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 في الطباعة بمسحوؽ الزجاج عمى المسطحات الزجاجية العربي االستفادة من الرقش
The benefit of Arabesque art Throw printing with glass powder on glass 

surfaces  

 / والء حامد محمد حمزةدم.
 جامعة حموان  –كمية الفنون التطبيقية  –بقسم الزجاج مدرس 

 ممخص البحث: -
لفف االسالمي منبرًا حضاريًا يمتمؾ مقوماتو الجمالية التي تجعؿ منو فنًا مكتفيًا بذاتو، بوصفة فف يستند إلى مرجعيات يعتبر ا

وثوابت تمنحو سمتي الخصوصية والثبات، فالفف األسالمي قائـ عمى سمات خاصة بو تتصؿ بعقيدتو الدينية  وتميزه عف 
جريدي الفريد بخصائصو ومميزاتو مما أسيـ في استقالؿ ىذا الفف بطابعو غيره مف الفنوف، باإلضافة إلى أسموبو الت

 وشخصيتو الفريدة.
ىو الرسـ الذي يعتمد عمى أشكاؿ ىندسية لعب الفرجار فييا دورًا ىامًا، ornamentation /arabesque والرقش العربي 

تى لـ يعد ألنواع ىذه التشكيالت حدود، وىكذا فقدـ تشكيالت ثالثية ورباعية وخماسية مع مضاعفاتيا، وحّور في كؿ شكؿ ح
 اكتشؼ الفناف العربي عالمًا جديدًا مف األشكاؿ اليندسية التي حّمميا دائمًا معاف عقائدية.

وتعتبر تقنية الطباعة بحبيبات الزجاج عمى المسطحات الزجاجية أحد التقنيات الحديثة في مجاؿ الطباعة، مف خالؿ استخداـ 
وخصوصًا المسحوؽ لمطباعة عمي المسطحات أو األلواح الزجاجية، ثـ يتـ حرقيا في أفراف الزجاج لتثبيتيا، حبيبات الزجاج 

ويتميز ىذا األسموب بالسيولة واالنتاج المتكرر.، لذا فإف البحث اتجو إلى االستفادة مف الرقش االسالمي وخصائصو الفريدة 
 (Print with glass powder ) طباعة بمسحوؽ الزجاج.في عمؿ تكوينات متكررة أو مفردة تنفذ بأسموب ال

 :مشكمة البحث
تتمثؿ في كيفية االستفادة مف الرقش العربي ومف خصائصو كالتكرار وااليقاع والتجريد مف خالؿ الطباعة بأسموب جديد 

 .معاصر عمي المسطحات الزجاجية  واالستفادة منو في اإلنتاج المتكرر أو المفرد
 هدؼ البحث:

اء الضوء عمى الخصائص والمبادئ الجمالية لمرقش العربي واالستفادة منو في إنتاج المسطحات الزجاجية بأسموب إلق
مف إثبات أنو يمكف اإلستفادة مف خصائص وسمات الرقش العربي في تشكيؿ منتجات  يحقؽ البحث نتائجهالطباعة، كما 

بما يحقؽ القيـ الجمالية ( Print with glass powderبتقنية الطباعة بمسحوؽ الزجاج ) -زجاجية مسطحة ومنوعة 
          المختمفة.

 ولتحقيؽ هدؼ البحث يجب أن تعتمد الدراسة عمى محورين اساسين هما:
 دراسة خصائص الفنوف االسالمية ومظاىر التفاعؿ االبداعي مع الثقافات العالمية والتقدـ الفني. المحور األول:
 نولوجيا الطباعة بمسحوؽ الزجاج ومدى االستفادة منو في تصميـ أعماؿ عمى المسطحات الزجاجية.دراسة لتكالمحور الثاني:
 نتائج البحث:

تـ التوصؿ الى اسموب جديد في تكنولوجيا الطباعة بمسحوؽ الزجاج اعطى قيـ جمالية تختمؼ عف طباعة الممونات 
 الحرارية.
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Abstract: 

Islamic art has aesthetic effervescence that make it an art self-sufficient, where based on the 

terms of reference and constants granted attributes privacy and fortitude, Islamic Art is based 

on its special features related to the religious of his faith, and distinguish it from other arts, as 

well as his style of abstract unique, which contributed to the independence of this art. 

Ornamentation / Arabesque is based on geometric shapes play calipers an important role, 

introduced formations triple and quadruple and five-way with its complications, and is in 

every form until you no longer these types of formations borders, and so the Arab artist 

discovered a new and geometric shapes that carry always Mean ideological. 

The printing with glass frit on the glass surfaces one of modern technologies in the field of 

printing technology, using glass granules and especially powder for printing on glass sheets, 

then burned in glass furnaces, this method is characterized as easily repeated and production., 

So the research Turn take advantage of Islamic Art and unique characteristics to print by glass 

powder. 

Research problem: 

In improving the ability to clap and synthesize in an agreed or singular design. 

Research goal 

To shed light on the aesthetic characteristics of the Arabic varnish and to make use of them in 

achieving glass surfaces and glass and Arabic surfaces (glass powder printing) in order to 

achieve various aesthetic values. 

To achieve the research objective, the study must be based on two main axes: 

The first axis: Study of the Fine Arts Group and its curriculum. 

The second axis: study of the packaging of glass powder and the extent of printing 

Research results: 

A new approach has been found in powder printing technology 

 مقدمة:
يعد الفف االسالمي منبرًا حضاريًا يمتمؾ مقوماتو الجمالية التي تجعؿ منة فنًا مكتفيًا بذاتو، بوصفة فف يستند إلى مرجعيات 

، ومف خصائص الفف اإلسالمي ومميزاتو أنو كاف سباقًا إلى القيـ التجريدية قبؿ وثوابت تمنحو سمتي الخصوصية والثبات
يف بقروف طويمة, رأى الطبيعة فحوليا إلى معادلتيا اليندسية وكاف وراء تفكيره قوانيف رياضية, وجد التماثؿ القرف العشر 

واالتزاف والتكرار والتقابؿ في صور ال نيائية تعبر عف فكرتو عف االستمرار وعف أطوار الحياة التي ال تمثؿ في ظيورىا 
نما إذا تعقبيا اإلنساف البد إف يغ وص في مكوناتيا ليكشؼ قوانينيا التي تقربو إلى اهلل الخالؽ الذي عكس روحو الحقيقة, وا 

 في كؿ شيء بنظاـ إيقاعي يسبح بخمقو.
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و تعتبر الفنوف الزخرفية مف المصادر اليامة لمفف اإلسالمي، حيث اشتير الفف اإلسػالمي بالزخػارؼ المتنوعػة، والتػي دعػت 
" أو " الرقش العربي " عمى كؿ زخرفػة متشػابكة، ليصػبح مػف   Arabesqueؾمؤرخي الفف العالمي إلى إطالؽ لفظ " أرابس

 أىـ العناصر اإلبداعية عند المسمميف لما يتضمنو مف معاف وفمسفة جمالية خاصة ،أما الرقش العربي فيو ابداع فني.
ة، يختمؼ عف الفف ينتمي إلى الجمالية اإلسالمية، ويعبر عف المطمؽ وليس النسبي، وىو يحمؿ دالالت روحية عالي

التجريدي الذي يعبر عف الالشيء. وليس الرقش العربي فنًا دينيًا، بؿ صناعة يدوية تعتمد عمى حدس الصانع الحر في 
قراءة الواقع غير المرئي ونقمو بصيغة جمالية، وظير الرقش العربي الذي وصؿ ذروتو في العيديف السمجوقي والفاطمي، 

ف في المغرب واألندلس، وىذا ما جعمني ألقي الضوء عمى الخصائص والمبادئ الجمالية وفي عيد المرابطيف والموحدي
لمزخرفة العربية واألستفادة منو في إنتاج تصميمات لمسطحات زجاجية عف طريؽ الطباعة بمسحوؽ الزجاج. وتعتمد 

 الدراسة عمى محوريف أساسييف.
 

 اهر التفاعل االبداعي مع الثقافات العالمية والتقدم الفني.دراسة خصائص الفنون االسالمية ومظ األول تحت عنوان:
عمػؿ ىندسػي محػض يقػـو عمػي تفريعػات واشػتقاقات للشػكاؿ اليندسػية األوليػة كالمثمػث  األولوهي نوعان الزخرفة العربية: 

رقش عمػي مقيػاس الػدائرة والمربع، وقد استخرج المثمث مف الدائرة بعد تقسيـ محيط الدائرة بالفرجار، كما رسمت النجـو في الػ
 مبني عمى أساس ىندسي تحولت فيو األشكاؿ النباتية إلى وحدات زخرفية مجردة.ليف  والثانيواشتقاقًا منيا، 

مضاعفاتيا، وحّور في كؿ  وقد استعاف الفناف العربي بالفرجار لتقديـ تشكيالت كثيرة ثالثية ورباعية وخماسية االبعاد مع
ذه التشكيالت حدود، وىكذا اكتشؼ الفناف العربي عالمًا جديدًا مف األشكاؿ اليندسية التي حّمميا شكؿ حتى لـ يعد ألنواع ى

ِإنَُّه ُهَو ُيْبِدُئ  " دائمًا معاٍف عقائدية، بؿ وصوفية تجمت في األشكاؿ الوميضية الجاذبة النابذة التي ترمز إلى القدرة اإلليية
وكثيرًا ما يرتبط الخط العربي  كالمعاني الفنية التي تجمت في روعة التخطيط وتضافره، وفي روعة التمويف وتنسيقو.، " َوُيِعيدُ 

 بالزخرفة، فالقرابة واضحة بيف الخطوط الكوفية والزخرفة اليندسية، وبيف الخطوط المينة والزخرفة النباتية.

حدث أوليغ غرابار في كتابو الجديد، )تأمالت في الزخرفة( موضحًا تحوؿ الكتابة إلى عنصر زخرفي، وتحوؿ ىذه يت
شارات تحدد المنيؿ األساسي الذي نيؿ منو الفف اإلسالمي. وىو ما يخالؼ اآلراء الخاطئة الشائعة  العناصر إلى رموز وا 

إلبداع وتربطو بالفف التطبيقي وبالزخرفة. فيو يحاوؿ أف يطرح ىذه التي تضع الفف اإلسالمي في مرتبة أدنى مف مراتب ا
ليس الرقش العربي مجرد زخرفة، بؿ كاف لو وظيفة رمزية، ففي جميع أشكاؿ »المسألة بموضوعية العالـ الجمالي فيقوؿ: 

مة جميع مراتب التعبير ي في قھالرقش، يتبيف أف الرقش سواء أكاف ىندسيًا أونباتيًا، قد أخضع كميًا لمبادئ تجريدية 
الجمالي اإلسالمي، وىوما يعني أننا نقؼ أماـ بنية متحركة وليست ساكنة، وأماـ قالب يولد جممة تكوينات متآلفة، 

 فالعناصر الزخرفية ال يمكف وصفيا كوحدات منفصمة أو كيانات طبيعية خافية عمى أبصارنا.

 :ةالعربي الزخرفةأساليب 
 وبين أساسين في الرقش العربي:اعتمد الفنان المسمم أسم

وىو عمؿ ىندسي محض يقـو عمي تفريعات واشتقاقات للشكاؿ اليندسية األولية كالمثمث والمربع، الخيط العربي:  -1
وقد استخرج المثمث مف الدائرة بعد تقسيـ محيط الدائرة بالفرجار، كما رسمت النجـو في الرقش عمي مقياس الدائرة واشتقاقًا 

إف التشكالت اليندسية ماىي إال ثمره لتفكير رياضي قائـ عمى  .قًا مف الدائرة القدسية التي ترمز إلى الكوفمنيا، انطال

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura85-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura85-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura85-aya13.html
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الحساب الدقيؽ, والذي قد يتحوؿ إلى نوع مف الرسـو البيانية ال أفكار فمسفية، ومعاني روحية فمف خالؿ اإلطار التجريدي 
ينات تتكاثر وتتزايد متفرقة مرة ومجتمعو مرة وكأف ىناؾ روحًا ىائمة ىي تنطمؽ ىي مندفعة عبر الخطوط، فتؤلؼ بينيا تكو 

التي تمزج تمؾ التكوينات وتباعد بينيا ثـ تجمعيا مف جديد, وىذه التكوينات تكشؼ سر ما تتضمنو مف إمكانات وطاقات 
 ( يوضح نموذج مف الرقش اليندسي أو الخيطي وتحميمو.1والشكؿ رقـ )، بال حدود

 

 
 

 
 امع تحميمه ةأو الخيطي ةالهندسي زخارؼ( نموذج من ال1رقم ) شكل

النباتية إلى وىو عمي نوعيف، األوؿ ليف ولكنو مبني عمى أساس ىندسي تحولت فيو األشكاؿ  :الرقش النباتي
، والنوع الثاني يسمى الرمي وىو عمؿ تغمب عميو العفوية واالسترساؿ مستوحى مف النباتات وحدات زخرفية مجردة

، في رسـو القاشاني ف جدراف البيوت الدمشقية وسقوفياكاف يزيحيث  ،عروقيا، يستخدـ في الفف الذي يعرؼ ب"العجمي"و 
متاز بحسيا التأممي العالي وبرشاقتيا ولينوتيا وحركاتيا ذات البنية العضوية عبر إيقاعاتيا التي تقـو عمى تو ،والفسيسفاء

 .لمتأمؿ إحساسًا بالمطمؽ عبر استغراقات ال نيائية إيقاعيةالتكرار وامتدادات خطوطيا التي تمنح ا
مقتربًا بذلؾ مف عالـ الموسيقى ليكتسب خصائص الفنوف الزمانية  ؛ىذا النمط مف أنماط الفف التزييني المجرد 

 مًا حدساً ، متوسعالية الحساسيةلتنحسر أبجديات العالقات المكانية معبرًا عف حركة فكرية وروحية ذات قيمة استطيقية 
 سالمي والرقش العجمي.( يوضح نموذج مف الرقش الميف اإل3( ،)2والشكؿ رقـ )غنائيًا. 

 
 المين االسالمي لزخرفة( نموذج من ا2شكل رقم )



 لعدد العاشرا                                                                                  مجمة العمارة والفنوف     
 

677  

 

 

 
 ةالعجمي زخرفة( نموذج من ال3شكل رقم )

 في الفن االسالمي: الزخرفةفمسفة 
سي أو الخط الميف النباتي التعبير عف معنى الخالؽ، عمى شكؿ الرقش ىو ىذا التصوير الذي يحاوؿ عف طريؽ الخط اليند

أشكاؿ نجمية جاذبة نابذة، أو عمى شكؿ أشرطة نباتية ال بداية ليا وال نياية.  وفي كال النوعيف مف الرقش اليندسي 
ؿُ   والنباتي المورؽ، أشكاؿ، تنسجـ مع صفات اهلل التي وردت في كتابو الحكيـ " َواآْلِخُر َوالظَّاِىُر َواْلَباِطُف َوُىَو  ُىَو اأْلَوَّ

 ٣" الحديد ِبُكؿِّ َشْيٍء َعِميـٌ "

َأنََّيا َكْوَكٌب ُدرِّي  ُيوَقُد ِمْف المَُّو ُنوُر السََّماَواِت َواأْلَْرِض َمَثُؿ ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة ِفيَيا ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجُة كَ "  
ـْ َتْمَسْسُو َناٌر ُنوٌر َعمَ َشَجرَ  ى ُنوٍر َيْيِدي المَُّو ِلُنوِرِه َمْف َيَشاُء ٍة ُمَباَرَكٍة َزْيُتوَنٍة اَل َشْرِقيٍَّة واََل َغْرِبيٍَّة َيَكاُد َزْيُتَيا ُيِضيُء َوَلْو َل

 ٣٣ النور"  َوَيْضِرُب المَُّو اأْلَْمثَاَؿ ِلمنَّاِس َوالمَُّو ِبُكؿِّ َشْيٍء َعِميـٌ 
و انتقاؿ إلى مستوى القيمة الثقافية لمعمؿ الفني، إذ يمغي العالقة بيف الشيء ھإف االلتجاء إلى الرقش » يقوؿ غرابار  

المرئي وبيف داللتو العادية ومعناه المتداوؿ، وىكذا فإف الصورة تتغير كميًا عف أصميا، ووراء الوظيفة الظاىرية لمرقش يبدو 
لطابع الرمزي الكامؿ الذي يفرض نفسو عمينا، ولكنو يترؾ لنا حرية التفسير، وعمى ىذا فإف نسؽ كامؿ مف اإلشارات وا

 معاف كثيرة تبقى قائمة في الرقش العربي بانتظار تفسيرىا، مما يعطي الرقش قيمة تذوقية الحدود ليا.
ؿ النجمي األولي في الرقش اليندسي. لقد تمكف المصور اإلسالمي أف يتقرب مف اهلل تعالى بأسموب رائع فذ مبتدئًا مف الشك

ي مؤلفة مف مثمثيف واحد يمثؿ األرض قاعدتو إلى أسفؿ، وآخر يمثؿ السماء قاعدتو إلى أعمى ھفكانت النجمة السداسية و
(،أما النجمة الثمانية فيي مؤلفة مف  4وبتقاطعيما يشكالف وحدة السماء واألرض أي الوجود الواحد.كما بالشكؿ رقـ )

واحد يمثؿ الجيات األربع كالكعبة المشرفة واآلخر يمثؿ العناصر األربعة ) الماء والنار والتراب واليواء(، ومف مربعيف 
المربعيف يتألؼ رمز الكوف والوجود. ويتفرع عف كؿ مف النجمتيف نسيج مف الخيوط المتقاطعة مما يشكؿ مساحات مختمفة 

حدود لو، تسيطر عميو القوة االليية الممثمة في بؤرة النجمة التي تشع بنورىا تمثؿ بذاتيا رموز الكائنات واألشياء في عالـ ال
وسمطانيا عمى الكوف مف خالؿ الخيوط التي تسبح إلى ماال نياية، وقد يكوف الرقش النباتي )التوريؽ ( تسبيحًا اهلل تعالى، 

ار ھو تعبير عف دور مستمر، مرورًا بمظاىر الطبيعة الممثمة بعناصر نباتية فردوسية مف األوراؽ واألزھوذكرًا مستمرًا، و
والثمار، وتأكدت ىذه المعاني القرآنية بما أضيؼ عمى ىذه األشكاؿ الرقشية مف آيات كريمة، كرمت ىذا الرقش وكرمت 

مات التي تميز الفف االسالمي مثؿ اإليقاع والتكرار الخط الذي كتبت بو، وينتج عف الرقش مجموعة مف الخصائص والس
 والتناقض والتجريد وفيما يمي استعراض لبعض ىذه الخصائص :

 

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjwssSKh9_OAhXIWRoKHZSnAxAQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fislamqa.info%2Far%2F231114&usg=AFQjCNHw4-IU-v4-lFiGnhrBLXNymAhaqQ&sig2=pa5aLxagmrSMCnN4393_IA&bvm=bv.131286987,d.d2s
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjwssSKh9_OAhXIWRoKHZSnAxAQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fislamqa.info%2Far%2F231114&usg=AFQjCNHw4-IU-v4-lFiGnhrBLXNymAhaqQ&sig2=pa5aLxagmrSMCnN4393_IA&bvm=bv.131286987,d.d2s
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjwssSKh9_OAhXIWRoKHZSnAxAQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fislamqa.info%2Far%2F231114&usg=AFQjCNHw4-IU-v4-lFiGnhrBLXNymAhaqQ&sig2=pa5aLxagmrSMCnN4393_IA&bvm=bv.131286987,d.d2s
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 ( الشكل السداسي ناتج من تالقي مثمثين4شكل رقم )

 

 :Repetitionالتكرار -1
كرر كثؼ وركز وقنف وتفنف وبعد ىذا  ربما يتبادر إلى الذىف أف التكرار حميؼ الممؿ والرتابة، غير أف الفناف المسمـ حينما

لمتكرار مظاىر متعددة منيا البسيط و اتو ومواصفاتو ومقاساتو ونظميا فبدت أكثر ثراًء عما كانت وحدة واحدة، دكمو أنشأ وح
جديدة  ومنيا المعقد، ويتـ التكرار بانتظاـ في تماثؿ وتناظر وتبادؿ وتتابع أو تصغير وتكبير لنفس المفردة ليتـ تكويف وحدة

، وىو تكرار يحكمو أساس رياضي ومنطؽ عقمي فيولد والرقش العربي تمامًا، ويعد التكرار أىـ ما يميز الزخرفة اإلسالمية
فكمما زاد تكرار وحداتو زادت جمالياتو وترابطت ترابطًا وثيقًا، وتكرار العنصر عدة  ،إيقاعًا وأنغامًا زخرفية أكثر تعقيدًا وعمقاً 

 (5)ممحمة ويكسبو ثراًء وتنوعًا كما بالشكؿ رقـ مرات يحولو إلي 

 
 باختالؼ تركيبه (  تكرار العنصر في الفن االسالمي5شكل رقم )



 لعدد العاشرا                                                                                  مجمة العمارة والفنوف     
 

677  

 

 

 :Abstractionالتجريد -2
لي إسالمية في اتجاىاتيا المختمفة، فيو توجو ينقؿ المشاىد مف الرؤية البصرية إليمثؿ التجريد الحالة العامة لمزخارؼ ا

الشعور الالمحدود، بمعنى أنو ال يتعامؿ مع لوحة فنية بأبعاد محدودة وشعور ضيؽ، بؿ يشكؿ لوحة عالـ مف االحساس و 
عيف سالمي بالدراؾ الفف اإلإلي مساحات فضائية واسعة تشكمو حركة الخطوط، ويتـ إال منتيية ال تنتسب لعالـ المادة بؿ 

نما خرج إلى عالـ أعمي مف خالؿ  ،دفقد ظير التجريد ثنائي األبعا ،والخياؿ وليس إدراكًا بالممس ولـ يظير بشكؿ مجسـ وا 
 خطوطو المستقيمة والمنحنية والتي تظير جميًا مف خالؿ الرقش.

، وعمى ىذا فإف المعػاني كثيػرة تبقػى قائمػة فػي نظػـ التجريػد بانتظػار تفسػيرىا الفف االسالمى يترؾ حرية التفسيروالتجريد في 
،  ويعتبر التجريػد اليندسػي ىػو أكثػر الوسػائؿ لمتعبيػر عػف الروحانيػات اإلسػالمية ويتػوازف ياما يعطييا قيمة تذوقية ال حد لم

فييػػا كػػؿ مػػف البعػػديف الػػداخمي والخػػارجي لمفنػػاف )أي بػػيف الشػػكؿ واألرضػػية( وتعكػػس مػػا بػػداخؿ الفنػػاف اإلسػػالمي مػػف سػػموؾ 
 مرتبط باهلل .

 ،الصقًا عمية مستقاًل عف جوىره بؿ ىو تأكيد وشرح إلتماـ معناه إف الرقش العربي لـ يتخذ الوحدات الزخرفية شيئًا مضافاً 
مف خالؿ الرقش لتجريد ا( يوضح 6بؿ إف تمؾ الزخارؼ ليا وظائؼ شكمية وفمسفية ال تعد وال تحصى. والشكؿ رقـ )

 العربي

 
 

 

 Rhythmاإليقػػاع  -3
المنغمة لمخطوط والمساحات والكتؿ والزخارؼ  مف خالؿ وجود مجموعات مف المنظومات زخرفةاإليقاع جميًا في ال يظير

واأللواف، وىذه العناصر تشتمؿ عمى المبدأ األساسى لفكرة التكرار، وىى نفسيا األدوات المنظمة لمكتؿ والفراغات، وليست 
نتظاـ ييؽ والزفير بابات قمبو تحدث بانتظاـ ووحات الشغريبة عمي االنساف فيي مرتبطة بحياتو ويومو وأمسو وغده، فضر 

 وطرفة العيف بانتظاـ وىو إيقاع فطري فينا.

 (6شكل )
من خالل لتجريد ا 

 ةالعربي زخارؼال
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وفى الفكر التصميمى لمعمارة والفنوف اإلسالمية ارتبط اإليقاع بتكرار وحدة معينة فى نظاـ خاص سواء كانت ىذه الوحدة 
ـ السقؼ، ، كما فى نظـ إيوانات وبائكات الجوامع بصفوؼ مف األعمدة والعقود لعمرفية أو معمارية أو وحدة إنشائيةزخ

وكذلؾ فى إيقاعات القباب والمآذف فى تصميـ موحد مستمر، وكذلؾ فى إيقاعات األشكاؿ اليندسية التجريدية المتكررة 
 يقاع مف خالؿ الرقش العربي.( يوضح اإل7بالتبادؿ فى تصميـ الزخارؼ اليندسية اإلسالمية. والشكؿ رقـ )

 

 

 

 
 ل االيقاع.من خال  ةالعربي زخرفة( يوضح ال7شكل رقم )

  Contrastالتناقض  -4
يتحقؽ التناقض في الرقش العربي بالجمع بيف العنصر ونقيضو كما فى الجمع بيف الخطوط األفقية والرأسية، وبيف 

وبيف البارز والغائر، ومف خالؿ التصارع واإلخالؼ بيف متناقضيف أو أكثر يتأكد  ،المصمت والفارغ، وبيف الفراغات والكتؿ
العنصر ونقيضو، وقد استخدمت ىذه الخاصية فى تصميـ العمائر اإلسالمية بالجمع بيف الكتؿ والفراغات  لدى المتمقى

وبيف البارز والغائر وبيف الخطوط الراسية المستقيمة فى تصميـ المآذف والخطوط المنحنية الدائرية فى القباب، وكذلؾ بيف 
( يوضح الرقش 8والشكؿ رقـ ) فى تصميمات زخارؼ اآلربيسؾ.الخطوط اليندسية المستقيمة والخطوط الحرة المنحنية 

 .التناقضالعربي مف خالؿ ا
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 تناقضمن خالل ال ةالعربي زخرفة(  ال8شكل رقم )

 
ومف خالؿ الدراسة يتضح أف العمػؿ الفنػي العربػي يميػؿ إلػى التفاعػؿ االبػداعي والتقػدـ الفنػي. نظػرًا ألف القػوانيف التػي تحكػـ 

التجريد والتسطيح والتبسيط طميا قوانيف لممدارس الفنية الحديثة إضافٍة إلى أف الفنػاف  العربػي لػـ يقػـو بيػذه  ىذا العمؿ. مثؿ
األعماؿ رغبة ذاتية في لوحات معمقة. ولكنيا كانت رغبة لمتجميؿ المعماري واضافة صفات عدـ التشابو بالذات االلييػة فػي 

جميمػة تصػمح لمفنػوف التطبيقيػة سػواء زخرفػة أو نحػت أو زجػاج أو تعشػيؽ فػي  الخمؽ. فكاف البعد عف المحاكاة بخمؽ اشػكاالً 
 األخشاب. وىذا ما جعمنا نسرد في الدراسة لإلستفادة منيا في البحث.

 
دراسة لتكنولوجيا الطباعة بمسحوؽ الزجاج ومدى االستفادة منو في تصميـ أعماؿ عمى المسطحات  المحور الثاني:

 الزجاجية.
يمكف أف يساىـ بشكؿ خاصة  ةالحبيبات بصف المطبوعة بصير والمسطحات الزجاجية حات الزجاجية عامةً وتصميـ المسط

الرقش العربي( استمياـ ) ، حيث يمكف بالدراسة المستفيضة لعناصر الفف اإلسالميفي إعادة إحياء التراث اإلسالمي كبير
واالستفادة مف خصائصو المختمفة كالتكرار وااليقاع  بي،أفكار تصميمية متنوعة مستنبطة مف عناصر وجماليات الرقش العر 

واالستفادة منيـ في عمؿ تكوينات وتصميمات تنفذ بأسموب مف خالؿ محاكاة  العناصر الزخرفية اإلسالمية  والتناقض
أف توظؼ  ويمكف .الحرارية بواسطة مسحوؽ الزجاج، حيث تتميز ىذه التقنية بالسيولة واإلنتاج المتكرر الطباعة بالشاشة

 في العمارة الداخمية كمعمقات سواء قطعة واحدة أو نسخ متكررة .

 :  Print with Powder الطباعة بحبيبات الزجاج
 في مجاؿ الطباعة الطباعة بواسطة حبيبات الزجاج )مسحوؽ الزجاج(، مف أحدث التقنيات التي ظيرت في اآلونة األخيرة

، وىي تتـ مف خالؿ الشاشة الحرارية )الشبمونة(، ويجب أف تكوف الشاشة جيةمي المسطحات أو األلواح الزجالمطباعة ع
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( فتحة في البوصة المربعة، ليسمح بمرور الحبيبات مف 157-77الحرارية )الشبمونة( ذات مقاس مناسب يترواح بيف )
الزجاجي  بعد إتماـ عممية خالليا. وتتـ الطباعة عمى لوح زجاجي ويفضؿ أف يكوف ذا لوف فاتح أو شفاؼ، ثـ ينقؿ الموح 

 .ويتميز ىذا األسموب بالسيولة واالنتاج المتكررالطباعة بحرص ليحرؽ في الفرف. 
في ىذه الطريقة يمكف استخداـ حبيبات ذات لوف واحد، وال يمكف استخداـ أكثر مف لوف في المرة الواحدة إال إذا ٌحرقت 

 شكؿ رقـ )( يوضح مراحؿ وخطوات العمؿالطبقة األولى أواًل لضماف ثبات ىذه الحبيبات وال

 مراحل الطباعة بالمسحوؽ الزجاج :
 (9شكؿ رقـ ) اختيار تصميـ يجمع بيف الرقش اليندسي والرقش الرمي. -1
 .(17شكؿ رقـ ) تحويؿ التصميـ المموف إلى تصميـ )أبيض وأسود(، تضبيط درجات التبايف والسطوع -2
المناسب ليسمح بنقمو إلى الشبمونة 1الصورة إلى الشكؿ الشبكي ( وتحويؿ color separationعمؿ فصؿ ألواف ) -3

 .(11شكؿ رقـ ) الحرارية(
 .(12شكؿ رقـ ) إعداد شاشة حرارية )شبمونة( ثـ تصوير التصميـ عمييا وبيذا تكوف الشاشة جاىزة لمطباعة -4
ما بشرائو جاىزًا. -5  إعداد المسحوؽ الزجاجي إما بتكسير الزجاج وطحنو وا 
 الزجاجي الذي سيتـ الطباعة عميو، ووضع الشاشة الحرارية فوقو.تجييز الموح  -6
ياباً  -7  .(14(،)13شكؿ رقـ ) يتـ وضع كمية مف المسحوؽ عمي الشاشة الحرارية وسحبيا ذىابًا وا 
 .(15شكؿ رقـ ) يتـ إزالة الشاشة الحرارية بحرص مف عمي الموح الزجاجي -8
خؿ االفراف الخاصة بالزجاج وفي درجات حرارة مناسبة يؤخذ الموح الزجاجي وينقؿ بحرص تمييدًا لحرقو دا -9

 لمتثبيت.
 (16يخرج الموح الزجاجي بعد الحريؽ وبذلؾ يكوف جاىزًا لموضعو في الفراغ المعماري شكؿ رقـ ) -17
 

      
                                                

 

 
                                                 

 مع حجـ فتحات الشبمونة(( Pixelsالصورة )ط انق)حجـ  1

                       (9شكل رقم )
تصميم يجمع بين الرقش 
 الهندسي والرقش الرمي

 (10شكل رقم )
تصميم  إلىتحويل التصميم 

                       )أبيض وأسود(

 (11شكل رقم )
                       التصميم بعد فصل االلوان
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 ( مسطح زجاجي منفذ يالطباعة بمسحوؽ الزجاج16شكل رقم )

 (12شكل رقم )
 ة بعد تصويرهاالشاشة الحراري

 (13شكل رقم )
وضع مسحوؽ الزجاج عمي 

 الشاشة الحرارية

 (14شكل رقم )
ياباً   سحب المسحوؽ ذهابًا وا 

 (15شكل رقم )
 إزالة الشاشة بحرص من عمي الموح الزجاجي
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تعتمد العديد مف االتجاىات التصميمية لمفنوف اإلسالمية عمى الوحدات التكرارية والتي تدخؿ في العديد مف المجاالت 
لطباعة بمسحوؽ الزجاج في  تشكيؿ المسطحات الزجاجية تحمؿ الطابع االستخدامية والجمالية، ويمكف استخداـ تقنية ا

اإلسالمي وتوظؼ كوحدات متكررة في مجاؿ العمارة الداخمية كمعمقات وفواصؿ، ويعتبر التكويف التكراري أكثر مالءمة في 
ونماذج مف  ( توضح أمثمة لتوظيؼ المسطحات الزجاجية المطبوعة بمسحوؽ الزجاج،17ذلؾ اإلطار.والشكؿ رقـ )

 االستفادة مف خصائص التكرار.

 التصميم األول:
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 ( أمثمة لتوظيؼ المسطحات الزجاجية المطبوعة بمسحوؽ الزجاج17شكل رقم )

 التصميم الثاني:

 

 ( الشاشة الحرارية بعد تصوير التصميم عميها18شكل رقم )
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 ( توظيؼ التصميم في الفراغ المعماري19شكل رقم )

 

 

 الثالث: التصميم
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 التصميم  الرابع:

 

 

 

 نتػػػػػائج البحث:
نما تقـو عمى نظاـ تصميمي يستند الى حسابات رياضية تقـو عمى الدوائر إف الفنوف الزخرفية االسالمية إ -

والمربعات والمثمثات وىي بذلؾ تشتغؿ وفؽ قصديات الفناف المسمـ بحدسية منطقية وىي ترتبط بالتفكير العقمي 
 اإلليية.ي الذي يتوسـ التوحد مع الذات التأمم

عف  خاصة المممسية والشفافية الطباعة بمسحوؽ الزجاج أسموب جديد لمتصوير حيث يعكس قيمًا جمالية مختمفة -
 الطباعة باأللواف أو باألحبار وغيرىا مف المواد المستخدمة في الطباعة.

 بداع.ليساعد عمى فتح آفاؽ جديدة ل اجالزج مصمـوتطوعيا مف خالؿ استخداـ التكنولوجيا الحديثة  -
مف خالؿ الطباعة زجاجية ال المسطحات عمى الزخرفة العربيةتـ عمؿ دراسة تجريبية وتطبيقية إلظيار أثر  -

 بمسحوؽ الزجاج.

 توصيات البحث:
لممنتجات التوسع في دراسة التقنيات الحديثة المتطورة بيدؼ تطوير فنوف وصناعات الزجاج لتحقيؽ القيـ الجمالية  -

 في إطار الحفاظ عمى اليوية والثقافة اإلسالمية لممجتمع.
، صػػؿ إلػػى عمػػؽ فمسػػفة الفكػػر اإلسػػالميتوبنظػػرة متطػػورة ضػػرورة االىتمػػاـ بدراسػػة الفنػػوف اإلسػػالمية بػػرؤى جديػػدة  -

 وكيفية توظيفو لتحقيؽ األىداؼ الجمالية واالستخدامية لو.
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 المراجع:
، بيف التخيمي والمنطقي اإلسالميالمنظومة الحدسية في الفف ، بحث منشور، عمي شناوة وادي،حسيف عمي شناوة  -

 .2، العدد4مجمة مركز بابؿ لمدراسات االنسانية، المجمد
حال الصابوني، عمي السرميني، بحث منشور، ممخص الفف االسالمي في المشرؽ العربي منذ نشأتو حتى القرف  -

، 2،العدد25رية، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو اليندسية ،المجمد العاشر الميالدي في نماذج مف الفنوف الجدا
2779. 

 عفيؼ بينسي مدارات االبداع، الييئة العامة السورية لمكتاب ، وزارة الثقافة. -
معارؼ مجمة عممية محكمة كمية العمـو االجتماعية   بحث منشور، ،فمسفة الفف اإلسالمي، محمودي ذىبية -

 .14العدد 2713اكتوبر  8واالنسانية ، الجزائر ،السنة 
 .1997مصطفي عبد الرحيـ ، ظاىرة التكرار في الغنوف االسالمية ، الييئة العامة لمكتاب ، -
ىاني فوزي ، اسامة محمد شعباف، أثر القيـ التصميمية فى الفف اإلسالمى فى بناء الشخصية اإلبداعية، بحث  -

 .2777،منشور المؤتمر الدولي األوؿ لمحضارة والفنوف اإلسالمية
 الزجاج  اعتبارات تصميـ وتنفيذ المنتجات الفنية المشكمة بإعادة صير والء حامد محمد حمزه، بحث غير منشور، -

"Pate de verre" ،2716، رسالة دكتوراه. 
أثػػػر الفنػػوف الزخرفيػػة اإلسػػػالمية عمػػى تشػػكيؿ أعمػػػاؿ فنيػػة بإعػػادة صػػػير وليػػد أنسػػي أحمػػد، حسػػػاـ الػػديف نظمػػي،  -

 .2715المؤتمر األوؿ لمحضارة العربية والفنوف اإلسالمية،  بحث منشور،،" pâte de verrèحبيبات الزجاج 
 




