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 ملخص البحث :

تطور فن التصوير بإستخدام جماليات الزجاج وذلك تبعآ لتطور مدارس واتجاهات التصوير الجداري وبالتالى تطور التصميم 

فهى تقنية تتطلب مراعاة فى   dalle- de- verreالمستخدم للزجاج وارتباطه بفن التصوير الجداري. حيث ظهرت تقنية 

صياغة البدائل والحلول للمشكالت التصميمية بهدف تفعيل آليات تصميم  اختيار التصميم المناسب لتنفيذها، مما يتطلب

الزجاج المنفذ بتلك التقنية. والتى لم تستطيع معه وسائل التقنية النمطية بالتطبيق إلبراز الدور وايجاد الحلول للرؤية التكاملية 

 اليب التطبيق المنفذ المنفذ بها.اعتبارات لخامات وأدوات وأسلتالئم سمات التصوير الجداري، ووضع للتصميم 

واالستفادة . من إمكانيات وما يحوية من جماليات إنعكاسات الضوء dalle -de -verreوبما تتميز به الزجاج المنفذ بتقنية 

منها فى احياء التراث حيث يبرز دور التصوير الجداري األساسى فى إضافة الجماليات للعمارة حيث انه يعتبر جزء من 

ها العضوية والجمالية وكذلك أساليب واتجاهات تصميم الزجاج الذى يعتبر عنصر هام من عناصر التصوير الجداري مكونات

للتصميم. حيث األثر الفنى لتنوع الزجاج الملون وارتباطه بتأكيد مضمون ومفهوم التصميم. وتقديم الحلول الجمالية 

كذلك األساليب المستخدمة للتطبيق وآليات  مضمون ومفهوم التصميم. تنوع الخامة وارتباطها بتأكيدوالتكنولوجية للجدار و

فى اللوحات الجدارية فى الجمع بين التصميم   dalle-de -verre التصميم . تأكد على  دور الزجاج المنفذ بتقنية 

 والتكنولوجيا الحديثة و التقليدى .

  verre-de-dalle  : فى الحاجة إلى تفعيل دور التصميم ودوره فى تنفيذ الزجاج المنفذ بتقنية مشكلة البحثوعليه  تحددت 

بوضع منظومة للربط بين   وتحدد هدف البحث:لفن التصوير الجداري لالستفادة من جماليات وأساليب التقنية والتطبيق. 

من إبراز معانيها الجمالية والفنية تصميميآ ارتباطها بفن   della -de verreتصميم الزجاج فى التصوير الجدارى وتقنية 

فى : إثراء القيمة المضافة لمجاالت التصوير الجداري  بمنظومة الرؤية التكاملية  وتحدت أهمية البحث التصوير الجدارى. 

أنه  افتراض البحث :وتحدد فى مجال التصوير الجداري .   verre-de –dalle للتصميم والتطبيق للزجاج المنفذ بتقنية 

بوضع أسس االستفادة من جماليات وأساليب   dalle- de- verreيمكن معرفة طرق التصميم لتقنية الزجاج المنفذة  

التطبيق بتقنية مع مراعاة اللوان والخطوط واالنكسار واالنعكاسات وجماليات التصوير الجداري . من خالل المنهج 

 الوصفى( -)التحليلى

مع تطبيق آليات فن التصوير الجداري   verre –de  –dalle: أساليب التصميم مع مراعاة تنفيذ تقنية  فىوتحدد البحث 

فى فن التصوير  dalle de verreوالمشاكل التصميمية وطرق تنفيذ واألثر الفنى لعناصر للتصميم المرتبط بالتقنية 

 الجداري.

 الكلمات المفتاحية

 الزجاج  – dalle de verreة تقني –تصميم  -التصوير الجداري 

mailto:phoebeyoussif@hotmail.com
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Abstract: 

The development of the art of mural painting, by using glass aesthetics to followed on evolution 

of Schools and directions in mural painting and design evolution for glass and its association 

with art of mural painting. Where a technique appeared That is a technique require considerate 

to choose appropriate design for technique, than it requires with her formulate alternatives and 

solutions to the design problem with the aim of activating the ability to glass design executed 

with that technique. Which it could not with-it technical means of Pattern in technique 

application to display to highlight the aesthetic role of technique of dalle-de -verre in finding 

solutions for the integrative vision to design. And suit the features of the mural painting, and 

implement it application considerations.  And the role of technique. 

With it distinguished the technique dalle– de-verre of possibilities, what contain from light 

reflections. And benefit of heritage renovation. It is a part of ingredients aesthetic, organic, 

methods and direction of glass design as part of mural painting design. the aesthetic impact to 

diversity of color. The diversity the material and its link certainly signification, design concept.  

And the methods used to application, design mechanisms, to confirm of role glass by technique 

dalle -de- verre in the mural painting among of modern technology and taking from the 

traditional form. 

Accordingly, the research problem was determined: in the need to activate the role of design 

and its role in the implementation of glass implemented using the dalle-de-verre technique of 

mural painting to take advantage of the aesthetics and methods of technology and application. 

The aim of the research was determined: to establish a system for linking the design of glass in 

mural painting and the della-de verre technique to highlight its aesthetic and artistic meanings 

in design and its connection with the art of mural painting. The importance of the research was 

challenged in: Enriching the added value of the fields of mural photography with the integrated 

vision system for the design and application of glass implemented using the dalle-de-verre 

technique in the field of mural photography. The assumption of the research is determined: that 

it is possible to know the design methods for the implemented glass technique dalle- de- verre 

by laying the foundations for benefiting from the aesthetics and methods of application with 

technology, taking into account the colors, lines, refraction, reflections and aesthetics of mural 

painting. Through the method (analytical - descriptive) 

The research identifies in: Design methods, taking into account the implementation of the dalle-

de-verre technique, with the application of the mechanisms of mural art, design problems, 

methods of implementation, and the technical impact of design elements related to the technique 

dalle de verre in the art of mural painting. 

Keywords: 
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 مقدمة:

لم يعد فن التصوير الجداري كغيره من الفنون النمطية، بل تطور استخدامه بتطور التقنيات المستخدمة ، ومن أمثلة ذلك 

بتصميماتها المتميزة، والتى ظهرمع تطبيقها عدة    dalle de verreاستخدام كتل الزجاج الملون والمتمثل فى تقنية 

واختيار عناصرها لالستفادة منها فى إثراء فن التصوير الجداري، وذلك بدراسة مشكالت فى استخدام التقنية كآليات التصميم 
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الحلول التقنية لها وما تفرضه طبيعة التصميم المالئمة فى اختيار التصميم المنفذ لتلك التقنية  للوصول إلى التصميم النهائى 

 وكيفية تطبيقها فى التنفيذ.

 اري وعالقته بالعمارة :دور الزجاج وارتباطه بمفهوم التصوير الجد

ارتبط الزجاج بفن التصوير الجداري فى كثير من العصور الفنية القديمة والمعاصرة، من خالل نوافذ وفتحات المبانى 

والعمارة، خاصة دور العبادة والتى عادة ما تحتاج إلى إضاءة ذات طبيعة خاصة كاإلضاءة الطبيعية، والتى تضفى كثيرا 

مستخدم، لذا كان الزجاج هذا بمثابة تلك النافذة التى تربط الداخل بالخارج من خالل توظيف كلوحات من القيم النفسية لل

وذلك تلبية إلحتياجات تلك المبانى المعمارية وظيفيآ  dalle de verreجدارية خاصة المعشق بتقنية التجميع بروابط 

 وتحويلها إلى عدة معانى هادفه للمبنى انشائيآ وجماليآ. وإنشائيآ وتخطيطها لتسمح باالستفادة القصوى لإلضاءة الطبيعية

إن التصوير الجداري له دور بارز فى إيجاد الحلول الجمالية والتكنولوجية، وحلول المشاكل فى المبانى المعمارية المرتفعة، 

لونية، مع تناسق خاصة فى فترة الفن القوطى ذات الحوائط الضخمة، تميزت بزخرفتها بالزجاج المعشق واإلضاءات ال

 لتألف الفراغ المعمارى والمواضيع القصصية.

فإزدهر الزجاج المعشق بالرصاص خاصة فى العصور الوسطى، وظهر إرتباطه بنطاق واسع فى تلك الفترة بالمبانى 

لنهضة الدينية، حيث كان لها دور دينى لشرح المواضيع الدينية والخالص، حيث إمتدت بعد ذلك فى نطاق أوسع فى عصر ا

مع إزدياد إعمال النوافذ وإرتباطها بالجدران وظهر الزجاج كإنه رسومات شفافة. ومن إشهر تلك التصميمات ذات 

الموضوعات العائلية والشخصية، وكان الغرض منها الجانب الروحى والعاطفى، تطورت المبانى المعمارية فى شمال أوربا 

اج المعشق دور فى إبراز التصميمات المعمارية لفترة طويلة.فحدث إحياء وإنجلترا خاصة مع أسلوب الباروك ، فكان للزج

وإعادة تصوير لفن الزجاج المرتبط بالعمارة فى القرن التاسع عشر القوطى والرومانس مما جعل تلك التصميمات جزء ال 

 يتجزء عن المبنى. 

 

 المدارس واإلتجاهات الفنية للزجاج المستخدم فى التصوير الجداري

فن الزجاج فى التصوير الجداري فى بداياته فى الموضوعات الدينية مثل مواضيع العهد القديم فكان له دور رمزي،  ظهر

فاإلضاءة كانت تفرق بين معانى الخير أو الشر. وخاصة فى القرون الوسطى، حيث ظهر ميالد جديد للعمل بالزجاج المرتبط 

 لدينية فى تلك الفترة.بالتصوير الجداري، من خالل اإلفكار السائدة ا

شفافية الزجاج هى المادة الملونة للعمل، فله إيضآ عمق فى المفهوم كاإلضاءة والعتامة مما يلعب الدور المعنوى والوجودى، 

وشفافية اإلضاءة كخلفية تساهم للمبدع فى إكتساب الحصول على اللون والقدرة على الرؤية، فله معنى على تسلله للعالم 

 لتعبير عن الرؤية والمعنى للتصميم من خالل عناصره ومصادر إنبعاث إشعاعات اإلضاءة.   المادى. وبالتالى تستطيع اإللوان ا

فالفن القوطى سيطر عليه الزجاج المعشق منذ القرنين الثالث عشر والخامس عشر الميالدى، إنتشر بكميات هائلة،  وتنوع  

 بشكل قوى ملحوظ، وبالتالى إبراز أهمية تلك الحقبة. 

رن العشرين، ظهر اتجاه جديد بإختفاء الدور الدينى واصبح دور العلم والفن له دور فى إنشاء طرز جديدة، فمنذ بداية الق

وإيضآ ظهرت تصميات لفنانين فى  الزجاج أيضآ. فظهر فنانيين يعملون فى فنون الميديا ويقيمون ايضآ بالعمل فى مجال

ن فى مجال النحت المعمارى، ومن هنا ظهرت إستحداثات مجال الزجاج وارتباطه بفن التصوير الجداري، وإيضآ مبدعو

 لخامة الزجاج ثالثية اإلبعاد فى فن التصوير الجداري.واستحدث الزجاج المعشق فى العديد من المنشأت الجديدة. 
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وانتشر الزجاج بنطاق واسع بحيث يتناسب مع البيئة الجغرافية فظهرفى الجوامع، موالت التسوق الشهيرة والمراكز 

لرياضة، المؤسسات الحكومية، المقرات الرئيسية للشركات وإيضآ فى المنازل الخاصة. وأماكن إنتظار المستشفيات ومبنى ا

 المحافظات والمراكز الصحية .

فظهر معها جيل جديد ألكتشاف الطبيعة وأماكن جديدة ومستحدثة لإلستفادة من شفافية الزجاج ومنها الزجاج المعشق الملون 

ألفران، وظهر زجاج اإلوبالين والزجاج المصفح، مع استمرار الزجاج المعشق بالرصاص التقليدى. وانتشار بطالءات ا

استخدام تقنية التلوين بالسلك سكرين على اسطح الزجاج والحفر بالرمل والمينا الزجاج فظهر تنوع الستخدام الزجاج بشكل 

 واسع فى فن التصوير الجداري.

لزجاج على اإلسطح من خالل المبانى اإلنشاء المعمارية المبتكرة.مع دراسة التراث الثقافي وظهرت جماليات إنعكاس ا

للعمل والبيئة المحيطة به، الذى ساهم على إبراز العمل فظهر فى الحكومات والمؤسسات وخاصة فى البالد األوربية وظهر 

 ايضآ دعم اإلفراد والشركات المانحة للفن.

 تصميمات الزجاج المعشق فى فترة ما قبل الحداثة بأوربا، فظهر التصوير الجداري بدون تزجيج. فتنوعت إيضآ اإلضاءة فى 

 

 :dalle -de- verre  تقنية 

فهى   (  أو تجميع الكتل الزجاجية باستخدام الروابط slab glassهى تقنية تنفذ بواسطة قطع أو كتل من الزجاج الملون )

ملم)حوالى واحد بوصة( يتم ربطها بالخرسانة ومادة راتنجية  )راتنجات  25نوع من البالطات الزجاجية وفى االغلب حوالى 

االيبوكسى( كمواد خرسانية للتعشيق. فالقطع المكسورة منها توضع  كرات ويمكن إستخدامها لتزيين اإلسطح. فهذا النوع 

 م  1950عام  من الزجاج استخدم على نطاق واسع مند

دور في فن الزجاج المعشق وخاصة في خمسينيات وستينيات القرن العشرين. فظهرت dalle de verre فقد حققت تقنية  

تلك التقنية نتيجة وجود بعض مشاكل فى متانة الخرسانة لذلك فقد تم اضافة مواد راتنجية وايبوكسية وكمادة رابطة لتدعيم 

 المشكلة ومعالجة التلف الذى ظهر. الخرسانة مما ساعد على حل تلك

 

 الفنية:  dalle de verreالعناصر الجمالية لتصميم اللوحات الجدارية المنفذة بتقنية 

تأثيرات جماليات لونية أعمق من الزجاج الملون المنفذ بالزجاج العادى وذلك إلستخدام   dalle -de- verreتعطى تقنية 

 اإلضاءة سواء بضوء طبيعي ساطع أو ضوء اصطناعي. الكتل السميكة، يظهر ذلك عند سقوط 

، والمشكلة لتناسب وضع  التصميم سواء dalle – de- verreفكتل البالطات الزجاجية السميكة المستخدمة فى تقنية 

 بتقليمها أو كسرها تعطى مزيد من  اللمعان والجماليات الفنية واإلنكسارات الضوئية عند مواجهة اإلضاءة الطبيعية. 

فإنها تعطى إنبعاثات ضوئية  dalle – de-verreعند تجميع وقطع كتل بالطات الزجاج وإستخدامها فى النوافذ بتقنية 

ملونة، وغالًبا ما يستخدم فى فتحات درجات  الساللم أو اإلماكن المفتوحة أو كبديل للكتل الزجاجية القديمة. فالبالطات 

، وتعطى كثافة ضوئية متحرًكة لسمكها ونقوشاتها. هذا بخالف الزجاج المعشق الزجاجية لها  قوة وتأثيرات جمالية ملمس

بالرصاص فالخط هو الدور اإلساسى فى القيم الجمالية للتصميم وألوان الزجاج المستخدم ذا كثافة ضوئية إقل من تقنية  

 كثافة ضوئية اعلى.dalle de verre ذات 
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 : dalle de verreعالقة  التصوير الجداري بتقنية 

 Mauriceم بقيادة موريك دينس 1919فى عام  فى فرنسا l'art scareفى ورش dalle-de-verreظهورتقنية  بدأ

Denis (1870-1943 ومن اإلعمال التى قام بتنفيذها عمل ) بكنيسة نوتردام دى رينسى تنفيذMaurice Denis -

وهذا العمل قام فيه باستخدام اللون فى التنفيذ كما حلت استخدام اللون فى المعانى الدينية بدآل  Auguste Perretتصميم 

 George( وقد قام جورج ديفاليرا 1من المواضيع الدينية الصريحة وصياغتها كمواضيع تجريدية كما فى )شكل رقم 

Devallieres (1861-1950و ) ومذابح الكنائس بتقنية قاد قام رواد تلك التقنية بعمل الحنياتdalle de verre  وقد

نفذ بها العديد من الفنانيين وقد وإنتشرت واستحداثها فى العديد من البلدان على مستوى العالم كبريطانيا والواليات المتحدة 

 اإلمريكية وغيرها. 

 
 Auguste Perret تصميم- Maurice Denis تنفيذ رينسى دى نوتردام بكنيسة عمل( 1 رقم شكل)

 

( إنتشرت تلك التقنية على نطاق واسع خاصة بين فنانى فرنسا واالستوديوهات، 1945- 1939فبعد الحرب العالمية الثانية )

متمثلة فى وزارة الفنون الجميلة وبشكل ملحوظ خلق عالم جديد من ابداعات التصوير الجداري. ومن الرواد جان بريلنت 

Jean Barillet  يعقوب دوفل ،Jacques Duval   وجبلاير لويرGabrielle loire . 

م، بالتعاون مع  الفنانين 1950قد استحدث دور جديد للحكومة والكنائس الراعية بمساهمتها بعد الحرب فى فرنسا خالل 

 Henri Matisse  ،Fernand Leger ،George Braque ،Georgeوجاليريهات الزجاج المعشق مثل 

Rouault  ،Jean Bazaine ،Alfred  Manessier  وMarc Chagall    وعملوا جميعآ على إنتاج تصميمات

. وعلى الرغم من قصر حياتهم لكنهم حققوا الكثير من اإلعمال التى تعتبر أسطورة فنية، dalle de verreالخاصة بتقنية 

هذا ساهم فى انتشار إعمالهم فى ومن مميزات تلك التقنية  إن مواضيعها تتميز بالتجريد أو استخدم الرمزية فى التعبير. و

 كال الواليات المتحدة واليابان. والعديد من البلدان

  Fernand Legerبفرنسا اعمال فريناند ليجر   Adincourt churchنافذة بكنيسة اودينكرت ِومن اإلمثلة الشهيرة 

ون ، وذلك بتحليل دور الخط (، باستخدام ألوان الزجاج الصريحة الواضحة مع عمق المضم2( )شكل رقم52 – 1950)

واعتباره عنصر اساسى فى التصميم ، مع استخدام درجات اللون الفاتحة بتجاه الخطوط لتأكيد المعنى، وقد إحترفوا جميعآ 

 تلك التقنية منذ إن كانوا فى العشرينات حتى الشيخوخة. 
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 Fernand Leger  (1950 – 52) ليجر فريناند اعمال بفرنسا  Adincourt church   اودينكرت بكنيسة نافذة (2 رقم شكل)

 

 : dalle -de-verreإعتبارات تصميم الجداريات الزجاجية المنفذة بتقنية 

فيختلف عن أى تصميم آخر فى التصوير الجداري فيمكن إعتباره  dalle de verre يختلف تصميم الزجاج المنفذ بتقنية 

مراحله، فصعوبة التغيير أو تعديل فى مرحلة التنفيذ فى أى مرحلة من مراحل  كلوحة مصغرة منفذة لتخيل التصميم بكامل

 التصميم، لذا يجب دراستة وتحليله جيدآ للوقوف على المشاكل التى يمكن حدوثها وتجنبها.

 

 :  dalle de verreأوآل:الخامات واألدوات ومراحل تنفيذ تقنية 

 : الخامات واألدوات :-1

بوصة(  12سم ) 30بوصة( إلى  7.9سم ) 20مكونة من ألواح من الزجاج الملون من  بالطات الزجاجيةتتطلب تلك التقنية 

مكسورة بمطرقة كربيد  Dalles( وتسمى 3بوصة( )شكل رقم  1.2سم ) 3مربعة أو مستطيلة وعادة ما يصل سمكها إلى 

جاج المكسورة أو ذات أوجه ، بحيث ينكسر أو منشار بشفرة ماسية مبردة بالماء حسب أشكال خطوط التصميم، وحواف الز

 (.4الضوء عبر أوجهها )شكل رقم 
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 (5)شكل رقم  dalle de verre: مراحل التنفيذ تصميم الزجاج المنفذ بتقنية -2

 

 

 يتم اختيار التصميم ورسمه ثم يتم تحضير الباترون المطلوب لكل قطعة من التصميم .  •

قطع الزجاج المطلوبة فى التصميم فإذا كانت االلواح الزجاجية بحجم كبير يتطلب ذلك قطع الخطوط يتم تحضيرباترون  •

الرئيسية بمنشار الماء الكهربائي. ثم يتم قطع كل قطعة بشكل أكثر دقه باستخدام المطرقة، مع تحديد شكلها بدقها باستخدام 

الملون بالرصاص ، فإن خامة الزجاج وصالبة كل بالطة هي آلة التقطيع )المثبتة على كتلة خشبية(. على عكس الزجاج 

التي تحدد الشكل النهائى.ومن مميزات تلك التقنية عند التقطيع فإن حواف القطع الناتجة أو المشكلة  و أوجهتها تعمل على 

 زيادة تأثيرات االنكسار واالنعكاس على سطح الزجاج.

ل ويتم وضع التصميم الكامل ووضع القطع على طبقة من الرمل،)شكل بعد االنتهاء من القطع، يتم تحضير إطار العم •

( ومحاطة بإطار خشبي بحجم العمل المطلوب  ويوضع طبقة من طينات التشكيل وتثبيت فوق كل قطعة زجاج حتى 6رقم

لفجوات (، ثم يتم سكب أسمنت وراتنج االيبوكسي في ا7ال يلتصق بسطح الزجاج راتنج االيبوكسى عند الصب)شكل رقم 

ساعة لتصلب. وعندما تصلب اإليبوكسي وتعالج يتم تنظيف  24بين قطع الزجاج وتترك لتجف، وعادة ما يتطلب حوالى 

السطح المرئي جيًدا ،ثم يتم تنظيف الوجوه الزجاجية المرئية ويمكن نقل اللوحة الصلبة الناتجة أو دمجها أو تعليقها حسب 

 ع.الحاجة.وبعد ذلك رفع العمل فى الموق
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 فى التصوير الجداري: dalle de verreثانيآ:البدائل والحلول للمشكالت التصميمية لتقنية 

  يراعى عند تصميم الزجاج المنفذ بتقنيةdalle- de-verre  الدقة والتنظيم والتدرب عند عمل التصميم المناسب. فيتم

عمل سلسلة من التصميمات الصغيرة بإقالم الرصاص واإلسكتشات والرسومات السريعة بمقياس رسم صحيح، فالتصميم 

تعديل أو تطوير الفكرة بوضع قطع الزجاج.مع مراعاة  المبدئي يتم علي إسكتشات من الورق بتخطيط للمساعدة على 

صعوبة تعديله فالتصميم يجب أن يكون متالئم مع طبيعة المبنى، مراعاة شبكة المادة الرابطة للزجاج  فى التصميم بتلك 

 التقنية فإنه جزء اليمكن أن ينفصل.

  مالحظة التصميم غير المالئم أوالمعقد أوما يصعب تنفيذه وتجنب المساحات الزائدة للتصميم. ويجب إخذ المساحات

 يدآ فى كل مراحل التصميم. المطلوبة ج

  مراعاة إشكال قطع الزجاج اإلجزاء التالفة ومراعاة إستخدام الصنفرة فى التصميم، فيمكن أن تساهم فى تقطيع  الزجاج

 بشكل غير مالئم، 

 ؤية دورالخلفية هام فيجب دراسته بشكل واضح مع األشكال وااللوان. والتركيز على اإلتجاهات والمنحنيات وعالقتها بالر

 البصرية للمساحات فى التصميم.

  رؤية إتجاه التصميم برؤية الخلفية ومرتبط بالموضوع بشكل إوضح 

  .وضع األشكال المضادة ومعوقات التصميم 

 ،دراسة الحد اإلقصى للفراغ وكيفية تصوره على كل المسطح أوعلى نحو محدد والفراغ الموجود فى الحيز 

 مجرد فراغ أو زجاج شفاف.  دراسة الرؤية البصرية لتصميم كونه 

  مراعاة التفكير فى المشاكل التصميمية والتقنية والتى يصعب تعديلها فى التصميم، ومن مقياس الرسم، و قطع الزجاج

 المطلوب تقطيعها. 

 

 فى إحياء التراث الفنى: dalle de verre: اإلستفادة من القيم الجمالية لتقنية  -1

بعد الحرب  هام فى إعادة تأهيل وتوظيف الجداريات الزجاجية التى فقدت وخاصة دورdalle de verre  كان لتقنية 

وكان هناك استوديوهات  remi'sكاتدرائية العالمية األولى فقد تم االهتمام باعادة اللوحات القديم مثل ما حدث فى نوافذ 

يم وكاتدرائية ريمز بعد الهدم نتيجة قصف ابتعدت واهتمت بمسئولية اعاده اللوحات القديمة بلوحات معاصرة ككنيسة سانت ر

 (9، 8الحرب العالمية االولى.)شكل رقم 

        
 ريم سانت كنيسة( 9 رقم شكل)                     ريم سانت كنيسة( 8 رقم شكل)
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 فى إحياء المشاكل الجمالية للعمارة:  dalle de verre: دور تقنية  -2

 Alfred في فرنسا بدون موضوعات دينية داخل المبانى الدينية لتصميم ألفريد مانسييهظهرت اإلعمال الفنية للمرة األولى 

Manessier (1911-1993 الذى يعكس تنوع من الدرجات اللونية كاللون اإلزرق البارد فى وسط التصميم استخدم )

في قبة كاتدرائية  1959عام   della de verreاللون األحمر الدافئ وفى الحواف بتصميم ثمانية أشكال من نوافذ 

أنتج سبع نوافذ لكنيسة "ليس  52-1948(. وفي عام 44، 43،  42)شكل رقم the crypt of Essen Cathedralإيسن

، وهي كنيسة ريفية صغيرة تعود الى أواخر القرن الثامن عشر. والتصميم church of Les Breseuxبريسيو" )دوبس( 

 (10شكل رقم . )Manessierالذى قام بتنفيذه 

 
 Alfred Manessier  ،1948نافذة كنيسة بريسو )دوبس( تصميم  ( 10 رقم شكل)

 

ونفذت عدة نوافذ فى دير  1965بتنفيذ  النافذة الشرقية في كنيسة القربان المقدس عام  Charles Norris Domوقد قام 

باكفاست أحد أكثر األمثلة شهرة في إنجلترا. وقد تم صنع جميع نوافذها في الستينيات وهو راهب وتخرج من الكلية الملكية 

ئس الكاثوليكية األخرى في جميع أنحاء المملكة للعديد من الكنا dalle de verreللفنون ، الذي استمر في صنع نوافذ 

 (13، 12وقام بتنفيذ نماذج اخرى بذات الكنيسة )شكل رقم  ( 11المتحدة.)شكل رقم 

 
Charles  Domتنفيذ  فى الجزء الخلفي من دير باكفاست ،إنجلترا. 1965النافذة الشرقية في كنيسة القربان المقدس. عام ( 11)شكل رقم 

Norris  أمتار 8عرض 

 فى سهولة تصميماتها فى تنفيذ تصميمات  dalle de verreنسخة مكررة تحليلية لرأس السيد المسيح تجريديآ من مميزات تقنية 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dom_(title)
https://en.wikipedia.org/wiki/Dom_(title)
https://en.wikipedia.org/wiki/Dom_(title)
https://en.wikipedia.org/wiki/Dom_(title)
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بعمل تصميم بكاتدرائية كوفنتري رمزية شبه dalle de verre بعمل تصميمات بتقنية  John Piperوقام أيضآ المصمم 

تجريدية من اللون األخضر واألحمر واألرجواني واألزرق والذهبي التي تمثل رحلة النفس إلى النضج، وتلك قد تطورت 

توليفة فريدة من نوعها حيث كانت سابقآ  Patrick Reyntiensالتصميمات وحلت محل المواضيع الصريحة الدينية ونفذه 

وتم بناءها على أنقاض مبنى من العصور الوسطى، وصمم المبنى الجديد  1940لكنيسة قد دمرت فى الحرب فى عام فتلك ا

 (. 14)شكل رقم  1962عام   Basil Spenceباسل سبنس 

 
اف. . في نافذة كنيسة القديس بولس والقديس بطرس في فروتسوPatrick Reyntiensونفذه  John Piperعمل مصمم ( 14)شكل رقم 

 ستايند جالس كاتدرائية كوفنتري. 

 

 

 

 

 

 

كنيسة القربان المقدس دير باكفست تنفيذ  (12  رقم شكل) 

Dom Charles Norris 

الجنوبي تفاصيل من الجدار  ( 13)شكل رقم  

 للدهليز والجدار الجنوبي للمصلى

كنيسة القربان المقدس ، زجاج ملون تنفيذ 

Dom Charles Norris 
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عالقة التصوير بالعمارة عالقة قائمة ومتالزمة  بل هو جزء من مكوناتها العضوية والجمالية، فعند التصميم يتم دراسة 

 العمل المعماري بصريآ كتركيب أحجار ومسطحات لونية وخاماته مضافا إلى السطح المعماري، وفى 

 كال الحالتين جزء من التصميم المعمارى له دوره الذى ال غنى عنه . 

واالستفادة من الحوائط ذات   dalle de verreومن أهم اإلعماله التى بها االستفادة من التصميمات الزجاجية بتقنية 

تيكت، فى الواليات ، ستانفورد، كونيكthe first presbyterian churchكنيسة المشيخية األولى الخطوط الخرسانية 

 Gabrial loire  (1904-96 .)(. وقام بعملها جابريل لوار 15)شكل رقم  1957 -1956المتحدة  

تشيلي والمغرب ومصرو اسكتلندا، واليابان،  .فهومن إشهر الفنانيين الذين إستفادوا وقد أنتشرت أعماله في جميع انحاء العالم

 theوإيضآ في عمل كنيسة القيصر فالنصب التذكارية  dalle-de-verreى وفي المملكة المتحدة وهو من إبراز فنان

Kaiser Wilhelm Memorial church ،لوحظ فى هذا العمل اإلستفادة من الجداران الداخلية  للمينى 1959، برلين ،

 (. 16بعمل مربعات من كتل الزجاج الزرقاء في شبكة اسمنتية)شكل رقم 

 
توضح التكامل السلس   gabrial loireجابريل  لوير  1957-1956شيخية األولى، ستانفورد، كونيكتيكت، بنيت الكنيسة الم(  15)شكل رقم

 توضح التكامل السلس للعناصر الهيكلية والزخرفية في بيئة معمارية واحدة.هى و،  للعناصر الهيكلية والزخرفية في بيئة معمارية واحدة.

 
   Gabrial loire ، 1960ويلهيلم التذكارية في برلين ، ألمانيا ، مذبح كنيسة قيصر  ( 16رقم  شكل)
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 الفراغ:فى    dalle de verreدور التصميم فى حلول الزجاج بتقنية  -3

يتعامل التصوير الجداري بأستخدام مفردات لغة تصوير )اللون والخط والشكل والملمس( مع الجدار فى حدود أبعاده الواقعية. 

أساليب وأمكانيات تصويرية، ولها القدرة على تغيير األحساس بأبعاد الحيز المكاني واالحساس بها بشكل مختلف تمامآ، عما 

التصوير، فتوزيع المساحات اللونية على السطح وتنويع درجاتها من حيث حدتها أو لو كانت الحوائط جرداء خالية من 

ضعفها والخطوط الناتجة المتنوعة كل ذلك يخلق فى النهاية سطحآ حيآ وعالمآ خاصآ تتحرك فيه العناصر المصورة و 

 ممتزجة فى حدود وطبيعة تكوين سطح التصوير يتحقق األحساس بتغيير أبعاد 

 مارية لم يكن قائمآ من قبل. المكان المع

، Georgy Kepes  (1906 -2001)ومن الفنانون الذين حاولوا إحالل الفراغ فى المبنى من خالل تصميمات الزجاج 

كاتدرائية سانت مارى، سان   dalle-de-verreأستاذ الفنون البصرية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بتصميم زجاج

 (.18،17قم )شكل ر 1970فرانسيسكو عام

                   

 

 

 

 

المعاصرة أصبحت مرتبطة بمفهوم البيئة وإشغال الفراغ، وقاموا فنانين الزجاج بخلق تصميمات متزابطة مع التصميمات 

 .الضوء في الوحدة المعمارية من حيث األسلوب، وانتقل المصممون فى مجال اللون فى الزجاج الستغالل البيئة فى التصميم

 suzyطة والفراغات واالستفادة منه فى عمل تصميم مثال عمل يمكن أن يحل العمل الفنى محل الفراغ من البيئة المحي

hendrix  ( وإيضآ اإلستفادة من االعمال االستفادة من البيئة المحيطة )شكل رقم  19بالمركز الصحى بكنيسة )شكل رقم

20 ،21 ) 

 (17)شكل 

 St Mary's كاتدرائية سانت ماري

cathedral  سان فرانسيسكو، في عام ،

 Georgy Kepes، تنفيذ 1970

،  St Mary's cathedral كاتدرائية سانت ماري (18)شكل 

 Georgy Kepes، تنفيذ 1970سان فرانسيسكو، في عام 
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 :  dalle-de-verreخطوات طرق وإعتبارات إختيار اللون فى تصميم الزجاج المنفذ بتقنية 

للون يحتاج إلى تدريب لذا عدة طرق إلختيار اللون المناسب فى التصميم بوضع على التصميم المقترح، فإحساس اهناك 

 :يتطلب

 .عمل البدائل اللونية لنفس التصميم وإلختصار الوقت والتنظيم، والخبرة لمعرفة مدى تأثير اللون على اللون اآلخر 

   قبل التنفيذ فى مرحلة التصميم يتم  تقسيم اإلجزاء االفتراضية للزجاج المقترح ووضعها على لوح زجاج شفاف أو

مشمع شفاف ويتم وضع األلوان المقترحة بالتصميم المقترح ملون عليها ويتم وضع األلوان المقترحة فى التصميم ولصقها 

 الحواف.بوضع قليل من البالستوسين) كمادة لدائنية( تحت 

  .وضع التصميم المقترح على حافة الشباك أو الحيز الفراغى المطلوب تنفيذه 

  دراسة تأثير األلوان المختلفة على بعضها البعض، وتأثير اللون جنبآ لجنب. ومالحظة تناسب درجات اللون الغامقة

 ونسب درجات اللون الفاتحة فى التصميم، ومع مالحظة إبراز التضاد والتوازن. 

  من الطرق أيضآ نسخ التصميم عدة مرات مع تغيير توزيعات درجات األلوان بطرق مختلفة، ومالحظة كيفية تأثير

 درجات اللون فى العينة. للوصول إلى التصميم النهائي المناسب. 

 

 فى التصوير الجدارى:  dalle – de-verreاألثر الفني لتصميم الزجاج بتقنية 

 فى التصوير الجداري:  dalle – de verreن فى تصميم الزجاج بتقنية ثر الفني إلستخدام اللواأل -1

من العناصراألساسية التى تأثر على اللون خصائص الملمس البصرية. فالزجاج الشفاف يختلف فى ملمسه )بصريا( عن 

الزجاج المصنفر مع دراسة حجم الحبيبات السطحية للمادة. ينتج عن استخدام الزجاج السميك تأثيرات لونية أعمق من 

، خاصًة عند اإلضاءة بضوء  dalle de verreن مميزات تقنية الزجاج الملون الذي يأتي من الرصاص التقليدي وهذا م

طبيعي ساطع أو ضوء اصطناعي. واللون له دورا هاما فى توصيف الرؤية الفنية وخاصة مع التنوع الفائض الذى تحدده 

يم الفراغ، فتنشأ درجات اللون المتعددة لخامة مثل الزجاج فيمكن لأللوان القوية أن تنشأ فراغا محددا فاللون يرتبط بتصام

مؤثرات مختلفة من األلوان، كما يحدث لدرجات  ألوان أكثر جذبا من ألوان األخرى وهذا يخلق تجانسآ يخطف العين، وفى 

 إمكانها تفخيم نقطة األهمية مثل تالقى فراغين

 

 الصحي للمركز (19)صورة رقم 

crosstown powl الكنيسة    

suzy hendrix    تنفيذ 

 

باغودا في  (20)صورة 

ننفيذ  هانتسفيل أالباما 

suzy hendrix 

 

 suzyننفيذ   ( 21رقم  شكل)

hendrix   مدينةGermantown  

 2013 باجادا اغسطس
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استخدام األلوان ( ب22)شكل رقم  Jean Bazaineفهناك فنانون قاموا بعمل التضاد بدرجات اللون مثل جان بذاين  

الهادئة مع اللون األحمر القوى والذى استخدمه لتحديد الفراغ فى سطح الزجاج ذاته  وإضفاء الحيوية على الفراغ من خالل 

األلوان التباين فى درجات اللون،فالدرجات اللونية المظلمة مع الدرجات اللونية الفاتحة فى التخطيط. وهذه تسمى بالشكيل ب

 طى إحساس بالتعاكس..مما يعوالخطوط 

فلوحظ فى بعض األعمال استخدم فيها األلوان التى تتصل باالنطباعية مثل الدفئ والبرودة والوزن، وهذا التناسق اللونى 

يؤثر على الفراغ، واأللوان التى تميل إلى اإلبيض التى تشعر الرائى بالترحيب، بينما األلوان التى تميل إلى األزرق تشعر 

بتنفيذه عمل في الكاتدرائية األسقفية الوطنية في  Robert pinartوقد استخدم هذا التحليل اللونى   ان والبرودةالرائى باألم

(، فنظرية التضاد اللون يمكن أن تكون بين الضوء والظل 23الدرجات اللونية فالتكوين)شكل رقم خليج لينكولن باستخدام 

 ضوء، معتم وشفافية.الكتلة والفراغ، الظل والالفاتح والداكن مدى 

                                 

 

 

 

 

فيمكن تحديد الفراغ بتأثير وبتقوية والمهارة فى المعالجه، فى حين أن درجات اللون القوية خالل الفراغ تختلف من مجموعة 

 إلى أخرى، ولذلك نجد أن التأثير الفسيولوجى لأللوان يميل للتغير نتيجة لعدة عوامل. 

فقد بدأت إتجاهات الكنسية للرساميين دى إلوان عميقة من االعمال التى استخدم فيها الزجاج ككتل سميكة ومدى تأثيرها كمو

 Marie-Alain (1897 -1954 ) Notreم، اعمال الدومنيكان مصمم االزياء ماري الين  1930المعاصرين في عام 

– Dame – de -toute ( 24.)شكل رقم 1938سنة  ،من نوتردامي دو توت غرايس في بالتو داسي 

 
 Marie-Alainتنفيذ   1938كنيسة نوتردامى دو توت غرايس فى بالتو داسى ، (  24رقم  شكل)

موضوع "الحرب األهلية" في خليج  (23)شكل رقم 

( 1978-1976لينكولن في الكاتدرائية األسقفية الوطنية )

 Robert pinart تنفيذ

المالمس البصرية باللون من اإلسس إليحاءات اإلبعاد 

 والصيغ اللونية 

نافذة تجريدية معاصرة لجين  ( 22)شكلرقم 

. سان سيفرين ، باريس تنفيذ 1970بازين 

Jean Bazaine  مالمس  بصرية باللون فقد،

أخذ يلون بدرجات مختلفة إلعطاء بعض للعمل 

 وملمس بصري 
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وجد عمل تصميم بدل بفهم نشأت الخلق بشكل إفضل. "وإعادة إكتشاف  Marguerite Huréمن مجموعة إعمال استوديو 

يم النهائى لقيمة التصميمات التى حققها معها التصموهو من  (26، 25)شكل التصميم وهو عمل رئيسي لمارغريت هوري، 

اللون وكل الجوانب التقنية إلى أبعد من ذلك. مع مراعاة اإلستمراية والتأكيد على فاعليتة الذى ال يمكن تغيره فى أى مرحلة 

 الحقة. 

                 

 

 

 

 

 فى التصوير الجداري:    dalle de verre:األثر الفني للمالمس على سطح الزجاج فى تصميم الزجاج المنفذ بتقنية  -2

هناك نوعان من المالمس فهى مالمس مادية ومالمس بصرية، فالمالمس المادية هى مالمس حقيقية على سطح الزجاج 

يمكن تنفيذها أثناء اإلنتاج بمالمس بارزة وغائرة بقالب التشكيل أو بعدها بطرق ميكانيكية أو بالحفر والصنفرة،والمالمس 

 السطح بالمعالجات السطحية اللونية. البصرية هى مالمس ناشئة نتيجة تغيير فى مظهر 

المالمس يمكن أن تكون متنوعة فى التضاد والتركيب والمعالجات التقنية الميدانية والتجريب مما يزيد من حاسة اللمس 

 .تظهر الطالءات والرسومات  كمالمس على سطح الزجاج أن يخلق نماذج جديدة ومتطورة وفريدة.

بالغة للمعماريين والحرفيين والمصورين والفنانين التجارين والمصممين الصناعيين.وأصبح  فالدراسات المستقبلية ذات قيمة

اتجاه عام للفن المعاصر نحو الصور المجردة في الزجاج المتبطه بالتصوير الجداري وخاصة فى الخمسينيات.فمن هناك 

)شكل  Georges Rouaultقة جورج رولت أشهر الفنانيين الذين إستخدموا التوازن فى التصميم للون والمالمس البرا

  (27رقم

 
 1942بلجيكا ، Beringenفي  Georges Rouaultتنفيذ  trace lines بشكل  قطع زجاجيةبإستخدام تفاصيل نافذة  (27)شكل رقم

 

تصميم لمعالجة حواجز الحوائط الناتجة  (25)شكل رقم 

عن تصميم المبنى  وهو تصميم بصياغة إللوان الزجاج 

 Marcelleو  Marguerite Huréتنفيذ  المتعددة

Lecamp 

نماذج لسقفين زجاجيين: كنيسة  (26)شكل رقم 

Voreppe  .)الالهوتية )حاليًا المدرسة الثانوية

متحف الثالثينيات في بولوني  -جرد صندوق هوري 

بيالنكور متحف الثالثينيات في بولون بيالنكور 

 Marguerite Hur تنفيذ 
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 فى التصوير الجداري:  dalle – de verreاألثر الفني للخط ودوره فى التصميم الزجاج بتقنية  -3

دور الخط الفعال يحدد من خالل النسب المختلفة للخطوط أوالسطوح والحجوم مع دراسة القطاع الذهبي وتناسب المثلث 

 البنائي المنسق وبنائه وتضاد. فقد برز إستخدام الخط باقى عناصر التصميم  كما فى نافذة قاعة مدينة شارتر تنفيذ  

Jacques loire (.28)شكل رقم 

 
 Jacques loire(  متر 3.5× 9 فرنسا،) شارتر، مدينة قاعة الرئيسية، الساللم نافذة(  28 رقم شكل)

 

فهى تعتمد على إظهار الخط من خالل شبكة المواد  della de verreوقد استخدم الخط بكثرة فى تصميم الزجاج بتقنية 

الفنانيين الذين إبدعوا بإستخدام الخط فى التصميم  ومن الرابطة لتميزها بتلك الشبكة تغير لونها ولكونها جزء من التصميم.

 (30،29)شكل رقم Robert pinart (1927-2017 ) روبرت بينارت

   
 Robert pinart لوحات خاصة  تنفيذ (30)شكل رقم                    Robert pinartمركز نيوجيرسى الجديد تنفيذ  (29)شكل رقم     

 

شورت هيلز ، جان جاك دوفال   dalle de verre وأيضآ من الفنانين الذين استفادوا من ميزة الخط وتصميمات بتقنية 

مع  David wilson'sديفيد ويلسون ( و1928-2005)Held'sوإيضآ بالتوازى تفاعال هلد  (31نيوجيرسى)شكل رقم

الهندسة المعمارية وكثافة الخطوط الدقيق بتناغم الزجاج فنجد تقاطع الخطوط الرفيعة، وتخلق انطباًعا بوجود مساحة معقدة. 

تضاد فشبكة المادة الرابطة هى الدعامة األساسية للتصميم كخطوط داخل حدود اللوحة أو الحيز الفراغى مع عناصر 

لونها أسود أو أى درجة عن طريق المواد الملونة.ليس لها دور إنشائى أو هيكلى فقط  التصميم. فالمادة الرابطة يمكن تغيير

 لكنه له دور كجزء من هيمنة اإلضاءة والمساعدة على دور األلوان لتكون فعالة أو مؤثرة فهى كجزء متكامل للتصميم. 
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 jean – Jacques Duval تنفيذ نيوجيرسى، ، هيلز شورت (31 رقم شكل)

 

 فى التصوير الجداري :  dalle – de verreاألثر الفني إلستخدام الضوء والظالل فى  تصميم الزجاج بتقنية  -4

تأثير التداخل الضوئي وطريق وأتجاه الضوء من العوامل الرئيسية فى تصميم مع شبكات المادة الرابطة والخطوط الملونة 

اللونية المختلفة من أقصى الظل إلى أقصى الضوء، مع تأثيرات  كسطوع أو بريق من خالل الزجاج. التونات ذات الدرجات

اإلضاءة والظالل للزجاج فال يعتمد على الخطوط الخارجية وسعة وانسجام المساحات والكتل التى تحددها شدة قوة الضياء 

لخارجية فاألشكال وشدة الظالم. إن التأثير النوعى لمساحات وكتل الضوء والظام يختلف كثيرآ عن مثيله ذى الخطوط ا

المظلمة بخلفية مضيئة، واألشكال المضيئة بخلفية مظلمة يمكن أن تكون ذات تأثير قوى، ولكن فى اللوحة يمكن وضع 

 تخطيط فاتح وآخر مظلم فى حالة تضاد.

فأصبح اإلتجاه فالدراسات التحليلية لقيم الضوء والظالم وإمكاناتها فى التكوين والتعبير بهما، وسيلة عالية الحساسية للتعبير،  

، ابتكار  Job Guevelو Henri Guerinالمعاصر وخاصة فى فرنسا، كما ووضعه هنرى جيرين وجوب جوفل 

استخدم التضاد كعنصر  يقة مع التصميم مع أوضاع اللون مع التصميم.للضوء في الوحدة المعمارية، وانتقل به بعالقة وث

التركيز على الضوء الملون المتحرك و (32مثال ذلك فى كنيسة سان )شكل رقم بناء فى التصميم كما لو كان عنصرآ مهماريآ

 من خالل اللعب البصري لإلشكال واللون. 

 

 1972فرنسا( في عام ) St Leonard ،L'Ha-les-Rosesفي كنيسة  Job Guevelو Henri Guerinنفذ بواسطة (32)شكل رقم

 

 فى التصوير الجداري:  dalle – de verreاألثر الفني ومهام دور التكوين فى تصميم الزجاج بتقنية  -5

ن والجسم، يراعى التكوين به جميع عناصر التصميم كالمالمس واللون واإليقاع واألشكال التعبيرية كالضوء والضلمة، واللو

مبينا وقد حدد لنفسه مهمة، أن يأخذ حيزا مغلق ذا أبعاد محددة ويعطي أبعادا  الشكل، الموقع، البعد، القرب، الحركة، السكون
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 Henriالتي صممها هنري ماتيس   the chapel at vence مثال ذلك كنيسة المسبحة في مدينة فينس  النهائية

Matisse  (1869-1954 33( )شكل رقم .) 

 
 Henri Matisse ، 1947-1951 تنفيذ ، فينيسيا فى المسبحة كنيسة ( 33 رقم شكل)

 

 مثال ذلك استغالل حدود الحيز فى التصميم شباك من الزجاجومراعاة نسب الحيز الذى يتم فيه التكوين من مهمام المصمم 

و جون ثورن بيكر     Jean Bazaineنافذة جوهان ثورن بريكرفي سانت جورج، كولونيا )ألمانيا( تنفيذ جان برازالين

في مجال فنانين  فقاموا بالتعبير عن الشخصية، التي تقوم بتقديمها بتقنية بارعة فهم من اروع، JohanThorn Prikkerو

 (34التصوير)شكل رقم 

م پول بوني  ، Braque ، براقMatisse( بعض إعمال الفنانين مثل ماتيس 1911 -1982)Paul Bonyوإيضآ ترجَّ

 (. 35باستخدم الطالء والرسم وألوان المينا. مثال ذلك عمل )شكل رقم  Chagall وشاڠال

                          

 

 

 

 

 

(35)شكل رقم   

  Paul Bonyتنفيذ 

نافذة جوهان ثورن بريكرفي  ( 34 )شكل رقم

 Jean تنفيذ سانت جورج ، كولونيا )ألمانيا(

Bazaine   وJohanThorn Prikker  ،

1930 
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 Robert pinarما قام به   dalle de verreوقد استغل الفناينن عالقة التصميم باالطار الفراغى لتصميم الزجاج بتقنية 

 (37( وايضآ بكاليفورنيا )شكل رقم  36بكنيسة دير الصليب المقدس بنيويورك )شكل رقم 

               

 

 

 

يمكن تكوين أن يالقى مشاكل فى التصميم كزيادة الحجم وخاصة عند استخدام مجال اللون. وبالتالي فالعمل قادر على خلق 

قام كل من جورج وقد Philip Johnsonحضور معماري وعالقتها بالحلول التكوينية  لإلضاءة كالتصميات المعمارية 

. فإبدعوا فى عالقة التصميم بالتكوين Assy(، بعمل تصميم لنوافذ في أسي 1871-1958)George Rouaultرو 

 (.38ولكنه لم يصنع الزجاج نفسه قط )شكل رقم 

 

 

 

 

 :فى التصوير الجداري  dalle – de verreاألثر الفني للشكل فى تصميم الزجاج بتقنية  -6

ممارسة األشكال لتطور الفكرة تجريديآ، فاالتجاهات األربعة المختلفة لألشكال الثالثة المربع والمثلث والدائرة فطبيعة المربع 

 دائرة كشكل ينتج عنه إحساس قوى بها تعززه الحركات .وطبيعة المثلث مائلة وطبيعة الدائرة دائرية. فالتركيز على ال

عند استخدام المربع فى التصميم يعطى حركة من التوتر من كل زاوية إلى الزواية التى تقبلها وذلك ناجم عن التكرار 

أشتقاقات و فى المستمر للزوايا القائمة أما فى التصميم واستخدام المثلث فإننا نجد مختلف درجات الزوايا كعنصر للتصميم.

حركات األشكال هناك احتماالت التضاد. وهناك بعض تحويرات وحركات لالشكال يعطى بعض التضاد،فقد قام أندريا 

دير الصليب  (36)شكل رقم 

المقدس، ويست بارك، نيويورك 

 Robert pinartتنفيذ 

عمل بكنيسة الصليب المقدس ، جزيرة الشاطئ ، كاليقورنيا  (37رقم  شكل)

  Robert pinartتنفيذ 

 

 

فى   Notre-Dame-de-Any-Graceزجاج معشق بكنيسة  (38)شكل رقم 

Assy  تنفيذGeorge Rouault،1941 
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 Carloتنفيذ ( وإيضآ عمل 39واخيه بول بالتأثر بإعمال هنرى ماتيس فى تحليل االشكال فى إعمالهم )شكل رقم 

Roccella    (40)شكل رقم 

                             

 

 

 

 :فى التصوير الجداري  dalle – de verreاألثر  الفني للتصميم باستغالل إنعكاسات الزجاج المنفذ بتقنية  -7

، و تتنوع اإلضاءة الساقطة على سطح  dalle de verreانعكاس الضوء يستخدم فى تصميمات الزجاج المنفذ بتقنية 

الزجاج بين الطبيعية والصناعية، فاإلضاءة الطبيعية تنفذ للفراغ الداخلى من خالل النوافذ المطلة على الخارج أو المطلة 

 اإلضاءة الصناعية تنفذ من الفراغ الداخلى أو بتسليط الضوء على العمل ذاته.  ولكن

ومن أكثر انواع الزجاج التى تعطى انعكاسات الزجاج زجاج سباندرل)فهو نوع من الزجاج ذو عزل للحرارة والصوت(، 

تخدامه بكثرة فى المبانى اإلدارية  الزجاج المائل والعمودى للمبانى التجارية، للتطبيقات للحماية من الشمس. وقد ظهر اس

 والمبانى المرتفعة   المداخل ، النوافذ الخاصة ، الحوائط الجمالية.

من مميزات الزجاج الشفافية المألوفة، فهو يخلق تغيرا للمشهد  الطبيعى وذلك بتحول الرؤية إلى لوحة فنية بحيث يبدو اكثر 

معيرة بواسطة اإلضاءة ، حيث ينشأ للمشاهدين خياالت ظلية، وامكانيات ثرية. تألقآ واشراقآ.والزجاج الرملى لديه هيئة 

واستخدام الزجاج المغطى بالقصدير )المرايا( وإضافته فى التصميم الداخلى ولكن استخدامه ضئيل، ويساعد على إعطاء 

 لتصميم الداخلى تعطى إضافة.بعد آخر للتصوير الجداري.استخدام الزجاج الشفاف تعطى شئ شبه حقيقى وإضافةالمرايا ل

فاإلنعكاس الذى يحدثه الزجاج فيظهر خارج المبنى كنقل الرؤية كالمرآ ة خاصة فى النهار. فيعطى مظهر جمالى فى المبانى 

 ويعطى مدى واسع لبالتة من اإللوان. ويسمح لإلنتقال إفضل لرؤية اإلضاءة . 

عكاس مرونة ضوئية فى التصميم الداخلى لإلتاحة لعدد من اإللوان إضافة إلى المظهر الجمالى خارج المبنى، يعطى االن

 والظالل، ويساعد على توفير استهالك الطاقة والتكلفة وتحسين نظام التبريد، وتحسين راحة المقيمين من داخل المبنى. 

أو امتصاصه   reflectionويرجع االختالف البصرى للزجاج فى الملمس إلى عدة عوامل رئيسية لمدى انعكاس الضوء 

abortion   فهناك اختالف بين اسلوب امتصاص الضوء وانعكاسه من سطح خشن وسطح ناعم ،وقد استغل تلك الميزة

والتأكيد على التأمل شديد  (41)شكل رقم gabrial loirleجبلاير لويل عمل بكنيسة سان الزار دى ليفيز ، فرنسا تنفيذ 

 بيير لويس يشرببمعنى   تصميم  (40رقم  شكل)
pierre Louis boissonade   

   Carlo Roccella تنفيذ

 

 

 واخيه بول  أندريه عمل (39)شكل رقم 

Andre and his brother Paul 
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اجد المكاني لأللوان العميقة داخل مستطيالت متنوعة بمهارة. فتركيبات الزجاج الصدى، تم تطوير اللوحات من خالل التو

 بها،  حيث يتخلل الضوء تركيبات الزجاج، مع أو بدون صورة معترف

       

 

 

 

 :فى التصوير الجداري  dalle – de verreاألثر  الفني لإلنكسار فى تصميم الزجاج بتقنية  -8

سرعة الضوء فى الفضاء او الفراغ اكبر من سرعته فى أى وسط مادى فى المبنى من الداخل مما يحدث إنعكاس أسرع من 

 20وألواح الزجاج المستخدمة حوالى   dalle de verreخارج المبنى عن داخله و من كتل الزجاج المستخدمة فى تقنية 

سم وهى ما يميزها لتعدد حدوث اإلنعكاس مما يساعد على حدوث انعكاس اكثر واإلضاءة متعددة مما يضفى الطابع الجمالى 

مراعاة االلوان والخطوط، فإنكسار الضوء على سطح  للعمل الفنى مع إبراز شبكة المادة الرابطة التى تميز تلك التقنية مع

 فتلك التقنية تفعل انعكاس الضوء على سطح الزجاج.  ،الزجاج هو إتجاه تسليط الضوء من الخارج لداخل المبنى

اإلنكسار هى قدرة الوسط على كسر األشعة الضوئية عند نفاذها فيه. السطح الفاصل هو السطح الذى يفصل بين وسطين 

لوسط ما هو المقدار الذى يميز اعتماد على سرعة انتشار الضوء شفافين مختلفين فى الكثافة الضوئية، فالكثافة الضوئية 

 على نوع الوسط وتقاس بالقيمة العددية لمعامل االنكسار المطلق للوسط . 

الضوء ينتشر فى جميع األتجاهات فى خطوط مستقيمة وعندما يصادفه عائق  مثل الزجاج فإنه يعانى إنعكاسا او إنكسارا. 

سطح فاصل بين وسطين )الهواء والزجاج( مختلفين فى الكثافة الضوئية فإن جزء من الضوء عند سقوط شعاع ضوء على 

ينعكس والجزء االخر ينكسر فمعه تعد سرعة الضوء فى الفضاء او الفراغ من الثوابت الكونية فسرعة الضوء ثابته فى 

لذي يتقدم ويتراجع ويبدو أنه يحوم في الفضاء وفًقا فغالًبا ما ينتج التزجيج الحديث إحساًسا بالعمق في اللون النابض االهواء. 

 لشدة الضوء .الفضاء وشدة الضوء يعطى احساسآ بالعمق فى اللون النابض نتيجة التزجيج الحديثة.

باستغالل  1988و 1976سويسرا، بين  cathedral of fibourgفي كاتدرائية فريبورغ  Manessier  Alfredفقام 

نجد تناغم األلوان المختلفة وتتوافقها.من ، فdalle de verreتلك الخاصية الجمالية لسطح الزجاج الكتلى المستخدم فى تقنية 

م خالل االستفادة من انكسارا الضوء من خالل االستفادة فى التصميم مع درجات اللون المختلفة مع وجود الحيز الذى يساه

 فى تعدد االنكسارات مما ينشر درجات اللون الزجاج بعدد اكبر مما يساهم فى ابراز العمل الفنى .

، مثل Alfred Manessier(1911-1933)ألفريد مانسييه ، dalle-de-verreفى تلك الفترة ظهرة نماذج جديدة. تقنية 

، متكّسر بشكل متكرر عند الحواف لتعزيز . قطع من الزجاج  anessier's crypt at Essenسرداب مآنيثي في إيسن

عمل بكنيسة سان الزار دى  (41رقم  شكل)

 gabrial loireتنفيذ ليفيز ، فرنسا ،
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انكسار الضوء، يتم وضعها في شبكة الخرسانة أو االيبوكسي. والنتيجة هي الزجاج جزء من الهندسة المعمارية للجدار 

 (44،43،42نفسه. )شكل رقم 

وحواجز الجدار يساعد  يصمم بحيث يحدث االنكسار مع وجود شبكة المادة الرابطة dalle de verreوالعمل المنفذ بتقنية 

 على حدوث تكرار للضوء عند الحواف واالستفادة من استخدام جدار المبنى فى ابراز الجانب الجمالي للتصميم .

                    

 

 

 

 
 

فاإلنكسار يحدث نتيجة تداخل الضوء وينشأ عن التداخل تقوية فى شدة الضوء فى بعض المواضع وإنعدام فى شدة الضوء 

 (46،45)صورة رقم  Carlo Roccellaتصميمات انعكاسات والوان الزجاج تنفيذ  فى مواضع إخرى.ومن 

                              

 

 

 (42)شكل رقم 

 إحدى نوافذ كاتدرائية إيسن

the crypt of Essen 

Cathedral  تنفيذ

Alfread Manessier   ,

 م1960

 (43)شكل رقم 

 the crypt كاتدرائية إيسنإحدى نوافذ 

of Essen Cathedral  تنفيذ

Alfread Manessier   ,1960م 

 

 (44)شكل رقم 

 the إحدى نوافذ كاتدرائية إيسن

crypt of Essen Cathedral  تنفيذ

Alfread Manessier   ,1960م 

 

تصميم انعكاسات والوان  (45رقم شكل)

 الزجاج

   Carlo Roccella تنفيذ

 

 

 

 

تصميم الزجاج والحجر (46)شكل رقم   

 Carlo Roccella تنفيذ
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 نتائج البحث: توصلت الدراسة لمجموعة النتائج اآلتية: 

فى التصوير الجداري ومعرفة مدى واألثر الفني للتصميم   dalle de verreوضع منظومة لتصميم الزجاج بتقنية 

  dalle de verre)باستخدام عناصر التصميم التى تميز تقنية  dalle de verreباالستفادة من أساليب وجماليات تقنية 

 ( واعتمدت المنظومة على محاور رئيسية :

 .دور الزجاج وارتباطه بمهوم التصوير الجداري وعالقته بالعمارة  

  تقنيةdalle de verre  . وطرق تنفيذها 

  مراحل تنفيذ تصميم الزجاج المنفذ بتقنيةdalle de verre  .واإلعتبارات التصميمية 

  .البدائل وحلول المشكالت الفنية للتصميم 

  عناصر التصميم واالستفادة منها وتأثيراتها الفنية فى تقنيةdalle de verre. 

فى فن   dalle de verreتم دراسة مجموعة من األساليب والنماذج المبتكرة والمتميزة لتصميم الزجاج المنفذ بتقنية 

مع دراسة األسس واالعتبارات والتأثيرات   dalle de verreالتصوير الجداري باالستفادة من أساليب وجماليات تقنية 

 مالياتها وفاعليتها فى التصميم .الفنية على عناصر التصميم والنماذج المنفذة وج

تم دراسة النماذج والفنانيين ونقاط قوتهم إلبراز مشاكل وحلول المشكالت الفنية للتصميم. وتم وضع مجموعة مراحل 

  dalle de verreوإعتبارات لمراحل تنفيذ الزجاج بتقنية 

 

 التوصيات:

 اليب واإلتجاهات المتنوعة لفن )الزجاج والتصوير الجداري( أنه يمكن األستفادة من تحليل منظومة العلوم األساسية لألس

كمرجعية البتكار تصميمات مستحدثة لإلستفادة من التقنية باسستخدام تصميمات وكتل الزجاج بتنوع مالمسها فى فن التصوير 

 الجداري.

 مية لفن التصوير الجداري.   اإلستفادة من موضوع الدراسة فى إثراء الفنانيين والمدارس الفنية واالستديوهات التعلي 
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