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 :البحث ملخص
 تتيح حيث عشر؛ التاسع القرن منتصف منذ الزجاج تشكيل تقنيات أحد الحراري بالمشعل الزجاج تشكيل إعادة دتع   

 طريق عن وذلك ، القيمة العالية الجمالية التأثيرات ذات التفاصيل الدقيقة الزجاجية المنتجات من العديد تنفيذ
 والقوالب التشكيل أدوات وتعد باستمرار، تتطور متعددة وتجهيزات أدوات استخدام مع المباشر للهب الزجاج تعريض

 لتطوير متنوعة كوسائل استخدامها يمكن حيث الحراري؛ بالمشعل الزجاج تشكيل في المؤثرة مهمةال العناصر أحد
 .وثراءا   تنوعا   أكثر واستخدامية فنية قيم إلى للوصول الفرصة يتيح بما اإلنتاج مراحل

 في الرئيس المؤثر تكون أن يمكن التي مهمة ال الجمالية العناصر من دتع وتنوعها بثرائها اإلسالمي الفن وعناصر
 الهندسية الزخارف على تعتمد اإلسالمي للفن المكونة الفنية فالعناصر الحراري، بالمشعل الزجاج تشكيل تقنية تطوير
 تطوير ذلك ويتطلب التكوين، في التكرارية على يعتمد بنظام أساسي بشكل ترتبط العناصر وتلك والكتابات، والنباتية
 .الحراري بالمشعل الزجاج تشكيل أساليب مع لتتناسب التشكيلية الوسائل بعض
 الفن زخارف عناصر من االستفادة يمكن هل : منها تساؤالت عدة عن اإلجابة تحاول البحث مشكلة فإن هنا ومن

 بالمشعل الزجاج لتشكيل والقوالب األدوات تطوير يمكن كيف ، ؟ الحراري بالمشعل الزجاج تشكيل في اإلسالمي
 لتشكيل متنوعة آليات تطوير هو البحث هدف فإن هنا ومن ، ؟ اإلسالمية للفنون الجمالية المتطلبات ليالئم الحراري
 في البحث أهمية على للتأكيد وذلك اإلسالمية، للفنون الجمالية المتطلبات تالئم الحراري المشعل باستخدام الزجاج
   .اإلسالمية الفنون من باالستفادة الحراري بالمشعل الزجاج تشكيل وأساليب جماليات تطوير

 تشكيل وأدوات وقوالب تقنية أساليب تطوير في اإلسالمية الفنون جماليات من االستفادة يمكن أنه البحث ويفترض
  .الحراري بالمشعل الزجاج
 بتطوير القيام:  أهمها ، مهمةال النتائج من عدد لىإ والتوصل والتطبيقات التجارب بعض بعمل القيام تم ولقد

 لتشكيل اإلسالمية الزخرفية الفنون تطبيق تالئم وأدوات قوالب بابتكار ، الحراري بالمشعل الزجاج تشكيل تقنية آليات
 .الحراري بالمشعل الزجاج
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Abstract:- 

Glass flame working is one of glass forming techniques since nineteen century, as it allows the 

making of many of glass products with small details and high aesthetic value influences,this by 

exposing the glass to direct flame with the use of multiple tools and equipment which constantly 

developing. 

The forming tools and molds considered to be one of the important elements influencing the glass 

flame working, where it can be used as a variety of means to develop production stages, allowing 

the opportunity to reach artistic and usability values which more diverseandricher.  

The elements of Islamic art with its richness and diversity are important aesthetic elements that 

could be the main influential in glass flame working development, the aesthetic elements of 

Islamic art depend on geometric, floral and arabic calligraphy motifs. Those elements are linked 

mainly with a system depends on formation repeatability, this requires the development of some 

formation means to suit the methods of glass flame working. 

 

The research problem is trying to answer some questions as: Is it possible to utilize from the 

elements motifs of Islamic art in glass flame working?How can the development of tools and 

molds for the formation of glass flame working to fit the aesthetic requirements of Islamic Art?  

 

The research aims to develop various mechanisms of glass flame working to fit the aesthetic 

requirements of Islamic Art, this to confirm on the research importance in developing aesthetics 

and methods of glass flame working with benefit from the Islamic Arts. 

 

The research assumed that it could be utilize from the aesthetics of Islamic Arts in the 

development of the technique methods, molds and tools of glass flame working. 

And it has been done some work experiences and applications to reach a number of important 

results, the most important one is developing the mechanisms of glass flame working technique 

with creating molds and tools suited to the application of Islamic decorative arts. 
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 مصطلحات البحث:
  .1اإلسالمي لهذا الوجود التصور اوية الوجود من ز ن الذي يرسم صورة هو الف:الفن اإلسالمي -
طية خو أو حيوانية أتشكيلية تعتمد على عناصر نباتية من الفنون ال نوعهي :سالميةالفنون الزخرفية اإل -

كالتكرار والتنداظر والتنداوب  ةي مجردة عن الواقع توزع وفق قواعد تركيبيدة محدددأمحورة و هنددسددددددددددددديدة أ
 .التعاكس والتقابل و 

 باسددددتخدام مشددددعل ذو يةالزجاجاألعمدة واألنابيب أحد تقنيات تشددددكيل :تشككككيل الز اا بالمشكككرل الحرار  -
 لهب أحادي.

 ري.الوسائل التي تحقق عمليات تشكيل الزجاج بالمشعل الحرا : آليات تشكيل الز اا بالمشرل الحرار  -
 الزجاج المصهور.دوات اليدوية في تشكيل استخدام األ: ( Toolingالتشكيل باألدوات )  -

 اإلطار النظر  للبحث:
 تمهيد:  -

للحضدددارة اإلنسدددانية، فهو تلك اللعة التعبيرية اإلبداعية المرتبطة برو  األمة  أحد الروافد المهمة يعد الفن اإلسدددالمي
 اإلسدددددددالمية، ضدددددددمن حدود مكانية وزمانية مرتبطة بالحدود الجعرافية والحقب التاريخية النتشدددددددار اإلسدددددددالم، فكانت

في البلدان المحيطة به، إلى أن اسدددتطاع أن بدايات الفن اإلسدددالمي مرتبطة بما سدددبقه أو عاصدددر  من فنون مختلفة 
يطور أسدددددددداليب واتجاهات فنية جديدة نابعة من فلسددددددددفة خاصددددددددة معبرة عن عقيدة ومباد  اإلسددددددددالم، وهو في ذلك 

رموز دينية أخرى خاصدددددددددددددة بعد  التام عن كل تعبير ل للفنون األخرى؛اإلطار قد طور باالبتعاد عن القواعد العامة 
 2مناقضة له. 

وبالرغم من اختالف األقطار اإلسددددددددددالمية واتسدددددددددداع رقعتها وتباين فنونها إال أن هناك عالقة وطيدة ووحدة مترابطة 
 أنها تحمل تجمع بين مكنونات هذ  الفنون لتجعلها كال  واحدا ، فبالرغم من االختالف في الشددددددددكل والتناول الفني إال

 3مضمونا  يوحدها ويعطيها السمت المميز.
كما حدث مع الفنون السدددددابقة له؛ بل نه  ولم ي عن الفن اإلسدددددالمي باألسدددددلوب الفني الذي يقوم على تمثيل الطبيعة 

طريقا  آخر اعتمد فيه على الطبيعة باسددتلهام الموضددوعات الفنية بأسددلوب يعلب فيه تحوير األشددكال المسددتوحاة من 
لطبيعة بطابع زخرفي مرتب ومنمق، ومن هنا جاء التجريد باشدددددتقاق وابتكار رسدددددوم فنية متنوعة ألشدددددكال هندسدددددية ا

وأخرى نباتية بأوضددداع وخواخ تختلف عن شدددكلها األصدددلي،وذلك من خالل إيقاع جمالي وضدددوابط هندسدددية مرتبة 
تحرر الشددكل واللون من قيود الواقع يدل على ومنسددقة، ليصددبح التجريد من أبرز خصددائخ الفن اإلسددالمي، والذي 

على هيئة أشدددكال  - في اتزان -إطار من الحركة الدائمة وفي ، 4قاعدة المحاكاة لمظاهر الطبيعةبأسدددلوب يتجاوز 
 .محورة فاقدة للمنظور الخطي وممثلة للمنظور الروحي المعبر عن الرو  الصوفية

                                                 
 م1983، الطبعة السادسة ، دار الشروق ، محمد قطب : " منهج الفن اإلسالمي " 1
جوزيف شاخت ، كليفورد بوزورث: "تراث اإلسالم" ، ترجمة/ محمد زهير السمهوري ، حسين مؤنس ، إحسان صدقي 2

 .379م ، ص. 1998، الكويت 233الطبعة الثالثة ، سلسلة عالم المعرفة ، العدد  –،الجزء األول 
 .61م ، ص. 1979، الكويت 14عفيف بهنسي: "جمالية الفن العربي" ، سلسلة عالم المعرفة ، العدد 3
سالة ماجستير رأسبابه ومبرراته في العصر األموي في بالد الشام" ،  –فداء حسين محمد عساف: "الفن التجريدي في اإلسالم 4

 م .2010، كلية الدراسات العليا ، الجامعة األردنية ، 
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 الفنون الزخرفية اإلسالمية وأهم خصائصها:  -
، والتي ترتبط عادة بالزخرفة الهندسية والنباتية ة للفن اإلسالمية اإلسالمية أحد المجاالت الرئيسالفنون الزخرفيتعد 

والكتابات، والفنون الزخرفية هي فن قديم طور  المسددلمون حتى صددار فنا  إسددالميا  خالصددا  أطلق عليه: كاألرابيسددكك. 
بالحركة أو بالحركة والتوقف؛ عن طريق االنتقال من الوحدة الصدددددعيرة ومن مميزات هذا الفن أنه يعطي اإلحسددددداس 

أشددكاال  متصددلة ومتشددابكة مع  في العمل إلى التصددميم أو الشددكل، ومن الشددكل إلى أشددكال أخرى تمثل في مجموعها
عطاء اإل حسدددددداس بعضددددددها البعض ويبقى الشددددددكل أو الوحدة مسددددددتقال  وقائما  بذاته، ومن هنا تظهر إيقاعاته الفنية وا 

، وغالبا  يحكم هذا التكرار بأسدداس رياضددي  5باالسددتمرار إلى ما ال نهاية عن طريق التكرار واالسددترسددال بعير حدود
د إيقاعا  وأنعاما  زخرفية أكثر تعقيدا  وعمقا  نتيجة إحكام هذا التكرار وضدددددددددددددبط شدددددددددددددكله وقيمه ومنطق عقلي؛ فيول  

 . 6الجمالية

 التكوينات الزخرفية الهندسية: -
عرفت الزخارف الهندسدددددددددددددية في فترة مبكرة في مصدددددددددددددر، وذلك خالل عصدددددددددددددر الدولة الطولونية في القرن الثالث 
الهجري/التاسدددددع الميالدي، ثم تنوعت األشدددددكال الزخرفية الهندسدددددية حيث أرجعت بعض الدراسدددددات تطوير التقسددددديم 

ر الميالدي، ويقوم هذا ، وذلك في منتصددددددددف القرن السددددددددادس الهجري/الثاني عشددددددددالهندسددددددددي للزخارف إلى مصددددددددر
األسددلوب على وحدات اتخذت في أول األمر أشددكاال  هندسددية بسدديطة ثم أصددبحت األشددكال أكثر تنوعا ، وانتقل هذا 

 .7األسلوب إلى الشمال األفريقي ثم إلى األناضول واألقاليم األوربية
رة قسيم وتحليل األشكال؛ فتكون تاوقد وصل الفنان المسلم إلى أسلوب فني مميز في األشكال الهندسية عن طريق ت

اور بط والتجمتشدددددددددددددابكة وأخرى متداخلة وأحيانا  متالحقة وأخرى متباعدة، فيبدو التكرار غير ممل مع إيحائه بالترا
وتتكون الزخرفة اإلسددددالمية الهندسددددية عادة من رسددددوم منبثقة عن أشددددكال أسدددداسددددية متماثلة  ،والبسدددداطة في التكوين

 هابتتجمع فتشكل شبكة من الخطوط نابعة من بؤر متعددة، وتتراكب هذ  العناصر انطالقا  من دائرة مركزية تندرج 
)أطباق نجمية( في تكوين  خطوط مسددددتقيمة متقاطعة ومتعامدة ومتراكبة تكو ن مضددددلعات سددددداسددددية وثمانية ونجمية

رياضددددددددددددي وهندسددددددددددددي محدد، وقد تحتوي على تكوينات خطية منحنية تعطي قيما  جمالية متنوعة. ويمكن أن تكون 
كله الوحدات الهندسددية ذات تكوين مفرد غير متكرر، وقد تعتمد على التكرارية في التشددكيل طبقا  لمسدداحة العمل وشدد

 وين الفني.وطبيعة وجود العنصر الزخرفي داخل التك
مما يبدو في الزخارف الهندسية اإلسالمية من تعقيد فإنها في حقيقتها بسيطة تتم على أساس تقسيم الشكل  وبالرغم

إلى أجزاء متسددددداوية بالحصدددددول على أشدددددكال هندسدددددية مختلفة فيما يعرف بالشدددددبكيات الهندسدددددية. وتتنوع الشدددددبكيات 
ي تعتمد على عنصدددر المثلث أو المربع أو المسددددس أو الشدددبكيات الهندسدددية للزخرفة الهندسدددية؛ فمنها الشدددبكيات الت

، ويظهر التآلف داخل التكوين المعتمد على استخدام الشبكية ليؤكد دور الجزء ( 1كما هو موضح بشكل ) المركبة

                                                 
 مرجع سابق. في العصر األموي في بالد الشام" ،أسبابه ومبرراته  –فداء حسين محمد عساف: "الفن التجريدي في اإلسالم  5
 1997لقاهرة ، امصطفى عبد الرحيم محمد سعيد: "ظاهرة التكرار في الفنون اإلسالمية" ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  6

 . 30، ص. 
 .362جوزيف شاخت ، كليفورد بوزورث: "تراث اإلسالم" ، مرجع سابق ، ص.  7
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ل كما في شك في بناء الكل من خالل تكرار الوحدات الزخرفية بإيقاع أفقي أو رأسي أو قطري أو مائل أو إشعاعي
(2). 
 

 
 

 (2شكل )                                                           (1شكل )
 تكرار الوحدات الزخرفية بإيقاع إشعاعي أو المسدس المعينالشبكيات الهندسية التي تعتمد على عنصر المثلث أو 

 التكوينات الزخرفية النباتية: -
وقد  كرموز تحمل بين طياتها دالالت سدددامية ترتبط بسدددمات الفن اإلسدددالمي،اسدددتعملت العديد من الزخارف النباتية 

جاءت تلك الزخارف نتيجة التماس الحضددددددداري بين الفن اإلسدددددددالمي والفنون األخرى السدددددددابقة والمعاصدددددددرة له، كما 
وتجريدي  عملت الرموز الحيوانية كعناصدددر زخرفية تشدددبه التكوينات النباتية؛ حيث ح و رت بشدددكل زخرفي ورمزياسدددت  

الفراغات وتعطي السددددطو  بشددددكل جمالي  قة والتآلف لتمألباالسددددتفادة من أشددددكالها وحركاتها المختلفة، فتمثل الرشددددا
ر الرئيس ألشددددددددددددكال التكوينات الزخرفية النباتية إلى بالد شددددددددددددرق العالم اإلسددددددددددددالمي وي رجع الباحثون التطو .متكامل

لصوفي في التعبير بتجريد عناصر األوراق والفروع النباتية لتكون وبخاصة في إيران والهند، فيما يعرف باألسلوب ا
، وقددد يظهر بينهددا زهور ووريقددات لهددا فخ أو أكثر، وقددد تخرج تلددك 8ذات خطوط متموجددة أو ملتفددة أو منحنيددة

العصدددددون من جذع شدددددجرة أو سددددداق أو إناء أو من أغصدددددان أخرى، وتتباين حركة هذ  التكوينات وتتنوع اتجاهاتها 
مها لتمأل فراغ الشدددكل باحثة عن التناغم بين عناصدددرها لتالئم المسددداحة والشدددكل؛ معتمدة أحيانا  على التماثل وأحجا

تكراري. الغير و تعتمد تارة أخرى على التكوين الذي يعطي القدرة على اسدددددددتخدام االتجا  التكراري في التصدددددددميم، أ
شددددددكل كبير خالل العصددددددر الفاطمي فاأليوبي، كما بوقد انتشددددددرت الفنون الزخرفية النباتية في مصددددددر حيث ظهرت 

 فابت كرت تكوينات جديدة للزخرفة النباتية( 3كما في شدددددددددددددكل )بلعت أوج جمالها ودقتها خالل العصدددددددددددددر المملوكي 
، أغصددددددددددان وأوراق الزيتون سددددددددددعف النخيل)زهور القرنفل والرمان والورد واللوتس، معتمدة على مفردات نباتية منها:

 واألكانتس(.
 
 

                                                 
 .362د بوزورث: "تراث اإلسالم" ، مرجع سابق ، ص. جوزيف شاخت ، كليفور8
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 ( التكوينات الزخرفية النباتية في العصر المملوكي3شكل )

 الكتابات: -
في  المهمةفي الفنون اإلسدددددالمية؛ حيث أصدددددبحت كتابة القرآن العظيم أحد األسددددداسددددديات  كبيرا  أخذت الكتابات دورا  

تطور الكتابة العربية، فظهرت العديد من أنواع الخطوط التي حملت في أصلها المضمون الحرفي للكلمة المكتوبة، 
إلى أن أصددددددبح للخطوط دورا  بارزا  في التعبير الجمالي، فخرج عن كونه معبرا  عن معنى  إلى تعبير  عن مضددددددامين 

تمامها بتطويع الخط إلضدددددددددددددفاء قيم فنية مبتكرة، ومن هنا ظهرت جمالية قد ال تهتم بمعنى العبارة المكتوبة بقدر اه
العديد من أنواع الخطوط )الكوفي ، النسدددددددددددددا ، الرقعة ، الثلث ، الديواني ، ...إلا(، وقد أضددددددددددددديفت على الخطوط 

الجافة ليب الزخرفية الهندسية والنباتية، إضافة إلى التداخالت والتراكبات، فصارت الخطوط العربية العديد من األسا
نموذجا  من اللوحات الفنية الرائعة، نتيجة لما تميزت به الحروف العربية من استقامة واستدارة وتقويس ومرونة، وما 

 .(4كما في شكل )9فيها من قابلية المد والرجع واالستدارة والتشابك والتداخل
هناك الفصددددددل بينها؛ ف يصددددددعبوالكتابات  ويمكن القول بأن الفنون الزخرفية اإلسددددددالمية بأنواعها الهندسددددددية والنباتية

 الكثير من التكوينات الزخرفية في العديد من المجاالت االسدددددددددددتخدامية والجمالية اعتمدت على اسدددددددددددتخدام الزخارف
 ة لكل عنصريجمع بين القيم الجماليلتلك التكوينات الفنية بعدا  آخر الهندسية والنباتية والكتابات معا ، وذلك أعطى 

 ليثري العمل ويرفع من قيمته الفنية.

 

 

 
 عليهاضافة العديد من األساليب الزخرفية الهندسية والنباتية ا  نواع الخطوط العربية و أ( 4شكل )

                                                 
ألسقف المزخرفة تطبيقاً على تصميم ا –إبراهيم بدوي إبراهيم، إيمان محمد شحاتة: "تنويعات على نغمة الزخارف اإلسالمية  9

القاهرة،  –لالماضي والحاضر والمستقب –المؤتمر العالمي األول للعمارة والفنون اإلسالمية ألحد المساجد المعاصرة" ، 

 م.2007
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 الفن اإلسالمي في عالقته بالفن الحديث:  -
لقد قام الفن العربي المعاصددددددر للفن اإلسددددددالمي والسددددددابق له على المعرفة الحسددددددية المرتبطة عادة بمحاولة محاكاة 
الطبيعة؛ بينما قام الفن اإلسددالمي على المعرفة الحدسددية التي تسددتشددعر ما وراء الطبيعة على هيئة تكوينات زخرفية 

با في القرن التاسع عشر ظهر تأثر الفنانين العربيين و ور وبمرور الزمن ومع مجئ اتجاهات الفن الحديث بأمجردة. 
بفلسددددفة الفن اإلسددددالمي من خالل دراسددددتهم له والتعمق في محتوا  التعبيري، فظهرت اتجاهات حديثة متأثرة بالفنون 

تي اإلسدددددددددالمية متمثلة في اتجا  الوحشدددددددددية والتكعيبية والتجريدية، والتي حاولت التعبير عن المضدددددددددامين واألفكار ال
تنعلق عليها الطبيعة بطريقة حدسدددددددددية تتعدى حدود المطابقة الشدددددددددكلية، وتنحو نحو التجريد ومخالفة الطبيعة والبعد 

 . 10عن محاكاة الواقع
ونتيجة لثراء الفنون اإلسدددددددالمية وتنوع مصدددددددادرها واتجاهاتها كانت الدراسدددددددات المسدددددددتمرة لها في محاولة السدددددددتلهام 

عليها في أعمال فنية جديدة تحمل أهم السدمات الفنية للفنون اإلسدالمية، للحفاظ على األسداسديات الفنية التي قامت 
الهوية اإلسدالمية للمجتمع المسدلم من خالل اتباع نه  األصدالة مع مجاراة الفن الحديث برؤية معاصدرة وصدياغات 

األصدددددددددددددولية لما لها من  إحياء الثقافات وذلك عن طريق، إبداعية تحقق منظومة القيم الجمالية للفن اإلسدددددددددددددالمي
لمحاولة . ويأتي هذا البحث كأحد المحاوالت المسددتمرة في هذا اإلطار 11خصددوصددية وتميز داخل إطار من العالمية
وق يتالفن اإلسددددالمي بثرائه وتنوع قيمه الجمالية، والفن الحديث الذي بين تحقيق الربط بين الماضددددي والحاضددددر... 

 .فن تشكيل الزجاج بالمشعل الحراري في هذا البحث والذي يمثله ،اضيالمستمد من جذور المللتطور المستمر 

 :فن تشكيل الز اا بالمشرل الحرار  تطور -
ألن العديد من ؛  بدقة التي يصددددددددعب تحديد بدايات نشددددددددأتهان فن تشددددددددكيل الزجاج بالمشددددددددعل الحراري من الفنون إ

كان يسددددددددتخدم فيها بداية من األلفية الثانية قبل الميالد لعدة آالف من السددددددددنين زجاج بتشددددددددكيل الالتقنيات المرتبطة 
نه كبأروزماريكوقد ذكرتاألول،  اختراع المشعل الحراريقبل وذلك (  الصعيرة اللهب المحدد المباشر) النار المفتوحة

من الممكن توسدددديع تعريف التشددددكيل بالمشددددعل الحراري ليشددددمل التشددددكيل بالنار المفتوحة الصددددعيرة كمصدددددر للحرارة 
كل بتقنية المشدددددددددعل ن كل الزجاج القديم شددددددددد  يمكن اعتبار أعندها وبالتالي  ،حادي اللهب األب وليس فقط التشدددددددددكيل

المخروطي الذي استخدمه صناع الزجاج القدامى وسما  الفرن كجيبرسوندادلي كعلى ذلك وصف وتأكيدا  . 12الحراري
تم يبينما ، للحرارة بالخروج من خالل فتحة ضيقة في أعلى  يسمحعلى شكل مخروط  والذي كانساخن،البركان بال

واللهب  جدا   ةالسدداخن العازات تصدداعدفي األسددفل. وكانت نتيجة  الفتحاتاسددتبدال الهواء السدداخن من خالل بعض 
 13. لتشكيل الزجاجكافية حرارة من قمة 'بركان'  الخارج

                                                 
م ، ص. 2009 ، الكويت366بي" ، سلسلة عالم المعرفة ، العدد واألور –اإلسالمي  –إيناس حسني: "التالمس الحضاري 10

149 
لمي األول المؤتمر العاسمية صالح العبد العزيز: "سمات الخزف اإلسالمي وأثرها على أعمال خزفية عالمية معاصرة" ، 11

 م.2007القاهرة،  –الماضي والحاضر والمستقبل –للعمارة والفنون اإلسالمية 
12Rosemary Lierke, "Early History of Lamp work - Some Facts, Findings, and Theories," 

Glastech.Ber.65, 1992: p. 342. 
13Dudley Giberson, "The Volcano Dream," GAS Journal, 1995, p. 77. 



 لعدد االول ا                                                               العمارة والفنون           مجلة 

- 8 - 

 

لهب مصددددبا   فيتيار ضدددديق من الهواء مرور ب السددددما من خالل  هاكتشددددف أن في بدايات القرن الخامس عشددددرو 
م 1924في بدايات القرن العشدددددرين و ،14قطع صدددددعيرة من الزجاج وتشدددددكيل، يمكن أن تتولد حرارة كافية لتليين يزيت
مما الحرارية  ومقاومة عاليةللصددددددددددددددمات،منخفض جدا  تمدد معامل زجاج تميز بال ا  منللزجاج نوع ككورنين كنتجت أ

الحاجة هذا أدى الى و  15،وعرف باسم زجاج البوروسليكات  أساسي للتشكيل بالمشعل الحرارييستخدم بشكل جعله 
مداخل  ةالثالث الزيتية بالمشاعل ذوستبدل المصابيح لت   ومنها تطورت المشاعل الحرارية ،ذات حرارة أعلىلمشاعل 
 .(5كما هو موضح بشكل )( العاز واألكسجينذات المدخلين فقط)و كسجين وهواء( )غاز وأ

 

 
 )العاز واألكسجين( الثنائي المدخل نماذج للمشعل( 5شكل )

 
لى إ جنبا  أساليب وطرق التشكيل  تتطور  - كأي تقنية أخرىو  -تطور تقنية تشكيل الزجاج بالمشعل الحراري ومع 

ث البحمحاولة في  الدراسدددددة عليه هذ  رتكزتوهذا ما  ،تطور الخامات واألدوات الالزمة لعملية التشدددددكيل  جنب مع 
يد وفي ذلك اإلطار يجب تحد،الفنون اإلسدددالمية بالتأثر بكيفية تطوير آليات تشدددكيل الزجاج بالمشدددعل الحراري عن 

 جاج بالمشعل الحراري.آليات تشكيل الز ماهية 

 : آليات تشكيل الز اا بالمشرل الحرار 
طرق أهم  من خالل تحديدتشكيل لاألسس التقنية لعلى  لزجاج بالمشعل الحراري بشكل أساسآليات تشكيل اترتكز 

لمشدددكلة للمنتجات الزجاجية ا المختلفة التنفيذسددداليب اسدددتخدام الخامات واألدوات والقوالب المتنوعة خالل عمليات وأ
 .بالمشعل الحراري

ذلك لويسددتخدم ،أو هما معا  ما باسددتخدام األنابيب أو األعمدة الزجاجية إتشددكيل الزجاج على المشددعل الحراري ويتم 
الصدددددودا جير وهما األكثر شددددديوعا في االسدددددتخدام   زجاج البوروسدددددليكات ، زجاج:  ثالثة أنواع من الزجاج العرض 

زة لتلك الممي   مواصددددفات التشددددعيل( أهم 1ويوضددددح جدول )،  وكذلك زجاج الرصدددداخ األقل شدددديوعا في االسددددتخدام
 الثالثة. األنواع

 
 

                                                 
14Paul N.  Hasluck“Traditional Glassworking Techniques”, 1899, p.14 
15"The Story of Glass," The Corning Museum of Glass, New York, and the Victoria and Albert 

Museum, London, the Reed Interactive Group, 1995. 
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 لنوعيات زجاج المشاعل مواصفات التشعيل( أهم 1جدول )
صدمات التحمل لل الخاصية النوع

 الحرارية
 المميزات اللونية التشعيلزمن 

 
 ز اا

 الرصاص

تحدث  ،متوسط الحساسية
به الشروخ عند التسخين 

 و التبريد السريع. أ

 ؛زمن تشعيل طويل
فترة  حيث يبقى منصهرا  

طويلة بعد خروجه من 
 المشعل.

في  ا  ال يحدث تعيير  ،تنوع لوني كبير
ويجب  ،اللون عند التشعيل لفترة طويلة

استخدام مشعل مؤكسد ألن المختزل 
 يحول األلوان للون األسود.

 
 ز اا

 الصودا  ير
 

تحدث به  ،عالي الحساسية
الشروخ عند التسخين أو 

 التبريد السريع.

وبعض األلوان يحدث  ،تنوع لوني كبير زمن تشعيل متوسط .
في لونها عند التشعيل لفترة  ا  تعكر 

وبعضها يكون فقاعات أو  ،طويلة
 خين.درجة العليان عند التسيصل ل

 
 ز اا

 البوروسليكات
 

قلما  ،قليل الحساسية
يتعرض للشروخ عند 
التسخين أو التبريد السريع 
وهذا يعتمد على حجم 

 الزجاج المشكل.

زمن تشعيل قصير 
حيث يتصلد  ،جدا  

بسرعة كبيرة بعد 
خروجه من المشعل 

 الحراري.

محدود وتتعير األلوان عند تنوع لوني 
كما تتصف بعلو الثمن  ،االستخدام

بالمقارنة بنوعيات الرصاخ والصودا 
 جير.

 
مم  8و 6و4كما تتنوع مقاسات وأقطار تلك األنابيب واألعمدة واألكثر شيوعا في االستخدام هي تلك ذات األقطار 

 مم. 9,15و  7,12و  10و  8و  6و  4و  2 -الزجاجية هي :واألنابيب واألقطار المتاحة من تلك األعمدة 
 

 -ويو د الرديد من األسس التقنية لتشكيل الز اا بالمشرل الحرار  ويمكن تقسيمها كما يلي :
ثم  ،حادي اللون حتى يتكون شددكل كروي أحد طرفي عمود أنتاجها بتليين إيتم :الشككرائط الز ا ية سككس تشكككيلأ -

لتكوين الشرائط الزجاجية الرفيعة ،ويمكن استخدام تلك الشرائط الزجاجية في داة الملقاط أستخدام ايشد هذا الطرف ب
ثناء تشدددكيلها على المشدددعل أو لعمل أعمل التنقيط على أسدددطح المنتجات  العديد من االسدددتخدامات والتطبيقات مثل

 .بعض األعمدة السابقة التجهيز

فكرته على تعليف جمعة من مصدددددهور زجاجي أو تعتمد و :والمركبةالبسكككيطة  الز ا ية ألعمدةسكككس تشككككيل اأ -
أو  ةما بجدلإن واحد أو أكثر، ثم شددددددد  بعد ذلك عمود زجاجي أحادي اللون بالشددددددرائط الزجاجية بطريقة متوازية بلو 

 يوضح صناعة هذا العمود، (6)وشكل ستقامة ليعاد استخدامه بعد ذلك في تشكيل العديد من المنتجات الزجاجية اب
ليات تطويرية متتابعة على تصدددددميم األعمدة الزجاجية البسددددديطة يمكن الخروج من أشدددددكالها التقليدية عند إجراء عمو 

 .(7كما هو موضح بشكل )إلى أشكال أخرى أكثر تعقيدا 
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 )ج(                                       )ب(                                )أ(           

 شد الجمعة وتكوين العمود الملون       إضافة شرائط زجاجية بلون آخر على الجمعة     مثبتة في عمود معدن معة زجاجيةعمل ج
 ( طريقة إنتاج العمود البسيط6شكل )

 
 
 

 ( عمود مركب من ثالث طبقات وعدة ألوان بتوزيع منتظم7شكل )
على كيفية تصميم وتشكيل القطاع األفقي  تعتمد طريقة إنتاج وحدات الموزاييك :تشكيل وحدات الموازييكس سأ -

ك من خالل تجميع الشدرائط الزجاجية حول كتلة زجاجية ثم سدحب العمود بعد ذلك وتقطيعه إلى عدد يلعمود الموزاي
سدددتخدامها مرة أخرى عند تشدددكيل الزجاج بالمشددداعل ، وتتضدددح تلك الخطوات في شدددكل امن القطاعات األفقية يعاد 

(8). 
 

 
 
 

 
 تشكيل وحدات الموزاييكطوات ( خ8شكل )

حيث يتم فيها سدددحب طرفي  ،لتشدددكيل األنابيب الزجاجية  مهمًّا ا  سددداسدددعمل السدددلبة تعد أ:السككلبة  سككس تشكككيلأ -
يضا تستخدم تلك الطريقة لعمل أنابيب زجاجية وأ ،(9ه كما في شكل )وتشكيل عملية نفخه األنبوب الزجاجي ليسهل

 .كما تستخدم نفس الطريقة مع األعمدة الزجاجية لعمل شرائط رفيعة من الزجاج ،ذات أقطار رفيعة 

 
 ( شكل السلبة9شكل )

للهب المراد عمل االنتفاخ به  األنبوب الزجاجي جزء وفيه يعرض:والبيضكاوية نتفاخات الكرويةسكس تشككيل ا  أ -
كما في شددكل  ، ثم الدوران والضددعط الخفيف لى أن يلين الجزء المقابل للهبمع الدوران المسددتمر إوذلك  ؛المشددعل 

كما في شددكل مع الدوران حتى تتكون كرة  ا  بسدديط ا  خراج هذا الجزء من اللهب وينفا فيه نفخإ، وبعد ذلك يتم ( 10)
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مع التحكم في ثناء النفا في الوضدددددددع الرأسدددددددي  أويسدددددددارا   ولعمل انتفاخ بيضددددددداوي يتم تحريك األنبوب يمينا   ،( 11)
 .السحبالضعط أو 

 

                            
 (  نفا الجزء اللين خارج اللهب مع الدوران11شكل )   تليين الجزء المقابل للهب مع الدوران والضعط    ( 10شكل )

دوران وال ،مع ميل بسدديط للهبأو العمودين الزجاجيين تعرض األنبوبتين  حيث:أو عموديننبوبتين ألحام سس أ -
يظهر خط من الزجاج عند منطقة وهنا  ،يلصق الطرفين مع الضعط والشد الخفيفو المستمر إلى أن تلين األطراف 

نفا يأن  ويراعى في حالة األنابيب ، مع الشدددددددددالخروج من اللهب لتحام وإلزالته يعرض ثانية للهب حتى يلين ثم اال
 مكان اللحام.حتى ال يسد األنبوب وينتظم  بسيطا   فيها نفخا  

لى أن يلين المسدددددتمر إ يعرض الجزء المراد ثنيه للهب العريض تدريجيا مع الدوران وفيه:بالثني تشكككككيلالسككككس أ -
مع النفا بدرجة مناسدددددددددددبة لضدددددددددددمان  ثنى على حسدددددددددددب الزاوية المطلوبةييخرج األنبوب من اللهب و ثم  هذا الجزء،

كما في ،  حتفاظ بقطر األنبوب في مكان الثني ، مع مالحظة جعل الجزء المنصددددهر ألسددددفل أثناء الثني والنفا اال
 وتتبع نفس الطريقة مع األعمدة الزجاجية.16. (21شكل )

                                     
 (  أسس تشكيل األنابيب بالثني12شكل )

يوجد العديد من الخامات الخاصة بتشكيل الزجاج بالمشعل الحراري ويمكن تصنيف  : التشكيل بالخامات أسس -
 -:17األسس التقنية لها كما يلي

                                                 
16 Homer L. Hoyt, “glass blowing an introduction to solid and blown glass sculpture” , crafts 

and arts publishing, 1989. 
17Townsend, M.. Advanced Flameworking (Vol. 1st). New York: A Blue Moon Press 

Publication, 2001. 
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على تعليف المنت   سدددددداسأتعتمد بشددددددكل التشددددددكيل بالكسددددددر الزجاجي )الفرت( أو بملونات المينا: سسددددددأ -
الزجاجي بقطع زجاجية صدددعيرة من الكسدددر الزجاجي الملون أو بما يعرف باسدددم الفرت أو بملونات المينا 

ء عملية جراإكافية ليصدددددددددددددل لدرجة الليونة , ثم  وذلك بتسدددددددددددددخين الجزء المراد تعليفه بدرجة ؛ المتنوعة 
ا مع سدددطح المنت  الزجاجي وتتضدددح تلك و المينأخرى لضدددمان اندماج الفرت أالتعليف ثم التسدددخين مرة 

 (.13الخطوات في شكل )
 
 
 

 
 الزجاجي المعلف بالكسر الزجاجي )الفرت( أو بملونات المينا المنت  تشكيل( خطوات 13شكل )

 
ذهب أو الفضددة أو ورق الديكال أو يمكن اسددتخدام ورق ال التشددكيل بورق الفضددة والذهب والديكال: سسددأ -

لحصول على تأثيرات لونية وذلك ل، سالك الفضة مثل طرق استخدام الكسر الزجاجي أو ملونات المينا أ
و وضددع رقائق ورق الديكال كما في شددكل أت  الزجاجي بورق الذهب أو الفضددة حيث يعلف المن ؛مختلفة

(14. ) 
 
 
 

 ( خطوات تعليف المنت  الزجاجي بورق الذهب أو الفضة14شكل )

أدوات  تطورتمع تطور المشددددداعل الحرارية بأشدددددكالها وأنواعها -:والقوالب التشكككككيل باسككككتخدام األدوات سسككككأ -
الذي يعني اسددتخدام (  Toolingبمصددطح )  باألدواتالتشددكيل  طرقوتعرف ،ا بعد يوم يوم  وقوالب تشددكيل الزجاج 

 (.15كما يلي في شكل ) التشكيل دوات وقوالبتصنيف أويمكن .  18دوات اليدوية في تشكيل الزجاج المصهوراأل
 

 
 

 ( أدوات وقوالب تشكيل الزجاج بالمشعل الحراري15شكل )

                                                 
18 Homer L. Hoyt, op. cit, . 

أدوات وقوالب 
التشكيل 

التشكيلقوالب -

أدوات -
التسوية

أدوات التشكيل-

أدوات -
الزخارف
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ل من مادة الجرافيت لضدددددمان عدم االلتصددددداق مع الزجاج وعدم تصدددددنع قوالب التشدددددكيقوالب التشكككككيل :  -
وتطورت  ،للمنت  الزجاجي  ةالخارجي الهيئةوتسدددددتخدم عادة لتسدددددهيل تشدددددكيل  ،صددددددمات حرارية  حدوث
يسدددهل تشدددكيل المنتجات لتأخذ الشدددكل الكروي أو البيضددداوي أو  ل تلك القوالب بقدر كبير فمنها ماأشدددكا

أو قوالب  ،( 17ومنها ما يحدد منحنيات الشددكل الخارجي كما في شددكل ) ،( 16الدائري كما في شددكل )
 (.18تأخذ أشكال نباتية أو هندسية كما في شكل )

 

                                         
 

 قالب بشكل نباتي( 18( قالب بمنحنيات زخرفية       شكل )17قالب بأشكال دائرية          شكل )( 16شكل )
 ،(19كما تصددددنع بعض أنواع القوالب من المعدن وتسددددتخدم لعمل أعمدة زجاج الموزايك كما في شددددكل )

 .(20أو تصنع من أعمدة معدنية تستخدم لتحديد األشكال الخارجية كما في شكل )
 

                                 
 
 ( قوالب من أعمدة معدنية لتحديد أشكال المنتجات20شكل )            لعمل أعمدة الموزايك    عدنيالب مق( 19شكل )   
 

من عمود زجاجي إلى درجة تكوين كتلة زجاجية بقوالب الاألسس التقنية لتشكيل الزجاج في وتتمثل 
 ل داخل تفاصيل القالب.للسما  للزجاج بالتشكثم ضعطها داخل القالب  ،( اإلحمرار )اإلنصهار

 
النوع  ،غالبا ما تصنع أدوات التسوية هي األخرى من مادة الجرافيت وتنقسم إلى نوعين أدوات التسوية : -

عبارة عن ألوا  أفقية توضدددددع على منضددددددة التشدددددكيل وقد تكون مسدددددتوية أو عليها نتوءات وهو : األول 
أثناء  لإلمسدداكوالنوع الثاني يكون له يد ،( 21لعمل مالمس على سددطح المنت  الزجاجي كما في شددكل )

 .(22لكل أجزاء المنت  كما في شكل )ليسهل التحكم بها والوصول عملية التشكيل 
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 ( أدوات تسوية بأشكال متعددة22شكل )                               ( ألوا  التسوية    21شكل )
 

وتعتمد األسددددس التقنية لتسددددوية الزجاج بألوا  التسددددوية على تسددددخين الزجاج لدرجة اإلحمرار ثم وضددددعه 
أما أدوات التسددوية فهي التي يضددعط بها على ،( 23رأسدديا على لو  التسددوية مع الضددعط كما في شددكل )

 (.24الزجاج اللين ليسهل تشكيله كما في شكل )

                                       
 19( تسوية الزجاج بأدوات التسوية24( تسوية الزجاج بالضعط على لو  التسوية              شكل )23شكل )

 
 ،يوجد العديد من أدوات تشددددكيل الزجاج على المشددددعل الحراري والتي يصددددعب سددددردها أدوات التشككككيل : -

ن وال يمك ،يوجد منها العديد من المقاسددات و   المالقيط:وال  أولكن يمكن توضدديح أهم تلك األدوات وهي : 
 أو عمليات الثني،وائد من الزجاج لها من أهمية في عملية إزالة الز  سدددددددددددتعناء عنها في التشدددددددددددكيل لمااال

 (.25ستخدام تلك األداة كما في شكل )وذلك بتليين الزجاج بدرجة حرارة مناسبة ال،لألطراف 

     
 وائد وللثني في أطراف المنت استخدام المالقيط إلزالة الز ( 25شكل )

ثقوب و لتوسدددددديع الوتسددددددتخدم تلك األداة لفتح فوهات األنابيب الزجاجية أ ،أداة التشددددددكيل المدببة :  وثانيا  
فرد ثم أداة الماشة ذات الفكين ل ،(26)كما في شكل  وذلك بتليين الزجاج والضعط عليه باألداة؛ وعملها 

 (.27الزجاج كما في شكل )

                                                 
19Homer L. Hoyt, op. cit, . 
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 الماشة واستخدامها لتشكيل الزجاج( 27شكل )                     ة المدببةا( استخدامات األد26شكل )

 
لعمل زخارف غائرة أو بارزة على سددددددطح المنت   وتسددددددتخدم تلك األدوات بشددددددكل أسدددددداسأدوات الزخارف: -

ومن تلك األدوات أنواع من الماشددات المزخرف على فكيها زخارف ،الزجاجي المشددكل بالمشددعل الحراري 
 .( 29وهناك أدوات معدنية مموجة أو حلزونية كما في شكل )،( 28نباتية كما في شكل )

 

                        
 

 ( أدوات معدنيه ذات زخارف مموجة أو حلزونية29( الماشة ذات األشكال النباتية              شكل )28شكل )
ف سددتفادة من عناصددر الزخار يمكن اال،ليات التشددكيل بالمشدداعل للفن اإلسددالمي وآومن الدراسددات النظرية السددابقة 

لتشدددددكيل التقنية أسددددداليب  تطويرمن خالل ذلك و  ،اإلسدددددالمية في ابتكار آليات لتشدددددكيل الزجاج بالمشدددددعل الحراري 
 .تالئم تطبيق الفنون الزخرفية اإلسالميةالتي عمل بعض األدوات والقوالب المبتكرةبالزجاج بالمشعل 

 :الفنون الزخرفية اإلسالميةتالئم تطبيق التي تطوير آليات التشكيل  -
كيل يمكن االستفادة من الفنون الزخرفية اإلسالمية في تطوير بعض األساليب وأدوات وقوالب التشكيل في تقنية تش

ع الزجاج بالمشدددددعل الحراري ، بما يتيح الفرصدددددة لنشدددددر التقنية في مجاالت اسدددددتخدامية وجمالية متنوعة تحمل الطاب
 تقسيم عناصر التطوير في االتجاهات التالية:قد قام البحث بن القديم والجديد، و اإلسالمي وتحقق التواصل بي

 قوالب التشكيل: -
 :يعتمد تطوير استخدام قوالب التشكيل في تقنية التشكيل بالمشعل الحراري على سهولة  القوالب الحرارية

أحد 20تعد القوالب الحراريةبالتالي بخامات متنوعة تتحمل درجات حرارة التشددكيل، و تشددكيل بعض القوالب 
التي يمكن استخدامها في تلك التقنية؛ حيث يتيح استخدامها القدرة على التنفيذ المتكرر  النوعيات المهمة

                                                 
ينات(، مثل الجبس والجبس الحراري والط: عناصر رابطة )  ةحرارية عادة من ثالثة عناصر رئيستتكون القوالب ال20

 ياف الفيبر جالس(.العناصر الحرارية )مثل السليكا واأللومينا والزركونيا والجروج(، العناصر المعدلة )مثل الكاولين والتلك وأل
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من القوالب )نتيجة التلف المتوقع للقالب بتأثير الحرارة( باسدددددددتخدام نماذج يصدددددددب عليها الخليط الحراري 
كراري المالئم للفنون الزخرفية اإلسددالمية. ويمكن اسددتخدام هذ  ي يسددمح بالتشددكيل التذوالليتكون القالب، 

القوالب لعمل التشدددددددكيالت الزخرفية النحتية بتليين الزجاج، ثم ضدددددددعطه داخل فراغ القالب، كما هو مبين 
 .(30بالشكل )

 
 ( نموذج جصي وقالب تشكيل حراري يمكن استخدامه في التشكيل بالمشعل الحراري30شكل )

 
  يمكن اسددددددتخدام أسددددددلوب الكبس في تطوير قوالب حرارية تثبت في معدة تسددددددتخدم كمكبس الكبس:قوالب

يدوي، وتسددددددددتخدم في الضددددددددعط على الزجاج اللين للحصددددددددول على التشددددددددكيل الزخرفي المطلوب ليظهر 
يمكن و التشكيل النحتي العائر بالقالب بارزا  في الزجاج، أو يظهر التشكيل البارز بالقالب غائرا  بالزجاج، 

للتشددددددكيل: أحدهما علوي واآخر سددددددفلي ليتم التشددددددكيل النحتي على سددددددطحي  اسددددددتخدام قالب من جزءين
 الزجاج.

 :أثر في تكوين قوالب تشددددددكيل للفنون الزخرفية اإلسددددددالمية، خاصددددددة الزخارف الهندسددددددية قوالب الموزاييك 
تستخدم في تكوين أعمدة الموزاييك التي تستخدم قطاعاتها المستعرضة في تكوينات فنية متنوعة معدنية 

، وتعد التكوينات النجمية أحد األشدددددددكال الفنية التي يمكن اسدددددددتخدامها مختلفةتدخل في منتجات زجاجية 
عليها تجميع في ذلك اإلطار؛ حيث يسدددمح التالقي المتنوع للخطوط الهندسدددية في توفير أسددداسددديات يبنى 

األعمدة الزجاجية الملونة، لتظهر قطاعات األعمدة معبرة عن تكوينات هندسية من الزخارف اإلسالمية، 
 ( يظهر ذلك.31والشكل )

 

     
 

 تحمل الطابع اإلسالمي موزاييك أعمدة يمكن استخدامها في تشكيل  ةنجمي ت( قوالب معدنية ذات تشكيال31شكل )
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  تطوير بعض أسددددددداليب التشدددددددكيل لتالئم تنفيذ وحدات وضدددددددع تصدددددددور ليمكن الزخرفية:قوالب المنحنيات
لت نِت  وحدات زجاجية  21باسددددتخدام قوالب تشددددكيل بمنحنيات زخرفية وبمسدددداعدة الماندرلزجاجية مجسددددمة 

ن  ( 32مشدددربيات يتم اسدددتخدامها في الفتحات المعمارية الداخلية، والشدددكل )مفرغة يمكن تثبيتها معا  لتكو 
 الزجاجية سددددتخدام الوحداتتصددددور ال( فيوضددددح 33، أما الشددددكل ) شددددكل أحد تلك القوالبتصددددور ليبين 

 كعناصر تكرارية لتشكيل المشربية.

 
 (33(                                           شكل )32شكل )                            

 الوحدات الزجاجية كعناصر تكرارية لتشكيل المشربيةتصور الستخدام  نيات الزخرفيةتشكيل المنح قالب
 

 :شدددكيل لتأسدددطواني تنفيذ قالب بوذلك  قام البحث بعمل تجربة عمليةقالب التشكككيل النحتي البارز والئائر
من الحديد الصدددددددددلب، حيث تم اختيار أحد التكوينات الزخرفية النباتية، ومن ثم تشدددددددددكيله بالنحت الزجاج 

، بعرض الحصددددددول على التكوين النباتي غائرا  داخل جسددددددم  CNCعلى كتلة الحديد باسددددددتخدام مخارط 
شدددددددددددددكل كما في مم 50ارتفاع  xمم 30القالب؛ ومن ثم يكون بارزا  بالزجاج، وتبلغ أبعاد القالب: قطر 

(34. ) 

     

 ( القالب المعدني المنفذ من الحديد الصلب لتشكيل الزجاج34شكل )
 

الزخرفي بعناصددددددددر  وعمق الحفر لمسدددددددداحة القالب، فكلما قلت مسدددددددداحة  التكوينبين أهمية مالءمة كما ت  
ة كلما كان من األهمية بمكان احتواء التكوين على عناصر زخرفية كبيرة مالئمة للمساحالتشكيل النحتي 

اق الصددعيرة للقالب، فالمسدداحة الصددعيرة قد ال تسددمح بتنفيذ تشددكيالت نحتية دقيقة وكثيرة التفاصدديل وبأعم
 مة الجماليةيحقق القيكبيرة في الحفر؛ وهو ما يتطلبه التشكيل في الزجاج لتظهر التفاصيل بشكل واضح 

 .المطلوبة
لين حيث ت  ،في تشدددكيل الزجاج باسدددتخدام المشدددعل الحراري ( مراحل اسدددتخدام القالب35ويوضدددح الشدددكل )

ليبدأ الزجاج بالدخول في  كتلة من الزجاج باسدددددددتخدام المشدددددددعل الحراري ثم تضدددددددعط على سدددددددطح القالب

                                                 
 راري.عمود معدني يستخدم لتشكيل الخرز الزجاجي بالمشعل الح21
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ية الزجاجية الفنية كقطع حلي زجاج مكن توظيف تلك القطعوقد أ ،شكيل الزخرفي لينت  الشكل النحتيالت
 . (36سالمية كما في شكل )مبسطة تحمل القيم الجمالية اإل

كما تم تنفيذ أسدددددلوب تشدددددكيلي جديد وذلك بإضدددددافة قيم لونية في التشدددددكيل بإضدددددافة ملونات المينا داخل 
 ا  لينت  منتج التجويف النحتي للقالب ثم اتباع نفس خطوات التشددكيل السددابقة بضددعط الزجاج على القالب

 (.37بنحت ملون يضيف ثراء ا جماليا  وفنيا  مميزا  كما هو موضح بشكل ) اتشكيليًّ 
وتم تجربة تكوين كتلة زجاجية حول ماندرل ثم تسخينها ولفها على القالب ليتكون الشكل الزخرفي النحتي 

 (.38البارز الملون بالمينا كما هو موضح بشكل )

 
 في تشكيل الزجاج باستخدام المشعل الحراري قالب الحديد الصلب المنفذ مراحل استخدام( 35شكل )

 
 الحلي الزجاجية المنفذة باستخدام قالب الحديد الصلب ( 36شكل )

 
 ذو التجويف النحتي المملوء بالميناقالب بضعط الزجاج على الزجاجي منت  ( خطوات تشكيل 37شكل )

 
 الزجاج على القالب ذو التجويف النحتي المملوء بالمينا بدوران( خطوات تشكيل منت  زجاجي 38شكل )
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 أدوات الزخارف:-
يمكن تطوير العديد من األدوات لتالئم تشددكيل الزجاج بالمشددعل الحراري باالسددتفادة من الفنون الزخرفية اإلسددالمية، 

ى تشدددددددددكيالت مواد معدنية غالبا  أو جرافيتية تحتوي علحيث تعتمد هذ  األدوات على تنفيذ عناصدددددددددر تشدددددددددكيل من 
للزخرف المطلوب، ومن هذ  األدوات  ليتكون الشددددكل األسدددداسباسددددتخدامها الزجاج اللين  زخرفية نحتية تتم بضددددعط
 وأساليب التشكيل ما يلي:

 :نحاس(  –تنفيذ أختام معدنية )حديد  يمكنويمكن استخدامها في تشكيل الزجاج؛ حيث  استخدام األختام
تحتوي على تشكيالت زخرفية إسالمية، وتكون هذ  األختام ذات أشكال دائرية أو بيضاوية أومضلعة أو 

( يوضدددح نماذج لبعض 39المصدددهور الزجاجي، والشدددكل ) علىحرة الشدددكل، ويتم اسدددتخدامها بضدددعطها 
 هذ  األختام.

 
 ( نماذج لبعض األختام39شكل )

 
  ور حول محور مثبت دة تمعدني سطوانةاوهي عبارة عن  التشكيل بالضئط(:القطاعات الدورانية )ع لة

 هاناعلى تشدددكيالت زخرفية نحتية عبارة عن وحدات تكرارية تنت  بدور  سدددطوانةاالحتوي في يد خشدددبية، وت
يئات، ، ويمكن أن يكون لعجلة التشددددكيل عدة هإلى سددددطح الزجاجالتشددددكيل منها فوق الزجاج اللين لينقل 

سددددطوانة )تحتوي على تشددددكيالت زخرفية متكررة متنوعة( ليسددددهل اسددددتبدالها أن ينفذ أكثر من اكما يمكن 
والشدكل  سدطوانة وخامات وطريقة تشدكيلها.،  كما يمكن أن تتباين مقاسدات االوتعيير الشدكل عند الحاجة

 .بالضعط ( يوضح بعض أشكال عجلة التشكيل40)
 

     
 بالضعط( بعض أشكال عجلة التشكيل 40شكل )
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 :وهي عبارة عن شرائح معدنية مجمعة معا  وتأخذ شكال  محددا ، وتثبت  أدوات مساعدة للتشكيل بالضئط
عط الشددددرائح داخل الزجاج اللين فيأخذ الزجاج ضددددفي يد خشددددبية أو معدنية، ويتم اسددددتخدامها عن طريق 

م زيادة ليونة الزجاج عند شدددكل الشدددرائح على هيئة غائرة، ويبقى الزجاج على هذ  الهيئة مع ضدددرورة عد
 ويسهل تنفيذ هذ  الشرائح على هيئة  ، بعد رفع الشرائح المعدنية بهيئتهالتشكيل لضمان احتفاظ الزجاج 

 ( بعض أشكال هذ  األدوات.41متنوعة، ويظهر الشكل ) زخارف إسالمية

 
 الشرائح المعدنية ( بعض أشكال األدوات ذات41شكل )

  حيث يمكن اسددددددددتخدام الماشددددددددة المعدنية في تكوين وحدات من الزخرفة  المردنية:اسككككككتخدام الماشككككككات
اإلسددددددالمية المتنوعة، بهدف تشددددددكيل منتجات يمكن اسددددددتخدامها في مجاالت مختلفة ومنها مجال الحلي 

من خالل  في البحث، من األدوات مي، وقد تم تنفيذ أحد هذ  النوعياتالزجاجية ذات الطابع اإلسدددددددددددددال
من الزخارف الهندسددية بتكوين نحتي )بارز وغائر( فوق مسددطحين معدنيين )حديد صددلب(  تشددكيل وحدة 
 CNCذ المسدددددددطح المعدني باسدددددددتخدام مخرطة حفر تعمل بنظام ون فمم،  50مم وبقطر  5بسدددددددمك يبلغ 

لضددمان الدقة في تشددكيل العنصددر الزخرفي،  كما روعي زيادة عمق التشددكيل النحتي لزيادة فرخ ظهور 
اخل الزجاج المنصدددهر،ومن ثم تم لحام المسدددطحين المعدنيين داخل ماشدددة كبيرة تسدددمح بتوافر التشدددكيل د

 ( شكل الماشة المنفذة.42المساحة المالئمة لوضع الزجاج بين المسطحين، ويوضح الشكل )

 
 سالمي الهندسيالمنفذة ذات التشكيل الزخرفي اإل ( الماشة المعدنية42شكل )

 
تية تحمل النحت البارز سددددددتخدام تلك األداة لتشددددددكيل قطع زجاجية نحالتجارب الالعديد من كما تم عمل 
( مراحل التشدددددددكيل وبعض عينات الزجاج المنفذة باسدددددددتخدام 43شدددددددكل )ويوضدددددددح  ،سدددددددالميللزخرف اإل

 المشعل الحراري.
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 ( مراحل التشكيل وبعض عينات الزجاج المنفذة باستخدام المشعل الحراري43شكل )

 
ز المنت  بتشكيل سلوب تشكيلي جديد إلضافة المينا على النحت الزجاجي البار قام البحث بتجربة أ وقد

ضافة المينا الزجاجية داخل التجويف النحتي بالماشة ثم تسخين كتلة الزجاج وذلك بإ؛  الماشة المعدنية
أثير اللوني الجمالي والضعط عليها داخل الماشة ليلتصق النحت الزجاجي البارز بالملونات لتعطي الت

 (.44المضاف للقيم النحتية كما في شكل )

 
 التجويف النحتي المملوء بالمينا ط الزجاج داخل الماشة المعدنية ذات( تشكيل منت  زجاجي بضع44شكل )

 
 :وهي عبارة عن مسددددددطحات معدنية صددددددعيرة تحتوي على تشددددددكيالت زخرفية  أدوات مسككككطحة للتشكككككيل

الزجاج اللين فوق المسددددددددطح  يلفنحتية، ويمكن اسددددددددتخدامها أثناء تشددددددددكيل الخرز على الماندرل، حيث 
 ليأخذ الزجاج التشدددددددددكيل النحتي بصدددددددددورة معايرة ليكون البارز بالمعدن غائرا  بالزجاج والعكس صدددددددددحيح.

 نماذج من هذ  األدوات.( يوضح 45والشكل )

 
 ( نماذج األدوات المسطحة ذات التشكيالت الزخرفية النحتية45شكل )

 
وقد قام البحث بتجربة تلك المسطحات المعدنية لعمل تشكيالت بارزة في الزجاج اللين ذات بروز قليل 

 (.46كما هو موضح بشكل )
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 ة ذات التشكيالت الزخرفية النحتيةاألدوات المسطحباستخدام  تشكيالت بارزة في الزجاجعمل ( 46شكل )

 
دوات المعدنية المسددددددطحة إلضددددددافة القيم المينا داخل الزخارف النحتية باألضددددددافة ملونات كما تم تجربة إ

 (.47اللونية المطلوبة كما هو موضح بشكل )

 
 التجويف النحتي المملوء بالمينا الزجاج على األداة المسطحة ذات بدوران( خطوات تشكيل منت  زجاجي 47شكل )

 أساليب خاصة في التشكيل: -
  يمكن تطوير بعض األسددددددداليب للتشدددددددكيل بالمشدددددددعل الحراري لتوظيف بعض أنواع األعمدة الزجاجية في

تكوين وحدات زخرفية هندسدددددية تسدددددتخدم كفواصدددددل أو معلقات فنية ذات طبيعة إسدددددالمية، ويتم ذلك عن 
لة من  أعمدة زجاجية يتم تجميعها حراريا  معا  لتكون تشدددددددددددددكيالت زخرفية طريق تجميع أجزاء منفصددددددددددددد

....إلا( من  -سدددداسدددي  –مربع  –، كما يمكن تكوينها عن طريق تنفيذ وحدات هندسدددية )مثلث متكاملة
عمود واحد ثم إعادة تجميعها معا  في صددددددورة التكوين الهندسددددددي المطلوب، ولتسددددددهيل عمليات التشددددددكيل 

مجموعة من األدوات والوسددددائل المسدددداعدة لسددددهولة وضددددبط عمليات التشددددكيل،  والتجميع يمكن اسددددتخدام
 وضمان تطابق الوحدات التكرارية. 

  يمكن تنفيددذ وحدددات زخرفيددة مفرغددة داخددل شدددددددددددددرائح معدددنيددة رفيعددة أو عمددل وحدددات زخرفيددة مفرغددة من
االسدددتنسدددل ليبقى  زالةإثم م نثر المينا فوقها تيحيث ،كما تم تجربته بالبحثاالسدددتنسدددل على لو  التسدددوية 

الزجاج اللين فوقه )إما مباشددرة بضددعط الزجاج فوق  ويوضددعالتشددكيل الزخرفي على هيئة حبيبات المينا، 
( 48الشدددددددكل )المينا، أو بدوران الزجاج فوق المينا( ليأخذ الزجاج طبقة المينا بنفس تشدددددددكيلها الزخرفي. و 

 لى الزجاج المشكل بالمشعل الحراري باستخدامسالمية عتطبيق الزخارف اإلأسلوب خطوات تنفيذ يظهر 
 .المينا الزجاجية االستنسل و 

 
سالمية على الزجاج المشكل بالمشعل الحراري باستخدام االستنسل والمينا ات تنفيذ تطبيق الزخارف اإل(خطو 48شكل )

 الزجاجية
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 نتائج البحث: -
 أهمية الفنون الزخرفية اإلسالمية في تشكيل الزجاج بالمشعل الحراري. تم التأكيد على -
تم وضع أساسيات لبعض أساليب تشكيل الزجاج بالمشعل الحراري متمثلة في تشكيل: الشرائط الزجاجية  -

تشكيل باستخدام  –التشكيل بالثني والنفا –وحدات الموزاييك –األعمدة الزجاجية البسيطة والمركبة –
 تشكيل باستخدام قوالب. –تشكيل باستخدام أدوات  –خامات وملونات 

تم تطوير بعض اآليات لتشكيل الزجاج بالمشعل الحراري لتالئم المتطلبات الجمالية للفنون اإلسالمية،  -
ية )بارزة وتمثلت تلك اآليات في تطوير بعض األساليب الستخدام قوالب التشكيل في تنفيذ نحتيات زجاج

توصلت الدراسة إلى إمكانية تطوير بعض األدوات لتشكيل الزجاج )استخدام مجسمة(، كما  –وغائرة 
 .(أدوات التشكيل بالضعط –استخدام عجلة التشكيل بالضعط  –األختام 

إمكانية تطوير بعض اآليات في تشكيل الزجاج بالمشعل الحراري  تم عمل دراسة تجريبية إلظهار -
الفنون الزخرفية اإلسالمية، وتمثلت تلك الدراسة في: )استخدام قوالب تشكيل لتنفيذ الزجاج  باالستفادة من

 الملونة استخدام المينا الزجاجية –استخدام أداة الماشة في تشكيل نحتيات زجاجية بارزة وغائرة  –بالضعط 
 في التشكيل(.

 توصيات البحث: -
 تطوير أساليب تشكيل الزجاج بالمشعل الحراري لفتح آفاق جديدة تالئم تطور التقنية.التوسع في دراسة  -
وضع أسس علمية لصناعات تشكيل الزجاج بالمشعل الحراري باعتبارها نموذجا  لمشروعات الصناعات  -

 الصعيرة في مجاالت إنتاج الزجاج.
 لتحقيق األهداف الجمالية واالسددددددددتخدامية ااالهتمام بدراسددددددددة الفنون اإلسددددددددالمية وكيفية توظيفهضددددددددرورة  -

 . بهدف الحفاظ على الهوية اإلسالمية للمجتمع؛للمنتجات المعاصرة

 :الرربية عككالمرا  -
تطبيقا  على تصميم  –إبراهيم بدوي إبراهيم، إيمان محمد شحاتة: كتنويعات على نعمة الزخارف اإلسالمية   -1

الماضي  –األسقف المزخرفة ألحد المساجد المعاصرةك ، المؤتمر العالمي األول للعمارة والفنون اإلسالمية 
 م.2007القاهرة،  –والحاضر والمستقبل

، الكويت 366بيك ، سلسلة عالم المعرفة ، العدد و األور  –اإلسالمي  –إيناس حسني: كالتالمس الحضاري   -2
 م.2009

زيف شاخت ، كليفورد بوزورث: كتراث اإلسالمك ، ترجمة/ محمد زهير السمهوري ، حسين مؤنس ، جو   -3
 م.1998، الكويت 233الطبعة الثالثة ، سلسلة عالم المعرفة ، العدد  –إحسان صدقي ،الجزء األول 

، المؤتمر  سمية صالح العبد العزيز: كسمات الخزف اإلسالمي وأثرها على أعمال خزفية عالمية معاصرةك  -4
 م.2007القاهرة،  –الماضي والحاضر والمستقبل –العالمي األول للعمارة والفنون اإلسالمية 

 م.1979، الكويت 14عفيف بهنسي: كجمالية الفن العربيك ، سلسلة عالم المعرفة ، العدد   -5
أسبابه ومبرراته في العصر األموي في بالد الشامك  –فداء حسين محمد عساف: كالفن التجريدي في اإلسالم   -6

 م .2010، رسالة ماجستير ، كلية الدراسات العليا ، الجامعة األردنية ، 
 م.1983محمد قطب : ك منه  الفن اإلسالمي ك ، الطبعة السادسة ، دار الشروق ،  -7
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