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 Gallé Émile1لفن اإلسالمي وتأثيره على أعمال فنان الزجاج العالمى إيميل جاليها

 
 إبراهيم  م.د/ شيماء سالمة

 جامعة حلوان–كلية الفنون التطبيقية  –مدرس بقسم الزجاج 
ا ملهما للعديد من الفنون الغربية والتى امتزجت بالواقع اإلنساني وأصبحت فنونه مصدر  فنيةتميز الفن اإلسالمي بميزات وأساليب  ملخص البحث :

،ومن  نا كان الفن اإلسالالالالمي مدلال للعديد من التى تطالب بإلغاء الصالالالورة وتجريد ا تجاه الفن اإلسالالالالمي فى التجريد والتبسالالاليط تأثرت تأثرا كبيرا با
يد من أعمال وظهر ذلك جليا فى أعمال العدبية والوحشالالالالالالالية والسالالالالالالاليريالية، يوالتكع ة كالمدرسالالالالالالالة التجريدية و التجريدية التعبيريةالمدارس الفنية الحديث
نيت مدرسة ب  كاندنسكي وغير م الكثير( ،الفن اإلسالمي  و –سلفادور دالى –مارك شيجال –بابلو بيكاسو -) نرى ماتيس :مثالالفنانين العالميين أ

مي لمدرسالالالالالالالالالالة الفن الحدي  ويعد فنان الزجاج الفرنسالالالالالالالالالالي هيميل جاليه من أ م فناني الزجاج في القرن العشالالالالالالالالالالرين والمنت ،على فن اللط وفن الزلرفه
تجاه االبين والتجريد ونعومة اللط ،ومن لالل البح  لوحظ العديد من أوجه التشالالالالالالابه  والتى تميزت معظم أعماله بالبسالالالالالالاطةرت نوفو( )مدرسالالالالالالة اآ

 ومن  نا ظهرت مشكلة البح  المتمثلة في: ، الفني والزلرفي ألعمال جاليه الزجاجية والسمات المميزه للفن اإلسالمي 
 مشكلة البحث:

 ل جاليه بالفن اإلسالمي فى تصميم وتنفيذ أعماله الزجاجية ؟  ل تأثر الفنان هيمي
 هدف البحث:

 جاليه بالفن اإلسالمي.التوصل لمدى تأثر فنان الزجاج هيميل  -
 .والقيم الجمالية لتكنولوجيا هنتاج الزجاج إليميل جاليه محاولة الكشف عن العالقه بين كل من الفن اإلسالمي -

Islamic art and its impact on the works of the global glass artist  Emile Galle 

Dr. Shaimaa Salama Ibrahim 

Teaching in the department of glass-faculty of applied art 

Key words: Islamic Art - Emile Galle – Glass – Design - Decorative - Motif 

Abstract: Islamic art Excellence features and methods of art mixed with the human reality and the arts become 

a source of inspiration for many of Western art, which significantly affected the direction of Islamic Art in 

abstraction and simplification, which calls for the abolition of the picture and strip, hence the Islamic art gateway 

for many of the modern technical schools such as school abstract and  Abstract Expressionism and cubism and 

brutal and surreal and it appeared evident in the work of numerous acts of international artists . 

The likes of (Henri Matisse-Picasso-Marc Shigal -Silvador Daly–Kandensky and many others) 

Islamic art is a school built on the art of calligraphy and art decoration, is French artist glass Emile Galle of the 

most important artists of the glass in the twentieth century and belonging to the School of Modern Art (Art Novo 

School), which most of his work was characterized by simplicity and abstraction and softer line, and through the 

research noted many similarities between the technical direction and decorative works of Galle glass and the 

distinctive features of Islamic art and from here emerged the problem of search: 

Research problem: 

Is the artist Emile Galle influenced by Islamic art in the design and implementation of its glass? 

Research aim to: 

To reach the vulnerability of  glass artist  Emile  Galle in Islamic art. 

-Attempting to detect the relationship between each of Islamic art and aesthetic values of the technology for the 

production of glass Emile Galle. 

 

من أشالالهر فناني الزجاج فى العصالالر الحدي ، وتعد أعماله من أروع األعمال الزجاجية التي  1904وتوفى عام  1846:فنان فرنسالالي ولد عام Gallé Émileهيميل جاليه -1
 له بالدقة والمهارة ، أسس مصنع تعرض بالمتاحف العالمية والمزادات وبيوت محبي التحف الفنية ،برع في تشكيل الزجاج وزلرفته بالطرق التكنولوجية الملتلفة ،تتميز أعما

 .م1936من العمال والصناع المهرة استمر حتي عام  300للزجاج يضم 
DOI:10.12816/0036537 
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 أهمية البحث:

بشالالالالالالالالكل لاصالالالالالالالالواألعمال الفنية الزجاجية  هثراء األعمال الفنية الزجاجية للفنان هيميل جاليهفي الكشالالالالالالالالف عن أ مية الفن اإلسالالالالالالالالالمي ودوره الم ثر -
 .المعاصرة بشكل عام

 :تحليلي( -:   )وصفىمنهج البحث
 الزخرفة. -التصميم –الزجاج  –إيميل جاليه  -الفن اإلسالمي مصطلحات البحث:

 :البحث ةمقدم
منها ما  بفنون البالد التي فتحو ا وألذ ية تأثر المساللمون،ومع توسالع الفتوحات اإلسالالمنتشالار الفكر اإلسالالمي سالالمي كنتيجة الإلظهر الفن ا

والمتشابكة  ةالتجريد والتبسيط واستلدام األشكال الهندسية المنتظمعلى ،فكان قوام الفن اإلسالمي يعتمد مشكلين بذلك الفن اإلسالمي ناسبهم 
،فقد اسالالتلدم الفنان والتي اسالالتلدمها الفنان المسالاللم فى تكوين وحدات زلرفية ميزت الفن اإلسالالالمي عن سالالانر الفنون وأصالالبا لها طابعا لاصالالا

إلنتاج العديد من األعمال الفنية  في الكتابات القرآنية والزلارف النباتية والهندسالالالالالالالالية والدم  بينهمالوحدات الزلرفيةالمتمثلة لعديد من ا المسالالالالالالالاللم
 اإلسالمية في جميع المجاالت.

لتعدد وتغير  تبعا  ألوانها وتقنيات هنتاجها فتعددت أشالالالالالالالالالالالالالكالها و ،فنون الزجاج ولعل أبرز فروع الفن اإلسالالالالالالالالالالالالالالمي التي تأثرت بالجانب الروحي 
 .استلدامها

والذي يعتمد عمل فني تشكيلي  أيقياس  على أساسهاوالتي يمكننا ، مياإلسال للفن التشكيلية األساسية نستعرض بعض القيم ومن لالل البح 
 اللط والمساحة واللون والظل والنور ومالمس السطوح . المتمثلة فيالعناصر الفنية التشكيلية  تكوينه على مجموعة من

 :القيم الجمالية والتشكيلية للفن اإلسالمي

، الذاتي هالماج و الذي يعطيها سر  مالمس وغير والم بشكل واضا في الطبيعة كاللون هاوبروز بعضو من  ذه العناصر ، ال تلل الطبيعة هن 
من هيقاعات  ي التي تعطي للعمل  فيها ، وما ينت بعضهاب  ذه العناصركما أن عالقة ،نهالهي رياضي في تكويهو ي بذلك تلضع لقانون 

، و ي األعمال الفنية المنتجة في ر ا جمالياالفنان معها ، وتأثي   تعاملمن حي دور فريد في الفن اإلسالمي لها وقد كانالجمال،الفني صفة
 بالتصار كاآتي :

  الخط: 
ذا تتبعنا اللط في الفن  ،كة والكتلةعلى التعبِير عن الحر  صفات كامنة ، تتيا له القدرةمن  العناصر التشكيلية لما فيه ممن أ   اإلسالمي وا 

في  ، كما يستعملموضوعيةيستعمل اللط لذاته دون أن تكونله داللةقد  ،، ولاصة في التشكيالت الزلرفيةاه ي دي دورا  أساسي  نأ، نجد 
 .نمطين من اللط ونجد في منتجات الفن اإلسالمي ،معين عض األحيان لتشكيل موضوعب

و مي ليستمر هلى ما  زلرفة، وقد يلرج عنها هلى حيزالملصصِة لل دود المساحةححني الحر الذي يدور بحرية ضمن اللط المن األول :
بشكل  في سيره اعرجمت ال يلب  أن يستمر في االنطالق نهيقف أحيانا  في نقطة ما ، ولك، و و بذلك يعطي هحساسا بالالنهاية. قد ال نهاية

 . هيقاعي جميل
 ات على شكلنحني الحر ، وتكون  ذه المساحالم  الزلرفية كأرضية لمسير اللط المساحات تحديد هووظيفت ،ندسياله : اللط الثاني

 و ذا النوع من اللطوط ،االت مضلعة ذات زوايا أو دوانر، أو هشك لطية لينة، ويغلب أن تكون أشكاال نجميةف حشوات تضم زلار 
الزلرفية، مرورا  ةاحالمس هذ يقود العين للنظر هلى دالل ؛ الوقت نفسه يعطي هحساسا  بالحركةوفي  ،باالستقرار والثباتيعطي هحساسا  

 .لعمل الفني الكلي مهما اتسعا بمساحات
هلى عناصر زلرفية ، وتحويلها  انية والكتلالتجسيم من بعض األشكال اآدمية والحيو  و ي سلب صفة يه بوظيفة ألرى،بنوع يقوم اللط

سالمي الطابع المميز اإل امله مع اللط، كما أعطى للفنتعفي أثناء  في أعماله الفنية مين اإلسال، وقد أبدع الفنا والرشاقة تتصف باللفة
 .األلرى ة مطلقة قد ال نجد ا في الفنونجمالي رمظا  ىالفن ، وأضفى على العمل معا   ة في آن  والوحد التنوع ق، فحق
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 اللون : 
والفراشات  األز ار والسماءعند الغروب ، وألوان الطيور واألصدافاللون من مصادر الجمال في كثير من األشياء ، كما في ألوان يعد 

 .استلداما رمزيا، وقد يستلدم لمحاكاة نموذج معينم جمالية اللاصة ، وقد يستلد؛ أي لقيمته ال قد يستلدم اللون في العمل الفني لذاتهو ،
اإلسالمي األلوان الحمراء والصفراء والذ بية  الفنان قد استلدمظيفة جمالية أساسا  ، و و  هن استعمال اللون في الفن اإلسالمي جاء لي دي 

للسماء والماء والسهل اللصيب ، و ي ألوان باردة، كما أنها ألوان الفضاء  الزرقاءو  محدودة من األلوان الحمراء بكثرة، هلى جانب مساحات
سحري، يضفي  بسلاء في الفن اإلسالمي، و و لون ذو بريق فقد استلدم جسامها وتعطي هحساسا ، أما اللون الذ بيأ التي تسلب األشياء

 ه.الفني قيمة جمالية ومادية في الوقت نفس لعلى العم
 .والنحاس والذ ب والفضةبألوانه والعظم والعاج والرلام ،استعماال جماليا  ؛ كاللشب  اللامات الطبيعية ا استعمل الفنان اإلسالمي ألوانكم
 الظل والنور 

كما ،لمشينته ويلضعلهي هفهو  ر متغيرالنو  ن مصدرهالغربي ، بل  صدر الضوني كالتصويرالم لوحدة اإلسالمي ال يلضعالظل في الفن 
كون نقية من جهة ألرى، ما تعادة  وألن األلوان المستلدمة ؛ل لذاته من جهة   ه يستعمر؛ ألني كثير من األحياِن وظيفة النو ف ي دي اللون

ها ، ولكن الزلرفية على األرضية األجزاءبروز بعض وقد تظهر الظالل بسبب ،تبرز التجسيم للكتلر عن النِور والظلمة دون أن فهي تعب
ن  ،ضونية من الزلارف البارزة، وبذلك ال تساعد على تجسيم األشكال عليها لمسات في األغلب غير حادة أو قوية، وكثيرا  ما تسقط ما وا 

  .تشكيلية ى وظيفتها جماليةتبق
 مالمس السطوح: 

،والفنان اإلسالمي حاول اإلفادة من  ني أو األعمال التطبيقية الملتلفةالفن اإلسالمي من أغنى الفنون فى التنويع الموجود فى سطوح المبا
 تضفي على تلك المسطحات ء المسطحات بمالمس متنوعةكل مالمس اللامات الطبيعية ومن كل أشكال الزلارف ،ومن كل األلوان إلغنا

 .من  نوعها فريدةقيما جمالية 
 :فى العصر اإلسالمي  *الزجاج

ومع بداية القرن الثاني الهجري )الثامن ،ظهرت كل من سوريا والعراق كمراكز لصناعة الزجاج، وامتدت الصناعة عبر منطقة البحر المتوسط 
الفارسية القديمة في صناعة الزجاج من حي  تقطيعه وتشكيله، حي  أنت  المسلمون آنية الميالدي( ، ألذ صناع الزجاج المسلمون األساليب 

كما قام المسالالالاللمون أيضالالالالا بإنتاج زجاج عديم اللون على  ،البروز تصالالالالور موضالالالالوعات تتعلق بالحيوانات ات بروز عالية  وكان الكثير من  ذذا
 *)المينا( زادت همكانيات الزلرفة مع التوصالالالالالالالالالالالالالل هلى ألوان الطالء الزلرفيةدرجة عالية من الجودة وعليه تصالالالالالالالالالالالالالميمات دقيقة كالعجالت. وقد 

تأثيرات معدنية ب الزجاج ظهر مصالالالالالر وفيمشالالالالالهورة بهذه اإلمكانيات الزلرفية.  دمشالالالالالقو  حلب والطالء بالذ ب. وقد كانت مصالالالالالانع الزجاج في
 .كالبني واألصفر واألحمر، واستعملت في كل من صناعة الفلار والزجاجبراقة بألوان 

بالغ األثر في صالالالالالناعة الزجاج  سالالالالالية هسالالالالالالمية متناغمة، مما كان لهوقد زلرفت مصالالالالالابيا المسالالالالالاجد واآنية واألكواب والزجاجات بنقو   ند
 .سبانياأالغربية فيما بعد، ولاصة في فيينا و 
المهمة التي سالالالجل فيها علماء المسالالاللمين نبوغا وبراعة، حي  أصالالالبحت القطع المنتجة تسالالالتعمل كأحجار تعد صالالالناعة الزجاج من الصالالالناعات 

الزلرفة بالفسالالالالالاليفسالالالالالالاء. وكانوا يصالالالالالالنعون األلواح الزجاجية الملونة والشالالالالالالفافة ، وكذلك  كما هنهم أدللوا عليها تحسالالالالالالينات كثيرة بواسالالالالالالطة ،كريمة
 ...والمصابيا وزجاجات الزينة لحفظ العطور وغير ذلكالصحون والك وس والقناني واألباريق 

بيعة ا من السالليكا المصالهور في درجات حرارة عالية مع حمض البوريك أو الفوسالفات. يوجد الزجاج في الطع أسالاسالمادة عديمة اللون تصالن* 
نما ا وال سالالالالانالصالالالاللبليس الزجاج و النيازك.  ا في المواد البركانية التي تسالالالالمى الزجاج البركاني، أو في المواد التي تنشالالالالأ منكما يوجد أيضالالالال ، وا 
حاد كيمياني  بينها؛ وعندما يتم تبريد الزجاج، إلحدا  ات . ولكن يوجد تماسالالالك كافيعشالالالوان ة تظهر فيها جزيناته بشالالالكللاصالالاليكون في حالة 

http://al-hakawati.la.utexas.edu/?titleonly=&s=%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://al-hakawati.la.utexas.edu/?titleonly=&s=%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://al-hakawati.la.utexas.edu/?titleonly=&s=%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://al-hakawati.la.utexas.edu/?titleonly=&s=%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://al-hakawati.la.utexas.edu/?titleonly=&s=%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://al-hakawati.la.utexas.edu/?titleonly=&s=%D9%85%D8%B5%D8%B1
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يكون الزجاج شفاف ا ولكنه قد يكون غير يصل هلى حالته الصلبة ولكن من دون تبلور. ومع تعريضه للحرارة، يتحول الزجاج هلى سانل. وعادة 
ا، ويلتلف لونه تبعا لمكو شفاف أو نصف شف  .ناتهاف أيض 

ون *المينا تعرف بأنها عبارة عن مسالالحوق زجاجي مطحون جيدا لتصالالبا حبيباته فانقة النعومة مضالالافا هليه أكاسالاليد ملونه تللط بوسالاليط قد يك
 درجه منوية. 550وتثبت بالحرارة عند درجة حرارة منلفضة نسبيا تصل ل  الفرشاةستلدام اأو ماني وتطبق على سطا الزجاج ب زيتي

جي ، وما ابتكر المسالالالالاللمون التز ،، كتبت عليها أبيات من الشالالالالالعر وبعض من اآيات القرآنية بالميناوبرعوا في زلرفة تلك األدوات زلرفة رانعة 
متاحف د والجوامع وكذلك في األبنية األثرية، هضالالالالالافة هلى ما  و محفوظ في الزالت روانع من أعمالهم في التزجي  باقية في واجهات المسالالالالالاج

رفوا وع ه بإتقان، وصنعو صاصالزجاج الكريستالي)البلور قديما( الذي يحتوي على نسب ملتلفة من أكاسيد الر عرف علماء المسلمين ،العالمية
كثير و ذلك في صالالالالناعة اللواتم وأدوات الزينة ريات، وكفي صالالالالناعة األقداح واألواني والث سالالالاللمون من ق بلا؛ حي  اسالالالالتلدمه الممنه نوعا طبيعي

 .لتبراتهموصنعوا منه نظارات العيون، كما استعملوا األدوات الزجاجية في م ،من األدوات المنزلية

طالء  ،وفي القا رة، تم ابتكارألز ى عصور ا ولة األموية في األندلسحكم الدولة العباسية في بغداد والد ة الزجاج في ظللقد وصلت صناع
نت  الزجاج بالمينا بلون فضي المع بعد طالء الزجاج بمركبات الفضة، حي  يسلن اإلناء الزجاجي للحصول على ألوان بنية وصفراء. وقد أ

ها صالالالالنعت في حلب، ثم انتقلت صالالالالناعتالعطر وك وس الشالالالالراب التي  قنيناتفي الشالالالالام أجمل الفازات والمز ريات المطعمة والمطلية بالمينا، و 
 .هلى دمشق

”  اآيا صوفي“سجد رى في مالمزلرف بالمينا، والذي يمكن أن يجاج أبدعت صناعة الزجاج في اسطنبول وال سيما في مصابيا المساجد من الز 
 .نور فها، حتى بدت كأنها سقوف منالمشكاوات المتدلية من سقو نت بمنات المي والّتي زيألرى في جميع أنحاءالعالم اإلس وفي جوامع كثيرة

راكيب الزجاجية الملتلفة، يتميز بعضالالالالالالالالالها بلاصالالالالالالالالالية واحدة، وبعضالالالالالالالالالها اآلر يتميز بمجموعة من اللواص من الت المناتا العالم حالي فيعر 
ت ستعملا التي االمواد نفسهصنع من % من جميع أنواع الزجاج المعروف ي90راكيب هال أن الهانل من الت الكما غم من  ذالمتوازنة. وعلى الر 

 .جاج في الحضارة اإلسالميةفي صناعة الز 
في  طموام اإلسالمي هلى أوروبا عندما أنشأ فنيون مصريون مصنعين للزجاج في اليونان. ولكن المصنعين ح  ج من العالجاانتقلت صناعة الز 

النهضالالالة الغربية في مجال صالالالناعة الزجاج في العصالالالور  ، ففر الفنيون هلى الغرب، مما سالالالاعد علىحتاللنتيجة اال م1147 الالالالالالالالالالالالالالالال  544عام 
دي، وابتداء من القرن التاسالالع عشالالر الميال،غول للعالم اإلسالالالميدمشالالق هلى الغرب هبان اجتياح الم ين منالوسالالطى. كما فر أيضالالا بعض الفني

 لجميع المجاالت.ليظهر العديد من أنواع الزجاج المالنمة تكنولوجيا  دللت صناعة الزجاج في عداد التكنولوجيا
 :الزجاج وزخرفته فى العصر اإلسالمي طرق صناعة

م )لتوافر اللاالتحف الزجاجية المصنوعه من البللور الصلرى  بصناعةاشتهرت فنون الزجاج فى العصر اإلسالمي بتميز ا ورونقها ولاصة 
 –طع الشالالالطرن  ق –لمز ريات ا–المشالالالكاوات-الكو س  فى ) المتمثلة ، اإلسالالالالميةر و وقد تنوعت أشالالالكال األواني الزجاجية فى العصالالال ، بمصالالالر(

 . تماثيل للطيور والحيوانات(
 األواني الزجاجية بطريقتين: الزجاج وأنواع زلرفته، فتم تشكيل وقد تنوعت طرق صناعة

 :التشكيل بنفخ الهواء 
ل نهاية أنبوب التشالالالالالالكيقابله للتشالالالالالالكيل ،فيلتقط العامل ب رة عالية لتصالالالالالالبا عجينه زجاجية لينةحي  يتم صالالالالالالهر مكونات الزجاج عند درجات حرا

وب فتنتفخ جوانبها ،حتى تصالالالالل للشالالالالكل المطل العجينةوينفخ فيها من بداية األنبوب فيندفع الهواء المضالالالالغوط هلى وسالالالالط  المعدني قطعة عجينة
 اج.تشكيل الزجالعامل فى النفخ وتمكنه من طرق الحصول عليه ،وتعتمد  ذه الطريقة على مهارة 
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 :التشكيل بالنفخ فى قالب التشكيل 
وينفخ فيه لتألذ العجينة شالالكال  زجاجية بنهاية أنبوب التشالالكيل المعدني ، عجينة يلتقط العامل  ، نتهاء من صالالهر مكونات الزجاج جيدابعد اال

فيضالالالالعها دالل قالب من الفلار أو المعدن أو اللشالالالالب يكون مضالالالاللع أو على  ينة لاليا النحل ،فيألد بدن القنينة اللارجى نفس  شالالالالبه كروي  
لتزويد الوقود،يوجد بجانبه مكان  سالالالالالالقط دانرى مسالالالالالالقوف من الطوب به فتحةشالالالالالالكل التضالالالالالالليع أو لاليا النحل ،ثم تضالالالالالالع األواني فى فرن ذو م

لتألد درجة حرارته باالنلفاض وصالالالالوال لدرجة حرارة  وأقل من درجة حرارة الفرن الرنيسه درجة الحرارة مناسالالالالبه مسالالالالقوف يعرف بفرن التبريد وب
على سالالالالالالطحه اللارجى، وقد تنوعت عمليات زلرفة الزجاج فى العصالالالالالالور اإلسالالالالالالالمية ،وفيما يلي  يكون جا زا لتطبيق عمليات الزلرفةل الغرفة

 إلسالمي:عرض لطرق الزلرفة الملتلفة فى العصر ا
 :زخرفة الزجاج باإلضافة 

 نية الزجاجية.سميكة من الزجاج المصهور لسطا اآأو  تم  ذه الطريقة بإضافة لطوط رفيعةت
 :زخرفة الزجاج باألختام 

تحمل معدنية  ويضالالالالالالالغط عليها بألتام سالالالالالالالالنة،على بدن اآنية الزجاجية و ى تتم  ذه الطريقة بإضالالالالالالالافة أقراص زجاجية مسالالالالالالالتديرة 
 .بارزة وغانرةزلارف 

 :الزخرفة بالحفر بالحجر 
 وتتم  ذه الطريقة على سطا اآنية الزجاجية بعد تبريد ا وزلرفتها بنق  الزلارف بأحجار ملصصة لتظهر بمظهر بارز وغانر.

 :الزخرفة بأدوات التشكيل 
من سالالالالالالطا بأدوات تشالالالالالالكيل معدنية كالملقاط عن طريق سالالالالالالحب أجزاء  تشالالالالالالكيل الزجاج و و فى حالته اللينةتعتمد  ذه الطريقة على 

 .اآنية لللارج
 :الزخرفة بالتذهيب والمينا 

ة السالالالطا لزلرف الريشالالالهنتهاء من مرحلتي التشالالالكيل والتبريد ،باسالالالتلدام على تطبيق ملونات المينا بعد اال تعتمد  ذه الطريقة الزلرفية
طريقة فى اسالالتلدمت  ذه ال وقد،  لري بالحرارة عند درجات حرارة منلفضالالة نسالالبياأ ةوتثبيتها مر رف واآيات القرآنية الزلاو بالكتابات 

زلرفة المشالالالالالكاوات عبر مراحل فنية متعددة هذ كان الصالالالالالناع يضالالالالالعون الزلارف المذ بة على المشالالالالالكاة بواسالالالالالطة الريشالالالالالة بعد رسالالالالالم 
 .طلى بالمينا الملتلفة األلوانباللون األحمر ثم ي  يحدد موضوع الرسم لاللطوط اللارجية بالفرشاة في المساحات الكبيرة 

ضافة األعمدة  الزخرفة بالمينا والتذهيبوضح ي (1)رقمشكل   لعصر اإلسالمي.باوا 
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 توجد بمتحف الفن اإلسالالالالالالمي بالقا رة ، ،زجاجية منسالالالالالوبه للعصالالالالالر المملوكي ترجع للقرن الرابع عشالالالالالر الهجري ( عبارة عن مشالالالالالكاة1شالالالالالكل )
 حمراألوالزلرفة بألوان المينا ذات اللون األزرق و  )مقابض( أنتجت بطريقة النفخ دالل قالب وزلرفت بإضالافة أعمدة زجاجية سالميكة والمشالكاة

جعل من وبمرور الضالالالالالالالالوء عبر  ذه األلوان كان ي، ،إلبراز الزلارف النباتية والرنوك حول البدن والرقبة والقاعدةواألبيض باإلضالالالالالالالالافة للتذ يب 
اع تسالالن المشالالكاوات فى  ذا العصالالر تتسالالم باونالحظ أ،  اجد ليال  متعة فنية تضالالفي أجواء من الفلامة والهدوء على أروقة الصالالالةهضالالاءة المسالال

متاحف ويحتفظ متحف الفن اإلسالالالالالالالالالالالالالالمي بالقا رة، وكذلك بعض ال ،رتفاعاالعلى قاعدة دانرية قليلة  وانتفاخ البدن ليرتكز فى النهاية الفو ه
ا وألوانها حف اللوفر بباريس ومتحف فيكتوريا وألبرت بلندن بالعديد من المشالالالالالالالالالالالالالكاوات المملوكية، والتي تعد ثروة فنية بزلارفهالعالمية، مثل مت

 .البراقة

 :لألعمال الفنية الزجاجية فى العصور اإلسالمية  السمات المميزة
 . الزجاج من زلارف  ندسية وكتابية ونباتية وكاننات حية ومركبة سطا  تنوعت الزلارف الموجودة علي -
ظام وأكسالالبها الن ،تتميز الوحدات الزلرفية النباتية الطبيعية بسالالهولة تشالالكيلها وجمال تشالالابكاتها وارتباطها بالطبيعة والبينة بشالالكلها الشالالبيه للواقع  -

يقاعى فى تكرار منتظم وتناظر   .اإلسالمى فى التصميم من حي  توزيع الوحدات الزلرفية بشكل متوازن وا 
 . سطا الزجاج لزلرفةالزلارف والكتابات فى  المتمثلة كتل والمساحات الملونةفى توزيع النالحظ التناغم  -
 قاعدة(.ال -البدن –أجزاء العنق  ةالهينة البنانية لمعظم اآواني الزجاجية  ينة بنانية مركبة )تنقسم لثالث -
 المتاحه فى ذلك الوقت. تتميز المنتجات الزجاجية فى العصور اإلسالمية بالتماثل المحورى النات  عن طرق التشكيل -
عناصالالره  و الزجاج األبيض للتأكيد علىشالالديد النقاء أحرص الفنان المسالاللم عند زلرفته للزجاج بالمينا والتذ يب تطبيقهما على الزجاج الشالالفاف  -

 .باإلضافة لجودة التشطيب الزلرفية
لسطا اسواء فى  ينة الشكل أو التصميم الزلرفي على  والمغاالةوطها والبعد عن التعقيد لط ع األعمال الزجاجية تتسم بالبساطة ونعومةجمي -

 . اللارجى
 :اسة مدى تأثرها بالفنون اإلسالميةيميل جاليه ودر دراسة تحليلية لبعض أعمال إ

شالالالالكل بسالالالالالمي من أعمال فنان الزجاج العالمي هيميل جالية لدراسالالالالة مدي تأثر ا بالفن اإل من البح  بدراسالالالالة تحليلية لمجموعة يهتم  ذا الجزء
يل ( توضا زوج من اآواني الزجاجية المزلرفة بأوراق نباتية إليم3()2،واألشكال رقم )عام وفنون الزجاج فى العصر اإلسالمي بشكل لاص

 جالية.

 
 ( فازة زجاجية طويلة3شكل)   ( آنيه زجاجية مخروطية الشكل      2شكل)                              



  لعدد الثانى ا                                                                                        مجلة العمارة والفنون     

7 
 

ات الحركة دالل التصالالالالالالميم لتظهر النعومة فى انحناءات الوريق يل جاليه بالعناصالالالالالالر الطبيعية وحريةتوضالالالالالالا تأثر الفنان هيم( 3()2األشالالالالالالكال )
الواحد مما  اللونية للون سالالالالالالتلدام التدرجاتكما نالحظ التناغم اللونى باو   ، والتى توحي بالحركه دالل التصالالالالالالميم وأوراق العنب الملتفةوالفروع 

 الهنت  أعمالفاتا كأرضالالالية ليبرز عناصالالالر تصالالالميمه ،وقد أكما أكد على التباين اللونى فى اسالالالتلدام الزجاج  بالبارز والغانر،حسالالالاس يعطى اإل
حظ أن ها منفوخ ترتكز على قاعدة ، ومن لالل التحليل نالنضالالالالالاليقة وبد ظهر آوانيه دانرية الشالالالالالالكل ذات فو ةتالفنية بطريقة التشالالالالالالكيل بالنفخ ل

ة فى المستلدم جزءا  من العناصر الزلرفية النباتية( يوضا 4بالزلارف النباتية فى العصر اإلسالمي،وشكل رقم ) تلدمةلمستشابه الزلارف ا
 العمارة اإلسالمية.

 
 .أوراق العنب فى حركة المتمثلة ( الزخرفة النباتية فى العمارة اإلسالمية4)رقم  شكل

 
 جاليه.ة مزخرفة بالمينا للفنان إيميل زجاج( 5شكل رقم)

 
 

مينا البالتذ يب و رتفاع مزلرفة ترتكز على قاعدة دانرية قليلة اال( يوضالالالا زجاجة من الزجاج الشالالالفاف ضالالاليقة العنق منتفلة البدن 5شالالالكل رقم )
 رفتهلتتشالالالالالالالابه زل 1880ل تم هنتاجه عام ،والعمسالالالالالالالود واألحمر واألصالالالالالالالفر تحمل قيما زلرفيه تتشالالالالالالالابه مع الزلرفة اإلسالالالالالالالالمية ذات األلوان األ

 تشابهتوضا أوجه ال( 7)( 6ل)اشكاأل، و سم  15.5العمل ارتفاعه حوالى بالزلارف النباتية بالعصر المملوكى )بالقرن الثال  عشر الميالدى،
 بين زلرفة العمل الفنى إليميل جاليه والزلرفة فى العصر المملوكي.
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 الميةاإلس الزخارف النباتية فى العمارة (7شكل)             فازة زجاجية ترجع للعصر المملوكي  (6شكل)               

ترجع ( األلضر–األصفر -ألبيضا-)األزرقترجع للعصر المملوكى مزلرفة بألوان المينا المتعددة من الزجاج الشفاف ( فازة زجاجية 6شكل)
 ،لترانجبا بلندن ،معروضالالالة بمتحف فيكتوريا وألبرت اعدة تقل اتسالالالاعها عن اتسالالالاع الفو ةدانرية ترتكز على ق متسالالالعة الفو ة عشالالالر الرابعللقرن 

مدى  و ندسالالية يتبين من لاللها يوضالالا أحد عناصالالر العمارة اإلسالالالمية تحمل قيما زلرفية نباتية( 7،شالالكل) و ندسالالية تحمل قيما زلرفية نباتية
 ومعالجته لمظهر سطا آوانيه الزجاجية. الفن اإلسالمي وطرق الزلرفةعناصر تأثر الفنان هيميل جاليه ب

 إليميل جاليه تضا ي الزجاج الفارسي.  زجاجية( أعماال  9()8)رقمن الشكالكما يبين 
 

                       
 ( فازة زجاجية مزخرفة إليميل جاليه 9شكل)            ( فازة زجاجية للفنان إيميل جاليه 8شكل)                   
 

 النصالالالف شالالالفاف عسالالاللي اللونمن الزجاج  زجاجية للفنان هيميل جاليه عبارة عن طبقتين من الزجاج ،الطبقة السالالالفلية ( فازة8يوضالالالا شالالالكل رقم)
قة قة الزجاج العلوية لتظهر الطبتم تنفيذ التصالالالالالالالالالالالالالميم بتقنيه الحفر بالحمض )حي  يعمل الحمض على ت كل لطب اللون تغطيه طبقة ألرى بنية

باع مسالالم والعمل  13.2يبلغ ارتفاعه  الفارسالالياإلسالالالمي السالالفلية جليا تحمل القيم التشالالكيلية للعناصالالر التصالالميمية( والعمل مسالالتوحي من الفن 
عناصر التصميم  لتظهرج فاتا اللون مغطى بطبقة زجاجية داكنة اللون محفور عليها بالحمض من الزجا ( فازة زجاجية9،شكل )2007عام 

ة وتميز بكثرة باللون الغامق والللفيه باللون الفاتا والعمل يحمل القيم الزلرفية للفن اإلسالالالالالالالالالالالالالمي الفارسالالالالالالالالالالالالي الذى طالما ا تم بالتوريقات النباتي
 شالالالالهد أمامى ي كد فيهحي  ركز على وجود م، فى التصالالالالميم  والحروب مع ا تمامه بالمركزيةتفاصالالالاليله الدقيقة واسالالالالتعرض العديد من المعارك 

فن التي ترجع لل ا  من األعمال الفنية( توضالالالالا بعضالالالال12()11()10على فكرة العمل تحيطه من جميع الجهات الزلرفة النباتية واألشالالالالكال رقم )
 اإلسالمي الفارسي. 
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 ابالمين ( آنية زجاجية فارسية مزخرفة11شكل)                ( النحت البارز والغائر لجدران المباني الفارسية10شكل)  

 
 ( الزخرفة على بالطات الخزف فى الفن الفارسي12شكل)

ف نماذج ملتلفة للفن اإلسالالالالمي الفارسالالالي نسالالالتنبط منها أن الفن اإلسالالالالمي الفارسالالالي أ تم بكثرة الزلار  ة( توضالالالا ثالث12()11()10األشالالالكال)
طه فى منتصالالالف العمل الفنى تحي موضالالالوعه الرنيسفقد اعتمد على صالالالدارة المشالالالهد فا تم بالتركيز على ، التفاصالالاليل النباتية والهندسالالالية دقيقة 
ت  تممن جميع الجهات ،وغالبا ما االتي تميزت برقتها ونعومة لطوطها كأوراق الشالالالالالالالالالالالجر والتفريعات الزلارف النباتية الزلارف الهندسالالالالالالالالالالالية و 

 .نتصاراتكالمعارك والحروب واال فى موضوعات حيويةفصور الفنان الفارسي مواضيعه بالتركيز على التشليص 
 

 زجاجية من أعمال الفنان إيميل جاليه. ( مشكاة13)رقم شكل
 زجاجية ترجع للعصر المملوكي. ( مشكاة14)رقم شكل
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نتجت أ األزرق( ،المشالالالكاة -األبيض-األصالالالفر-األحمر المعتممن الزجاج الشالالالفاف مزلرفة بالتذ يب وألوان المينا المتعددة) مشالالالكاة( 13شالالالكل)
لفنان المسالالالالالالاللم في ونجد أن العمل يحاكي المشالالالالالالالكاوات التى ابتكر ا اسالالالالالالالم، 21.6رتفاعها ة التشالالالالالالالكيل بالنفخ في قالب ليبلغ ابطريق 1878عام 

ورنين  بالواليات المتحدة ،والعمل معروض ضالالالالالالالمن أعمال الفنان هيميل جاليه بمتحف كوالتى طالما زينت بها المسالالالالالالالاجد العصالالالالالالالور اإلسالالالالالالالالمية
ه بمحاكاة فنون الزجاج ، من العصالالالالالالر المملوكي مزلرفة بالتذ يب والمينا وتوضالالالالالالا مدى تأثر الفنان هيميل جالي مشالالالالالالكاة (14،شالالالالالالكل)األمريكية
 .معروضة بالمتحف البريطاني بإنجلتراوالمشكاة 

لفنية المميزه لفنان الزجاج الفرنسالالي هيميل جاليه والواضالالا منها مدى ومن لالل الدراسالالات التحليلية السالالابقة تم اسالالتلالص العديد من السالالمات ا
 وزلرفة الزجاج بالعصر اإلسالمي.  عةتأثره بالفن اإلسالمي وفنون صنا

 :للفنان إيميل المتأثرة بالفن اإلسالميالسمات المميزه لألعمال الفنية الزجاجية 
على أعماله الذى انعكس من لالل الدراسالالالالة تم التوصالالالالل للعديد من الجوانب التى تبزر مدى تأثر الفنان الزجاج هيميل جاليه بالفن اإلسالالالالالمي 

 الزجاجية سواء فى الهينة البنانية للشكل أوطرق الزلرفة المتعددة والمتمثلة فى النقاط التالية:
 :التجريد والميل إلى الطبيعة 

النباتية كالورود والز ور  تمد على التجريد ، مستلدما مجموعة من الوحدات الزلرفيةأعمال جاليه الزجاجية بأن عناصر ا تعتميزت معظم 
سالالالالالتلدام أشالالالالالكال الحيوانات والطيور مع ا نسالالالالاليابية، باإلضالالالالالافة هلى األشالالالالالكال االالبراعم واللطوط المموجة وأوراق الشالالالالالجر وأفرع النباتات و 

 لزلرفة الزجاج. واألسماك فى تصميماته 
 تزانال و  اإليقاع: 

بين التفريعات النباتية والعناصالالالالالر الطبيعية المحورة  ةمعالقات المتناغلها دقه عالية فى هبراز ال أن من أ م مايميز أعمال جاليه الزجاجية
،   ينة الشالالكل والتى تتسالالم بالتماثل:و و األولن فى أعماله الفنية لشالالقين تزاوينقسالالم اال ،كالز ور والطيور واألسالالماك وغير ا من العناصالالر

بالمينا  :تصالميم مظهر سالطا الزجاج ،فقد اسالتلدم الفنان العديد من الطرق الزلرفية لمعالجة مظهر سالطا أعماله الفنية كالزلرفةالثانيو
ضافة األعمدة  صر اإلسالمي. والحفر وجميعها تتشابه مع المعالجات الزلرفيةالتي استلدمها الفنان المسلم في الع والتذ يب وا 

 :الخط 
 عماله الفنية.د على الحركة دالل أمما ي ك، من تداللها وتضافر ا  ةالناتج بالديناميكيةتوحي  لطوطه لينة مرنة

 وزخرفته الزجاج: 
والنفخ دالل قالب ، بالنفخ الزجاج  طرق تشالالالالالالالكيل فقد اسالالالالالالالتلدم، التصالالالالالالالميمية  في هظهار أفكاره م جاليه الزجاج ببراعة ودقة عاليةاسالالالالالالالتلد

بالمينا  الزلرفةب،مسالالالالتعينا فى بعض أعماله  على التأثيرات الضالالالالونية المتباينة الشالالالالفاف والنصالالالالف شالالالالفاف والمعتم للتأكيدمسالالالالتلدما الزجاج 
 والحفر. والتذ يب

 :األلوان 
ة لها درجات لونية أفتا من العناصر وذلك بغرض هعطانه صفة الطبيعية والتجسيم لألشكال ،وعادة ما تكون الللفي، استلدم اللون بدرجاته 

 .،متأثرا بذلك باألعمال الزجاجية اإلسالميةكيد عليهفية ي كد على هظهار العناصر والتأالمستلدمة ،والتباين اللوني ما بين العناصر واللل
 النتائج ومناقشاتها:
 نت  التالي:السابقة من لالل الدراسة 

 كر الفنان هيميل جالية من حي  :فى ف ا  واضح ا  ن للفن اإلسالمي تأثير ه 
دالل عمله الفني مبتعدا عن التشالالالالليص متجها للطبيعة وعناصالالالالر ا الملتلفة والتى  ى  ةالحرك فقد اتجه الفنان لحرية:التصالالالالميم -

 متفقا مع منه  الفكر اإلسالمي فى التصميم.، مصدر هلهامه 
من أ م ما يميز فنون الزجاج  دوالتى تع ا فى محاولته إلنتاج المشكاةر جلييظه ا  بفنون الزجاج اإلسالمي تأثرا واضح تأثر الفنان-

 فى العصر اإلسالمي.
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فنالحظ تأثر بعض أعماله بفنون الزجاج فى العصالالالالالالالالر المملوكي ،  عصالالالالالالالالورها تم الفنان بتفاصالالالالالالالاليل الفنون اإلسالالالالالالالالالمية بملتلف -
 ألعمالهم ببراعه.  اقنا السمات الفنية لكل عصر محاكيمت ،  والعصر الفارسي

 التوصيات:
 ا ضالالالالالرورة االطالع على التصالالالالالاميم العالمية ومقارنتها بالتصالالالالالاميم اإلسالالالالالالمية ومحاولة دراسالالالالالة نقاط االلتقاء والتالقا الفكرى والمعرفى وتأشالالالالالير  -

 .والسيما فى االستمرار فى استنباط الرموز الحضارية اإلسالمية فى التصميم المعاصر 
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