
 المنحوتات الزجاجٌه فً عماره المسجد المعاصر
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: مقدمة   

ٌعتبر فن النحت من أرقً الفنون التً عبرت عن مظاهر التشكٌل فً الفراغ او من خالل 

 . الكتل و األسطح النحتٌه بمختلف الخامات 

و لما كان الشكل العمل النحتً معاصراً للتطور الحادث و التكنولوجٌات الجدٌده و التً تأثرت 

كثٌرا بالفكر الجدٌد للفنون من خالل البحث عن الخامات و التقنٌات المستحدثه و التً البد من 

 .تطوٌعها الظهار القٌم الجمالٌه و الوظٌفٌه للمنحوتات 

و من الجدٌر بالذكر ان التراث اإلسالمً ٌعج بالعدٌد و العدٌد من العناصر و الرموز و 

التكوٌنات التً تعتبر من اكبر مصادر االلهام للباحثٌن و تضئ لهم الطرٌق البتكار وظائف 

جمالٌه جدٌده فً مختلف المجاالت و التً سنحاول فً هذا البحث استخدام بعض منها فً 

تجمٌل عماره المسجد المعاصر ، بحٌث تجمع بٌن االصاله فً الفكر التصمٌمً و المعاصره 

فً النظم التطبٌقٌه و التكنولوجٌه ، و التً تم فً ورقتنا البحثٌه هذه اختٌار الزجاج للتأكٌد بها 

حٌث ٌعد الزجاج و اسالٌب التشكٌل به أحد .علً الهوٌه االسالمٌه داخل المساجد المعاصره 

  .(م.ق)التتقنٌات المستخدمة و التً ظهلرت فً بالد ما بٌن النهرٌن فً األلف الثانً 

 :و قد تمثلت مشكله البحث فً النقطتٌن التالٌتٌن 

محدودٌه إستخدام العناصر فً الفكر و التراث االسالمً فً المنحوتات الزجاجٌه  -1

 .لتجمٌل عماره المسجد المعاصر 

الحاجه الً الكشف عن نظم مبتكره للفكر التطبٌقً و الجمالً للنحت بإستخدام الزجاج  -2

 .لتزٌٌن عماره المسجد المعاصر 

 

 : أهمٌه البحث 

ٌسهم البحث فً اعاده تأكٌد الهوٌه و التراث اإلسالمً من خالل تقنٌات النحت  (1)

 بالزجاج فً المفردات المعمارٌه للمسجد

تنمٌه القدرات االبتكارٌه لدي المصممٌن و ابراز تطبٌقات زجاجٌه نحتٌه جدٌده  (2)

 .لعماره المساجد المعاصره 

 



 : هدف البحث 

التوصل الى مفاهٌم فنٌه و جمالٌه و تطبٌقٌه تعتمد علً النحت التطبٌقً  (1)

 .بالزجاج لخدمة عماره المسجد المعاصر 

التطرق الً استخدام نماذج مختاره من مفردات و عناصر الفن  (2)

 .االسالمً و تطوٌعها بالتطبٌق فً صٌاغات نحتٌه بالزجاج

 

 : فرضٌه البحث 

إمكانٌه إٌجاد عالقه تغاعلٌه بٌن الشكل و التكنولوجٌا للمنحوتات 

 .الزجاجٌه بما ٌحقق التأكٌد لمفردات التراث االسالمً 


