
 ثانًالجزء ال –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

DOI:                                                                                                                                                                      678 

االستفادة من القٌم الجمالٌة لفكر فرانك لوٌد راٌت فً الفتحات المعمارٌة والتصمٌم 

 الداخلً

Taking advantage of the aesthetic values of Frank Lloyd's thought in 

modern architectural slots 

 / مروة أحمد صادقم.د

 المعهد العالً للفنون التطبٌقٌة السادس من اكتوبر - الزجاج –مدرس 

 قرنً / وسام حسٌنم.د

 المعهد العالً للفنون التطبٌقٌة السادس من اكتوبر - الدٌكور –مدرس 

 مقدمة:

ٌعد المعماري فرانك لوٌد راٌت من اهم المعمارٌٌن فً العالم لما له من بصمات واضحة فً مسٌرة تطور العمارة 

 ) راٌت فرانك لوٌد راٌت(المعاصرة نتج عن ذلك اعمال فنٌة كثٌرة فً العمارة الداخلٌة والخارجٌة وٌالحظ فً اعمال 

Frank lioyd wright  المألوف وتحدٌد مالمح تلك التصمٌمات لقطع االثاث بحٌث وتصمٌماته تغٌرها المستمر عن

تتالئم مع التصمٌم العام للمبنً وبحٌث ٌتوافق الجمٌع وتتناغم العناصر المعمارٌة الخارجٌة مع عناصر التصمٌم الداخلً 

والشكل الداخلً واالثاث ،فقد خضعت العمارة منذ القرن العشرٌن لقواعد علمٌة واسالٌب جدٌدة من حٌث البناء الخارجً 

 لم تكن معروفة من قبل .

ساعد اكتشاف الزجاج والحدٌد واالسمنت وامكانٌة االستفادة منهم فً تنفٌذ اعمال معمارٌة جدٌدة لم تكن متوافرة قبل 

القرن التاسع عشر واعتبرت بذلك مرحلة حضارٌة جدٌدة لتطوٌر العمارة وٌهدف البحث الً تطبٌق فكر فرانك لوٌد راٌت 

صمٌم الفتحات المعمارٌة واالرضٌات واالستفادة منه فً تغٌٌر الحالة المعمارٌة المعاصرة وحل مشكلة عدم تطبٌق فً ت

 فكر فرانك لوٌد فً التصمٌم الداخلً وامكانٌة معالجة الفتحات باستخدام نظرٌاته وافكاره.

والحدٌد وتطبٌق فكر فرانك لوٌد فً التصمٌم تكمن فً التأكٌد علً اكتشاف امكانٌة االستفادة من الزجاج  :مشكلة البحث

للفتحات والتصمٌم الداخلً لالرضٌات ،وقطع االثاث وتغٌٌر الحالة المعمارٌة المعاصرة للتصمٌم الداخلً وامكانٌة معالجة 

 الفتحات المعمارٌة بالزجاج باستخدام نظرٌاته وافكاره.

المعماري فرنك لوٌد لالستفادة منها فً عمل افكار جدٌدة التوصل الً تحلٌل ومعالجة افكار وتصمٌمات  هدف البحث:

بتقنٌات البالطات الزجاجٌة الستخدامها فً العمارة المصرٌة الحدٌثة ولتحقٌق الهدف وحل مشكلة البحث تم دراسة 

فً  نظرٌات فرانك لوٌد وعمل تحلٌل للدراسات واالبتكارات التصمٌمٌة وعمل افكار جدٌدة ٌمكن تنفٌذها واستخدامها

 التصمٌم الداخلً واالثاث .ولحل مشكلة البحث وتحقٌق الهدف تمكن الباحث من دراسة االتً :

 دراسة عن فرانك لوٌد راٌت وافكاره ونظرٌاته . اوال:

ثانٌا : ابتكار تصمٌمات وافكار جدٌدة من خالل دراسة نظرٌات فرانك لوٌد وتنفٌذها بتقنٌات الزجاج الحدٌثة علً 

 ارٌة المعاصرة.الواجهات المعم

 ثالثا : نتائج البحث النظرٌة والتوصٌات . 

 الفتحات المعمارٌة –الزجاج  –التصمٌم  –الكلمات المفتاحٌة: القٌم الجمالٌة 
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Introduction: 

Architect Frank Lloyd Wright is one of the world's most important architects for his clear 

imprint on the evolution of contemporary architecture resulting in so many artistic works 

It also notes in Wright's works and designs its constant change from the familiar and the 

profiling of those designs for furniture cutting and interior design to conform to the overall 

design of the buildings 

To create a melody that corresponds to external architectural elements and interior design 

elements and furniture 

The twentieth century architecture has undergone several scientific bases, modern methods, 

technology and new materials that assume the shape of the traditional architecture and give a 

design thought to the exterior construction and the internal form of the building's parts. 

The problem of this research lies in the emphasis on discovering the possibility of taking 

advantage of the glass and iron in carrying out the architectural work and applying Frank 

Lloyd's thought in the design of the slots and modern interfaces and take advantage of it to 

change the contemporary architectural situation and apply the thought of Frank Lloyd in 

interior design and give The possibility to manipulate architectural slots with glass using his 

theories and ideas. 

Objective of the research: 

Come to analyze and manipulate the ideas and architectural designs of Lloyd's franc to take 

advantage of them in making new ideas with the techniques of glass tiles to be used in 

modern Egyptian architecture 

In order to achieve the objective and solve the research problem, Frank Lloyd's theories have 

been studied, analysis of studies, design innovations, and the work of new ideas that can be 

implemented and used in buildings and architectural interfaces. 

Keywords:  (Aesthetic values – Design – Glass – architectural slots) 

 

 المعماري فرانك لوٌد راٌت : -أ -اوال

وثٌق بالطبٌعة فقد كانت تتمٌز تصمٌماته بعالقة متٌنة باالرض ٌعتبر راٌت من المعمارٌٌن اللذٌن ارتبط عملهم بشكل 

والبٌئة المحٌطة ، كما كان ٌمثل تناغم رائع للجمال المعمارى بجمال الطبٌعة، وذلك من خالل تاثٌر الطبٌعة التى نشا بها ، 

متحدة االمرٌكٌة وقد م فً رٌتشالن سنتر فً والٌة )وسكون سٌن( فً الوالٌات ال1869راٌت مهندس معماري ولد عام 

امضً طفولته فً مزرعة والده وكان لولده االثر االكبر فً تكوٌن شخصٌته المعمارٌة وذهب الً والٌة وسكنسن حٌث 

اصبح قسٌسا وموسٌقٌا وقد كان فرانك اول ابنائه ، وكانت االم هً التً اختارت البنها ان ٌكون مهندسا عظٌما وبدأت 

غرفته بصور الكاتدرائٌات هذا باالضافة الً اسلوب تعلمه اي جانب حبه للموسٌقً والرسم تعده لذلك منذ صغره بتزٌٌن 

م حٌث كان ٌرٌد ان ٌتخصص فً الهندسة المعمارٌة لكن هذا التخصص لم 1884والفنون واالدب والتحق بالجامعة عام 

اخري لدراسة ما ٌرٌد فظل بها عدة  ٌكن موجودا فً جامعه وسكون سٌن وظروفه المادٌة لم تساعده باالتحاق باي جامعة

سنوات ٌدرس الهندسة التقنٌة بالرغم من عدم حبه  لها ثم تركها وتوجه الً شٌكاغو، لٌبحث عن عمل هناك ووجد عمال 

مواهبه فً مجال الهندسة وحبه للتجدٌد مما جعله ٌعمل 1فً شركة من اكبر شركات البناء واثبت نفسه فٌها من خالل

واشتهر بتمرده علً العمارة الكالسٌكٌة ومٌله الً التجدد المعتمد علً الخطوط االفقٌة والفتحات المعمارٌة بمكتب خاص 

 .  (1م 1909الكبٌرة وكان اول انجازاته تصمٌم المنزل الرٌفً فً شٌكاغو عام 
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 اهمٌة التصمٌم لدي فرانك لوٌد راٌت : -ب -اوال 

فً النظام تعد سمة انسانٌة اساسٌة ، فمعظم ما ٌقوم به االنسان من اعمال انما ٌتضمن التصمٌم عمل اساسً لكل انسان ، فالرغبة 

قدرا من التصمٌم ، فقد اعتبر التصمٌم فً عصرنا الحالى نظام انسانى اساسً واحد االسس الفنٌة لحٌاتنا المعاصرة وهذا ما اهتم به 

 . 2رة واالثاث والخزفالمعماري فرانك لوٌد راٌت ، حٌث امتد التصمٌم لٌشمل العما

تأثر فرانك بالموسٌقً فقد كان والده ٌعلمه الموسٌقً التً ساعدت علً تعبٌره عن افكاره فً حالة من االنسٌبابٌة كأنها 

 معزوفة ٌتقنها راٌت وٌظهر اثارها فً اعماله.

 
 اسباب تمٌز تصمٌم فرانك لوٌد راٌت: -ج -اوال 

ذا التأثر الكبٌر فً اعماله المعمارٌة واسلوبه فً التصمٌم للمبانً والتصمٌم تأثر فرانك لوٌد بالطبٌعة حوله وظهر ه

الداخلً واالثاث ووحدات االضاءة وتمٌزه بتصمٌم النوافذ بالزجاج الملون والتصمٌم الممٌز لها ، مما جعله مختلفا فً 

من وحٌها مبانٌه الطبٌعٌة فسمً  تصمٌماته ، فرانك ٌقضً الصٌف فً مزرعة العائلة فقد نشأ فً حرٌة الطبٌعة ٌبتدع

عمارته بالعمارة العضوٌة وهو ما ٌقصد بتطوٌر الشكل المعماري للمبنً وبنائه تبعا للبٌئة المحٌطة، كما كان ٌقوم بتصمٌم 

 واختٌار موقع كل من االبواب والنوافذ واحتاللها مساحة كبٌرة من اعماله وجعلها تحتل مكانه بارزة فى التصمٌم لمبانٌه ،

ومن اقواله" ان الجزء للجزء كما ان الجزء للكل وال ٌعٌش الشئ اال ٌتوحد الكل وحٌن ٌصبح كل من القالب والوظٌفة 

شٌئا واحدا حٌنئذ تذوب فٌه روح الحٌاة " فمثل هذه االفكار كانت طبٌعٌة بالنسبة لراٌت فكلما عظمت العوائق عظمت 

الدراسة الدائبة للطبٌعة هً سر كل فالح ولقد استحوذت علً سر الطبٌعة له القدرة علً التغلب علٌها ،فقد كان ٌقول " ان 

 ( الذي ٌوضح االرضٌات فً منزل جون ستور . 1كما فً الشكل رقم   3بصٌرة نفاذة وقدرة علً التفكٌر ممتزجا بالخٌال 

        

 1923بمنزل جون ستور ( ٌوضح تصمٌم احدي االرضٌات بفكر المعماري فرانك لوٌد وتطبٌقها 1شكل رقم 

 

اهتم راٌت كثٌرا بالطبٌعٌة والعمارة والفن العضوي فً الحٌاة والنظرٌة العضوٌة فً العمارة ومن اقواله "ان االستعمال 

الصحٌح والتفسٌر السلٌم لكلمة طبٌعٌة " هً الطابع الكامن المتأصل فً الشئ نفسه وهً تعنً المبادئ االساسٌة التً 

وتعطً الحٌاة شكلها وطابعها واعتمدت ثقافة راٌت علً تجاربه العملٌة بالمكاتب اكثر منها علً تمثل فً كل شئ حً 

 التعلم االمر الذي جعل منه معمارٌا ذو طابع ممٌز ،ومن اهم مبادئه جمٌع اعمال الفنون الزخرفٌة واضافتها برؤٌة جدٌدة

_________________________________________________________ 

 17ص  -1967القاهرة  –الهٌئة العامة للكتاب  –فرانك لوٌد راٌت  –محمد حماد  -1

 م2000-د/اسماعٌل شوقى اسماعٌل التصمٌم عناصره واسسه فى الفن التشكٌلى  -2

 -1967القاهرة  –دار النهضة العربٌة  –فرانك لوٌد راٌت  –د/ محمد توفٌق محمود  -3
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على العمارة تتوافر فٌها كل من المالئمة والنسب والتوافق التً ٌنتج عنها جمٌعا الرسوخ ،والمرونة فً التصمٌم والتغٌٌر 

للوظٌفة واستخدامه للتدعٌمات الخرسانٌة واستعمال البروزات للخروج عن المألوف وتصمٌم المبنً من الداخل الً 

ج والذى اظهر فٌهم اعجابه للطبٌعة ومدي  -ب -( أ2ٌة للزجاج شكل رقم الخارج ولٌس بالعكس كما فً الفتحات المعمار

تأثره بها فً تصمٌماته واستخدام الزجاج والمواد علً صورتها فً الطبٌعة فجمال الخشب فً كونه خشبا وجمال الطوب 

ة اقرب الً فً كونه طوب دون اضافة اي شئ علٌه ، كما انه عمل على وجود فراغات مفتوحة اكثر وجعل العالق

 . 4الطبٌعة بسبب استعمال الزجاج 

 

وتصمٌم مقترح لمعالجة الفتحات المعمارٌة بصورة  -احد معالجات المعماري فرانك لوٌد الحدي الفتحات المعمارٌة بالزجاج   ( ب2شكل رقم 

 حدٌثة من خالل فكر راٌت 

          

 الحدي الفتحات المعمارٌة بالزجاج الملون ( أ توضح احد معالجات المعماري فرانك لوٌد2شكل رقم 

 
 اوال : التكنولوجٌا فً اعمال فرانك لوٌد راٌت :

فرانك لوٌد راٌت تمٌز فً مجال تكنولوجٌا العصر الحدٌث ففً اوائل حٌاته العملٌة ادرك اهمٌة التكنولوجٌا  للعمارة 

التصمٌم واالبتكار حٌث ان التكنولوجٌا فى ادوات  باعتبار ان لها تاثٌر تستطٌع من خاللها تحرر الفنان الً حرٌة فى

البناء اداة جدٌدة فً ٌد الفنان ٌمكن ان ٌساء استخدامها كما حدث فً اوائل القرن التاسع عشر وذلك باستخدامها فً تكرار 

فكٌر فً ومن خالل هذه الدراسة امكن ان نعمل على الت 5االشكال القدٌمة وخلط الطرز دون ان ٌتواجد لها طابع خاص

 تصمٌم من وحً وفلسفة فرانك لوٌد راٌت وابداعاته .

 

____________________________________ 

4-David a.hankes, the decorative designs of frank lioyd wright 1979- new york 

 764ص –فرانك لوٌد راٌت  –العمارة فً القرن العشرٌن  –عرفان سامً -5
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 1909( ج توضح احد معالجات المعماري فرانك لوٌد الحدي الفتحات المعمارٌة بالحدٌد والزجاج منزل توماس البراري  2شكل رقم 

 

 ثانٌا: ابتكار تصمٌمات وافكار جدٌدة من خالل نظرٌات فرانك لوٌد راٌت :

 الفكر االبداعً فً العمارة والتصمٌم الداخلً :

من اهم شروط االبداع ان ٌكون جدٌدا فً االطار المكانً والزمانً المرتبط به و ٌكون جدٌد فً العالقات والمكونات 

المحققة  فً التصمٌم . والمعاصرة كونها ال ترتبط بالمكان او الزمان قد تتسم بعالمٌة االستجابة لعدم مرجعٌتها الواضحة 

معاٌٌر العلمٌة اوالحكم علً االنتاج الفنى وخاصة فً العمارة والفتحات الخارجٌة لتراث ما وٌبقً المحك لمدي مالئمتها لل

والتصمٌم الداخلً. والمعاصرة فً التصمٌم تعنً البعد عن النمطٌة السائدة تبعا للزمان او المكان وٌعتبر التجدٌد هو الحد 

فهً قدرة المصمم علً انتاج افكار جدٌدة مع االدنً من االبداع كونه ال ٌحمل صفات مطلقة ،اما االصالة فً التصمٌم 

احترام اسس وقٌم ومبادئ قومٌته فااللتزام ال ٌحد من االبداع وال ٌقٌده وسمة االصالة فً الناتج االبداعً تعنً اولوٌة 

لفنً فاالصاله مجال الفكر االنسانً وندرة تكرار الحدوث وعدم االعتٌاد علً مواجهة مثل هذا النتاج االظهور فً الزمان ودخول 

ٌعتبرها البعض مرادف لالبداع والسمة االساسٌة له فهً بذلك تعبر عن الجوهر الفكري للموروث من خالل نبوغ االفكار من 

.ومن خالل الدراسة امكن الحصول 6المصمم فهو ٌمتلك سمة االرتباط الوجدانً بتارٌخ هوٌة مجتمعه والقادر علً محاكاتها فكرٌا

ب ٌوضح مسقط  –( أ 4ٌمٌة مستوحاه من اسلوب وفكر فرانك لوٌد راٌت كمعالجات لالرضٌات, الشكل رقم علً عدة افكار تصم

 داخلً الحد المواقع المعمارٌة الداخلٌة ,اما الشكل رقم ب( ٌوضح احد التصمٌمات فى االرضٌات .

 

 

 ) أ( 4شكل رقم 
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  الحدي التصمٌمات السجاد( ب توضح احد معالجات المعماري فرانك لوٌد 4شكل رقم )

ونالحظ ان فرانك لوٌد راٌت اعتمد على تاكٌد الخطوط االفقٌة فى تصمٌم واجهات المبانً وارتباط المبنً باالرض حٌث 

تدل الخطوط االفقٌة علً الراحة واالتساع ، كما استخدم راٌت الخامات الطبٌعٌة فً تصمٌماته واٌضا استخدام السجاد 

زة ، واعتمد علً التهوٌة الطبٌعٌة من خالل النوافذ الموجودة بتصمٌمات المبانً بتوزٌع متناسق بخطوط تصمٌمٌة متمٌ

والوان ممٌزة مما ٌضفً على المنزل طابع لخطوط راٌت الممٌزة والربط بٌن كل من التصمٌم الخارجً للمبنً والتصمٌم 

لفتحات واالسقف والكتلة المعمارٌة الخارجٌة ج ( ٌوضح العالقة بٌن ا –ب  -) أ5,والشكل رقم  7الداخلً واالثاث

 واجدارٌات الملونة  فً اعماله .

 

 

أ توضح طابع لخطوط راٌت الممٌزة والربط بٌن كل من التصمٌم الداخلً واالثاث ووحدات االضاءة من الزجاج الملون واهمٌة -5شكل رقم

 على التصمٌم الداخلً. تصمٌم الفتحات المعمارٌة فى تصمٌم المبنً الخارجى وانعكاس ذلك

_________________________________________________ 

 م.1979د/ توفٌق احمد عبد الجواد تارٌخ العمارة الحدٌثة فً القرن العشرٌن الجزء الرابع -6
 محمد حماد –مرجع سابق -7
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الطبٌعة والربط بٌن تصمٌم المبنً والطبٌعة وٌظهر  توضح ان راٌت اعتمد فً تصمٌماته على الخامات -) ب(  لمنزل كاوفمان5شكل رقم 

المنزل مع الطبٌعة المحٌطة 
8 

 

 )ج( توضح تصمٌم لفرانك لوٌد راٌت لفتحات معمارٌة ملونة  5شكل رقم 

8-David larkin&Bruce ‘ frank lioyd wright’ – the master works –new york – p 65 

 

 االستفادة من خطوط فرانك لوٌد راٌت فً تصمٌم وحدات االثاث " الكرسً "ب ( فتوضح مدي  –) أ  6اما االشكال 

 بالتصمٌم الداخلً وتصمٌم المبنً الخارجً ,واتقان اللون فً الشكل . وعالقتها



 ثانًالجزء ال –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

796 

 

 ) أ ( توضح قطع اثاث ممٌزة لفكر فرانك لوٌد واهمٌة استخدام اللون بتصمٌم القطع 6شكل 

 

 ووحدة اضاءة بفكر فرانك لوٌد واهٌمة الربط بٌن الخطوط التصمٌمة الممٌزة العماله) ب( ٌوضح تصمٌم كرسً  6شكل 

 

ب ( بعض االفكار للمسقط االفقى لفٌال وعمل التصمٌمات من البالطات  –)أ  7من نتائج البحث كذلك الشكل رقم 

 المزججه له من وحً وفكر فرانك لوٌد راٌت من تصمٌم الباحثة .
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 التصمٌم المقترح الرضٌات لمسقط افقى لفٌال بالبالطات الزجاجٌة الملونة بفكر فرانك لوٌد راٌت )أ( ٌوضح 7شكل رقم 

 

 

 )ب( توضح تصمٌم منفذ بالبالطات الزجاجٌة الملونة بتصمٌم من فكر وخطوط فرانك لوٌد راٌت 7شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطوط التصمٌمٌة لفكر المعماري فرانك لوٌد راٌت)أ ( ٌوضح تصمٌمات لمكتبات بتصمٌمات حدٌثة بها احدى  8شكل 
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 ) ب( ٌوضح عالقة الخط بالكتلة واللون فً تصمٌم مكتبة حدٌثة فً الفٌال 8شكل 

ب( ٌوضح الخطوط االفقٌة والرأسٌة فً فكر راٌت واالستفادة منها فً عمل وحدات تصمٌم داخلً "  –) أ  8وشكل 

 ٌم اللون والكتلة والحجم وعالقتهم بالجدار اللونى الخلفى .مكتبات " مستفٌد من كل عناصر التصم

 

 )أ ( ٌوضح تصمٌم بالزجاج لوحدات اضاءة بتجلٌد لغرفة نوم باحدي الخطوط التصمٌمٌة لفكر فرانك لوٌد راٌت 9شكل رقم 

 

 )ب ( توضح تصمٌم تجرٌدى للخطوط واستخدامها بالتصمٌم الداخلى كمعالجة تصمٌمة 9شكل رقم 

ب( فٌوضح استخدام الزجاج فً وحدات االضاءة باسلوب تصمٌم فرانك لوٌد راٌت مستفٌدا بالخامات  –)ا  9الشكل رقم 

 الحدٌثة فً التنفٌذ خاصة الجدارٌات ووحدات االضاءة من تصمٌم الباحثة . 
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 ثالثا النتائج النظرٌة والتوصٌات :

تصمٌم العمارة تنقص من قدرها بدال من ان تزٌده وتطبٌق البساطة توصل الباحث الى ان البعد عن الزخارف المفتعلة فً 

فى التصمٌم الداخلى ٌاكد علً نجاح الفكر المعمارى من الداخل والخارج فكرا متوازنا حدٌث وهذا ما تحقق من مالئمة 

 التصمٌمات وقطع اثاث راٌت مع تصمٌم المبنً حٌث تناغم العمارة مع التصمٌم الداخلً .

صل الً تحلٌل ومعالجة لبعض من تصمٌمات المعمارى فرانك لوٌد راٌت واالستفادة منها فً تصمٌم البالطات امكن التو

 المزججه لالرضٌات .

تاكد ان البساطة فى التصمٌم المعماري والعمل علً ربط التصمٌم الداخلى واالعمال الفنٌة به مع استخدام الخامات 

 ى وتقبله وكان ذلك من اهم عوامل نجاح المصمم المعماري فرانك لوٌد راٌت .الطبٌعٌة ٌعمل على نجاح الفكر التصمٌم

 التوصٌات 

 توصً الدارسة بتطبٌق لفكر فرانك لوٌد راٌت فى التصمٌمات الحدٌثة بالمسكن المعاصر . -1

الفتحات االستفادة من القٌم الجمالٌة ونظرٌات المعماري فرانك لوٌد راٌت فً التصمٌم الداخلً وامكانٌة معالجة  -2

 المعمارٌة بالزجاج لما له من تقنٌات متعددة .

 . حدٌد فً تنفٌذ التصمٌمات الحدٌثةالتاكٌد على امكانٌة االستفادة من خامة الزجاج وال -3

 .وارتباطها بالبٌئة المحٌطةاهمٌة استخدام الطبٌعٌة فى التصمٌم الداخلً المعاصر  -4
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