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التأثير والتأثر للفن اإلسالمي على الفنون الغربية : المحور الثالث - 

خصائص الفنون اإلسالمٌة ومظاهر التفاعل اإلبداعً مع الثقافات العالمٌة والتقدم : العنصر الثالث

 .التكنولوجً
 

 :ملخص البحث - 

تعتبر إعادة تشكٌل الزجاج بالمشعل الحراري أحد تقنٌات تشكٌل الزجاج منذ منتصف القرن التاسع     

 من المنتجات الزجاجٌة الدقٌقة التفاصٌل ذات التأثٌرات الجمالٌة العالٌة القٌمة تنفٌذ العدٌدتٌح تحٌث عشر؛ 

المباشر مع استخدام أدوات وتجهٌزات متعددة تتطور باستمرار،  للهب تعرٌض الزجاجعن طرٌق ، وذلك 

وتعد أدوات التشكٌل والقوالب أحد العناصر الهامة المؤثرة فً تشكٌل الزجاج بالمشعل الحراري؛ حٌث 

ٌمكن استخدامها كوسائل متنوعة لتطوٌر مراحل اإلنتاج بما ٌتٌح الفرصة للوصول إلى قٌم فنٌة واستخدامٌة 

. أكثر تنوعاًا وثرااًا 

وعناصر الفن اإلسالمً بثرائها وتنوعها تعتبر من العناصر الجمالٌة الهامة التً ٌمكن أن تكون المؤثر 

الرئٌس فً تطوٌر تقنٌة تشكٌل الزجاج بالمشعل الحراري، فالعناصر الفنٌة المكونة للفن اإلسالمً تعتمد 

على الزخارف الهندسٌة والنباتٌة والكتابات، وتلك العناصر ترتبط بشكل أساسً بنظام ٌعتمد على 

التكرارٌة فً التكوٌن، وٌتطلب ذلك تطوٌر بعض الوسائل التشكٌلٌة لتتناسب مع أسالٌب تشكٌل الزجاج 

 .بالمشعل الحراري

هل ٌمكن االستفادة من عناصر : تحاول اإلجابة عن عدة تساؤالت منها  مشكلة البحثومن هنا فإن 

زخارف الفن اإلسالمً فً تشكٌل الزجاج بالمشعل الحراري ؟ ، كٌف ٌمكن تطوٌر األدوات والقوالب 

لتشكٌل الزجاج بالمشعل الحراري لٌالئم المتطلبات الجمالٌة للفنون اإلسالمٌة ؟  

 هو تطوٌر آلٌات متنوعة لتشكٌل الزجاج باستخدام المشعل الحراري تالئم هدف البحث، ومن هنا فإن 

 فً تطوٌر جمالٌات وأسالٌب تشكٌل أهمية البحثالمتطلبات الجمالٌة للفنون اإلسالمٌة، وذلك للتأكٌد على 

.   الزجاج بالمشعل الحراري باالستفادة من الفنون اإلسالمٌة

أنه ٌمكن االستفادة من جمالٌات الفنون اإلسالمٌة فً تطوٌر أسالٌب تقنٌة وقوالب وأدوات  يفترض البحثو

. لتشكٌل الزجاج بالمشعل الحراري

:  تضم  محاور ، وتتم هذه الدراسة من خالل عدة 

. العناصر الفنٌة التكرارٌة المكونة للفن اإلسالمً والتً تعتمد على الزخارف الهندسٌة والنباتٌة والكتابات- 

الربط بٌن األسس التقنٌة لتشكٌل الزجاج على المشعل الحراري والمتطلبات الجمالٌة للزخارف - 

. اإلسالمٌة

أساسٌات فً تطوٌر أسالٌب تقنٌة وقوالب وأدوات تالئم تطبٌق الفنون الزخرفٌة اإلسالمٌة لتشكٌل - 

. الزجاج بالمشعل الحراري

. تجارب وتطبٌقات - 

. النتائج ومناقشتها - 

                                                 


 . جامعة حموان – كمية الفنون التطبيقية –أستاذ مساعد بقسم الزجاج  
**

 . جامعة حموان – كمية الفنون التطبيقية –أستاذ مساعد بقسم الزجاج  

أثر الفنون اإلسالمية على تطوير آليات لتشكيل الزجاج "
 " بالمشعل الحراري
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