
جملة العامرة والتخطيط، م28)1(، ص ص 103-128،  الرياض ) 2016م / 1437هـ (

103

تطور استخدام الزجاج يف العامرة

ربا حممد العلوش
عضو هيئة تعليمية - كلية اهلندسة املعامرية - جامعة دمشق

archrubaaloosh@yahoo.com

قدم للنرش يف 1435/6/9هـ ؛ وقبل للنرش يف 1435/7/27هـ
تزيينيَّة  ر استخدامه من أغراض  ثمَّ تطوَّ بداياته، ومن  النادرة يف  التحف  الزجاج من  البحث.  كان  ملخص 
عىل اجلدران واألسقف إىل استخدامه يف النوافذ لتمكني الضوء من الوصول إىل الفراغات املعتمة الكبرية يف 
ة نقية  ة بألوانه البهيَّة بوصفه مادَّ ن إىل العامَّ الكنائس والكاتدرائيات. ثم قدمت العامرة القوطيَّة الزجاج امللوَّ
القرن  الزجاجية يف  املستنبتات  إىل  الكبرية وصوالً  املعارض األوروبية  الزجاج يف  للنوافذ، وانترش استخدام 
السابع عرش والثامن عرش امليالدي، ومن ثم ظهور املباين العامة الكبرية ذات املجازات الواسعة التي ساعدت 
مثلها  التي  الصناعية  العامرة  تقنية  تعتمد  مباين  فقدمت  التاسع عرش  القرن  الصناعية عىل ظهورها يف  الثورة 
الطراز الدويل، وكانت الواجهات الزجاجية هي أغلب واجهات مبانيه، واعتمد مطورو هذا الطراز ومصمموه 
عىل األلواح الزجاجية بوصفها مادة معامرية أساسية، وعندها ركز املعامريون أكثر فأكثر عىل التالعب بالظل 
لتلبية  األخرية  العقود  خالل  خاص  وبشكل  الزجاج  أنواع  تطوير  إىل  إضافة  والرؤية،  واالنعكاس  والنور 
املتطلبات املعامرية والبيئية واإلنشائية كافة؛ لذلك يقدم هذا املقال دراسة لتطور استخدام الزجاج يف العامرة 
من خالل عرض ازدهاره والنكسات التي مر فيها وصوالً إىل الواجهات الزجاجية احلديثة )اجلدران الستارية 
من  األخرية  السنوات  خالل  كبري  بشكل  الزجاجية  الواجهات  تطورت   .)Glass Curtain Wall( الزجاجية( 
املطلوب، ومن  املعامري  التي تظهر مرونة توافق الشكل  العالية يف صناعته  الزجاج والتقنية  ناحية نوع مادة 
تطورت  كام  واملتطلبات،  الظروف  خمتلف  لتالئم  الذكية  بالواجهات  ممثلة  املستخدمة  التقنيات  تطور  ناحية 
أساليب التصميم املعامري، ومن األمثلة العاملية التي جتسد هذا التطور hearst tower و Nord Lb Building و 
Media Wall و London Hall وبرج خليفة وبرج اململكة وأبراج البحر ومبنى بنك مسقط اجلديد. تنبع أمهية 

املقال من كونه يستعرض جزءًا مهاًم من تاريخ استخدام الزجاج يف العامرة هيم الباحثني واملهتمني بالزجاج 
من معامريني ومؤرخني، ويلقي الضوء عىل تأثريه عىل الطابع املعامري للمباين. هيدف املقال إىل رصد تطور 
استخدام مادة الزجاج يف العامرة عرب العصور بشكل عام، وعرض تطور تقنيات استخدامها يف العامرة، وتتبع 
أهم املباين التي استخدم فيها الزجاج منذ القديم وصوالً إىل الستارة الزجاجية بفرتة احلداثة والروح اجلديدة 
التي أعطتها هلذه املباين، والتوصل إىل تلخيص املراحل املهمة لتطور استخدامها يف العامرة ووصفها لتكون 

مرجعًا مبسطًا للمعامريني والدارسني ومنطلقًا لدراسات أعمق يف هذا املجال.

الكلامت املفتاحية: الزجاج يف العامرة، العامرة احلديثة، الواجهات الزجاجية، الواجهات الذكية.

مقالة استعراضية
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املقدمة
يف  ظهـرت  التـي  العـامرة  نظريـات  عكسـت 
ويف  الزخرفـة  يف  الدارجـة  املفاهيـم  املـايض  القـرن 
غنـى الواجهـات بالعنـارص املعامرية، ونادت بالشـكل 

والرمزيـة.
 ويف ظـل التطور احلديـث والتكنولوجيا املتقدمة 
العـامرة فكـرًا تصميميـًا واضحـًا مسـتحدثة  أخـذت 
اخلصوصيـة  جتاهلـت  جديـدة  ونظريـات  أشـكاالً 
الرتاثيـة واملحليـة، ورافـق ذلك جتسـيد مفـرط للتقنية 
العاليـة يف اإلنشـاء واملـواد، فظهـرت مبـاٍن بسـطوح 

صقيلـة وكتـل رصحيـة مغلفـة بالزجـاج .1
فكانـت الرغبـة يف اسـتخدام الشـفافية يف أغلفـة 
املبـاين هي املحـرك األسـاس لتطوير أنـواع جديدة من 
الواجهـات، فأخـذت النوافـذ الزجاجيـة تكـرب شـيئًا 
فشـيئًا حتـى أصبحت متتـد من األرض حتى السـقف، 
لتصبـح سـتارة زجاجية مسـتقلة عن اهليكل اإلنشـائي 
 Glass( تعرف اآلن باسـم اجلـدران السـتارية الزجاجية

.)Curtain Wall

وكأي جتربـة مرَّ اسـتخدام الزجـاج يف الواجهات 
تـم  التقنـي  والتطـور  اخلـربة  وبازديـاد  بنكسـات، 
بشـكل  الزجاجيـة  الواجهـات  السـتخدام  التوصـل 
أمثـل لتحقيق الفائـدة والراحة واجلـدوى االقتصادية.

1- تطور استخدام الزجاج يف العامرة:

1-1  ثقافــة اســتخدام الزجــاج يف رشقــي البحــر 
األبيــض املتوســط:

كانـت صناعـة الزجـاج يف فـرتة مـا قبـل امليـالد 
حمـدودة وغامضـة وُمقتـِرة عـىل الكهنـة والسـحرة، 
وكانـت األواين والقطـع الزجاجيـة تعتـرب جموهـرات 
وحتفـًا زجاجيـة نـادرة يمتلكهـا األغنيـاء فقـط بديـاًل 
لألحجـار الكريمـة. ثـم أصبح الزجـاج عديـم اللون 
بمتنـاول  املألـوف  عـن  وخروجـه  النـادرة  بشـفافيته 
م  عامـة مواطنـي اإلمرباطوريـة يف 40 بعد امليـالد، فُقدِّ
.)Wigginton,1996(  الزجـاج إىل العـامرة يف هذه الفـرتة
امللـون أيضـًا ألغـراض  الزجـاج  كـام اسـتخدم 
تزيينيـة يف األبنية اخلاصة والعامة عـىل كل من اجلدران 
البيزنطيـة.  الكنائـس  يف  واألسـقف  واألرضيـات 
فازدهـر اسـتخدام الزجاج يف القرن الرابـع امليالدي يف 
عامرة األبنية الدينية يف روما، وسـاعدت شـمس البحر 
األبيـض املتوسـط القويـة مع الزجـاج امللـون يف إبداع 
الكنائـس.  التوراتيـة ضمـن  للقصـص  رائـع  عـرض 
وتعتـرب كنيسـة القديـس بـول يف القسـطنطينية، التـي 
بنيـت عـام 337 بعـد امليـالد مثـاالً جيـدًا السـتخدام 

.)Elkadi,H.2006( الزجـاج امللـون يف الكنائـس
الزجـاج  مـن  نوافـذ  صنـع  تقنيـات  أسسـت 
امللـون يف أوروبـا بالقـرن الثـاين عـرش للكاتدرائيـات 
والكنائـس التـي كانـت مـن أوىل املباين التـي احتاجت 

التزجيـج. إىل 
كاتدرائيـة  الفـرتة  لتلـك  األمثلـة  أهـم  ومـن 
كـام   ،)1( رقـم  الشـكل  انظـر  باريـس،  يف   Denis

1- اسـتخدمت كلمـة ‘‘glesum’’ ألول مـرة يف أملانيـا لتعـربِّ عـن الزجـاج 
.’glass‘ وهـي تعنـي ‘‘شـفاف’’ ومنهـا جـاءت كلمـة
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البلقـان كنائـس  نوافـذ  يف  امللـون  الزجـاج  اسـتخدم 
.)Central Balkans. Wigginton,1996 (

1-2  الزجاج يف العامرة القوطية:
ر طـراز العـامرة القوطيـة2  يف القـرن الثالث  حـرَّ
إنشـائي،  دعـم  ركائـز  كوهنـا  مـن  اجلـدران  عـرش 
فاسـتطاع إحـداث ثقـوب يف اجلـدران مكنـت وصول 
سـابقًا املعتمـة  الداخليـة  الفراغـات  إىل  الضـوء 
)Wigginton,1996(، ومـن أشـهر األمثلـة عـن الزجـاج 

حيـث  )1352م(،   Antwerp كاتدرائيـة  ن  امللـوَّ
املدخـل  واجهـة  يف  كبـري  بشـكل  الزجـاج  اسـتخدم 
)Elkadi,H.2006(، والنوافـذ بشـكل الزهـور لكاتدرائية 

 ،)2( رقـم  الشـكل  )1194-1250م(   Strasbourg

الشـكل  )1194-1220م(   Chartres وكاتدرائيـة 
.)Patterson,2008(  )3( رقـم 

2- العـامرة القوطيـة هي مرحلـة من العـامرة األوروبية التي متيزت بأشـكال 
هندسـية وبتعبرييـة مميـزة وجديـدة يف أواخر القـرون الوسـطى وبخاصة من 

منتصـف القـرن الثاين عـرش امليـالدي إىل نحو عـام 1400 للميالد.

 

الشـكل رقم  )1(: الزجـاج امللون يف كاتدرائيـة Denis يف باريس 
)Wigginton,1996(

  Strasbourg لكاتدرائيـة  الزهـور  نوافـذ   :)2( رقـم  الشـكل 
)Wigginton,1996(

  Chartres الشـكل رقـم )3(: نوافـذ بشـكل الزهـور لكاتدرائيـة
)Wigginton,1996(

كان ابتكار املسـتنبتات botanic gardens يف أوروبا 
تطويـرًا مهـاًم آخـر يف أواخـر القـرن السـادس عـرش 
امليـالدي )Elkadi, H., 2006(، حيـث تطلبـت النباتـات 
مستكشـفني  قبـل  مـن  إحضارهـا  تـم  التـي  الغريبـة 
أوروبيـني رعايـة خاصة وهنا تـم إدراك أمهيـة الزجاج 
يف األداء احلـراري وهـو مـا قـاد بطريـق الصدفـة إىل 
تطوير املسـتنبتات وصـوالً إىل البيـوت الزجاجيَّة ملزيد 

مـن التحكـم بالبيئـة والضوء.
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1-3  انتشار استخدام الزجاج يف العامرة:
بوصـول  امليـالدي  عـرش  السـابع  القـرن  متيَّـز 
 .)Hix,1996( اسـتخدام الزجاج لكافة طبقات املجتمـع
وأدَّى االهتـامم باإلضـاءة يف ذلـك الوقـت إىل ابتـكار 
فكـرة إمالـة الزجـاج للحصـول عـىل كميـة أكـرب مـن 

.)Wigginton,1996( الشـمس  ضـوء 
إىل  ل  التحـوُّ الزجـاج  صناعـة  ـن  حَتسُّ ل  وسـهَّ
عـرش  الثامـن  القـرن  أوائـل  يف  الزجاجيـة  البيـوت 
نحـو  هـة  ُموجَّ كبـرية  زجاجيـة  بواجهـات  امليـالدي 

.)Elkadi,H.2006( اجلنـوب 
العطاريـن  حديقـة  مسـتنبت  تصميـم  فأظهـر 
عـام   Chelsea تشـيليس  يف   Apothecaries’ Garden

1751م بيتـًا كبـريًا ذا أجنحـٍة عـىل كال اجلانبـني ذات 
ُتسـتخَدم  ومل   .˚45 بزاويـة  مائلـٍة  زجاجيـٍة  سـقوٍف 
النباتـات  لرتبيـة  الفـرتة  تلـك  يف  الزجاجيـة  البيـوت 
فقـط بـل اسـُتخِدَمت أيضـًا بوصفهـا فراغـات ثقافية 
 Leyden University ليـدن  جامعـة  يف  كـام  ودراسـية 

.)Wigginton,1996(

ر إضـايف عـىل الطريقـة األسـطوانية  ـن تطـوُّ مكَّ
يف صناعـة الزجـاج، يف القـرن التاسـع عـرش امليالدي، 
مـن إنتـاج ألـواح زجاجيَّـة كبـرية، وهو ما سـاعد عىل 
تطـور البيـوت الزجاجيـة )Wigginton,1996(، وتوّسـع 
ر املعـارض الكبريِة  اسـتخدامها بشـكل كبري مـع تطـوُّ
مثـل معـرض Palais de Machines يف فرنسـا 1889م 
الكريسـتال  وقـر   ،)Schittich,1999(  )4( الشـكل 
Crystal Palace يف إنكلـرتا 1852م، الشـكل رقم )5(.

فريـدة  الزجاجيـة  البيـوت  عـامرة  فكانـت 
واختلـف تصميمهـا اهلنـديس متامًا عـن نـامذج العامرة 
مسـتنبت ذلـك  عـىل  مثـال  وأفضـل  الكالسـيكية، 

النباتيـة  احلدائـق  يف   ،)6( رقـم  الشـكل   Palm House

متيـز  الـذي   ،)Wigginton,1996( بريطانيـا  يف  امللكيـة 
بأناقـة التصميـم وباسـتخدام ألـواح الزجـاج الكبـرية 

املتـني. املعـدين  واإلنشـاء 
ـًة  )خاصَّ املبـاين  مـن  جديـدة  أنـواع  ظهـور  إّن 
يف البلـدان الصناعيَّـة( يف النصـف األول مـن القـرن 
التاسـع عـرش امليـالدي مثـل مبـاين السـكك احلديديَّة

 

 

الشكل رقم  )4(:

الشكل رقم  )5(:

Palais de Machines )Schittich,1999(

Crystal Palace )Frampton,2002(
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ر صناعـة احلديـد والزجـاج إبـان  واملطـارات، وتطـوُّ
للفـوالذ  الكبـري  واالسـتخدام  الصناعيـة3  الثـورة 
اإلنشـائي وفيام بعد اإلسـمنت املسـلح بأعمدة صغرية 
اجلـدران  جعـل  الكبـرية؛  احلمـوالت  لدعـم  نسـبيًا 
اخلارجيـة غـري مطلوبـة للدعـم اإلنشـائي، فأصبحت 
أخـف وزنـًا وأكثـر حتـررًا مـن اجلـدران التقليديـة يف 
املـايض، وهـو مـا أفسـح املجـال السـتخدام متزايـد 
للزجـاج بوصفـه واجهـة خارجيـة فظهـرت اجلـدران 
املعـارصة،   )glass curtain wall( الزجاجيـة  السـتارية 
)Sebestyen & Pollington,2003(. وهـو مـا سـاعد عـىل 

ظهـور طابع معـامري خاص فظهـرت أبنيـة ذات نمط 
حديـث بفراغـات كبرية وبمجـازات واسـعة الحتواء 
 ،Oriel Chambers عـدد كبري من النـاس. وُيعتـرب مبنـى
الشـكل رقـم )7(، مـن تصميـم املعـامري الربيطـاين
 Peter Ellis يف Liverpool بإنكلـرتا عـام 1864م؛ البنـاء 

األول يف العـامل املحـاط بسـتارة زجاجيـة شـفافة متتـد 
مـن األرض حتـى السـقف، لتمكـني وصـول الضـوء 
للفـراغ  أكثـر  وتنويـر  املبنـى  لداخـل  أكـرب  بشـكل 

والتقليـل مـن تكاليـف اإلنـارة.

واجهـات  يف  الزجـاج  اسـتخدام  وأعطـى 
أدَّى  مـا  وهـو  بـه  تتميَّـز  فريـدًا  طابعـًا  األبنيـة  تلـك 
الفـرتة   تلـك  يف  للعـامرة  جديـدة’’  ‘‘روح  خلـق  إىل 

.)Elkadi,H.2006 (

1-4  الزجاج واحلداثة:
كانـت أوروبـا تبحـث عـن بدايـة جديـدة بعـد 
احلـرب العامليـة األوىل، مـن ناحيـة أسـاليب جديـدة 
جديـدة  اجتامعيـة  فعاليـات  ناحيـة  ومـن  العـامرة  يف 
وأفـكار حديثـة ونـامذج جديـدة لــ »الـروح اجلديدة« 
اإليطاليـون  ثـون  املحدِّ نـرش  حيـث   .)Elkadi,H.2006(

رسـمي  بيـان  1909م  عـام  فظهـر  املفهـوم،  هـذا 

 

1845-1848م   ،Palm House مسـتنبت   :)6( رقـم  الشـكل 

)Wigginton,1996( لنـدن   يف  امللكيـة  النباتيـة  احلدائـق  يف 

Liverpool يف   Oriel Chambers مبنـى   :)7( رقـم  الشـكل 

)Patterson,2008( 

3- الثـورة الصناعيـة: 1750-1850م هي التغـريات يف الزراعة والتصنيع 
والتعديـن والنقـل والتكنولوجيا، وهلـا تأثري عميق عىل األوضـاع االجتامعية 
واالقتصاديـة والثقافيـة يف اململكـة املتحـدة، ثـم انترشت بعد ذلـك إىل مجيع 

أنحـاء أوروبـا الغربية وأمريـكا الشـاملية واليابان، ثم بقيـة دول العامل.
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 Fillipo للمدينـة احلديثـة اجلديـدة منسـوب للمعـامري
Marrinetti، يف Le Figaro، الـذي دعـا فيـه إىل التخـيِّ 

متامـًا عـن املايض وتدمـري كل ما هو قديم مـن مكتبات 
ى Antonio Sant‘ Elia تلـك  ومعـارض وقصـور، وتبنَـّ
األفـكار يف رؤيتـه لــ Citta Nuova عـام 1914م وهـي 
مدينـة مكائـن ضخمـة )تشـبه املبـاين( مصنوعـة مـن 

.)Wigginton,1996( والزجـاج  احلديـد 
ة أخرى  وح اجلديدة’’ مـرَّ واسـُتخدم تعبـري ‘‘الـرُّ
 Le Corbusier يف هـذا الوقـت اسـاًم ملجلـة كتـب فيهـا
سلسـلة مقاالتـه التـي تدعـم رؤيتـه للعـامرة احلديثـة 
انتبـاه  جـذب  عـىل  قـادرًا  فـكان   .)Elkadi,H.2006(

وح اجلديدة’’  املعامريـني وبلورة كيانـات مثالية لـ ‘‘الـرُّ
مثـل: تصميمه ملبنى Unite d’Habitation املبني بالشـكل 
رقـم )8(، حيـث يظهـر مـن خاللـه بسـاطة التصميم 

واسـتخدام املـواد احلديثـة.

مها  حيـث وصف ناطحات السـحاب التـي صمَّ
ـا ‘‘واجهـات هندسـية هائلـة االرتفـاع كلُّهـا مـن  بأهنَّ
ـا ضخمة  ـامء... إهنَّ الزجـاج، عكسـت هبـاء زرقـة السَّ

 

 .)LeCorbusier,1987:178( ’’لكنَّهـا موشـورات متألقـة
ة أخـرى أداًة يف هـذا الوصف. فـكان الزجـاج مـرَّ

ـا كانـت احتادًا بـني احلاجة  وأوضـح 4Jencks  أهنَّ
وح اجلديدة وهـو ما قـاد إىل الطراز  لكفـاءة اآللـة والـرُّ
.)Elkadi,H.2006( الـدويل5  املرتبـط باحلداثة يف أوروبـا
 Hallidie مبنـى  للحداثـة  األوىل  األمثلـة  ومـن 
Building يف San Francisco، ومدرسة Bauhaus، الشكل 

رقـم )9(، يف Dessau التي صممها Walter Gropius عام 
1926م، )Elkadi,H.2006(، وهـو مـن أشـهر معامريِّـي 

الدويل. الطـراز 

أوليـة  فكـرة  املدرسـة  هـذه  يف   Gropius قـدم 
للجـدران السـتارية عـىل أهنـا عبـارة عـن ألـواح مـن 
الزجـاج بني قوائم مـن احلديـد )Gropius,1965(، فكان 
مبنـى الـورش أهـم مبنى فقد أكسـبه غالفـه الزجاجي 

 

Unite d›Habitation (الشكل رقم )8(: مبنىElkadi,H.2006( 

      Bauhaus (الشكل رقم )9(: مبنىGropius,1965( 

صاحـب  أمريكـي  معـامري  )1939(م:   Charles Alexander Jencks  -4
نظريـات معامريـة، لـه كتـب عـن تاريـخ عـامرة احلداثـة ومـا بعـد احلداثـة.

5- الطـراز الـدويل: مصطلـح أطلـق يف بدايـة القـرن العرشيـن عـمَّ الـدول 
األوروبيـة وحتولـت العـامرة يف ظله مـن مبان متميـزة ومتفردة إىل طـراز عام 

حيتـذى بـه، وأصبحـت عـامرة الالزمـان والالمكان.
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بريقـًا بلوريًا وخفة وشـفافية، كام أعطى انطباعًا نفسـيًا 
إجيابيـًا عنـد الطـالب داخـل فراغـات العمـل، حيـث 
يشـعر الطالـب باملتعـة أثنـاء مشـاهدة املبـاين األخرى 
والطبيعـة اخلالبـة باإلضافـة إىل اإلضـاءة التـي تتخلل 

كل ركـن مـن أركان الفـراغ، الشـكل رقـم )10(.

يعتـرب معمـل Fagus لألحذيـة يف أملانيـا مـن أهم 
أعـامل Walter Gropius صممـه باالشـرتاك مع املعامري 
Adolf Meyer والـذي بني عام 1928م، وهو أول مبنى 

مهـم حـدد اخلطـوة األوىل يف طريقـة إنشـاء اهليـاكل 
احلديدية حلمـل األسـقف واختفاء اجلـدران اخلارجية 
الصامء واسـتبداهلا بالزجاجيـة يتخللها أعمدة إنشـائية 
نحيلـة )Schittich,1999( ، إن اخلفـة والشـفافية أهـم ما 

يميـز هـذا املبنى، الحظ الشـكل رقـم )11(.

Bauhaus الشكل رقم )10( : شفافية مبنى الورش يف مدرسة

الشكل رقم )11( :مبنى Fagus يف أملانيا )حسن، 1998(

 

 

يف  )التعويـم(  الطفـو  طريقـة  اخـرتاع  أطلـق 
مخسـينيات القـرن العرشيـن، وفيـام بعـد تطويـر عـدد 
كبـري مـن التقنيـات التـي تتعلـق بالطـالء واملعاجلة؛ ما 
يمكـن أن يسـمى جيـاًل جديدًا مـن العـامرة الزجاجية 
)glass architecture(، ترافـق مـع وضـع أنظمـة لطـرق 

 .)Wigginton,1996( الزجاجيـة  الواجهـات  تركيـب 
الزجاجيـة تأخـذ دورًا كبـريًا  العـامرة  وهكـذا بـدأت 
يف  السـتارية  اجلـدران  تطـور  وفـرض  وجديـدًا، 
مخسـينيَّات وسـتينيَّات القـرن العرشيـن صـورة خمتلفة 

.)Elkadi,H.2006( قبـل احلـرب  عـن عـامرة مـا 
ـة لتلـك املبـاين هـي البسـاطة  وإنَّ السـامت العامَّ
ا امليِّزة الرئيسـة بإعطاء املسـاحة األعظم  والرامـة، أمَّ
نـت مرونة اسـتخدام ومسـاحات  لطوابـق املكاتـب أمَّ

أكـرب للنوافذ وبأقـلِّ تكلفـة ممكنة.
Mies van der Rohe مـن أشـهر  املعـامري  يعتـرب 
باسـتخدام  مبادئـه  وطبـق  الـدويل،  الطـراز  مؤيـدي 
احلديـد والزجـاج، ويعـد الرائـد يف اسـتخدام هاتـني 
املادتني يف العامرة احلديثـة )Elkadi,H.2006(. وبرغم أن 
ميـس مل يكـن األول يف اسـتخدام اهليـاكل احلديدية إال 
أنـه أدخل عليهـا الكثري مـن التحسـينات والتطويرات 
شـقق  مبنـى  ويعـد  مجاليـة،  قيـاًم  أكسـبها  مـا  وهـو 
Lake shore Drive يف شـيكاغو بأمريـكا، عام 1951م، 

مـن  سـحاب  ناطحـة  وأول  ميـس  أعـامل  أهـم  مـن 
)12( رقـم  الشـكل  الحـظ  والزجـاج،  الفـوالذ 

)Patterson,2008( 
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ومـن أهـّم أعـامل ميـس أيضـًا ناطحـة سـحاب 
املظهـر  ذات  بأمريـكا  نيويـورك  يف  املكاتـب  مبنـى 
مهـا مع  اخلارجـي مـن الزجـاج والربونـز والتـي صمَّ
 ،Seagram فيليـب جونسـون واملعروفـة ببنـاء سـيغرام
عـام 1958م. كـام أنه مـن أوائل األمثلة التي اسـتخدم 
فيهـا الزجاج امللون املـاص للحرارة املخفض لكسـب 
حرارة الشـمس بنسـبة 25-55%، الشكل رقم )13(. 

.)Elkadi,H.2006(

 

 Lake Shore الشكل رقم )12(: مبنى

  Seagram الشكل رقم )13(: مبنى

)Elkadi,H.2006( 

)Elkadi,H.2006( 

قـدم ميس يف هذا املبنى تطويـرًا لفكرة الواجهات 
املركبـة عـىل اهليـكل مبـارشة يف أعـامل Gropius حيـث 
أصبحـت الواجهـة عـىل شـكل غـالف خارجـي تـم 
تركيبـه عـىل اهليـكل مـن اخلـارج عـىل شـكل سـتائر 
تكسـو املبنـى مـن أعـاله إىل أسـفله من مجيـع اجلهات 
بوصفهـا عنـرًا مسـتقاًل، تكـون فيـه النوافـذ جـزءًا 
’’Curtain Wall = مكماًل ُتدعى اآلن ‘‘اجلدران الستارية
)Elkadi,H.2006( )Schittich,1999(. وقد أهلمت بسـاطة 

هـذا البنـاء العديـد مـن املعامريـني املعارصيـن، ولكن 
مـع األسـف سـبَّبت أيضـًا الكثري مـن التقليـد الرديء 

العامل. حـول 
وهكـذا، بالرغـم من أن سـمعة اجلدار السـتاري 
بقيت سيئة يف ذلك الوقت بوصفها ظاهرة تفسد املدن، 
قـدم جيـل جديد مـن املعامريني هلـم أولويـات خمتلفة؛ 
ازدهـارًا جديـدًا مـن العـامرة الزجاجيـة يف الثامنينيات 
مصممـة  بأبنيـة  العرشيـن  القـرن  مـن  والتسـعينيات 
.Wrightو le Corbusierو  Miesعىل املبـادئ النظريـة لــ

.)Wigginton,1996(

باخلـواص  هيتمـون  املعامريـون  أصبـح  ثـم 
الكيميائيـة للزجـاج )الناقلية واالمتصاص واإلشـعاع 
 ،)Elkadi, H.2006( تثبيتـه  وطـرق  واالنعـكاس...( 
التـي تظهـر يف تزجيـج أهرامـات متحف اللوفـر، عام 
1988م، فاسـتخدم هنـا الزجاج ‘‘األبيـض املائي’’أو 
‘‘الكريسـتال’’ الـذي ال يغـري لـون احلجـارة عندمـا 
ننظـر من خاللـه، بسـامكة 10مم، ومكون مـن طبقتني 
بينهـام طبقـة رقيقة شـفافة حتافـظ عىل قطـع الزجاج يف 
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)Wigginton,1996( الزجاجي Pyramides مبنى :)الشكل رقم )14

)Patterson,2008( اجلدران الستارية الزجاجية :)الشكل رقم )15

مكاهنـا يف حالـة الكـر. كام أصبـح اهلرم عالمـة مميزة 
للمبنـى، الحـظ الشـكل رقـم )14(.

2-  اجلدران الستارية الزجاجية:
إكسـاء  أنـواع  أحـد  السـتارية  اجلـدران  تعتـرب 
واجهـات املبـاين، وهـي جـدران غـري حاملـة توضـع 
مكونـات  مـن  وليسـت  اخلارجيـة  الواجهـات  عـىل 
البنـاء،2010(  )تقنيـات  للمبنـى،  اهليـكي  اإلطـار 
)Sie,2007(، وباختصـار اجلـدران السـتارية الزجاجيـة 

)glass curtain wall( هـي عبـارة عـن إطـارات معدنيـة 

بينهـا ألـواح زجاجيـة، الشـكل رقـم )15( وعـادة ما 
تدعـى بالواجهـات الزجاجيـة ألن اليشء السـائد فيها 
هـو الزجـاج. وتعتـرب حاليـًا مـن أهـم األغلفـة التـي 
تغطـي واجهـات املبـاين احلديثـة، فهـي نظـام جـدران 
خارجيـة زجاجيـة تغطـي واجهـات املبنـى وترتبـط به 
عـن طريـق تثبيتهـا يف األعمـدة وبالطـات األسـقف.
تتميـز بخفـة وزهنـا ومـن ثـم ليـس هلـا محوالت 
تؤثـر عىل أبعاد األساسـات، كام تتميـز بالصيانة القليلة 

 

ورسعـة التنفيـذ، وباملقابـل حتتاج إىل عاملـة متخصصة 
لتنظيفهـا فتجهـز املبـاين برافعـات خاصـة توضـع عىل 
سـطح البنـاء ألجـل ذلـك، وجيـب أن تأخذ السـكك 

اخلاصـة هبا يف احلسـبان يف مرحلـة التصميـم األوىل.

مـن أهـم أنظمـة اجلـدران السـتارية الزجاجيـة 
وفـق كل مـن )Sie,2007( و )Patterson,2008( وحسـب 

تسلسـل ظهورهـا:

:)Stick System( 1-  نظام القضبان
هـو عبـارة عن شـبكة مـن قضبـان شـاقولية يتم 
تركيبهـا يف بالطـة السـقف وبعـد ذلـك يتـم تركيـب 
القضبـان األفقيـة عـىل الشـاقولية. ويعتـرب مـن أقـدم 
أنظمة اجلدران السـتارية وأكثرها اسـتخدامًا وشيوعًا، 
العرشيـن  القـرن  منتصـف  يف  النظـام  هـذا  وظهـر 

امليـالدي.
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ميزاته:
يستخدم ألشكال املباين غري املنتظمة. •
يناسب تغريات إطار املبنى وحتركاته. •

سلبياته:
حيتاج إىل عدد كبري من الوصالت. •
حيتاج تركيبه إىل عاملة أكرب. •
حيتـاج إىل وقـت أكـرب للرتكيـب مقارنـة مـع  •

بقيـة األنظمـة بسـبب تركيبـه بشـكل كامـل يف املوقع.
تعتمـد مشـاكل التـرب املائـي واهلوائـي يف  •

هـذا النظـام عـىل مهـارة العـامل يف جتميـع الوصـالت 
)site-sealed joints( بشـكل حمكـم.

القضبـان  تركيـب   )16( رقـم  الشـكل  يوضـح 
الشـاقولية أوالً ومـن ثـم األفقيـة ومـن ثـم األلـواح 
الزجاجيـة أو مـا شـابه. ويوضـح الشـكل رقـم )17( 

الشـكل النهائـي للواجهـة بعـد تركيـب األلـواح.

:)Unit System( 2-  نظام الوحدات
هـو عبارة عن وحـدات إطارات مـن األملنيوم أو 
الفـوالذ بارتفـاع طابـق، غالبًا مـا تكون مسـبقة الصنع 
اسـتخدام  يتـم  حيـث  املوقـع،  يف  جتميعهـا  ويمكـن 
ربطهـا  ويتـم  الوحـدات  وتركيـب  لوضـع  اآلالت 
غـري  النظـام  وهـذا  األعمـدة.  أو  البيتونيـة  بالبالطـة 

شـائع بعكـس نظـام القضبـان.
ميزاته:

أرسع يف الرتكيب. •
حيتاج تركيبه إىل عاملة أقل. •
القضبـان  • نظـام  مـن  أقـل  وصـالت  حيتـاج 

ومـن ثـم تقليـل مشـاكل التـرب املائـي واهلوائـي يف 
هـذا النظـام.
سلبياته:

أكثر تعقيدًا وصعوبة من نظام القضبان. •

 

)Sie,2007( الشـاقولية   القضبـان  تركيـب  الشـكل رقـم )16(: 

الشـكل رقـم )17(: الشـكل النهائـي للواجهـة بعـد الرتكيـب   

)Sie,2007(
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حيتاج إىل مهارة أكرب. •
أغىل سعرًا من نظام القضبان. •
حيتاج إىل آالت ضخمة لرتكيب الوحدات. •

تركيـب  طريقـة   )18( رقـم  الشـكل  يوضـح 
اإلطـارات.

:)Panel System( 3-  نظام األلواح
تدعـى أحيانـًا بــ ‘‘Truss wall’’ وهـي وحـدات 
جممعـة ومصنعة مسـبقًا يف املعمـل يتم تثبيتهـا يف املوقع 
مبـارشة عـىل اهليـكل اإلنشـائي للمبنـى باألعمـدة أو 
)بسـبب  باألعمـدة  ويفضـل  البيتونيـة،  بالبالطـات 
إمكانيـة حـدوث انحنـاء يف منتصـف البالطـات وهو 
هـذه  أبعـاد  حتـدد  النظـام(.  هـذا  عـىل  يؤثـر  قـد  مـا 
الوحـدات باملسـافة بـني عموديـن وبارتفـاع الطابـق 
الواحد لذلك ال تناسـب أشـكال املبـاين كافة، ولذلك 

فـإن هـذا النظـام غـري شـائع يف اسـتخدامه.

ميزاته:
يف  • آليـًا  لرتكيبـه  نظـرًا  أكـرب  جـودة  يعطـي 

. ملصنـع ا
رسعـة تثبيـت أكرب مـن بقيـة األنظمـة وبأقل  •

عـدد مـن الوصالت.
ال حيتاج إىل مهارة لرتكيبه. •
حيتاج إىل عاملة أقل. •
يساعد يف محل الوزن الزائد. •

سلبياته:
سعره أغىل من نظام الوحدات. •
ال يمكن استخدامه يف املباين كافة. •

اللـوح   )19( رقـم  الشـكل  يوضـح  حيـث 
الزجاجـي قبـل الرتكيـب والشـكل رقـم )20( مبـدأ 

األلـواح. تركيـب 
)Sie,2007(    طريقة تركيب اإلطارات:)الشكل رقم )18

)Sie,2007(     اللوح الزجاجي قبل الرتكيب :)الشكل رقم )19
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يتميـز نظام األلـواح )Panel( عن نظـام الوحدات 
 )Internal Mullions( داخليـة  قضبـان  بوجـود   )Unit(

تسـاعد يف محل الـوزن الزائـد ويمكن أن يتـم تصنيعها 
مـن اخلرسـانة يف املصنـع مـع إمكانيـة وجـود فتحات 

نوافـذ يتـم تركيبهـا يف املوقع.
أهـم أنـواع الزجـاج   املسـتخدم يف الواجهـات 
 ،)Saint-Gobain Glass Exprover,2013( عـىل  بنـاًء 
سـورية، يف  اخلـراء  للعـامرة  االسرتشـادي  الدليـل 

)G.James,2012(، و  )Pilkington,2012( هي:

1.  الزجـاج املقسـى )Bent Tempered Glass(: أكثر 
مقاومـة للصدمات بـ 5-7 مرات مـن الزجاج العادي, 
الشـظايا  مـن  كبـري  عـدد  إىل  تكـره  عنـد  ويتحـول 
الشـكل  انظـر  تـؤذي،  وال  جتـرح  ال  التـي  الصغـرية 
ـى مقاومة وحتمل  رقـم  )21(. ويمكـن للزجـاج املقسَّ
فـروق درجـات احلـرارة الداخليـة واخلارجيـة تصـل 
إىل 300ْ مئويـة، يف حـني ال تتجـاوز الفـروق املقابلـة 
يف الزجـاج العادي قبـل تكره 70ْ مئوية. ويسـتخدم 
يف الطوابـق الثالثـة األوىل مـن املبنـى، ويف واجهـات 

العـرض والتقسـيامت الداخليـة للمكاتـب. 

 Heat Strengthened( 2.  الزجاج املقوى حراريـًا
Glass(: يتميـز بمقاومـة للكر تعادل ضعفـي مقاومة 

الزجـاج العـادي كـام أن ميلـه للتحطـم أقـل بكثـري، 
القطـع  مـن  قليـل  عـدد  إىل  الكـر  عنـد  ويتحـول 
الكبـرية ويبقـى عالقـًا يف إطـاره دون أن يسـقط، انظـر 
الشـكل رقم )22(. ويسـتخدم يف األسقف واملظالت 
يف  بـه  ينصـح  كـام  السـاموية،  والفتحـات  الزجاجيـة 
األبنيـة املرتفعـة، حيـث يبـدأ اسـتخدامه مـن الطابـق 

الرابـع ومـا فوق.

 

)Sie,2007(  مبدأ تركيب األلواح :)الشكل رقم )20

حراريـًا  املقـوى  الزجـاج  بـن  الفـرق   :)22( رقـم  الشـكل 
)www.madarglass.bz,2012( املقسـى  والزجـاج 

تكـره حـال  يف  املقسـى  الزجـاج   :)21( رقـم  الشـكل 
)G.James,2012( 
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 :)Insulated Glass Unit( العـازل  الزجـاج    -3
يتكـون الزجـاج العـازل مـن لوحـني زجاجيـني عـىل 
األقـل، متوازيـني ومثبتـني معـًا لتكوين وحـدة خمتومة 
بإحـكام تقـوم عـىل مبـدأ مـلء التجويـف بـني ألـواح 
الزجـاج باهلـواء اجلاف أو بغـاز كاآلرغـون Argon، أو 
الزينـون Xenon، أو الكربتـون Krypton. وهو ما يعطي 
انظـر   ،%85 بحـدود  حراريـًا  وعـزالً  صوتيـًا  عـزالً 
الشـكل رقـم )23(، ويتعـزز هـذا العـزل بوحـدات 
للحـرارة،  ماصـة  )عاكسـة،  األنـواع  خمتلفـة  زجـاج 
ملونـة، جملتـن، ...إلـخ( وثخانـة غـري متناظـرة لكر 
احلاجـة  حسـب  ووهجهـا  الشـمس  أشـعة  حـدة 
التصميمـة. كـام ُيمـأل قضيـب األملنيـوم الفاصـل بـني 
ويسـتخدم  للرطوبـة،  ماصـة  بحبيبـات  اللوحـني 
واملـدارس  واملشـايف  والتجاريـة  السـكنية  األبنيـة  يف 

واملطاعـم واملبـاين املطلـة عـىل الطـرق الريعـة.

 :)Laminated Glass( املجلتـن  الزجـاج    -4
يتألـف مـن طبقتـني أو أكثـر من الزجـاج تفصـل بينها 
طبقة مـن الراتنجيـات Resins )مـواد عضوية(، وذلك 
لضـامن درجـة أعـىل مـن األمـان. فـإذا تلقـى صدمـة 
الزجاجيـة،  الطبقـات  إحـدى  كـر  إىل  أدت  عنيفـة 
فإنـه يبقـى ثابتـًا يف مكانـه وال يتناثـر، انظـر الشـكل 
رقـم )24(. كـام يتميـز بضبط انتقـال الطاقة الشمسـية 
حيـث يسـمح بمـرور 54% مـن األشـعة البنفسـجية، 
و49% مـن األشـعة املرئيـة، و51% مـن األشـعة حتت 
احلمـراء، والباقـي يعكـس للخـارج، كـام أنـه يضبـط 
العـزل الصـويت ألن مادة سـافليكس تضعـف وختفف 
ذبذبـات الصـوت الداخلـة، ويسـتخدم يف الفتحـات 
الزجاجيـة  واألدراج  الزجاجيـة  واملظـالت  السـاموية 
وزارات،  )سـفارات،  األمنيـة  واملبـاين  واملـدارس 

مطـارات...(.

الشـكل رقـم )23(: مقطـع توضيحـي لوحدة زجـاج مضاعف  

)G.James,2012(

والعـادي  املجلتـن  الزجـاج  بـن  )24(:الفـرق  رقـم  الشـكل 

)G.James,2012(

 

 



ربا حممد العلوش: تطور استخدام الزجاج يف العامرة. 116

 Bullet Resistant( 5-  الزجـاج املقاوم للرصاص
الزجـاج  مـن  عـدة  طبقـات  مـن  يتكـون   :)Glass

املجلتـن الـذي يمكـن أن حيوي طبقـة من مـادة البويل 
كاربونيـت؛ لـذا يتميـز بمقاومة كبـرية للكر وإطالق 
الرصـاص، ويسـتخدم يف املبـاين املاليـة ومراكز رصافة 

العمـالت ويف السـيارات املصفحـة. 

 :)Fire Rated Glass( 6- الزجـاج املقاوم للحريق
يتكـون مـن رقائـق عـدة جتمعهـا طبقـات بينية شـفافة 
مـن مـواد معينـة، ففـي احلريـق يتصـدع اللـوح الذي 
يواجـه اللهـب لكنه يبقـى يف مكانه وال ينهـار وتتحول 
الطبقـات البينيـة، بدرجـة حـرارة 120 مئويـة تقريبًا، 
الواحـدة تلـو األخـرى إىل رغوة سـميكة عامتـة مرنة، 
تكـّون درعًا عـازالً يمنـع حـرارة الوهج مـن االنتقال 
إىل اجلانـب اآلخـر مـن احلريق، ويسـتمر هـذا من 45 
انظـر  إىل 120 دقيقـة تكـون احلاميـة خالهلـا كاملـة، 
الشـكل )25(، ويسـتخدم يف املستشـفيات واملـدارس 

ومراكـز التسـوق واألبنيـة التجارية.

 Self Cleaning( التنظيـف  ذايت  الزجـاج   -7
بنيتـه  احتـواء  عـىل  تصنيعـه  فكـرة  تعتمـد   :)Glass

ميكُروّيـة  كهربائيـة  ضوئيـة  خاليـا  عـىل  البلوريـة 
حساسـة، تقوم باالسـتفادة من طاقة األشـعة الشمسية 
الواقعـة عليه، عـن طريق اخللخلة التدرجيية لألوسـاخ 
والغبـار والكتـل العضويـة العالقـة باسـتخدام الطاقة 
الكهروسـتاتيكية السـاكنة املتولـدة مـن هـذه اخلاليـا، 
)وهـذا جيعـل هـذه املـواد سـهلة اإلزالـة تلقائيـاً عنـد 
سـقوط األمطـار عليهـا( أو عنـد الـرش باملـاء ودون 
سـطح  جيعـل  مـا  وهـو  بقـع،  أو  آثـار  أي  تـرتك  أن 
الزجـاج يبـدو نظيفًا، كـام يقلل مـن نفاذ األشـعة فوق 
البنفسـجية الضارة باإلنسـان بنسـبة 20%. ويسـتخدم 

يف أنـواع األبنيـة كافـة.

بشـكل  اإلشـعاع  لنفـاذ  املقلـل  الزجـاج   -8
غـر انتقائـي: يمتـاز بتقليـل كميـة احلـرارة املـارة إىل 
داخـل الفـراغ مـن اإلشـعاع الشـميس ويعتمـد ذلـك 
الزجـاج لإلشـعاع  أو عكـس  امتصـاص  عـىل زيـادة 
ويسـتخدم يف أنواع األبنيـة كافة، ومـن أنواعه الزجاج 
املـاص للحـرارة والزجـاج العاكس والزجـاج املطبوع 
واألغشـية  الطبقـات  متعـدد  والزجـاج  بالسـرياميك 

املانعـة لنفـاذ األشـعة.

النفاذيـة االختياريـة لإلشـعاع:  9- الزجـاج ذو 
وهـو مـن أكثـر أنـواع الزجـاج تطـورًا حيـث يمكنهـا 
االنتقـاء بـني زيـادة النفاذيـة أو إقالهلا تبعـًا للظروف، 

 

تعرضـه  قبـل  للحريـق  املقـاوم  )25(:الزجـاج  رقـم  الشـكل 

)G.James,2012( وبعـده  للحـرارة 



117جملة العامرة والتخطيط، م28)1(،  الرياض ) 2016م / 1437هـ (

وأمههـا الزجـاج ذو النفاذيـة االنتقائيـة لطـول املوجـة 
الرؤيـا  يعـوق  تقريبـًا وال  بأنـه شـفاف  يتسـم  حيـث 
أو نفـاذ اإلضـاءة الطبيعيـة، بينـام يكـون أقـل شـفافية 
ختفيـض  إىل  يـؤدي  مـا  وهـو  املرئيـة،  غـري  لألشـعة 
تقريبـًا.  النصـف  إىل  الشـميس  احلـراري  الكسـب 
احلمـراء،  حتـت  لألشـعة  املـاص  الزجـاج  )منهـا 

الجدول رقم )1( : األداء الحراري والضوئي ألنواع عدة من الزجاج ذي النفاذية االنتقائية لطول الموجة

والزجـاج العاكـس لألشـعة حتـت احلمـراء، والزجاج 
)الدليـل  احلمـراء(  حتـت  لألشـعة  االنبعاثيـة  القليـل 
االسرتشـادي للعامرة اخلـراء يف سـوريا، 2012م(.
األداء  بـني  مقارنـة   )1( رقـم  اجلـدول  يوضـح 
ذي  الزجـاج  مـن  عـدة  ألنـواع  والضوئـي  احلـراري 

املوجـة. لطـول  االنتقائيـة  النفاذيـة 

  نبعاثية لألشعة تحت الحمراءالزجاج منخفض ال  الزجاج الشفاف
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3- تطور الواجهات الزجاجية:
كبـري  بشـكل  الزجاجيـة  الواجهـات  تطـورت 
ناحيـة  مـن  فقـط  ليـس  األخـرية  السـنوات  خـالل 
أنـواع الزجـاج وجودتـه وإنام أيضـًا من ناحيـة تقنيات 

الواجهـات: يف  تصميمـه  وأسـاليب  اسـتخدامه 
خـالل  • مـن  الزجـاج  جـودة  تطـورت 

للبيئـة وختفـض  أكثـر مالءمـة  أنـواع جديـدة  ظهـور 
اإلشـعاع  لنفـاذ  املقلـل  كالزجـاج  الطاقـة  اسـتهالك 
بشـكل غـري انتقائـي والزجـاج ذي النفاذيـة االنتقائية 
 U قيـم  ذات  العـزل  مـواد  وطـورت  لإلشـعاع. 
)معامـل االنتقـال احلراري الـكي( القريبة مـن الصفر
املبـاين  أغلـب  فتتميـز   ،)Wigginton & Harris, 2002(  
احلديثـة باسـتخدام أنـواع ختفض انتقال احلـرارة كام يف 
بـرج اململكـة وبـرج Hearst Tower حيث تم اسـتخدام 
زجـاج مضاعف وإحـدى الطبقتني من نـوع منخفض 
االنبعاثيـة. إضافـة إىل التقنيـة العاليـة يف صناعتـه التي 
تظهـر مرونـة كبـرية وفـق الشـكل املعـامري املطلوب، 
الحـظ  خليفـة.  وبـرج   London Holl مبنـى  يف  كـام 

الشـكل رقـم )26(.
مـن  • الزجـاج  اسـتخدام  تقنيـات  تطـورت 

لتالئـم  الذكيـة  الواجهـات  تقنيـة  اسـتخدام  خـالل 
خمتلـف الظـروف واملتطلبـات، حيـث أكـد أيضـًا كل 
التقنـي،  التطـور  أن   Wiggintonو  Elkadiو  Harris مـن 
والزجـاج الذكـي الذي يغـري أداءه بنقـرة مفتاح؛ جعل 
مبـاين أتبـاع نظريـة الواجهـات الذكيـة هلـا واجهـات 
زجاجيـة. وبـدا الزجـاج كأنـه املكـون الرئيـس لتلـك 

•  )Wigginton & Harris, 2002( .األنظمة الذكيـة
و )Elkadi,H.2006(، ومـن أهـم األمثلـة عـىل ذلك مبنى 

Swiss Tower، الشـكل رقـم )27(، حيث يتكون غالفه 

مـن طبقتـني اخلارجيـة منها زجـاج مضاعف مـن نوع 
مهـوى  الداخـي  وجتويفـه  للحـرارة،  عـازل  خـاص 

بالسـتائر الزجاجيـة واملوجهة باحلاسـب اآليل.

 
 برج اململكة

 
Hearst Tower 

 
 برج خليفة

 
London Holl 

 
الشـكل رقـم )26(: مبـان عامليـة خمتلفـة )بتـرف مـن مراجع 

) ة عد

الشكل رقم )27(:  Swiss Tower )حسن،2011(
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حيـث   ،)28( الشـكل  البحـر،  أبـراج  ومبنـى 
أحيطـت الواجهـة الزجاجيـة بغالف مرشبية مسـتمدة 
مـن التصاميـم الرتاثيـة اإلسـالمية وطـورت ملرشبيـة 
تسـتجيب  متحركـة   ،)29( رقـم  الشـكل  ذكيـة، 
ملختلـف الظـروف البيئيـة املختلفـة عـىل مـدار اليـوم 
والفصـل والسـنة سـامهت بتحقيـق ختفيـض احلـرارة 
الشمسـية املكتسـبة بأكثـر مـن 50% وختفيـض احلاجة 
السـتهالك طاقة التكييف بمقدار 25%، وسـاعدت يف 
تظليـل الواجهـات وهو مـا أتـاح التخفيف مـن وهج 
شـفافية  أكثـر  زجاجيـة  نوافـذ  واسـتخدام  الشـمس، 

لرؤيـة أفضـل، وإنـارة طبيعيـة مثاليـة.

ومثـل مبنـى Media Wall، الشـكل رقـم )30(، 
حيـث يعتـرب هـذا املبنى أكـرب شاشـة وحـدات ضوئية 
يف العـامل، يتـم التحكـم هبـا مـن خـالل برامـج ذكيـة، 
ويعمـل هـذا الغالف كواجهـة وشاشـة عمالقة بنفس 
ذاتيـة مسـتدامة مـن خـالل  للشاشـة طاقـة  الوقـت. 
خاليـا مولـدة للطاقـة دجمـت ضمـن وحـدة الزجـاج 
املضاعـف وتم توزيعهـا بكثافـة متغرية لتسـمح بإنارة 
طبيعيـة جيدة، كـام عملت هـذه اخلاليا املولـدة للطاقة 
بوصفهـا أجهـزة تظليـل تقلـل مـن التعـرض ألشـعة 
الشـمس؛ لذلـك متيـز هـذا املبنـى باسـتخدام مبتكـر 

لتكنولوجيـا الطاقـة الشمسـية.

)www.arabic.cnn.com( أبراج البحر :)الشكل رقم )28

)www.ctbuh.org( املرشبية الذكية :)الشكل رقم )29

)www.sgp.architct.com( Media Wall:)30( الشكل رقم
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وجيـب أال نغفل دور املعامريـني األكرب واألهم يف 
إجيـاد التصميـم املالئم لـكل مبنى وفق معطياتـه البيئية 
التصميـم  فطـرق  ألجلهـا.  صمـم  التـي  والوظيفيـة 
التقليديـة، سـواء كان من خـالل اسـتخدام املرشبيات 
أو األفنيـة الداخليـة، إحـدى أهـم الوسـائل لتحقيـق 
راحـة بيئيـة، كـام يف مبنى بنك مسـقط اجلديد، الشـكل 
معدنيـة  مرشبيـات  اسـتخدمت  حيـث   ،)31( رقـم 
بطريقـة مميـزة ومجيلة وحققـت الغرض املطلـوب منها 
إضافـة إىل وجود أفنيـة داخلية سـامهت يف تأمني راحة 

للمبنى.  حراريـة 

وكذلـك بـرج الفيصليـة، الشـكل )32(، الـذي 
اسـتخدم معاجلـات مناخيـة مميـزة أمههـا الـكارسات 
الشمسـية عـىل الواجهات اخلارجية للوقايـة من حرارة 

الشـمس القويـة للمنـاخ الصحـراوي القـاري.

عـن  • للتعبـري  التصميـم  أسـاليب  تطـورت 
معلومـات اجتامعيـة وثقافيـة )حمليـة( وتعبرييـة مهمة 
كـام يف بـرج الفيصليـة فشـكله اخلارجـي مسـتمد مـن 
فلسـفة إسـالمية يف التصميـم وهـي تـاليش املبنى كلام 

ارتفـع لكـي يتصـل بالسـامء كـام هـي املـآذن.
مـن  املسـتوحى  خليفـة  بـرج  شـكل  وكذلـك 
هـي  املنطقـة  يف  معروفـة  صحراويـة  زهـرة  شـكل 

.)33( الشـكل  الحـظ  ‘‘هايمينوكاليـس’’. 
   

وكـام يف تغطيـة الواجهـات اخلارجيـة الزجاجيـة 
يف كل مـن مبنـى بنـك مسـقط وأبـراج البحـر بغالف 
مسـتوحاة  إسـالمية  هندسـية  أشـكال  ذي  مرشبيـة 

 

)www.arabic.cnn.com( بنك مسقط اجلديد  :)الشكل رقم )31

)www.burjkhalifa.ae( زهرة هايمينوكاليس :)الشكل رقم )33

)www.sbg.com.sa(  برج الفيصلية  :)الشكل رقم )32
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أغـراض  لتحقيـق  املبـاين  لتلـك  املحليـة  البيئـة  مـن 
تزيينيـة ووظيفيـة. وكذلـك يف مبنـى Media Wall مـن 
خـالل واجهـة اسـتعراضية ديناميكيـة متغـرية خـالل 
متناهيـة،  ال  ومتعـة  حيويـة  يمنحهـا  مـا  وهـو  اليـوم 
واسـتخدمت هذه الشاشـة لعرض األحـداث األوملبية 
والفنيـة، ويمكن مشـاهدهتا من شـوارع بكني الرئيسـة 

بعـد 1كم. عـىل 
وهبـذا نجـد أنـه ظهـر اآلن يف األفق جيـل جديد 
جديـدة  وتصـّورات  بمـواد  الزجاجيـة  العـامرة  مـن 
السـتخدام الزجـاج، ومـن سـامت هـذا اجليـل أننا ال 
نسـتطيع ختيـل مـا سـيقدم يف اخلمسـني سـنة القادمـة، 
لكـن نثـق بأنه سـيكون رائعـًا ومجيـاًل، وأنه سيسـتغل 
العـامرة  بشـكل صحيـح ولكـن سـنعاين مـن توسـع 
الزجاجيـة ورسعـة انتشـارها الـذي سـيؤدي إىل عـدم 

دراسـتها بشـكل كاف.
وكمثـال عـن تطـور الواجهـات الزجاجية يف   -
السـنوات األخـرية نذكـر جمموعـة مبـاين مركـز امللك 
عبـد اهلل املـايل الصديقـة للبيئـة، الشـكل رقـم )34(.

مـن حيـث اسـتخدام ألـواح زجـاج عـال األداء 
حتقـق  مدروسـة  بزوايـا  موجهـة  الطبقـات  متعـدد 
التظليـل للحامية مـن احلرارة وأشـعة الشـمس وتأمني 
عـزل جيـد، فألـواح الزجـاج املائلـة املوجهة لألسـفل 
شـفافة متامًا وتسـمح بإنارة مثالية للفراغـات الداخلية 
مـع تأمني إطاللة جيـدة للخارج، أما األلـواح املوجهة 
لألعـىل مطليـة لتظليـل املسـاحات الداخليـة ومحايتها 
مـن أشـعة الشـمس الصحراويـة. الحظ الشـكل رقم 

.)35(

)www.kafd.com.sa(  مركز امللك عبد اهلل املايل:)الشكل رقم )34
الشكل رقم )35(: ألواح زجاج مركز امللك عبد اهلل املايل  

)www.kafd.com.sa(
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ومـن حيـث تصميـم اهليـكل اخلارجـي لبعـض 
كجنـاح  املحليـة  البيئـة  واقـع  مـن  املسـتوحى  املبـاين 
تشـكيل  يف  سـاعدت  التـي  الصحراويـة  الفراشـات 
ظـالل عـىل الواجهـات بحيـث تقلـل مـن التعـرض 
ألشـعة الشـمس، وهـي معاجلـة جيـدة لتوفـري رؤيـة 

واسـعة.
كام أن تصميم الشـكل اخلارجـي ملباين املركز كان 
نتيجـة فهـم عميق ملبادئ اهلندسـة اإلسـالمية واحرتام 
النسـب اهلندسـية التـي تدعـم طـرق البنـاء التقليديـة 
يف املنطقـة، وأن تصميـم جممـوع األبنيـة بشـكل عـام 
مسـتمد مـن نـامذج مرتاكبـة ومتكـررة كـام يف النمـط 
اإلسـالمي، خللق أنامط متشـابكة وتصميـم هنديس ال 
هنائـي خيلـق توازنـًا وتناغـاًم يف مبـاين املركـز كليـًا. كام 
تـم تصميـم بعض املبـاين بنـواة مركزيـة بوصفهـا فناء 
داخليًا رأسـيًا يربط املبنـى بأكمله بريـًا لتوفري احلامية 
مـن احلـرارة العاليـة واألمحـال الشمسـية وهـذه النواة 
أكثـر كفـاءة مـن الناحية اإلنشـائية، إضافـة إىل تصميم 
مبـاين املركـز املـايل حـول العديد مـن األفنيـة الداخلية 
املشـجرة لتسـاعد يف ترطيـب املنـاخ وخلـق الظـالل 
خلفـض درجـات احلـرارة، مع وجـود حدائـق داخلية 

ضمـن األبنيـة. كـام يظهر يف الشـكل رقـم )36(.
خـالل  مـن  الكهربائيـة  الطاقـة  تعزيـز  تـم  كـام 
تركيـب ألواح لتوليـد الطاقـة الشمسـية ودجمها ضمن 
وحـدة الزجـاج املضاعف يف الواجهـات اخلارجية. كام 

الحظنـا يف الشـكل رقـم )35(.

ــة(  ــات الزجاجي ــاج )الواجه ــتخدام الزج ــر اس 4- أث
ــة: ــات املعامري يف الواجه

4-1 األثر املعامري:
سـمحت الواجهات الزجاجية بدمـج الفراغات 
الداخليـة مـع اخلارجيـة، وشـكلت كسـوة أو مغلفـًا 
مـع  ومحايتـه،  املبنـى  بإكسـاء  يقـوم  رقيقـًا  خارجيـًا 
واجهـة داخليـة شـفافة وكبـرية. ويعتمد نجـاح تطبيق 
هـذه امليـزة عـىل توجيـه الواجهـات الداخلية الشـفافة 
املجـاورة.  واملعامريـة  العمرانيـة  املعـامل  أهـم  عـىل 
الوظيفـة«  يتبـع  »الشـكل  قاعـدة  خالفـت  أهنـا  كـام 
وظيفـة  متييـز  يمكـن  ال  حيـث  احلديثـة  العـامرة  يف 
وأثـرت  اخلـارج.  مـن  للمبنـى  الداخليـة  الفراغـات 
تقنيـة الواجهـات الزجاجيـة عـىل التصميـم الداخـي 
فتميـزت بفراغـات مفتوحـة تسـمح بــاستغالل أكـرب 
لكامل املسـاحة املتوفـرة، ومرونة يف تقسـيم الفراغات 
الداخليـة مـن خـالل الفـرش املعامري حسـب احلاجة 
وبأقـل التكاليف، ووصـول اإلنارة والتهويـة الطبيعية 

إىل عمـق املبنـى.

 

)www.kafd.com.sa(  مركز امللك عبد اهلل املايل:)الشكل رقم )36
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4-2 األثر اجلاميل:
املفاهيـم  الزجاجيـة  البـرشة  ظاهـرة  قلبـت 
الواجهـات  وظيفـة  تعـد  ومل  واملعامريـة،  العمرانيـة 
الزجاجيـة تقتـر عـىل إلغـاء املسـافة املحسوسـة بني 
دورًا  لتـؤدي  تعدهتـا  وإنـام  وخارجـه،  املبنـى  داخـل 
تكوينيـًا وتعبرييـًا مهـاًم، لـه أهـداف مظهريـة مجاليـة 
وحضاريـة. كـام أهنـا خالفت بشـكل جـذري القواعد 
واألسـس املطبقة سـابقًا يف التكوين املعـامري وتصميم 
وسـطوحه  بكتلـه  املبنـى  كان  حيـث  الواجهـات 
وتفاصيلـه )أفاريـز حجرية، عنارص زخرفيـة،... إلخ( 
السـامت  منـه  تنبـع  الـذي  واألسـاس  املصـدر  يمثـل 
اجلامليـة والتعبرييـة للتكويـن املعـامري، فظهـرت مبان 
تعتمـد عـىل التكوين احلجمي بسـطوح ملسـاء المعة، 

تتميـز باخلفـة والبسـاطة.
كـام يرتبـط نجـاح وتألـق تطبيقـات الواجهـات 
الزجاجيـة بام جياورها يف الوسـط املحيـط، أو األهداف 
التـي سـيتم إسـقاطها عـىل السـطح الزجاجـي للمبنى 
الطبيعيـة.  العنـارص  أو  املجـاور  العمـراين  كالنسـيج 
يعطيهـا حيويـة  اليـوم  تغـري مظهرهـا خـالل  أن  كـام 

وديناميكيـة.

4-3  األثر االجتامعي:
أعطـت حضارة اسـتخدام الواجهـات الزجاجية 
بعـدًا اجتامعيًا وبـدأت عرًا معامريًا جديـدًا. فتصميم 
يؤثـر يف سـلوكيات اإلنسـان  املبـاين بـكل تفاصيلهـا 
 Scheerbart واملجتمـع املسـتخدم هلـا وهـذا مـا أكـده 

حيـث يـرى أن ‘‘الزجـاج وبخاصـة امللـون يقيض عىل 
الكراهية ويقود إىل عر جديد’’ )Hix,1996(، فبسـاطة 
وشـفافية الواجهـات الزجاجيـة جعلت اإلنسـان أكثر 
انفتاحـًا ووضوحًا يف أفكاره. كـام أصبحت الواجهات 
الزجاجيـة تعرب عن معلومـات اجتامعيـة وثقافية مهمة 
املتطـورة  واملـواد  فالتقنيـة  الفخامـة،  إحسـاس  مثـل 

إحـدى أهم وسـائل توصيـل هـذه املعلومات.

4-4  األثر اإلنشائي:
تعتـرب الواجهـات الزجاجية سـتائر تكسـو املبنى 
مـن أعـاله إىل أسـفله ومـن مجيـع اجلهـات بوصفهـا 
عنـرًا مسـتقاًل عـن اهليكل اإلنشـائي، حامـاًل وليس 
امليتـة بسـبب  حممـوالً، يسـاعد بتخفيـف احلمـوالت 
حـذف اجلـدران اخلارجيـة الصلبـة ومـن ثـم تصغـري 
إىل  يـؤدي  مـا  وهـو  واألعمـدة  األساسـات  أبعـاد 
ختفيـض النفقـات الالزمـة إلشـادة املبنـى واختصـار 

املـدة الالزمـة لتنفيـذه ورسعـة وضعـه باالسـتثامر.

4-5 األثر البيئي:
بسـط تطـور تقنيـات الزجـاج نفـوذ العـامرة عىل 
الطبيعـة بشـكل مثـري ومكـن املعامريـني مـن حتجيـم 
دور قـوى الطبيعـة يف حتديـد شـكل الواجهـات التـي 
ل دورهـا من احلامية من قـوى الطبيعـة إىل التعامل  حتـوَّ
معهـا، ومـن محايـة الشـاغلني مـن البيئـة اخلارجية إىل 
تأمـني راحة بيئيـة داخلية، لكـن الواجهـات الزجاجية 
املغلقـة ذات األنظمـة امليكانيكية املدروسـة سـببت يف 
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بدايـات اسـتخدامها اسـتهالك طاقـة ضخـاًم أدى إىل 
فشـلها مجاليـًا ووظيفيـًا، فكانـت الواجهـات الذكيـة 
هـي احلل وهـي حمـور التطـور )وكان الزجـاج املكون 

فيها(. الرئيـس 
وهبـذا نجـد أن التصميـم اجليـد مـع اسـتخدام 
الزجـاج املالئـم والتقنية احلديثـة )الواجهـات الذكية( 
كفيـل بتحقيـق خمتلـف أنـواع الراحـة مـع ترشـيد يف 
اسـتهالك الطاقـة الـذي يعتـرب مـؤرشًا لدرجـة الراحة 

يف األبنيـة ولـه تأثـري كبـري باحلفـاظ عـىل البيئـة.

النتائج والتوصيات
اسـتخدام  تطـور  مراحـل  تقسـيم  يمكـن   -1

أجيـال: مخسـة  إىل  العـامرة  يف  الزجـاج 
حتـى  عـرش  الثـاين  القـرن  )مـن  األول  اجليـل 
العـامرة  بنوافـذ  يتمثـل  امليـالدي(  عـرش  السـادس 
والكنائـس  الكاتدرائيـات  كانـت  حيـث  القوطيـة، 
مـن أوىل املبـاين التـي احتاجـت إىل التزجيـج بسـبب 
ضخامـة حجمهـا، فأصبحـت اجلـدران أكثر حتـررًا مما 
سـبق ومتكـن املعامريـون مـن إحـداث فتحـات نوافـذ 
زجاجيـة لتمكني دخول الضـوء للفراغـات الداخلية. 

.)1( املخطـط  انظـر 
وحتـى  عـرش  السـابع  )القـرن  الثـاين  اجليـل 
منتصـف القرن التاسـع عـرش امليالدي( يتمثـل بظهور 
الزجاجيـة  املسـتنبتات  وهـي  نفعيـة  وظيفيـة  مبـاين 
أشـعة  مـن  لالسـتفادة  املائلـة  الزجاجيـة  واجلـدران 
الشـمس ومـن األداء احلـراري للزجاج )ميـزة احلبس 

.)2( املخطـط  انظـر  للزجـاج(  احلـراري 

التاسـع عـرش  القـرن  الثالـث )منتصـف  اجليـل 
يتمثـل  امليـالدي(  العرشيـن  القـرن  منتصـف  وحتـى 
كانـت  التـي  الزجاجيـة  السـتارية  اجلـدران  بظهـور 
نتيجـة لتطور مواد وأسـاليب اإلنشـاء، وظهـور املباين 
العامـة ذات الفراغـات الواسـعة واملجـازات الكبرية، 
لتحقيـق خصائص وظيفيـة نفعية كالتشـميس واإلنارة 
الطبيعيـة وخصائـص تعبرييـة )شـكلية( مثلـت عامرة 

 

املخطط )1(: تطور استخدام الزجاج يف اجليل األول

املخطط )2(: تطور استخدام الزجاج يف اجليل الثاين
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املخطط )3(: تطور استخدام الزجاج يف اجليل الثالث

املخطط )5(: تطور استخدام الزجاج يف اجليل اخلامس 

املخطط )4(: تطور استخدام الزجاج يف اجليل الرابع

املـواد  واسـتعامل  بالبسـاطة  اتسـمت  التـي  احلداثـة 
املتطـورة كاحلديـد والزجـاج. انظـر املخطـط )3(.

القـرن  مـن  الثـاين  )النصـف  الرابـع  اجليـل 
العرشيـن( يتمثـل بازدهار عامرة الواجهـات الزجاجية 
مـن خـالل وضـع أنظمـة خاصـة بإنشـاء الواجهـات 
بالطـالء  املتعلقـة  زجـاج  صناعـة  تقنيـات  وتطويـر 
حيـث  مـن  أفضـل  خصائـص  لتحقيـق  واملعاجلـة 
املخطـط  انظـر  احلـراري.  واألداء  واألمـان  السـالمة 

.)4 (

 

 

اجليل اخلامـس )بداية القرن احلـادي والعرشين( 
يتمثـل بجيـل جديـد مـن العـامرة الزجاجيـة، بمـواد 
الزجـاج.  السـتخدام  جديـدة  وتصـّورات  جديـدة 
فطـورت أنـواع الزجاج الذكـي الذي يغـري أداءه بنقرة 
مفتـاح واملالئـم لعامرة بيئية ومسـتدامة. انظـر املخطط 

)5(

2- تطـور اسـتخدام الزجـاج يف العـامرة بشـكل 
إجيـايب يف خمتلف املراحل مع وجود نكسـات سـلبية يف 
بعـض األوقـات وملدة حمـدودة، لكـن هذه السـلبيات 
البتـكار  واملقاولـني  التجاريـني  املطوريـن  دفعـت 

األفضـل.
 Glass( 3- كان السـتخدام الواجهـات الزجاجية
Curtain Wall( أثـر كبـري عـىل العـامرة والبيئة واإلنسـان 

مضافـة  قيمـة  أعطـى  كـام  عـدة،  نـواح  يف  اتضـح 
السـتخدامها:

عـىل الصعيـد املعـامري: مرونـة وسـهولة يف   أ. 
املعامريـة. املسـاقط 
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 ب. عـىل الصعيـد اجلـاميل: خلـق روح جديـدة 
ملفاهيـم اجلـامل سـواء كان ذلـك مـن ناحيـة تصميـم 
الواجهـة اخلارجيـة أو مـن ناحيـة االبتـكار يف احلجوم 

املعامريـة. واألشـكال 
مبانيهـا  خـروج  االجتامعـي:  الصعيـد  عـىل   ج. 
عـن املفهوم السـلبي لــ »عـامرة الالزمـان والالمكان« 
وتصميم مبـان زجاجية مرتبطـة باخلصوصية اإلقليمية 
واإلرث احلضـاري للمـكان، وهـو مـا أعطاهـا هويـة 
وطابعـًا معامريـًا مميـزًا وبذلـك توسـع دور الواجهات 
الزجاجيـة للتعبـري عـن معلومـات اجتامعيـة وثقافية.
عـىل الصعيـد البيئـي: يف البدايـة كان ظهـور   د. 
الواجهـات الزجاجيـة يف البلـدان ذات املنـاخ البـارد 
مدفوعـًا باحلاجـة إىل اكتسـاب أكـرب قـدر مـن الطاقـة 
الشمسـية، ومل تناسـب املناطق ذات املناخ احلار بسـبب 
يف  التصميـم  وألسـاليب  للزجـاج  الضعيفـة  التقنيـة 
ذلـك الوقـت، ومع مـرور الزمـن والتطـور اهلائل عىل 
خمتلـف الصعـد )نـوع الزجـاج، أسـاليب التصميـم، 
التقنيـات احلديثـة كاألنظمـة الذكية( أصبح اسـتخدام 
الواجهـات الزجاجيـة مالئـاًم ملختلف البيئـات )ومنها 
احلـارة( وقـد اسـتعرضنا أمثلة ملبـان من بيئـات خمتلفة 
)لنـدن/ بريطانيـا، بكـني/ الصـني، هانوفـر/ أملانيـا، 
العربيـة  اململكـة  الريـاض/  مسـقط/ سـلطنة عـامن، 
املتحـدة...  العربيـة  اإلمـارات  ديب/  السـعودية، 

وغريهـا(.
اسـتخدام  حقـق  اإلنشـائي:  الصعيـد  عـىل   ه. 
ختفيـف  أمههـا  مهمـة  ميـزات  الزجاجيـة  الواجهـات 

احلمـوالت امليتـة التـي أعطـت مرونة وبشـكل خاص 
ملبانيهـا. الـرأيس  االمتـداد 

4- يمتـاز الزجـاج بكونه مرن التشـكيل حسـب 
الشـكل املطلـوب، وترافـق ذلـك مـع تطـور األنظمة 
اإلنشـائية اخلاصـة بالواجهـات الزجاجية بشـكل كبري 
خـالل السـنوات األخـرية بحيث تسـتجيب ألشـكال 

كافة. املبـاين 
املـواد  بـني  األفضـل  اخليـار  هـو  الزجـاج   -5
الصديقـة للبيئـة والقابلة إلعـادة التدويـر حيث حيتاج 
الزجـاج إىل عـرش الطاقـة الالزمـة لتصنيعـه يف حـال 
تدويـره، وقلـة االنبعاثات الغازيـة له مقارنـة مع املواد 

األخـرى.
6- يمكـن حتقيـق اجلـدوى االقتصاديـة، رغـم 
الكلفـة العاليـة لبنـاء الواجهـات الزجاجية، باسـتثامر 
البنـاء  زمـن  اختصـار  نتيجـة  رسيـع  بشـكل  املنشـأة 
واإلكسـاء مقارنـة بالطـرق التقليديـة، كـام أّن املظهـر 
احلديـث للتغطيـة الزجاجيـة يسـاهم يف تسـويق تلـك 
املنشـآت. باإلضافـة إىل االسـتفادة الكبـرية من أشـعة 
الشـمس يف اإلنـارة والتدفئـة وتوفـري الطاقـة، ومن ثم 

خفـض كلفـة تشـغيل املبنـى عـىل املـدى الطويـل.
يف  الزجاجيـة  الواجهـات  اسـتخدام  يقـل   -7
املناطـق التـي تشـهد كـوارث طبيعية أو حروبـًا. حيث 
يرتبط اسـتخدامها باالسـتقرار السـيايس واالقتصادي 
يف أي منطقـة بشـكل كبـري، بسـبب أن الزجـاج رسيع 
التـي  املناطـق  يف  اسـتخدامها  يقـل  لذلـك  التكـر؛ 

تشـهد اضطرابـات.
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Abstract: In its beginning, glass was considered a rare art of work, and its application advanced from decorative usage 
on the walls and ceilings to using it in the windows to allow the light to reach the vast dark spaces in churches and 
cathedrals. then the Gothic architecture presented the colored glass with its fascinating colors as a pure material for 
the windows, and usage of glass became widespread in the big European galleries and the glass houses in the 17th 
and 18th century, afterwards the emergence of public buildings with vast spaces by the help of the industrial revo-
lution in the 19th century which presented buildings that depends on the industrial architecture technique which are 
related to the international style. And most of these buildings façades were glazed façades. Designers and developers 
of this style depended on glass as an essential architectural material, and architects focused more and more on the 
manipulation made by shadow, light, reflection and visibil ty, in addition to the development of glass types especially
in the last decades to respond to the architectural, environmental and structural needs or demands. Therefore, 
this research studies glass advancement in architecture by shoing its prosperity and its degradation
until we reach the glazed curtain wall.Through the last few years, glazed façades advanced and developed 
effectively in the type of glass used, and the high tech in its manufacturing that shows flexibility 
which accommodates with the architectural form, and advancement in the techniques used to form it represented
in the smart façades which can accommodate to all circumstances and demands. From the international
examples which show this advancement are: London Hall, Media Wall, Nord LB bank in Germany, Hearst 
Tower, Khalifa Tower, the Kingdom Tower, Towers of the Sea, and the building of the new bank of Masqat.

Key words: Glass in architecture, Modern architecture, Glass curtain facades, Smart facades.
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