاجٌة األخر  مع االستعانة بمجموعة من األدوات متمٌز له من األ

المساعدة البسٌطة التً تُمكنه من صناعته بشكل جٌد. لكن مع التمدم التكنولوجً وعدم االهتمام بهذه الصناعة وتطوٌر 

ٌماتها إلى التجدٌد والتطوٌر لمواكبة حركة العولمة والتمدن الفكر المائم علٌها من لِبَل الُصنّاع والمؤسسات افتمدت تصم

ً اندثار صنّاع وفنانوا الزجاج التملٌدي فً مصر وترن  مما أد  إلى اندثار العدٌد من تصمٌمات الزجاج التراثٌة وتباعا

ً مع اتجاه الدولة فً تصمٌم منتجات الزجاج التملٌدٌة تمدراسة ُممارنة لتطوٌر ٌتناول البحث  مهنة األجداد التراثٌة. اشٌا

اإلهتمام بالحرف الٌدوٌة والعمل على تطوٌرها وتنمٌتها من خالل برنامج المشارٌع الصغٌرة والمتناهٌة الصغر العدٌد من 

 البرامج والمشارٌع والتً تساعد على إحٌاء الصناعات والحرف الٌدوٌة.

النفخ داخل  –لُمشّكلة بطرٌمة النفخ المختلفة ) النفخ الحر وٌستعرض البحث مجموعة من المنتجات الزجاجٌة التراثٌة ا   

النفخ مع اللف والدوران داخل لالب ( تم انتاجها على مر الحضارات فً مصر ِلنُظِهر اختالف شكل المنتجات  –لالب 

د(، الزجاجٌة من مكان إلى آخر ومن زمن إلى غٌره من حٌث )شكل الزخرفة وطرق اإلنتاج وهٌئة الشكل واألبعا

ً وتحلٌلها لمعرفة مد  التغٌٌر و الثبات  للوصول من خالل هذه التجمٌعات إلى التعرف على أغلب األشكال الُمنتجة لدٌما

 الحاصل للشكل التصمٌمً للمنتجات فً العصر الحالً. 
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 Statement of the problem: مشكلة البحث

 ملٌدٌة.زجاج التاندثار العدٌد من التصمٌمات التراثٌة فً صناعة ال 

 .الحاجة إلى إثراء منظومة تصمٌم منتجات الزجاج التملٌدٌة 

التوصل إلى وضع منهجٌة لتصمٌم المنتجات التراثٌة لتطوٌر صناعة الزجاج التملٌدٌة فً :Objectiveهدف البحث 

 مصر

 .التراثٌة إثراء صناعة الزجاج التملٌدٌة فً مصر بتطوٌر منظومة تصمٌم المنتجات :  Importanceأهمٌة البحث

: ٌفترض البحث أنه بعمل دراسة تحلٌلٌة ُممارنة ما بٌن تصمٌمات الزجاج التراثٌة   Hypothesisفرض البحث

وتصمٌمات الزجاج التملٌدٌة الحالٌة كما ٌمكن وضع منهجٌة لتطوٌر منظومة التصمٌم إلثراء منظومة تصمٌم المنتجات 

 التراثٌة.

البحث فً دراسة تطور منظومة تصمٌم المنتجات الزجاجٌة التراثٌة فً الحمبة : ٌتحدد  Delimitations حدود البحث

اإلسالمً( وصوالً إلى رصد المنتجات التملٌدٌة الحالٌة بهدف  –المبطً  -الرومانً-الزمنٌة للحضارات )المصري المدٌم 

 تصمٌم منتجات الزجاج التراثٌة.عمل دراسة ممارنة للتوصل إلى منهجٌة 

لامت الدراسة باتباع المنهج التحلٌلً اعتماداً على توصٌف وتحلٌل مجموعة من :  Methodology منهجٌة البحث

-الرومانً-منتجات الزجاج التراثٌة ، خالل للحمبة الزمنٌة واالتجاهات الفنٌة المختلفة التً تعالبت فً مصر ) الفرعونً

هٌئة واألبعاد   المتغاٌرة ومظهر األسطح وأسالٌب اإلسالمً( ولامت الدراسة التحلٌلٌة بتوصٌف الشكل  وال-المبطً

وطرق اإلنتاج وصوالً إلى عمل دراسة ممارنة بٌن األشكال التراثٌة وأشكال وهٌئات المنتجات الحالٌة للزجاج التملٌدي فً 

لوضع ستخدمه(أسالٌب الزخرفة الم –أسلوب اإلنتاج  –)الشكل العام لآلنٌة  التالٌةمصر واعتمدت الممارنة على المحاور 

 منهجٌة لتصمٌم منتجات الزجاج التملٌدٌة وتصنٌف عملٌات تصمٌم منتجات الزجاج التراثٌة 

  Theoretical Frameworkاإلطار النظري 

: تصنٌف عدد من منتجات الزجاج التراثٌة حٌث اعتمد التصنٌف على ترتٌب  تصنٌف منتجات الزجاج التراثٌة -2

 م والوظٌفة وانمسمت إلى عشرة تصنٌفات كالتالً:  المنتجات طبماً لطبٌعة اإلستخدا

هو إناٌء من زجاج (8ٕٔص  -ٔ) الدَّْورقُ الدوارق بدون أٌدي / الدوارق ذات الٌد الواحدة /الدوارق ذات الٌدٌن :  2-2

وتوجد تعرٌفات اخر  " زجاجة ذات عنك طوٌل " " إناء من  الزجاج طوٌل العنك ضٌك الفوهة  -ٌوضع فٌه الشراب

 فٌه الشراب " "دورق مستدٌر الجسم طوٌل العنك "   ٌوضع 

"َمثَُل نُوِره كمشكاة فٌها مصباح المصباُح (89ٖص -ٔوهً المطعة من الزجاج أو المارورة أو المندٌل )  الزجاجات. 2-0

 سورة النور( ٖ٘) آٌة  " ُزَجاَجة  فً 

ناء الذي ٌؤكُل فٌه أو" وعاء ممعر ٌستخدم للحساء" ،" وعاء واسع عمٌك نصف الطَّبَُك هو اإلِ  - .األطباق الكبٌرة 2-3

 (ٔ٘٘ص  -ٔ) كروي من الخزف ونحوه ٌؤكل فٌه "

ْلَطانٌَِّة" )األطباق الصغٌرة  ٗ-ٔ  وعاٌء من الخزف أو الزجاج ونحوه ٌْؤكل فٌه.( ٖٗٗص  -ٔ"السُّ

 ختلف األشكال واألنواع ٌشرب أو ٌؤكل فٌه. أو المََدُح هو " إناء م( 77ٔص  -ٔالَكأُْس ) -كوؤس الطعام 2-5

وفً لدح مستدٌر الرأس ال عروة له  وهو آنٌة الشراب أو" كأس من الزجاج ونحوه  هو( 8ٖٓص  -ٔ)  األكواب  ٙ-ٔ

 ، سورة الزخرف(7ٔ" ٌطاف علٌهم بصحاف من ذهٍب وأكواب" )آٌة  التنزٌل العزٌز
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المموه بالمٌنا التمستخدمة لإلنارة فً العصر المملوكً وفً  وحدات اإلضاءة والمشكاوات. الموارٌر أو المنادٌل 2-7

 ،سورة النور( أصبحت لفظه "المشكاة" مصطلحاً فنٌاً معروفاً ومتداوالً. ٖ٘التنزٌل العزٌز " كمشكاة فٌها مصباح" )آٌة 

  ةالطبٌ المكابٌل بعض األوزان الصغٌرة التً كانت تستخدم فً معاٌرة المواد:  المكابٌل واألختام 2-8

 تستخدم لتتزٌن أو التطعٌم المنحوتات وغٌرها.:  الفصوص واالكسسوارات 2-9

 وحدات نحتٌة مجسمة : وحدات مجسمه من الزجاج ٌظهر علٌها تفاصٌل بارزة وغائرة . 2-22

 

 دراسة تحلٌلٌة لنظم تصمٌم وإنتاج المنتجات الزجاجٌة التراثٌة:  -0

ثٌة من خالل ) اسم المنتج وتوصٌف الشكل وأبعاده وهٌئته ومظهر المٌام بعمل الدراسة التحلٌلٌة للمنتجات الزجاج الترا

( توصٌف وتحلٌل بعض منتجات الزجاج التراثٌة من مختلف العصور ٌٔوضح الجدول رلم ) السطح وطرٌمة اإلنتاج(.

شكل المبطً ( من حٌث اسم المنتج وتوصٌف ال –الرومانً -االسالمً-والحضارات المتعالبة فً مصر)المصري المدٌم 

 واألبعاد وهٌئة لشكل ومظهر السطح وطرٌمة اإلنتاج.

 

 ( توصٌف وتحلٌل بعض منتجات الزجاج التراثٌة2جدول رلم )

 تحلٌل المنتجات الزجاجٌة التراثٌة

 أوالً: الدوارق بدون أٌدي

اسم 

 المنتج
 مظهر السطح هٌئة الشكل األبعاد توصٌف الشكل

طرٌمة 

 اإلنتاج

 دورق

"المصري 

 المدٌم"
  

االرتفاع 

 سم ٖ.ٖٔ

آنٌة ذات بدن كروي علىها 

حزوز ذات اتجاه مائل 

وبداٌة تلن الحزوز من 

النصف السفلً. العنك 

لصٌر والفوهة مخروطٌة 

الشكل متسعه للخارج 

 وسمٌكة.

حزوز مائلة على 

جسم اآلنٌة 

 السفلً.

النفخ داخل 

لالب مع 

 التثبٌت

 دورق

"العصر 

 اإلسالمً"

 
  

االرتفاع 

 مس ٙٔ

ٌأخذ البدن الشكل 

المخروطً مزخرف من 

أعاله بخٌوط سمٌكة من 

الزجاج األزرق والعنك 

اسطوانً لصٌر والفوهو 

 دائرٌة متسعة مسطحة .

لها ثالثة أرجل متصلة 

بالبدن لالرتكاز ٌلتف حول 

البدن شرٌط من مكونه 

 حلمات ملتفة

اآلنٌة باللون 

 البنً الغامك

الشرٌط 

المزخرف أعلً 

للون البدن من ا

 األزرق الفاتح

تم االنتاج 

على 

مرحلتٌن 

األولى النفخ 

داخل لالب 

مع الدوران، 

تكوٌن 

األرجل 

والشرٌط 

المزخرف 

بالتشكٌل 

الحر بعد 

 النفخ .
 دورق

"العصر 

 الرومانً"

  

ارتفاع 

 سمٕٓ

آنٌة ذات بدن اسطوانً 

والعنك اسطوانً الل لطرا 

من الجسم ٌنتهً بفوهة 

لها  اسطوانٌة متسعة. لٌس

 لاعدة.

وال  اللون شفاف

توجد أٌة نموش 

أو زخارف على 

 السطح.

النفخ داخل 

لالب مع 

 التثبٌت.
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 ثانٌاً الدوارق ذات الٌد الواحدة

اسم 

 المنتج
 مظهر السطح هٌئة الشكل األبعاد توصٌف الشكل

طرٌمة 

 اإلنتاج

دورق ذو 

 ٌد واحدة

"المصري 

 المدٌم "

  

 

الطول  

سم  ٘.7ٔ

 8المطر 

 سم

الشكل ٌنمسم إلى جزئٌن: 

الجزء العلوي )العنك( 

اسطوانً الشكل طوله 

طول البدن وٌوجد   ٖ/ٕ

حلزون طوٌل ملفوف 

حوله  وبه فوهة منفرجة 

للخارج، والجزء الثانً 

ٌأخذ الشكل المخروطً 

المملوب، وٌوجد علىه 

 انحناء للداخل بعمك بسٌط.

السطح معتم 

واللون أصفر 

مخضر وتوجد 

وحدات غائرة 

 على البدن

وشرٌط زجاجً 

رفٌع ملتف حول 

 العنك .

تم انتاجه 

على 

مرحلتٌن 

األولى النفخ 

فً المالب 

 مع التثبٌت

ثم تكوٌن 

الفوهة 

والممبض 

والشرٌط 

الحلزونً 

على العنك  

بالتشكٌل 

الٌدوي 

 الحر.

دورق ذو 

 ٌد واحدة

" العصر 

  الرومانً"
 

 

 

 

 

 

ارتفاع 

 سم ٕٓ

آنٌة ذات بدن اسطوانً 

ل بعض النموش ٌحم

البارزة والغائرة والعنك 

اسطوانً رفٌع ٌنتهً 

بفوهة منفرجة للخارج 

ٌربط بٌن البدن والفوهة 

ممبض . لٌس لها لاعدة. 

 اللون أزرق تركواز.

السطح شفاف من 

اللون األزرق، 

ٌحمل البدن 

نموش بارزة 

وغائرة  بمحٌط 

البدن والممبض 

من الزجاج 

 المذهب.

النفخ داخل 

لالب مع 

لتثبٌت أما ا

الممبض 

بالتشكٌل 

 الٌدوي.

دورق ذو 

 ٌد واحدة

 

  

ارتفاع 

 سم 7ٔ

ولطر 

الفوهة 

 سم 7.ٔ

 

البدن كروي والرلبة 

ضٌمة فً اسفل وتتسع فً 

اتجاه الفوهة وعلٌها خٌوط 

زجاجٌة مضافة الٌها ٌد 

تحتوي على أكثر من 

بروز اللون ازرق 

 المخضر.

السطح شفاف 

ٌحمل البدن 

شرائط أفمٌة 

جزاجٌة بمحٌط ز

العنك. اللون 

األزرق 

 المخضر.

النفخ داخل 

لالب مع 

التثبٌت 

واالستعانة 

بالنفخ 

الٌدوي الحر 

باستخدام 

صفارة 

التشكٌل 

وبعض 

االدوات 

المساعدة 

 األخر .
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 تحلٌل المنتجات الزجاجٌة التراثٌة

 ثالثاً: الدوارق ذات الٌدٌن

اسم 

 المنتج
 مظهر السطح كلهٌئة الش األبعاد توصٌف الشكل

طرٌمة 

 اإلنتاج

دورق ذو 

 ٌدٌن

 "

 الرومانً"
  

لم ٌستدل 

على 

 االبعاد

آنٌة ذات بدن اسطوانً 

مدبب من الطرف السفلً 

ٌحمل حزوز غائرة 

والعنك اسطوانً لصٌر  

ٌنتهً بفوهة عرٌضة. لها 

ممبضٌن ٌصال بٌن الفوهة 

 والبدن ولٌس لها لاعدة.

 اللون أزرق تركواز.

للون السطح من ا

األزرق الفاتح مع 

األخضر 

واألصفر الذهبً.  

ٌحمل البدن 

حزوز بمحٌط 

 البدن.

النفخ داخل 

لالب مع 

 التثبٌت

والممابض 

بالتشكٌل 

 الٌدوي.

دورق ذو 

 ٌدٌن

"العصر 

 اإلسالمً"
 

 

 

 

 

ارتفاع 

 سم 7ٔ

ولطر 

 ٘البدن 

 سم

 

آنٌة ذات بدن بٌضاوي  

وعنك اسطوانً تنتهً 

بشكل مخروطً منفرج 

خارج للٌالً ٌزٌنها شرٌط لل

حلزونً رفٌع من الزجاج 

، األٌدي تمتد من منتصف 

العنك الً أسفل البدن فً 

اتجاه رأسً مكونة شرٌط 

زجزاجً على جانبً 

الماعدة دائرٌة . اآلنٌة

 لصٌرة .

االنٌة من الزجاج 

االزرق الفاتح  

الشفاف ، وجود 

خٌوط حلزونٌة 

من نفس لون 

اآلنٌة على العنك 

 ة.والفوه

 

البدن 

والماعدة 

بطرٌمة النفخ 

الحر،أما 

الخٌوط 

الحلزونٌة 

واألٌدي 

الزجزاجٌة 

على جانبً 

االنٌة 

بالتشكٌل 

 الحر

دورق ذو 

 ٌدٌن

"المصري 

 المدٌم"

 
 

 االرتفاع

 سم ٘.7ٕ

آنٌة ذات بدن كروي 

ورلبة رفٌعة طوٌلة تنتهً 

بشكل مخروطً ٌنفرج 

ناحٌة الحافة للخارج للٌالً 

ٌط رفٌع وٌزخرفها شر

حلزونً رفٌع ولها اثنتٌن 

من األٌدي واللون 

 أورجوانً.

السطح شفاف 

ارجوانً مع 

وجود خٌوط 

حلزونٌة من نفس 

لون اآلنٌة على 

 العنك والفوهة.

النفخ داخل 
لالب مع 
 الدوران

أما بالنسبة 
للممابض 
والخٌوط 
الحلزونٌة 
حول الرلبة 
بالنفخ 
 الٌدوي.

 رابعاً: الزجاجات

اسم 

 المنتج
 مظهر السطح هٌئة الشكل األبعاد توصٌف الشكل

طرٌمة 

 اإلنتاج

 زجاجة

"العصر 

 االسالمً"

 

 

 

 

 االرتفاع

 سم ٘ٔ

والمطر 

 من

 سم ٙ: ٘

البدن سداسً الشكل لٌس 

له لاعدة، والعنك 

 مخروطً لصٌر.

ٌحمل البدن 

زخرفة تم رسمها 

بالبرٌك المعدنً 

البنً على البدن 

 والعنك.

تم التنفٌذ 

على 

لتٌن مرح

األولً النفخ 

داخل لالب 

ثم التلوٌن 

بالبرٌك 

المعدنً 

 على البدن.
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 زجاجة

" العصر 

 المبطً"

 
  

 االرتفاع

 سم ٓٔ

الصً 

ٙ,ٗلطر

 سم

لارورة ذات بدن اسطوانً 

بها تضلٌعات طولٌة 

والرلبة على هٌئة  نصف 

 كرة والفوهة ضٌمة.

 اللون بنً.

حزوز رأسٌة 

 على البدن.

النفخ داخل 

لالب مع 

 التثبٌت

 زجاجة

"المصري 

 المدٌم"

 

 

 

 

االرتفاع 

 سم ٗ,ٓٔ

تمسم إلى ثالثة أجزاء: 

( اسطوانً رفٌع العنك)

من الزجاج الشفاف محاط 

بشرٌط رفٌع حلزونً من 

الزجاج االزرق الفاتح وبه 

فوهة منفرجة للخارج 

وٌحمل أربع ممابض كل 

ممبض له عٌنان ٌربط 

الممبض بٌن العنك والبدن 

أخذ الشكل ( ٌالبدن)

البٌضاوي على محٌطه 

أربعة شرائط أفمٌة من 

الزجاج األزرق الداكن 

وٌتدلً منها شرائط 

زجاجٌة من الزجاج 

األحمر واألزرق الفاتح، 

( تتكون من ثالث الماعدة)

أرجل لصٌرة منفرجة 

للخارج من الزجاج 

األزرق الداكن وعلى 

سطحها رلائك من الذهب، 

وحول الجسم توجد 

ة من الزجاج معلمات سمٌك

االٌدي متدلً منها أربعة 

 حلمات برونز

 السطح شفاف

ٌحمل البدن 

شرائط أفمٌة  

زجزاجٌة من 

اللون األحمر 

واألزرق ومطعم 

بالذهب 

 والبرونز.

البدن 

باستخدام 

النفخ داخل 

لالب أما 

الخٌوط 

المحٌطة 

واألرجل 

باستخدام 

التشكٌل 

الٌدوي 

 الحر.

 ثٌةتحلٌل المنتجات الزجاجٌة الترا

 خامساً: األطباق الكبٌرة

اسم 

 المنتج
 مظهر السطح هٌئة الشكل األبعاد توصٌف الشكل

طرٌمة 

 اإلنتاج

 طبك كبٌر

"المصري 

   المدٌم"

ارتفاع 

سم  9.٘

 ٖٕطول 

سم 

العرض 

البٌضأوي 

 سم ٙٔ

وعاء ٌمف على لاعدة 

دائرٌة ٌظهر علىها بعض 

االنحرافات الخارجٌة 

ها الدائرٌة وانتفاخ للٌل ل

 فً الخارج

اللون أخضر 
شاحب منفوخ 
بسمن متسأوي 
وٌوجد علىه 
عالمات متفرلة 
خارج الماعدة 
بشكل غٌر 
 متساوي

النفخ الٌدوي 

 الحر



  0202ماٌو العدد السابع والعشرون                         -سادس المجلد ال -مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانٌة 

DOI:  10.21608/mjaf.2020.25774.1560                                                                                                    645 

 

 طبك كبٌر

"المصري 

 المدٌم"
 

 

 المطر

 سم ٖٕ

وعاء كبٌر بٌضأوي 

مسطح وله لاعدة صغٌرة 

دائرٌة منفرجة للخارج 

للٌالً ، أما الفوهه سمٌكة 

 مجوفة

لون عسلً ال -

 فاتح .

ال توجد أي  -

زخارف أو 

تفاصٌل على 

 جسم الطبك.

الكبس داخل 

 لالب

 طبك كبٌر

" العصر 

 الرومانً"

 

 

 

 

 

المطر 

 سم ٘.ٕٕ

وعاء كبٌر دائري له فوهه 

مرتفعة وله لاعدة صغٌرة 

دائرٌة ، أما الفوهه 

 مستمٌمة بارتفاع صغٌر.

اللون أزرق  -

 فاتح.

ال توجد أي  -

زخارف أو 

فاصٌل على ت

 جسم الطبك.

الكبس داخل 

 لالب

 سادساً: األطباق الصغٌرة

اسم 

 المنتج
 مظهر السطح هٌئة الشكل األبعاد توصٌف الشكل

طرٌمة 

 اإلنتاج

 سلطانٌة

"المصري 

 المدٌم"
 

 
 

 ٓٔالمطر

 سم

لٌس لها لاعدة وٌوجد 

 انحناء بسٌط فً البدن

اللون بنفسجً 

وٌوجد أوساخ 

 كثٌرة على البدن

فخ داخل الن

لالب مع 

 التثبٌت

 سلطانٌة

العصر 

"المصري 

  المدٌم"
 

االرتفاع 

 سمٗ,7

وعرض 

 سم 8

آنٌة صغٌرة لها بدن 

نصف بٌضأوي والفوهة 

واسعة منفرجة مع رلبة 

مسحوبة وحافة الفوهة 

سمٌكة دائرٌة مع إنحناء 

حاد عند الكتف والماعدة 

منفرجة للٌال وٌوجد 

شرٌط زجزاج من الزجاج 

 وهة والكتفبٌن الف

اللون أزرق 

 والشرٌط أخضر.

توجد عالمات  -

 على الماعدة.

المرحلة 

األولى النفخ 

داخل لالب 

ثم االستعانة 

بأدوات 

التشكٌل مع 

النفخ الٌدوي 

الحر لعمل 

الشرٌط 

 الزجاجً

 سلطانٌة

"العصر 

 اإلسالمً"

 

 

 

 

 ٙلطر 

 سم

والطول 

 سم٘

آنٌة من الزجاج األبٌض 

انٌة بجسمها من الخارج ثم

ولٌس لها  –دوائر بارزة 

 لاعدة

اللون ابٌض 

شفاف وتوجد 

بعض التفاصٌل 

النحتٌة البارزة 

 على البدن

الكبس داخل 

لالب أو 

النفخ داخل 

لالب مع 

 التثبٌت
 تحلٌل المنتجات الزجاجٌة التراثٌة

 سابعاً: كؤوس الطعام

اسم 

 المنتج
 مظهر السطح هٌئة الشكل األبعاد توصٌف الشكل

طرٌمة 

 اإلنتاج

 كأس

"المصري 

 المدٌم"

االرتفاع   

سم ٘.9

والمطر 

 سم ٘.ٖٔ

إناء دائري ذو ساق 

منفرجة من أسفل مغطاة 

 بعالمات

اللون بنً 

مخضر علٌه 

عالمات متفرلة 

عند الماعدة 

وملتفة حول 

 الساق

الصب 

والكبس 

 داخل لالب

والساق 

والماعدة ٌتم 

تثبٌتها بعد 
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 التشكٌل

 كأس

"المصري 

 المدٌم"

 

 

 

 االرتفاع

 سمٗ,ٙ

سلطانٌة بسٌطة ذات بدن 

مخروطً وفوهه منفرجة 

للخارج سمٌكة وساق 

لصٌرة جدا مع لاعدة 

 مخروطٌة .

اللون بنً به  

حلمه مفرغة 

تُشكل الفوهه من 

 نفس لون اآلنٌة

النفخ الٌدوي 

 الحر

 كأس

" العصر 

 اإلسالمً"

 

 

 

 

 

 ٖٔالمطر 

 سم

أنٌة ذات بدن كروي 

للٌالً إلى وفوهة منفرجة 

عنك الماعدة  –الخارج 

اسطوانٌة رفٌعة مرتفة عن 

الجسم ولها لاعدة مستدٌرة 

 –المرن األول المٌالدي  –

 العصر الرومانً

السطح أزرق 

تركواز وٌحمل 

على البدن خٌوط 

زجاجٌة من نفس 

اللون بشكل خط 

منكسر على 

 محٌط البدن

النفخ الٌدوي 

 الحر

 ثامناً : األكـــواب

اسم 

 نتجالم
 مظهر السطح هٌئة الشكل األبعاد توصٌف الشكل

طرٌمة 

 اإلنتاج

 كوب

 

 

االرتفاع 

سم  ٘.8

ولطر 

 ٘الفوهه 

 سم

كوب من الزجاج األصفر 

المخضر، ٌأخذ الشكل 

المخروطً الفوهه دائرٌة 

سمٌكة متسعه للٌال الً 

الخارج والماعدة دائرٌة 

 سمٌكة .

الزخرفة 

المضافة أثناء 

الصهر عبارة 

وائر عن د

زجاجٌة من 

 الزجاج األزرق

التشكٌل 

الٌدوي 

الحر، ثم 

إضافة 

الملونات بعد 

التبرٌد 

وتثبٌتها 

 بالحرارة
 كوب

  

االرتفاع 

 سم ٘,7ٔ

 

ٌأخذ البدن الشكل 

المخروطً ذو الماعدة 

الدائرٌة الصغٌرة وحافة 

مزدوجة والبدن مزخرف 

علىه بحزوز رأسٌة 

 بواسطة المالب

اللون أبٌض   -

وجود  شفاف ،

بعض النموش 

الغاٌرة على 

البدن نتٌجة 

 للمالب

 

النفخ الٌدوي 

داخل لالب 

 مع التثبٌت

 تحلٌل المنتجات الزجاجٌة التراثٌة

 تاسعاً: وحدات اإلضاءة والمشكاوات

اسم 

 المنتج
 مظهر السطح هٌئة الشكل األبعاد توصٌف الشكل

طرٌمة 

 اإلنتاج

 مشكاة

 "من

العصر 

المملوكً 

 م"٘ٔهـ/9

  

الطول

 سم ٘.ٕٖ

 ٕٗالمطر 

 سم

مشكاة من الزجاج على 

رلبتها دوائر رنن وعلى 

البدن كتابات من الخط 

باسم االمٌر  –العربً 

"شٌخو الناصري" البدن 

كروي منتفخ مسحوباً 

ألسفل وبه ممابض أو آذان 

ٌعلك بها والماعدة على 

شكل لمع مملوب فوهته 

ألعلى ومرتفعة عن البدن 

الجسم من  -

الزجاج األبٌض 

 الشفاف

كتابات من  -

الخط النسخ مزٌن 

بالشرائط النباتٌة 

 المجرده

استخدام اللون  -

األزرق واألحمر 

 فً التلوٌن.

البدن 

والماعدة 

بطرٌمة النفخ 

داخل لالب 

 مع الدوران.

الممابض 

بطرٌمة 

التشكٌل 

الٌدوي الحر 

 بعد انتاج
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سع والعنك مخروطً مت

والفوهة شدٌدة االنفراج 

 للخارج

البدن  ثم 

الزخرفة 

بالمٌنا على 

السطح بعد 

 التبرٌد

وحدة 

 اضاءة

 "

المصري 

 المدٌم"

 

 

 

 

االرتفاع 

 سم٘.9

ألصى 

 ٕٔلطر 

 سم ٘ٔ: 

الشكل ٌنمسم إلى جزئٌن 

العلوي مخروطً مملوب 

وبه فوهة منفرجة للخارج 

ذات حافة عالٌة ورفٌعة 

طولها ٌساوي طول البدن 

والجزء السفلً "البدن" 

لشكل الكروي ٌأخذ ا

وٌوجد على البدن أربع 

أٌدي تربط بٌن الكتف 

والبدن أربعة منهم مضاف 

علىهم فً اتجاه رأسً 

 شرٌط زجزاج

السطح معتم  -

واللون أبٌض 

 أوبال

و ال توجد أي 

ٌحمل  –مالمس 

البدن شرائط 

رأسٌة زجزاجٌة 

 بمحٌط البدن.

النفخ الٌدوي 

فً لالب مع 

الدوران 

واألٌدي 

بالتشكٌل 

 الحر

 مشكاة

 "من

العصر 

المملوكً 

 م"٘ٔهـ/9

  

 

 

لطر 

الفوهه  

 سمٕٕ

لطر البدن 

 سمٖٓ

االرتفاع 

 سم8ٖ

مشكاه من الزجاج مموهه 

بالمٌنا الماعدة اسطوانٌة 

مرتفعة وتنتهً بشكل 

مخروطً منفرج للخارج 

البدن ٌأخذ الشكل  -

الكمثري وٌخرج منه آذان 

صغٌرة للتعلىك فً 

منتصف البدن  بواسطة 

سل حدٌدٌة ، والفوهه سال

المخروطً المتسع 

 للخارج

تم زخرفة 

المشكاة ببعض 

الزخارف النباتٌة 

المجردة غاٌة فً 

الدلة تم تنفٌذها 

باسلوب  المٌنا 

 متعددة األلوان

النفخ داخل 

 لالب

 عاشراً: المكابٌل واألختام

اسم 

 المنتج
 مظهر السطح هٌئة الشكل األبعاد توصٌف الشكل

طرٌمة 

 اإلنتاج

 مكابٌل

"العصر 

 اإلسالمً"

 

 ٖالمطر 

 ٘.ٖسم : 

 سم

مكابٌل أو صنج زجاجٌة 

من عصور  –مختومة 

مختلفة ٌُكتب علىها الوزن 

وفً بعض األحٌان ما 

تحوٌه من فوائط طبٌه 

نباتٌة. استُخدمت كأثمال 

حٌث كان  –للموازٌٌن 

ٌُوزن بها المواد الصغٌرة 

 والسوائل الدلٌمة

تشكٌالت من 

ن الزجاج  كا

ٌُسجل علىها إسم 

الحكام أو صاحب 

الشرطة وذلن 

داللة على 

حرص الدولة 

على إلامة العدل 

 فً األسواق

الكبس 

الٌدوي مع 

الضغط 

داخل لالب 

 مفتوح
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 ختم

 "

المصري 

  المدٌم "

 
المطر  

 سم ٖ.ٖ

تشكٌالت نحتٌه على 

السطح إلظهار هٌئة رأس 

بشعر ملتصك حول  األسد

 الرأس

اللون أخضر 

 داكن

الكبس 

الٌدوي مع 

الضغط 

داخل لالب 

 مفتوح

 تحلٌل المنتجات الزجاجٌة التراثٌة

 أحدى عشر: الفصوص واالكسسوارات

اسم 

 المنتج
 مظهر السطح هٌئة الشكل األبعاد توصٌف الشكل

طرٌمة 

 اإلنتاج

حلٌة 

 زجاجٌة

"من 

المرن 

 م"9ه/ٖ

" العصر 

 اإلسالمً"

 

 ٘المطر

 سم

مصنوع بالمزج من 

لزجاجٌة الملونة الخٌوط ا

واللف فً اتجاه حلزونً 

مع بعضها البعض أثناء 

 الصهر

اللون األحمر 

واألبٌض 

 واألسود

رص 

الخٌوط 

الزجاجٌة 

المصهورة 

داخل لالب 

مع التمشٌط 

 والدوران

حلٌة 

 زجاجٌة

 "

المصري 

 المدٌم"
  

 سم ٕ*ٕ

فص من الزجاج الملون 

 ٌأخد الشكل المربع

ٌتكون عن طرٌك رص 

الزجاج الملون  أعمدة من

 والُمشكله باللصك الحراري

اللون األحمر  -

واألبٌض 

 واألزرق

رص أعمدة  -

طولٌة من 

 الزجاج

رص 

األعمدة 

الزجاجٌة 

داخل لالب 

ثم اللصك 

 الحراري

 إثنا عشر: وحدات نحتٌة مجسمة

اسم 

 المنتج
 مظهر السطح هٌئة الشكل األبعاد توصٌف الشكل

طرٌمة 

 اإلنتاج

 عٌن

"المصري 

 لمدٌم"ا

 
عرض 

 سمٕ

لطع زجاجٌة ملونة على 

هٌئة )عٌن( تم استخدامها 

 فً تطعٌم التماثٌل النحتٌة

زجاج ملون 

 األبٌض واألزرق

التشكٌل 

 الٌدوي

 تمثال

 للعذراء

"العصر 

 المبطً"

 

االرتفاع  

 سم٘

عبارة عن لطعة نحتٌة 

 "العذراء تحمل المسٌح"

اللون أبٌض 

 شفاف

الصب 

والكبس 

 داخل  لالب

لطعه 

 نحتٌة

 "

المصري 

 المدٌم"

 

 

 

 

لم ٌتم 

التوصل 

الً البعد 

 –الحمٌمً

انما 

 التمرٌبً 

 

حوالً  

 سمٖ

لطعة نحتٌة من الزجاج 

مستطٌلة الشكل ، تحمل 

بعض التشكٌالت النحتٌة 

 الغائرة والبارزة

 اللون أزرق

الكبس داخل 

 لالب

 

 ثالثة عشر: وحدات مختلفة للتزٌٌن

اسم 

 المنتج
 مظهر السطح هٌئة الشكل األبعاد لشكلتوصٌف ا

طرٌمة 

 اإلنتاج
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ساعه 

 رملٌة

العصر 

 اإلسالمً

  

االرتفاع 

 سم ٖٖ

المطر 

 سم ٕٕ

ساعة رملٌة من الزجاج، 

مكونة من وعائٌن فوهة 

أحدهما مركبة على فوهة 

اآلخر ٌربطهما لفافة من 

مادة الشمع بداخل أحد 

الواعئٌن رمل أبٌض 

 ٌتسرب إلى اآلخر من ثمب

 صغٌر

الزجاج العسلً 

الفاتح الشفاف وال 

ٌوجد أي زخرفة  

 على السطح

على 

مرحلتٌن 

األولى النفخ 

للجزئٌن، 

الثانٌة عملٌة 

اللصك بٌن 

الجزئٌن 

بشرٌط من 

 الزجاج

لطعة فنٌة 

للزٌنة 

العصر 

 اإلسالمً

 

  

 

الطول 

 سم ٕٕ

ألصى 

لطر 

ٔ8:ٕٓ 

 سم

تحفة من الزجاج 

مخروطٌة  الشكل والعنك 

صغٌر على شكل  مخروط

جلة ، والفوهه دائرٌة 

 صغٌره

من الزجاج 

العسلً الفاتح 

وعلى الجسد 

كتابات عربٌة 

مموهة بالمٌنا 

 ومذهبة

النفخ داخل 

لالب ثم 

الزخرفة 

بالمٌنا على 

السطح بعد 

 التبرٌد

 

 ي فً مصرممارنة بٌن أشكال المنتجات التراثٌة وأشكال وهٌئات المنتجات الحالٌة  للزجاج التملٌددراسة  -3

استناداً على التحلٌل والتوصٌف السابك لمنتجات الزجاج التملٌدٌة تمت الممارنة بٌن المنتجات التراثٌة والمنتجات الحالٌة  

أسالٌب الزخرفة المستخدمه ( واعتمدت الدراسة  –أسلوب اإلنتاج  –فً األزمنة السالفة من حٌث )الشكل العام لآلنٌة 

 ظٌفة كمحور أساسً فً التصنٌف و ذلن على عدة مراحل هً : الُممارنة على اعتماد الو

 ( : حٌث تتم الممارنة بٌن المنتجات  –( فً هٌئة الشكل / مظهر السطح )اللون تطابك كلًالمرحلة األولى )زخرف

 الزجاجٌة والتً لها شبٌه مطابك بنسبة كبٌرة بٌن الشكل التراثً واإلنتاج الحالً من الزجاج التملٌدي.

 ( جزء من هٌئة الشكل أو مظهر السطح المرحلة التمرٌبٌة أي الممارنة بٌن المنتجات تطابك جزئًلة الثانٌة : )المرح

 التً لها ممارب دون تطابك بٌن الشكل التراثً واإلنتاج الحالً من الزجاج التملٌدي.

   ( :نماذج لبعض المنت أشكال متفردة لم ٌتم محاكاتهاالمرحلة الثالثة واألخٌرة ) جات الزجاجٌة التراثٌة التً اختفت

تماما من اإلنتاج الحالً للزجاج التملٌدي ، وفً هذه المرحلة ٌتم استعراض لبعض المنتجات الُممٌَّزة التً لم ٌعد صناع 

الزجاج التملٌدي الحالٌٌن ٌهتموا بمحاكاتها وٌتم عرض ما ٌمٌزها من حٌث اللون / الشكل العام لآلنٌة / مظهر السطح / 

ً "المرحلة األولى" ٕسلوب الزخرفة( ٌوضح الجدول رلم )أ  -( العاللة بٌن شكل المنتج التراثً واألشكال الُمنتجة حالٌا

( المرحلة الثالثة واألخٌرة األشكال متفردة لم ٖالتطابك الكلً" و"المرحلة الثانٌة" التطابك الجزئً ، وٌوضح الجدول رلم )

 ٌتم محاكاتها فً الولت الحالً
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 ( الممارنة بٌن المنتجات التراثٌة والمنتجات الحالٌة المرحلة األولى والثانٌةٕجدول رلم )

 المرحلة األولى )التطابك الكلً(

 المنتج األثري

نة
ار
مم
 ال
جه
أو

 

 المنتجات الحالٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دائرٌة متصلة 

 بأصل  البدن

جا
لز
 ا
ٌة
آلن
 ل
ام
لع
 ا
كل
ش
ال

ٌة
ج

 

 

 الماعدة

دائرٌة متصلة 

 بأصل  البدن

دائرٌة متصلة 

 بأصل  البدن

دائرٌة متصلة 

 بأصل  البدن

دائرٌة متصلة بأصل  

 البدن

 بٌضاوي كروي به استطاله كروي كروي البدن كروي

مخروطً 

 لصٌر
 مخروطً لصٌر مخروطً لصٌر مخروطً لصٌر العنك

مخروطً طوٌل 

 بعض الشًء

منفرجة 

 للخارج
 منفرجة للخارج وهةالف

منفرجة للخارج  

 ولها سمن مسطح
 منفرجة للخارج منفرجة للخارج

 

 ال ٌوجد

 

اسلوب الزخرفة/ 

إضافات جمالٌة أو 

 استخدامٌة

استخدام لونٌن من 

الزجاج لعمل تدرج 

 لونً

 

 ال ٌوجد

إضافة ٌدٌن 

صغٌرتٌن على 

 جانبً البدن

 

 ال ٌوجد

 اللون ارجوانً
األبٌض مع 

 البرتمالً
 األورجوانً األزرق الفاتح ألخضر الفاتحا

 

النفخ داخل 

لالب مع 

 التثبٌت

 

 

 طرٌمة االنتاج

النفخ الٌدوي الحر 

باستخدام صفارة 

مع  –التشكٌل 

استخدام أدوات 

 أخر  مساعدة

النفخ الٌدوي الحر 

باستخدام صفارة 

مع  –التشكٌل 

استخدام أدوات 

 أخر  مساعدة

النفخ الٌدوي الحر 

ارة باستخدام صف

مع  –التشكٌل 

استخدام أدوات 

 أخر  مساعدة

النفخ الٌدوي الحر 

باستخدام صفارة 

مع  –التشكٌل 

استخدام أدوات 

 أخر  مساعدة

 من حٌث   هٌئة الشكل / مظهر السطح) تطابك كلً (  أوجه التشابه

الفوهه المسطحة  ال ٌوجد أوجه االختالف

 السمٌكة / اللون

وجود الٌدٌن على 

 نجانبً البد

 

 

 لبدن

 

 

 

 

 

 

 / الوظٌفة المرحلة الثانٌة )تطابك جزئً( جزء من هٌئة الشكل او مظهر السطح

 المنتج األثري

ه 
ج
أو

ما
لم
ا

نة
ر

 

 المنتجات الحالٌة
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دائرٌة متصلة 

 بأصل  البدن

ٌة
ج
جا
لز
 ا
ٌة
آلن
 ل
ام
لع
 ا
كل
ش
ال

 

 

 الماعدة

دائرٌة متصلة 

 بأصل  البدن

دائرٌة متصلة 

 ل  البدنبأص

دائرٌة متصلة بأصل  

 البدن

دائرٌة متصلة بأصل  

 البدن

 بٌضاوي مخروطً بٌضاوي بٌضاوي البدن بٌضاوي

 اسطوانً لصٌر اسطوانً لصٌر اسطوانً لصٌر اسطوانً رفٌع العنك اسطوانً

 دائرٌة صغٌرة الفوهة منفرجة للخارج
دائرٌة وبها 

 مصب صغٌر

دائرٌة وبها مصب 

 صغٌر

بها مصب دائرٌة و

 صغٌر

شرٌط زجاجً 

مموج ملتف 

حول نهاٌة 

العنك نفس لون 

 الزجاج

اسلوب الزخرفة / 

إضافات جمالٌة 

 أو استخدامٌة

تدرٌج لونً بٌن 

األبٌض 

 واألزرق الفاتح

تدرٌج  لونٌن  -

 من الزجاج .

شرٌط زجاجً  -

حلزونً ملتف 

حول البدن بشكل 

 نفس لون الزجاج

 ال ٌوجد

اضافة ٌد صغٌرة  -

ط بٌن العنك ترب

 والبدن

 اللون األزرق الفاتح
األبٌض 

 واألزرق الفاتح
 االرمادي األخضر الفاتح األبٌض والبٌج

المرحلة األولى 

النفخ داخل لالب 

مع التثبٌت 

والمرحلة الثانٌة 

التشكٌل الٌدوي 

 للزخارف

 

 

 

 طرٌمة االنتاج

النفخ الٌدوي 

باستخدام صفارة 

التشكٌل مع 

استخدام أدوات 

 مساعدة أخر 

النفخ الٌدوي 

باستخدام صفارة 

مع  –التشكٌل 

استخدام أدوات 

 أخر  مساعدة

النفخ الٌدوي باستخدام 

مع  –صفارة التشكٌل 

استخدام أدوات أخر  

 مساعدة

النفخ الٌدوي 

باستخدام صفارة 

مع  –التشكٌل 

استخدام أدوات 

 أخر  مساعدة

 والوظٌفة الشكل / مظهر السطح من حٌث  هٌئةٌعتبر ) تطابك جزئً (  أوجه التشابه

 

 أوجه االختالف

العنك لطره 

أصغر عدم 

وجود حلٌة حلو 

البدن، وإضافة 

ٌد على جانب  

 االنٌة

الشرٌط الزجاجً 

 الحلزونً
 هٌئة البدن المخروطٌة

وجود الٌد على أحد 

 جانبً البدن
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 تها فً الولت الحالً(  المرحلة الثالثة واألخٌرة  األشكال متفردة لم ٌتم محاكاٖجدول رلم )

 المرحلة الثالثة واألخٌرة : )أشكال متفردة لم ٌتم محاكاتها(

 أوجه االختالف والتفرد التً تتمٌز به اآلنٌة توصٌف شكل المنتج التراثً

 

 

  اختفاء اآلنٌة ذات الماعدة المدببة والٌد المتصلة من الفوهة حتى بداٌة البدن

 المنفوخة داخل لالب

  هذه األلوان والتمزح اللونً وطرٌمة الدفن فً التربةكما اختفت 

  

 .اختفاء الماعدة المخروطٌة المرتفعة 

 الشرائط المموجة الممتدة على جانبً اآلنٌة متصلة باألٌدي حتى نهاٌة البدن 

 

 

 . اختفً هذا الشكل العام لآلنٌة 

 األلوان والطالء بماء الذهب 

 زالحلمات المتدلٌة والمتشابكة . التشكٌالت البارزة على سطح اآلنٌة 

 . الخٌوط الزجاجٌة المفرغة والملتفة حول البدن 

  

 لم ٌعد ٌتم تشكٌل األختام أو التشكٌالت النحتٌة 

 لم تعد تشتخدم تمنٌة الكبس مع الضغط داخل لالب 

  

 . التذهٌب الظاهر على الٌد 

 ٌجة استخدام المالب.التشكٌالت البارزة والغائرة الظاهرة على جسم اآلنٌة نت 

 

  المنهجٌة الممترحة لتطوٌر منظومة التصمٌم منتجات الزجاج التملٌدٌة -4

منهج متبع ٌبدأ من المصمم وٌنتهً بالمنتج ٌراعى به حل كافة المشكالت التً تواجه المصمم من خالل وضع تصورات 

منتجات ا وعرضها على المستهلن للوصول  إلى  للحلول التصمٌمٌة وكٌفٌة اختٌار الفكرة التصمٌمٌة المالئمة ثم تمٌٌمه

الزجاج التملٌدٌة الحالٌة تعزز من المٌمة الفنٌة المفمودة فً المنتجات الحالٌة  نتٌجة النمطٌة والتكرار والتخلً عما ٌمٌز 

تصمٌمٌة  تجه البحث إلى االهتمام بالتصمٌم لتطوٌره والحصول على أفكارفاالمنتجات األثرٌة من أسلوب ومظهر جمالً 

منهجٌة  (ٔالمخطط رلم )مستوحاه من المنتجات التراثٌة  أو استحداث ما هو جدٌد ومالئم للعصر الحالً. وٌوضح 

 ممترحة لتطوٌر منظومة التصمٌم لصناعة الزجاج التملٌدٌة فً مصر. 
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  عملٌات التصمٌم الممترحة لمنظومة تطوٌر صناعة الزجاج التملٌدٌة فً مصر ٔ-ٗ

 التً تشمل )الموارد البشرٌة، مشكالت تصمٌمٌة، البحث وجمع المعلومات(  المدخالت 

  عملٌات داعمة( –تشمل ) عملٌات رئٌسٌة المعالجة وعملٌات التشغٌل 

 وٌوضح  [)منتجات مستحدثة(تصمٌم -)تطابك جزئً(منتج ذو  -(ذو )تطابك كلًتصمٌم منتج وتشمل ] المخرجات

 ممترحة لمنظومة تطوٌر صناعة الزجاج التملٌدٌة فً مصر ( عملٌات التصمٌم الٕالمخطط  رلم )

 

 

 اعتبارات التطبٌك لمنهجٌة تصمٌم المنتجات التراثٌة للزجاج التملٌدي فً مصر  -5

اعتبارات تصنٌف مستوٌات منهجٌة الممترحة لتطوٌر تصمٌم منتجات الزجاج التملٌدٌة حٌث أن التصمٌم ٌعتبر نواة 

الممارنة بٌن المنتجات التراثٌة والمنتجات الحالٌة إلى توصلت الدراسة مما سبك من ف صناعًاألساس ألي منتج فنً أو 

 تصنٌف عملٌات التصمٌم ثالثة أنواع أو مستوٌات كالتالً:

  زخرف( . –( فً هٌئة الشكل / مظهر السطح )اللون تطابك كلًاألول : )التصنٌف 

  ل او مظهر السطح .( جزء من هٌئة الشكتطابك جزئًالثانً : )التصنٌف 

 ( ٌتم الدمج بٌن األصالة والمعاصرة . منتجات مستحدثةالثالث : ) التصنٌف 

 ( التطابك كلً: )متطلبات التصمٌم المتعلمة بالتصنٌف األول  5-2

  أي ٌمكن للعمٌل الحصول على  نفس المنتج مرات  –بنفس هٌئة التصمٌم لمنتج األثري والشكل والزخارف ٌتم االلتزام

كما ٌجب االلتزام بهوٌة التصمٌمات الُممتبسة من هٌئة المنتجات  –لحفاظ على هٌئة الشكل كل مرة ٌتم إنتاجه ( عدة ) ا
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( التطابك الكلً فً هٌئة تصمٌم المنتج األثري  ٗالتراثٌة دون  التطرق للتحددٌث أو التنوٌع المفرط. ٌوضح جدول )

 وهٌئة تصمٌم المنتج الحالً التملٌدي.

 

 

  االهتمام بعمل نموذج ثابت للتصمٌم ٌدون به كافة التفاصٌل المتعلمة بالمنتج، نموذج متكرر لتدوٌن كافة ٌراعى

ً بٌنهما تطابك فً الهٌئة أو اللون أو الوظٌفة  حٌث المنتجات األثرٌة من الزجاج وكافة المن تجات التً ٌتم إنتاجها حالٌا

تعتبر أرشفة كاملة لما تم انتاجه وما سوف ٌتم انتاجه لتسهٌل عملٌة نمل الحرفة وتوثٌك نظام العمل. وذلن ٌتم عمله على 

لتصمٌم المنتج ذو  النموذج الممترح (ٔرلم )ٌوضح الشكل كافة المراحل التالٌة من تصنٌفات منهجٌة التصمٌم التالٌة و

 التطابك الكلً المتطابك كلٌاً بٌن شكله وهٌئته وبٌن ما ٌتم االلتباس منه فً اإلنتاج الحالً من الزجاج التملٌدي 

 

 

 لتصمٌم المنتج ذو التطابك الكلً النموذج الممترح (2شكل رلم )

 

 

 

   

 ( العاللة التطابمٌة الكلٌة بٌن المنتج األثري والمنتج الحالً .ٗ)جدول رلم  

 المنتجات الحالٌة المنتج الزجاجً األثري
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 :  التطابك الجزئًلثانً متطلبات التصمٌم  المتعلمة  بالتصنٌف ا 5-0

  بحٌث ٌمكن إنتاج  -مستوحاه من المنتجات األثرٌة ٌمترح تجهٌز مصفوفة لتصمٌم عائالت مختلفة األحجام والهٌئات

البدائل التصمٌمٌة الممتبسة من شكل  (ٌٕوضح الشكل ) عائالت مختلفة األحجام لتناسب كافة فئات ورغبات العمالء.

 المنتج األثري.

  لتعزٌز المدرة الشرائٌة.زخرفٌة لتحسٌن الجانب الجمالً على حساب الشكل المدٌم عمل بدائل 

  عمل نموذج ثابت للتصمٌم ٌُدون به كافة التفاصٌل المتعلمة بالمنتج تعتبر أرشفة كاملة لما تم انتاجه وما سوف ٌتم انتاجه

التصمٌمً لملف التصمٌم الخاص  بالتصنٌف ( النمودج ٖوٌوضح الشكل )لتسهٌل عملٌة نمل الحرفة وتوثٌك نظام العمل. 

 الثانً ) التطابك الجزئً(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ٌتم الدمج بٌن األصالة والمعاصرة  بالمنتجات مستحدثةمتطلبات التصمٌم  المتعلمة  5-3

  لواطٌع( والتنوع فً التصمٌمٌات واالستعماالت مثل  )معلمات / تطعٌم لطع األثاث / جدارٌات / االستحداث 

كما  حٌث ٌمكن توظٌف الزجاج فً منتجات أخر  ٌكون جزءاً منها ٌمكن تركٌبه بسهولة لٌضفً جماال ووظٌفة معاً.

تصمٌم أجزاء تصلح لبناء متعدد من المنتجات ) بالتجمٌع مع أجزاء أخر  من منتج آخر لبناء منتج ثالث أو جزءاً ٌمكن 

 لتراحات  لتوظٌف الزجاج مع الخامات األخر . ( بعض االٌٗوضح الشكل )( ٗ) من منتج آخر(

البدائل التصميمية المقتبسة من شكل المنتج األثري  (2)رقم شكل  

 ( النمهدج التصميمي ) التطابق الجزئي(.3) رقم شكل
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ةمستحدثمنتجات نمهذج التصميم ( 5) رقم  شكل  

 

 الشكل والزخارف.االهتمام ببرامج التصمٌم الحدٌثة المتعلمة باستخدام الحاسب اآللً وعمل بدائل للهٌئة و 

 تحمل معاٍن مهمة إلى بلدان أخر .-مراعاة التغلٌف الجٌد مع التأكٌد على هوٌة المنتج لسهولة الحمل والنمل(ٗ) 

  االهتمام بملف التصمٌم وعمل نماذج ثابتة ٌدون بها كافة التصمٌمٌات التً تم انتاجها كعمل أرشفة لما تم انتاجه وما

النمودج التصمٌمً لملف التصمٌم  (ٌ٘وضح الشكل رلم )وتوثٌك نظام العمل فً التصمٌم  سوف ٌتم انتاجه لنمله لمن بعد

 ٌتم الدمج بٌن األصالة والمعاصرة. (  منتجات مستحدثةالخاص بالتصنٌف الثالث ) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 ممابض لؤلبواب ثمل ورق جدارٌة منضدة معلمات

 ( بعض االلتراحات  لتوظٌف الزجاج  مع الخامات والمنتجات األخرى4شكل رلم )
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 : Resultsالنتائج  

 ( طبماً للوظٌفة المستخدمة. تم التوصل إلى تصنٌف منتجات الزجاج التراثٌة )عدد عشرة تصنٌفات -ٔ

 –المبطً  -الرومانً -تم التوصل لدراسة تحلٌلٌة لمنتجات الزجاج التراثٌة الخاصة بالحمبة الزمنٌة ) المصري المدٌم -0

ً لطبٌعة االستخدام والوظٌفة من خالل تحلٌل عدد )ٓٔاالسالمً( لعدد ) ( منتج من منتجات الزجاج ٖ٘( تصنٌفات طبما

 -مظهر السطح -هٌئة الشكل -األبعاد -توصٌف الشكل –توت الدراسة عدة معاٌٌر هً ) اسم المنتج التراثٌة حٌث اح

 طرٌمة اإلنتاج(.

تمت الممارنة بٌن المنتجات التراثٌة والمنتجات الحالٌة استناداً للتحلٌل والتوصٌف السابك ) من حٌث الشكل العام  -3

الً وجود ثالثة فئات لمراحل التصمٌم المنتجات الزجاج التملٌدٌة توصلت الدراسة  –واسلوب االنتاج واسلوب الزخرفة 

 أشكال مسدحدثة(  –تطابك جزئً  –الحالٌة وهً ) تطابك كلً 

منهجٌة  (ٔمخطط رلم )تم وضع منهجٌة ممترحة لتطوٌر منظومة التصمٌم للمنتجات الزجاج التملٌدٌة من خالل  -ٗ

عملٌات التصمٌم الممترحة ( ٕالتملٌدٌة فً مصر والمخطط رلم )ممترحة لتطوٌر منظومة التصمٌم لصناعة الزجاج 

 لمنظومة تطوٌر صناعة الزجاج التملٌدٌة فً مصر

التوصل إلى وضع اعتبارات التطبٌك لمنهجٌة تصمٌم المنتجات التراثٌة للزجاج التملٌدي فً مصر وذلن من خالل  -5

 ٌة .الفئات الممترحة ) لمراحل التصمٌم لمنتجات الزجاج التملٌد

 

 ٌوصً البحث بالتالً : التوصٌات:

  االهتمام بتكامل منظمة التعاون بٌن اتحاد الصناعات المصرٌة ) غرفة تطوٌر الصناعات الٌدوٌة(  وبٌن الجهات العلمٌة

 المتخصصة ذات الصلة وبٌن الحرفٌٌن وذلن لرفع كفاءة منظومة التصمٌم واالنتاج .

 الزجاج التملٌدٌة فً مصر من خالل استكمال رصد وتحلٌل وتوثٌك كافة  االهتمام بإثراء منظومة تصمٌم منتجات

 منتجات الزجاج التراثٌة داخل مصر وما لم ٌتم توثٌمه من منتجات خارج مصر.

 .إنشاء لاعدة معلوماتٌة لمنتجات الحرف التراثٌة فً مصر بهدف االستفادة منها فً تطوٌر منظومة الحرف التملٌدٌة 

 المراجع

 لعربٌة: المراجع ا

 -المعجم الوسٌط": مجمع اللغة العربٌة " عبد الحلٌم منتصر، عطٌة الحوالً، و دمحم خلف هللا أحمد.،ابراهٌم ، أنٌس -ٔ

 مٕٔٔٓمكتبة الشروق الدولٌة ، مصر، 

Anis, Ibrahim, Abdel Halim Montaser, Attia Al Hawali, and Muhammad Khalaf Allah 

Ahmed," Al Moagam El-Waseet": Mogamea Al Loghah Al-Arabia, Maktabet Al-Shourok Al-

Dawlia , Egypt , 2011 

 –تحلٌل الزجاج المصري المدٌم لتحدٌد أهم خواصه المؤثرة فً تطور الزجاج الٌدوي المعاصر"  "سعد الدٌن، نٌفٌن. -ٕ

 م8ٕٓٓ -جامعة حلوان -زجاج –كلٌة الفنون التطبٌمٌة  -رسالة دكتوراة غٌر منشورة

Saad El-Dien, Neveen " Tahlil AL-Zogag Al-Masry Al-Kadem Letahded Ahm Khawasoho 

Al-Moathera Fe Tatweer Al-Zogag Al-Yadawy Al-Moasser" -risalat Doctora Gher manshurah 

, kuliyat alfunun altatbiqiaa , khazf - jamieat helwan - sanat 2008 m 
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 -رسالة دكتوراة غٌر منشورة -اعتبارات تصمٌم وإنتاج األثاث الزجاجً للعمارة الداخلٌة" " بنداري، ٌاسر ، سعٌد دمحم -ٖ

 م8ٕٓٓ -جامعة حلوان -زجاج –كلٌة الفنون التطبٌمٌة 

Saied Mohamed Bendary, Yasser, " Eatbarat Tasmim We Entag Al-Athath Al-Zogagy 

LLEmara AL-Dakhelia"-risalat Doctora Gher manshurah , kuliyat alfunun altatbiqiaa , khazf - 

jamieat helwan - sanat 2008 m 

سعٌد دمحم بنداري، ٌاسر، "اعتبارات تطبٌك منظومة فاعلة لتصمٌم المنتجات التراثٌة الزجاجٌة لرفع لدرتها التنافسٌة."  -ٗ 

 .7ٕٔٓللصناعات التملٌدٌة والتراثٌة والسٌاحٌة. الماهرة،  أبرٌل المؤتمر الدولً األول لتنمٌة االبتكار واإلبداع 

Saied Mohamed Bendary, Yasser, " Eatbarat Tatbik Manthoma Faelah Letasmim Al-Montgat 

Al-Torathia Al-Zogagia lrafa Kodrateha AL-tanafosia" Al-Moatamer Al-Dawly Al-Awal 

Letanmia Al-Ebtikar w Al-Ebdaa L-alsenaat Al-takledia w Al-Torathia w Al-Syahia- Al-

Kahera-  April , sanat 2017 m 

 المراجع األجنبٌة 

 

1. Bray, Charles," Dictionary of Glass.Materials and Technigues", London: A@C Black , 

University of Pennsylvania press.2001 

2. D.B.Harden, K.S.Painter, R.H.Pinder-Wilson, Hugh Tait, "Masterpieces". London:Trustees 

of The Brithish Musum, 1968 

 

 الزٌارات المٌدانٌة والممابالت الشخصٌة:

 م 8ٕٔٓالمتحف المصري والمتحف اإلسالمً ، الماهرة ، -

 -الزجاج التملٌدٌة فً محافظة الماهرة ) حً الدراسة   زٌارات مٌدانٌة لعدد من المعارض والورش الخاصة بصناعة -

 7ٕٔٓحً الحسٌن (،  –حً باب الشعرٌة 

 .7ٕٔٓ، 8ٕأحمد زكً ، سارة . ممابلة شخصٌة مع "مهندس وصانع الزجاج"رٌاض الطحان"  الماهرة ، سبتمبر  -

      


