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 كلمات مفتاحية:

شكيل الزجاج بإعادة صهر حبيباته ت -المنتجات الزجاجية الفنية–النماذج  –زخرفية اإلسالمية عناصر الفنون ال  

Elements of Islamic decorative arts -Mould making-Glass art - Glass forming by pâte 
de verrè techniques .   

البحث : ملخص -  

إلسننالميةف فهننو الللننة التعبيريننة المرتبطننة بننروي ا.مننة اإلسننالمية.. معبننرا  عننن  قافتهننا للحضننارة ا المهمننة الفننن اإلسننالم  حننو أحنند الروافنند 
الفنن اإلسنالم  بالعديند منن الخصناتي التن  ميزتنه عنن  تفنردوتطلعاتها وقيمها اإلبداعية الراقية ضمن حدود مكانية وزمانية مختلفةف وقند 

بهاف وحو ف  ذلك اإلطار غيره وأعطته صبلة خاصة ومدلوالت حسية وميتافيزيقية يعرف قد تأ ر بالفنون السابقة والمعاصرة له ودمجهنا  
على التحوير والتجريدف وبالرغم منن انتشنار بقعنة الدولنة اإلسنالمية شنرقا   المح عامة مميزة تعتمد بشكل أساسف  بوتقة خاصة أخرجت م

ة تحمل مضمونا  يوحدحا ويعطيهنا خصاتي رتيس تطراف قد جمعوغربا ف إال أنه يمكن القول بأن الفنون عبر حذه ا.مصار المترامية ا.
 السمت المميز بالرغم من االختالف ف  الشكل والتناول الفن .

سنفة وتعد الفنون الزخرفية اإلسالمية )الزخارف الهندسية والنباتية والكتابات( من أحنم الماناحر اإلبداعينة الفنينة لمنا تتضنمنه منن معنان  وفل
ت على الفنون اللربية وكانت منبعا  للتجديد واالبتكار ف  مجاالت فنية متنوعة.جمالية متميزة أ ر   

على صنورة منتجنات متنوعنة أحند التقنينات القديمنة لتشنكيل الزجناجف والتن  يرجن  تاريخهنا يًّناتقنية إعنادة تشنكيل حبيبنات الزجناج حراري دوتع
موعنة منن القطن  الفنينة والحلن  والتمناتم الزجاجينةف واسنتمرت تلنك التقنينة إلى العصور المصرية القديمة وبالد منا بنين النهنرين لتشنكيل مج
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آ ار الستخدامها بعند اهنور تقنينة تشنكيل الزجناج بنالنف ف إلنى أن أعيند إحياطحنا بواسنطة  ةحتى القرن ا.ول قبل الميالد حيث لم تاهر أي
التقنية ف  االنتشار لتشكيل منتجات زجاجية متنوعة م" ؛ حيث بدأت تلك Henry Cros  1840 -1907 الفنان الفرنس  "حنري كروس
م ذات طبيعة فنية. وبالرغم من الطبيعة اللربية لتطور التقنية ف  العصر الحال ف إال أنه يمكن استخدامها وتطوي  أسنالي  تقنينة بهنا تالتن

فننتح أفقننا  أرحنن  لهننا فنن  العدينند مننن تو عنندا  آخننر لتعطنن  للتقنيننة ب؛  االسننتلهام مننن الفنننون الزخرفيننة اإلسننالمية بعناصننرحا وقيمهننا الجماليننة
 المجاالت االستخدامية والجمالية للمنتجات الزجاجية وبصبلة محلية تحمل  قافة التراث اإلسالم . 
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فن  تقنينة إعنادة تشنكيل حبيبنات الزجناج حرارينا   لالسنتفادة منن تتم نل فن  عندم وجنود أساسنيات  فنإن مشنكلة البحنثومن حننا 
ويحنناول البحننث أن يحقنن  حدفننه مننن خننالل إلقننا  الضننو  ف طة مننن الفنننون الزخرفيننة اإلسننالميةمسننتنب جاجيننةتشنكيل منتجننات ز 

علننى الفنننون الزخرفيننة اإلسننالمية بأنواعهننا وأحننم خصاتصننهاف إضننافة إلننى دراسننة أساسننيات التشننكيل فنن  تقنيننة إعننادة صننهر 
ميةف كمنا يحقن  البحنث نتاتجنه منن إ بنات أننه يمكنن حبيبات الزجاج ف  إطار مال متها .حنم سنمات الفننون الزخرفينة اإلسنال

إعادة التشكيل الحراري لحبيبات الزجاج بتقنية  -االستفادة من الفنون الزخرفية اإلسالمية ف  تشكيل منتجات زجاجية منوعة 
pâte de verrè باعتباره منبعا   تحق  التنوع ف  ا.دا  الوايف  والجمال  ف بما يطكد على قدرة الفن اإلسالم  ومرونته - 
 ال ينض  من ا.فكار وا.سالي  الفنية الت  ستبقى مصدرا  أساسيا  للفن المعاصر.
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