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 القيم الوظيفية للزجاج فى العمارة العضوية

 "دراسة لنماذج من أعمال فرانك لويد رايت "

 د/ أمجد محمد حسنى عبد الحليم محمد إمام م. أ.

 امعة حلوانج –ستاذ مساعد بكلية الفنون التطبيقية أ

amgadhokasha@yahoo.com  

 الملخص:

ي فلعضوي التصميم المعمارى فى القرن العشرين وذلك من خالل ابتكاره لالتجاه ا نرايت واحدا ممن أثروا ف ديع

 ج العالمىالحتيااالتصميم المعماري، وقد استخدم الزجاج بتقنيات وتصميمات متعددة لتحقيق الوظائف المطلوبة، وفى ظل 

إمكانية  فره منز دور الزجاج لما يوالمتزايد للطاقة وظهور اتجاه استغالل المصادر المستديمة والصديقة للبيئة يبر

ج أعمال ال نماذالكشف عن القيم الوظيفية للزجاج متناو دف البحثستهضوء الشمس خالل ساعات النهار، وياالستفادة من 

 رايت بالتحليل حيث قام باستخدام الزجاج في مختلف وظائف العمارة.

ستخدم يالمؤلف بالرصاص فى مساحات كبيرة لكنه لم ففى المنازل الخاصة )الفيالت( استخدم الزجاج المسطح أو 

لونة غيرة مصالتصميمات الزخرفية المعتادة، فامتاز بالتصميمات الهندسية مستخدما الزجاج عديم اللون مع مساحات 

من  ة كنوعمن النافذ العلويليسمح بمرور أكبر قدر من الضوء، وفى بعض األعمال يستخدم الزجاج الملون فى الجزء 

كما استخدم  ظليل للتحكم فى الضوء، وفى الفيالت داخل المدن استخدم النوافذ أعلى الجدران لتحقيق الخصوصية،الت

 نوافذ كافية. تحتويالزجاج لعمل مناور سماوية إلنارة الفراغات التى ال 

ل جاجية لعميب الزوفى المبانى متعددة الطوابق استخدم أيضا الزجاج فى النوافذ بمساحات كبيرة كما أنه استخدم األناب

زجاج ستخدام الواء باالجدران واألقبية والقباب مستغال قدرتها على إنفاذ وتشتيت الضوء، كما استخدم المناور السماوية س

دام ع مع استخالخشو العمارة الدينية فنجده يستخدم النوافذ الضيقة لتضفى جوا من المسطح أو البالطات الزجاجية، أما فى

 ة لجذبألوان قاتمة للزجاج باألسقف لذات الغرض، وفى نموذج آخر وظف مساحات الزجاج الملون فى خلفية المنص

 سالم. انتباه الحاضرين، كما أنه استخدم الزجاج كعنصر أساسى فى التشكيل المعمارى فى معبد ال

لتصميم افكرة  وقد خلص البحث لبيان دور الزجاج كخامة رئيسية فى عمارة رايت استخدمها بتقنيات متعددة لتتماشى مع

منها  دور كلووتحقق األهداف الوظيفية الستغالل اإلضاءة الطبيعية ويوصى باالهتمام بدراسة مختلف تقنيات الزجاج 

 لعمارة.لمع االهتمام بالقيم الوظيفية فى تصميم الزجاج الفنى  رة،العمالالستفادة من اإلضاءة الطبيعية فى 

 الكلمات المفتاحية:

 .مصمتة زجاجية بالطات مسطح، زجاج سماوية، إضاءة فتحة زجاجية، أنابيب بالرصاص، مؤلف زجاج
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