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 الملخص:

متؽىىر   لملت ىىؾلألىى،لحتطىى، ل تا ىىوللدتمىىرؾلألىى حدىلماىىت ح   يل مىىالةىىرم  لا ىىر   لمتعىىثث لتعنىىالحداثح ىى لدىى،ل ث ىىث ل

لأمدر،ي

 تعثلنمأ لحداثح  ل ى   لأل ىالدى،لمىرلدىر،ل أألىرثرلحدنةى لاىالمعا ىررلحدا ىر ل ددى،لح و ى لؼ  حى يل ت،لمى  لحلت رمىررل

 حد وىلحداثح  ى لتحر نىرلاىالمىثتارل حألتىثحدارلا ىثلحألتح مىرلحدىحعالحنع ىر ح لمع ا ىر لماىثلحدا  ىذلد اراىررلحد من ى لحددرمنى ل

 دتنع  ل دألادر ل حلحثحألررلدتتطر عيل

نىرلحت رمىىررلحداثح ى لاىىالحدتطىم ىلمىىالحداى،لدم رحاىى لحدمأاىىر لحدحمى   يلا ىىالحدار ى للألىىرث لحنىر لد ماىىرد،لحرمدرن ىىررلادر

ماىىث ث ل ىىثح يلممىىرلت تىىنلأل  ىىملتنع ىى لتطىىم مررل ة ع ىى ل حاىى ا لت حىىالحدار ىىررلحد ىى     لد ماىىتلثم ،لث ،لحدت م ىى،ل

لحردزلر ؾل حلرمررلاث   لا    لحتاعر ي

حللتزحد  لمالأمىلمحثألم،لمحرثى لحت ر لحداثح  ل ألثىلحاتلثحىلحدم  حالحد ث ىلمى،لحداى زل حدزلىر ؾل ؼ  مىرلمى،لدرنرل

حتادر لحدتالاثلُتا ثلحردمطمىلأل،لحداثؾلحد ئ االد تطىم ىلألل مى لحد ة عى لحدمطىمىلمى،لأ  اىري م،لأمىىلنة  ىررلحت ىر ل

لة   لحد ة ع  ل حآل رلن ا ل حآل رلث د (يحداثح  ل)ا د لحدث ات ،ل لمث ا لحدحر مر سل حدن

ل ر لنم لحداثح  لحمد،لاح عيلنت   لحدمتؽ  حرلحل تمرأل  لحدتيلنت رلأل،لحدا نلحدعردم  لحت دال مرل حا ارلم،لثمر ي

 ةا رللال،لم  لحدعت  لم حاؾلاد  ى لألداىرلحل مىر،لح ى    لح  ىرثلا ىر لأا ى،لمى،لمنىرلدرنىرلحداثح ى لألمىال ل    ىر ل

تارد نل منرمجل ث ث لتاىر ،لحلنعطىر،لألى،لحدمر ىيل تةاى لد حم تاىرلد تىر  رل حدزل اى  ل تت ىملناى لحدت د ىزلل واس

لأل الحد ة ع  لحد ح ا لحدماتمث لم،لألط لحدمرد ن لمولحدتأد ثلأل الحدع الن  

ذلحد ة عىى لحأا ىى،ل ت ىىألأ،لمىىثؾلحدتطىىم ىلحدىىثحل يلدت ىىر لحداثح ىى لمىى لتىى ا  لح ئىى لحناىىرن  لم  اىى ل ماىى ا لأل  اىىرلتا  ىى

ط   يل أ نر لحداعالدتاح ذلحد ة ع لأ ل لاالحدتطم ىلتا  رلحتادىر لمى،لحدمر ىال اىرم حلحدمطىمم ،لحرلمتمىرىلحردت ىثىل

لحدتدن د  يل حاتلثحىلآد ررلحدت   ثل ت ة ؾلحدم حثل حدت ن ررلحداث   لايلحدتطم ىلحدثحل ييل

 لل(High Teck) حداثح ى لحدمتىأل  ل حدتدن د   ىرلحدمت ثمى ل  منلحد امى  حدا دررلحدتطم م  لحدترد  للت ر لحداثح  :ل)مى

ل(يحدتعد د  ل ا د لمرلحعثلحداثح  ل

ح نمىرلد مى لحدتطىم ىلحدمعرطى لل99د م لحدتطم ىلحداث التعنيلحدتطم مررلحدتيلةا رلايلأ حل لحد  ،ل الحدٌث التصمٌم

مثلأل الل ذلا حؼىررلمنثاى  لحلاى الماىت  م لتحعىر لد  ة عى لتعنيلتطم مررلألط نرلحدارديل لد دكلحدتطم ىلحداث ال عت

حدمنىى الحدتطىىم ىلداىىرلح نمىىرلحدتطىىم ىلحدمعرطىى ل عمىى،لأل ىىالتا  ىىولحدلاىى الحدماىىت  م لحلاىى النرألمىى ل حاىىتلثحىلحلمىىدر،ل

 حدانثا  لدل ذلا حغل مد،لدملحلتارثلمولحداح ع لحراتلثحىلم حثلاح ع  لحط   لاث   ل منراح ي

 حدتطم ىلحداث ايل-حدا   لل–مرلحعثلحداثح  لل–حداثح  ل المفتاحٌة:الكلمات 
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Abstract: 

Modernity means everything new, heterogeneous, and different from origin and looking to 

discover future worlds. It is a multi-cultural phenomenon of form . 

The emergence of modernity is considered to be a revolution on everything that was and re-

examined the data of life but with a strange vision. Because these trends and visions of 

modernity varied in intensity and moderation, some considered it as an explosion of 

knowledge paved the way for the potential mental abilities to explode and ideas and 

innovations to compete. 

Modernism in design was the solution to confronting human tragedy, where the need for 

reconstruction of housing had very limited possibilities. This resulted in the implementation 

of functional and simple designs to meet the needs of users without the need for cosmetic 

decorations and also using modern materials with low prices. 

Simplification was the most important principle of the trend of modernity. The lack of use of 

legacy of the old models and decorations and other ideas that may deviate from the designer’s 

design of the main purpose, which is designed for it. The most important theories of the trend 

of modernity (The movement of the Dystyle, Bauhaus School, Functional theory and Art 

Nouveau) 

The growth of modernity came naturally as a result of the social changes that resulted from 

the First World War and the accompanying total destruction. 

During this period, intellectual attitudes reflected the belief in the need to find a better life. 

Modernism was a revolutionary act that established new methods and approaches that tried to 

break away from the past and showed their hatred of history and decoration. They tended to 

focus on the clear functionalism derived from the machine age, 

It is clear that the goal of the interior design of modernism is to provide a comfortable and 

controlled human environment to achieve the job in the best possible way. While seeking to 

apply the function first in the design, the ideas were freed from the past and the designers took 

Care of technological advances, the use of abstraction mechanisms, and the use of modern  

Materials and techniques in interior design. 

The following design movements of the trend of modernity: (the doctrine of brutality, late 

modernism, high-tech and postmodernism). 

Modern design: Modern design means the designs that appeared in the late 19th century, 

while contemporary design means designs that appear in the current era. The modern design is 

based on the creation of geometric spaces in straight lines according to the design function. 

Contemporary design works on straight lines using geometric shapes to create a space that can 

unite with nature by using natural materials in a modern and appropriate manner. 

Key words: Modernity – Postmodernism – Identity – Modern design 

 المقدمة:

 تا ذلحدحاالحدالحدتا  لحدتر  ليلدمعا ىلحدتطم ىلحدثحل يلايلحدعتى  لحدتىيلتمىد رلا اىرلت ىر حرلحدتؽ  ى ل ا دى لحداثح ى ل

 ،لحدىالتاث ىثللطىرئللدى،ل مرلحعثلحداثح  يلحاثؾلحددمؾلأل،لأمىلحد  حننلحدتيلتعى ؾلمعاى ىلحدتطىم ىلحدىثحل يلد  طى

ت ر لا مرل تع ذلح و تملد تطم ىلحدثحل يلم،لا ال)اح عى لحدتطىم ىلحدىثحل يل ل ى م  ل لأمثحاىمل لحدمومى حرلحدتطىم م  ل ل

لمطث لحدتطم ىلحدثحل يلم،لا الح تحراملحرتط ،ي
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 دثلحدتطم ىلحداث المولحدعد لحدتا  يلحدعردميلايلمتالمنرايلحدمع ا لحإلنارن  ل)أل م ىر ل ا اىع ر ل أثح ىر ل ت ح  ىر ل   را ىر (ل

 حردتاث ثلايلحثح  لحدنطؾلحد رنيلم،لحد  ،لحدتراولألمى لأيلا نمىرل دىثرلحدا دى لحدتأ    ى لاىيلحدعى،ل    تاىرلأل ىالت رد ىثل

دتيلحاتم رلأد  لم،ل الالآلؾلألرىل  دكلألنثمرلأا ذلحاالا ،لنة  تملحدما   لايلحدعن ،لحدع،لحل  حيلمن لحاالا ،ل ح

حد م  ىى  لاىىيلحاىىر لا اىىع لحداىىذل حدل ىى ل حد مىىر، ل  طىىعارلحأناىىرلاألىىرث لطىى رؼ لحدم ئ ىىررلحدما اىى  لاىىيلأألمىىر،لحتاىىمرل

اتم لايلحدعد ل حدتاح ذ ل حرترلمنركلألالمىررلحردماردر ل حدت   ث لممرلأألاالم حلحدع،لحداث المعرت ألحدتعح  لحردت   نلحدم

ان  لمتم ز  لحمام ررلدىلتد،لم،لاح، لدردتعح   ى ل حد امى  ل حدثحث ى ل حدتدع ح ى ل حداى  رد  ل حدماىت ح    لحدتىيلمىم رلدى،ل

لت رح رلحدع،لحدتمد  ييل

ل  لاث   لمن لما ولحد  ،لحدعم  ،يلاثلتأ  لحدتطم ىلحدثحل يلحردت  اررلحدعد   ل حدنة   لد عمر  لايلاع ارلدتمد ،لألمر

ناتا ولأ،لنطى،لحدىالحدمعرطى  لاىيلحدتطىم ىلألنىثمرلنتعى ؾلأل ىالم  تنىرلحدتىال اىرمىلاىال  م مىرلحد  ححىرلحدت ح  ى لاىال

لطنرأل لحدتطم ىلحدمعرط ل  د ،لحدتطم ىل ز لم،لحدت حالاالحدمات ح،ي

ل  ل حدتدن د   رلحداث   لمولحنترجلم   لمت ثث لثحئمر يد حل  نلأل الحدمطمىلحدحاالأل،لحدا    لحدمنراح لدم حدح لحدتا

 مشكلة البحث:

 ا ا  لحدتدن د   رلأل يلحدتطم ىل ت رم،لحدعد لحدتطم مالاالمعةىلحتألمر،لحدتطم م  ل د دكلحات ر لحدتطىم ىلحدىثحل ال

 دمالمألحدملط  لحدمط   لحدنرحع لم،لحدا   لحدمط   ي

 هدف البحث:

 حدتؽ   ل حداثح  ل مرلحعثلحداثح  ل حدا   لحدمط   ليلح  رثلحد حالح ،لت ر حر 

 حد حالح ،لحدت حال حدمعرط  لاالحدتطم ىي 

 أهمٌة البحث:

 حدتأد ثلأل الحاتلثحىلحدت حالحدمط ىل مع ثحتملاالحدتطىم ىل مار دى لتعرأل ىملمىولأاىسل محىرثى لادى لحداثح ى ل مىرلحعىثل

 حداثح  ي

 فروض البحث:

 ح ،لحدا   ل حدمعرط  يحد ط ،لحدالاد لتطم ميل  مول 

 عتحى لحدتطىىم ىلحدىىثحل يلمىى،لحدمعىىرم ىلحدتىيل حا ىىرلحدممر اىى لحدمعمر  ىى لا ىىالمىد،لحدتطىىم ىلحدىىثحل يلمةاىى ح لمىى،لمةىىرم ل

حدعمىىر  ل لحدتىىيلأ ىى رل تىىأ  رلحردت  اىىررلحدعد  ىى ل حدنة  ىى لد عمىىر  لاىىيلاىىع ارلدتمىىد ،لألمىىر  لاث  ىى لمنىى لما ىىولحد ىى ،ل

لحدعم  ،ي

 حدود البحث:

 زمرن  ل)لات  لحداثح  ل مرلحعثلحداثح  (يلاث ث 

 أنواع التصمٌم:ل

 .)التصمٌم المألوف )المتعارف علٌه 

ح،لتعرم،لحدمطمىللنترجلحدتطم ىلاالم حلحدن علمرلم لحللحاتنارخلمحرم لد عنرط ل حد يل وثيلحدالحنتىرجلتطىم ىلمىأد ؾل

اإنملا عم،ل م،لحدمأد ؾلاردعنرط لحدماتعر  لاتل ولآلد ى لأ لمتعر ؾلأل  مل لار حلت ح،لحدمطمىلحدت رد ثلحدارح  لدمرمال
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حدت   ثلحدتالت ع ارل رمز لد  عارل م،لط رؼ لحدتطم ى لادرنرلنت   لد دكلحدتعرم،لمولحدمد،لحدلر  الا الاالمعةىل

 حتا ر،لث ،لحدتعمذلاالحدم م ،ي

 .)التصمٌم الالمألوف )الغٌر متعارف علٌه 

دن علم،لحدتطم ىلمولمع ثحرلملتر  ل  لارحول تاىلتتاىلحردؽ حح لأ لل ذلد   حألث لا ل حىث ل د ،لتعرم،لحدمطمىلاالم حلح

حدتطىم ىلحىىاللم  ع ىى لؼ ىى لمت حطىى،لمىىولأاىىرسل لا،لمى حلحلن اىىرعل عىى زلنىى أل ،لمىى،لحدتطىىم ىلحدالمىىأد ؾ)حدؽ  لمتعىىر ؾل

لأل  م(:ل

،لمع ىثل م اىىل  عى،لحدتعرألى،لحى ،لمى  لحدعنرطى لحدنمالحت ،ل:ل تاىلحد ن ل)م  ،لؼ  ن(لنرتجلأل،لاثلر،لحدعنرط لحمىدل

 ع ع لأ لمعث م يلا ل د ،لدد،لألنط لنةرىللرللحمل ل ذلألالاررلؼ  لما ا لأل  ارلدد،ل توثيلحدالنت   للم  اى ل

ل م لمر ت م،لمعنالحدتا  ،لي

يلاىالمى حلحدىنمالت  ىولحدنمالحد رنال:م لحدىنمالحتطى ،يلاىالمى حلحدتطىم ىل تا  ىذلاعى،لحدت حطى،لحدى يل عىثلدؽى لحدتطىم ى

حت ىىىىزح لحطىىىى ؽ لمت ححاىىىى لممىىىىت د ل حدىىىى ىل  ع ىىىىمل تاىىىىىلحم م ألىىىى لاىىىىمررلمناىىىىرلل)حدت ث ىىىىث لحلحىىىىثحع لحدم  ىىىى ع ل

 حدمتم ز حدالمحرم  لحدالمت او(ي

 

 :الحركة الحدٌثة فى التصمٌم 

 رل أثح ىرل ت ح  ىرل   را ىر(ل دثلحدع،لحداىث المىولحدعدى لحدتاى  يلحدعىردميلاىيلمىتالمنىرايلحدمع اى لحإلناىرن  ل)أل م ىرل ا اىع

حردتاث ثلايلحثح  لحدنطؾلحد رنيلم،لحد  ،لحدتراولألم لأيلا نمرل دثرلحدا د لحدتأ     لايلحدع،ل    تارلأل الت رد ىثلحدعى،ل

حل  حيلمن لحاالا ،ل حدتيلحاتم رلأد  لمى،ل ىالالآلؾلألىرىل  دىكلألنىثمرلأا ىذلحاالاى ،لنة  تىملحدمىا   لاىيلحدعنى ،ل

حاىىر لا اىىع لحداىىذل حدل ىى ل حد مىىر، ل  طىىعارلحأناىىرلاألىىرث لطىى رؼ لحدم ئ ىىررلحدما اىى  لاىىيلأألمىىر،لحتاىىمرللحد م  ىى  لاىىي

حردماردر ل حدت   ث لممرلأألاالم حلحدع،لحداث المعرت ألحدتعح  لحردت   نلحدماتم لايلحدعد ل حدتاح ذ ل حرترلمنركلألالمىررل

امى  ل حدثحث ى ل حدتدع ح ى ل حداى  رد  ل حدماىت ح    لحدتىيلمىم رلدى،لان  لمتم ز  لحمام ررلدىلتد،لم،لاح، لدردتعح   ى ل حد 

 ت رح رلحدع،لحدتمد  يي
 

 .ما هٌة مصطلح الحداثة وأسباب ظهورها وأهم مبادئها 

(لأ،لحداثح ىى لمىىيلاردىى ل ت  ىىملادىى يلتاىى ا ل9996 نىىر  لل4 ل)ا  اىى ؾل ا راىىالح اىىردال دىىثلاىىالجٌنييً فيياتلٌمو ىى ىل 

اا حمرلأ،لتر  رلتا  لحدعد لحإلنارنيل م ،لألم   لحاتنر  لما ث  لتتنرمال تاعالاثمرلنا لحلمىتالكلأل  امرلاد  ل ئ ا  ل

لحددرم،ل حدمت ثثلتاسلحدعد ل ا حألث لي

 حداثح  لحا حلحدمعنالتتم زلحلرط  لحد أليلح     لت ر زلحدمر يل معرم ممل حداعيلحدثحئنلنا لحاىتم ح لمى حلحدت ىر زل

تا  ذلحإلثح كلحدما ثلألم ىرلحرتاىسلحدا    ى ل حدمت ىثث لحدتىيلتىحا،لحدممر اىررلحإلناىرن   ل ت ىعيلايلحدمات ح، ل  دكلد

 (19)حدم أل  لأل  ار لا ح لايلم رلرلحدع  ىل حدعن ،لأ لؼ  مرلم،لحدم رلرلحدعد   ل حدعم   ي

 

 :مفهوم الحداثة 

دىلماىىت ح   يل مىىالةىىرم  لا ىىر   لمتعىىثث لحداثح ىى لتعنىىيلدىى،ل ث ىىث لمتؽىىر   لملت ىىؾلألىى،لحتطىى، ل تا ىىوللدتمىىرؾلألىى ح

حتمدر،يل حداثح  لللتات  ىلاللحإنترجلمعر ؾل معرم ىلان  ل ث ث لت تحالحم رلتارلحدمتن أل يلد دكلاإ،ل حداثح   لحنعترحلد،ل

لحدع ر حرلحدع ث  ل حل تمرأل  لأل المرلم ل ث ثل أل المرل تا ذلم،للال،لحدت ثىلحدا  ولد ع  ىل حدت ن رريل
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 :نشأة الحداثة 

تعىثلنمىىأ لحداثح ىى ل ى   لأل ىىالدىى،لمىرلدىىر،ل أألىىرثرلحدنةى لاىىالمعا ىىررلحدا ىر ل ددىى،لح و ىى لؼ  حى يل ت،لمىى  لحلت رمىىررل

 حد وىلحداثح  ى لتحر نىرلاىالمىثتارل حألتىثحدارلا ىثلحألتح مىرلحدىحعالحنع ىر ح لمع ا ىر لماىثلحدا  ىذلد اراىررلحد من ى لحددرمنى ل

 دتتطر عيدتنع  ل دألادر ل حلحثحألررل
 ل

 ( فكر الحداثةModernism:) 

مطا ألؼ حال عح لأل،لحد   ،لحدلماى لدعطى لحدنا ى ل مىرلاىرثلا اىرلمى،لادى لا اىعال نتىرجلأل مىال تاى  لتدن دى  ال

أ ىىر لحدعطىى  لحت   ح ىى لحدمة مىى لحعىىثلأ،لأطىىحألد ع ىى،لا  تىىميل أثىلحدع مىىر ل حدمعدىى  ،ل حدعالاىىع لث  مىىىلاىىالت د ىىثل

 ( 3)حدمع ا يل

 

  :الحداثة ثقافٌا 

حرد ؼىلم،لألثىل   ثلا مرعلدآلح  لا ،لحدم ط ثلحمطا أل   را لحداثح   لحد يلنمألم،للال،لحدعالاع ل د   لم،لأل مر ل

حل تمرعل لاإنملاثلتىلحدتعرم،لمولحداثح  لحرألتحر مرل  راى لتتدى ،لمى،لألىثثلمى،لحتادىر ل حدمعت ىثحرل حد ى ىل نمىر جلحدتطى  ل

تيلةا رلايلمنتطؾلحد  ،لحدتراولألمى  ل حتطىعرلحتأ   مىرلأل ىالحدعى،ل حدعدى لاىيلأم  دىرل أ   حىريلحدمتر حا لمعر ل حد

 اثلأةا لأتحرعلحداثح  لم،لحدعنىرن ،لاأل ىرحاىلحدماىتم لحا   ى ل ححتدىر لحدت ىثىلحدتدن دى  يلحدى يلاىرمىلحطى   ل    ى لاىيل

داىى حلحدت ىىثىلحدىى يلاىىحنللحنتمىىر لحلت رمىىررللحنتمىىر ل حنت ىىر،لحد  راىى لمىى،لمدىىر،لآللىى  ل ةاىى  لتنىىراالاىىيلنعىىسلحد اىىر

  (98)حدالانارن  ي

ل

 :التصمٌم فى حركة الحداثة 

مولنار  لحدا نلحدعردم  لحت دالحمتثرلحدار  لحدالتع  الحدح ثح،لحدمت    لم،ل  ح لحداى نلحدىالمىرلتاتر ىملدماىرألث ل

لآلؾلحدمم ث ،لي

حدمأاىىر لحدحمى   يلا ىىالحدار ى للألىىرث لحنىر لد ماىىرد،لحرمدرن ىىررلادرنىرلحت رمىىررلحداثح ى لاىىالحدتطىم ىلمىىالحداى،لدم رحاىى ل

ماىىث ث ل ىىثح يلممىىرلت تىىنلأل  ىىملتنع ىى لتطىىم مررل ة ع ىى ل حاىى ا لت حىىالحدار ىىررلحد ىى     لد ماىىتلثم ،لث ،لحدت م ىى،ل

لحردزلر ؾل حلرمررلاث   لا    لحتاعر ي

 :أهم مبادىءاتجاه الحداثة 

محرثى لحت ر لحداثح  ل ألثىلحاتلثحىلحدم  حالحد ث ىلمى،لحداى زل حدزلىر ؾل ؼ  مىرلمى،لدرنرلحللتزحد  لمالأمىلمحثألم،ل

 حتادر لحدتالاثلُتا ثلحردمطمىلأل،لحداثؾلحد ئ االد تطم ىلألل م لحد ة ع لحدمطمىلم،لأ  اري

 :أهم نظرٌات اتجاه الحداثة 

 حركة الدٌستٌل: .1

 ر، ل حعالحدمعمر   ،لحد   ،لأل  حلأل الألرت اىلحدع اىع لحدعن ى لةا رلح حث لم  لحدا د لم،لحعالحدعنرن ،لأم ر، لم نث 

حدتالدىر،لأمىىل م زمىرلحدعن ى لت راعىررلحدلاى الحتا  ى ل حد أاى  ل حدمىد،لحدماىتا ،لحراىتلثحىلحتدى ح،لحتاى ثل حتحى ال

حدت   ىثيلحراىتلثحىل حد مرثىل حتد ح،لحتارا  لحتز ذل حتطع ل حدام يل ح دكلتم زرلا د لحدث ات ،لحنى علمى،لحدعى،ل

لحتمدر،لحدانثا  ل حلنمر حرلحدم دح ي

 عتح ل د  سلا د عر، ل  مى سلاىر،لث    لممىرلموااىالحدنة  ى لحد ة ع ى ل حدتىالدرنىرلأمىىلحااىارلألحىر  ل)لحدمىد،ل تحىول

 اثل د ،لمنركلحد ة ع (ل درنرل عن ر،لحارلأ،لحدمد،ل حد ة ع لمت ححار،لأىلأنملاثل احذلحدمناجلحد ة عالاالتطم ىلألرثىل

 تطم ىلمم زل ددنمللل وثىلحد ة ع لحدما  ح لح حا ل  ا يل
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 النظرٌة الوظٌفٌة:
لتعتح لحدنة   لحد ة ع  لم،لأمىلنة  ررلحدتطم ىلأل الحلاالذلاالحدعردىلحداث ال  دكلحاحن:

 ح ت رلحمات ىلحدتطم ىل حنت رلتطم مررلمم ز ي ي9

 حاتارألرلا،لحدار  لحدعر   لد مارد،لحعثلحدا نلحدعردم  لحت دالحتدرد ؾلماث ث ي ي2

 

 حركة )الدٌستٌل(م 1923منضدة شرودر للمصمم جرٌت رٌنفٌلد 

 
أزرق بٌت المصمم موندرٌان  –أصفر  –لوحة أحمر 

م حركة )الدٌستٌل(1921عام   

 
م1918كرسى أحمر أزرق للمصمم جرٌت رٌنفٌلد   

 حركة )الدٌستٌل(

 
1928"لوكورٌوزٌٌه" لفوتٌل المربع للمصمم ح  

 
1928شٌزلونج للمصمم "لوكورٌوزٌٌه"    
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ل

 حاتارألرلتا   لاد لحدمطمم ،لم،لحدا زلحد ث م ي ي9

 حدنة   لحد ة ع  لمالمع ر لللتحر ل  ث لحدتطم ىي ي4

تطىم ممل لث حاى لأحعىرثل اىىلحلناىر،ل أ  ىر لدر،لمطممالحدنة   لحد ة ع  ل   م حلحث حا لحات ر ررلحلنار،لد ما ى نل

 (99)ث حا لحدلرمررلحدماتلثم لد تنع  لاح،لحدم  علاالحدتطم ىي

 مدرسة الباوهاوس:  .2

تاىىرلحثح  لحدمانىىثس من ىلاىىر،لثىلا  ىىث لحدىى ىلأا ىىذلأل  ىىملمث اىى لل9996أاىى ىلاىىالأدمرن ىىرلمعاىىثلد عنىىز،لحدتاح   ىى لألىىرىل

ل)حدحر مر س(لد عن ،ل حدطنرألرريل

لىلأانثرلحثح  لحدمعاثلحدالحدمانثسل  حدت ل   ح  س لحد ىلدرنرلدمل و  ل ث ث لاال ارد لحدمعاثل أل ل9999 االألرىلل

   ىلحدعث ثلم،لحدت ر نلحؽ الح  رثلحدعالا لح ،لحدعن ،لحدتمد    ل حدعمر  ل ملت ىؾلحداى ؾلحدطىنرأل  يل مى ولاالحىمل

رث  لأل ىىالحدتلحىى،ل حلحتدىىر ل  اىى  مىلمىى،لأ،ل  ىىولأاىىثمىلأاىى  ح لدعدىى ل دىى ،لددىى،لمىىناىلملطىى تملحدماىىت   لحداىى  لحد ىىت،ل

(5)أاتر  ي
ل

اىرىلحد ىىرئم ،لحردتىث  سلحىىردت د زلأل ىال ىىالالن ىىرالاىالحدتطىىم ىل)حدمىد،ل حدلرمىى ل حدحنىىر (لا ىرىلأل ىىيلاىح ،لحدم ىىر،لحدمطىىمىل

لرايلمر ا ،لح    لحراتلثحىلحدم حا  لحدط نلمولحد مرشل حدلمنل حدز رجلاالتطم ىلحت 

 در،لآل لم،لتى أسلمث اى لحدحر مىر سلحدمعمىر ىل مى سلاىر،لث    لدمىث لألىرم ،لحدىالأ،لحاىت دالمت ى لأل ىالحدادىىلاىال

أدمرن رلارات ر،لم سلار،لث   ل أؼ  رلحدمث ا لحعثمرلحأما لا    ي

         
 م1929م                              مناضد مختلفة المقاسات  1926مقعد فاسٌلى          

 استخدام )مارسٌل بروٌر( المواسٌر الصلب مع الجلد والخشب فى تصمٌم األثاث )مدرسة الباوهاوس(

 
ولقد صنع لٌبدو  1925عام "مٌس فان دروه" قام بتصمٌمة 

كما لو كان بناء مستمر من المواسٌر المعدنٌة فهو من المعدن 
 72× 47×  79بالكروم والخٌزران المطلى بمقاٌٌس : المطلى 

 سم
 وموجود حالٌا بمتحف فٌالدلفٌا للفن

  
هذا المقعد للجناح "مٌس فان دروه" صمم   1929مقعد برشلونه 

الوطنى االلمانى بالمعرض الدولى ببرشلونه ولذلك عرف باسم مفعد 
عند زٌارتهم  برشلونه وقد وضع لٌكون فى استقبال ملك وملكة اسبانٌا

الرسمٌه للجناح استخدم المعدن المطلى بالكروم فى بناء هذا المقعد مع 
 نتجٌد من الجلد
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 .التصمٌم فى تٌار اآلرت نوفو 

(لاىيلSamuel Bingا ناىرل ىثألالطىم ئ ،لحنىكل)لةا  لمطا ألحآل رلن ا لدر،لم،للال،لما،لأدمىرنالماىر  لحدىي

حد يلنةىلمع  رلدم م أل لم،لحدا ا  ،لحدمحرنلحد  حثلام،لحاىلمع الحآل رلن اى ل ل حدى ىلدىر،لل9895حر  سلألرىل

مثاملحداعالد ىلد،لمةرم لحدتطم ىلحدىثحل يلحدتىيلأتلى رل حرلحدمةاى لحدمتىأ  لحرمىدر،لحدنحرتىررل حدا  حنىررلمى،لأث حرل

(15)رال ز ر  رريل أامم ل ح 
ل

ا ىىالحىىثأرلمةىىرم لمىى حلحدت ىىر لاىىيلم ىىر،لحدعنىى ،لحدتاح   ىى لدردمناىى  ررل أألمىىر،لحدز ىىرجل ل ىىىلمىىم رلحدتطىىم ىلحدىىثحل ال

 ألنرط  يلا ثلحةا لحدت ر لألزمملأل التمد ،لد،لحن حعلحدعن ،لحرلاتنرثلأل الحتمدر،لحداح ع  لحدتيلحألتح مرلارح ملدالنتىرجل

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل(13)حرد م  لد ما  لحدنرسيل

 حألت ثلمطمم حلحآل رلن ا لح،لم،لحد    ىلتؽا  لحدثحل،لحردزلر ؾل حلنار حرلحدملت ع لمعتح  ،لأ،ل مر،لحدعنرطى ل

 لمىىرلتىى كلأ ىى  ل حطىىمرتملأل ىىالحدتطىىم ىلحدىىثحل يل م رلتىىمل تىىأتالمىى،لحتمىىدر،لحداح ع ىى ل حدحاىىرا ل حدا اىى لحد  ىىث لل مىى

ل(99)حد  م  ي

) حدىالن ى،لا دى لحدتطىم ىلحأت ىر لل عتمىثلأل ىالحدتأ  ل ى ل   تدىزلل د ثلاعالمول لحدمطمم ،)لايلا ناىرل ح   دىرللرطى  

لإل ر  لحددا حرئ  ليلأل الحدم حثلحدطنرأل  لحداث   لدرداث ثل حدز رجلل د دكلحدت ن ررلحداث   لحدم تحا لحرلت حعلح

ل(17)در،لحدت ر لايلحثح رتملماتمث لم،لأمدر،لحدنحرتررلحدمتنرة  لحدتيل ا رلحمد،لد يلحدلالحدمات  ىل حدز ح رلحد رئم يل

 حرل ىرا لحدىالحاىتلثحماىلتمىدر،لحدنحرتىررلدرتزمىر ل أؼطىر،لحدعنىن  أاىتلثىلمطىمم حلمى حلحدت ىر لدى،لمىرلمى لؼ  ىن

تىلأنتر ملم،لأمدر،ل زلر ؾلم  ث لم،لم  لحدم ح ولايلاؼنر لحدتطم ىيل م حلألنالحردترديلثمجل أ نا لحدام حر ل مرل 

اىيلماىعالمى،لت ىر لحآل رلن اى لناى لل ىذلاى حزل ث ىثل حدعن ،لحدتمد    ل حد اىل حدنارلمىولحدعمىر  ل حدتطىم ىلحدىثحل ي

ل(15)حردتا  لد  رلم،لحدم رم ،لحددالا د  ليل

حدلالحدمنانىيلؼ ى لحدمتنىرة لحدى يل عاىيلدألمىدر،ل نرئ ى لحلحعىرثلحد مى   ل حدمتم  ى لأااراىرلتحنالمطمم حلحآل رلن ا ل

 حردا د لحدث نرم د  لحدمرم  لدد،لم،لحل ىرال أ  حذلتؽ  ىؾلحد ىث ح،ل حلألمىر،لحداث ث ى ل اتىالتطىرم ىلحدز ىرجلحدم ى ،ل

للل(7)طع ثلحت رال حدتعرط ،لحدثحل   ليلل  دكل م  لحداللطرئللحدا ئ لدعنرط لحدتطم ىلحدثحل يل حدتيلةا رلأل ا

 نت   لد دكلت  ملمطمم حلحدت ىر لحدىالحداح عى ل لداىر تاىلحدىالحتمىدر،لحدمعحى  لألى،لحدنمى ل   ىث حلاىالأمىدر،لحدنحرتىرر ل

ل( 1) لرط لا  ر،لحتم ر ل حؼطرنارلأاتعر  لمنراح ل

 
 آرت نوفو((1901منزل فى بارٌس للمعماري جول الفروت 

 
 )آرت نوفو( 1877منزل كازا باتلو للمعمارى جاودى
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نل ى،ل د دكلحتزمر ل حدا  ر،ل حت  حذل درنرلزم  لحت  د ىثلداىرلحتا ى   لحت دىال منىركلأمىدر،لألى ىلم ى،لاىعؾلحد

  أألمرنلحدحا للن رزلتطرم ماىيل

 مدىى حلحت اىى حلناىى لحتمىىدر،لحدع ىى   ل حدىىالحتمىىدر،لحدااىى  لحىىثللمىى،لحدع الن ىى لمىى،لنرا ىى لألىى ىلحت اىى حلناىى لحدماىىت ح،ل

 (17) ألتر  حلحدم حثلحدتيلحنت تارلحدتدن د   رلم ،لحداث ثل حلد ححلحدز ر   لحددح   يل

 رت نوفو:مفهوم التصمٌم الداخلً لحركة اآل 

ألحر  لأل،لألم،لمتدرم،ل مم،لدرا لحدتعرط ،لل نمثلد مات ح،ل حد ا ع لمىولحدمر ىيل  اىثؾلحدىالحل اىر لحردا دى ل حدنمى لل

لت ة ىىؾلحدانثاىى ل حلنمىىر لحدمعىىثنيلادىىال رنىىنلماىىر حرلحدا اىى لحد ث  ىى لاىىيلت د ىىثل  حدث نرم د ىى لاىىيلت حطىى،لحداح عىى لمىىوه

لألتمرثلأل الحلاتعر  ل حدت   ثلتمدر،لحدنحرتىررل حدامى حرل حدا  حنىررلممىرل حى زللتطم مررلثحل   ل أمدردارلحدملت ع لحر

ت ة ؾلحدلالحدمنانيل حدمتع جيلاا  لحدا د لت االتمرمر لحدلالحدمات  ىل حدزح   لحد رئم  لايلا ،لدىل دى،لحدتىز  ،لمىثارلل

حداعيلنا لحدتعح  لأل،لحدنمى ل حدتؽ  ى لحدماىتم لمى،لحاثل حتملح ث لد نملآد  لد تعح  لحد مزيل حإل تحرالحرداح ع لم،ل ا ل 

ل ا لأل ىيل

م،لأمىلمطممالحآل رلن ا ل)  ز ؾلم امر،ل(لحد ىلث سلحدانثا لحدمعمر   لايلأدرث م  لحدعن ،لحد م   لايلا  نرل

لاار لث حاتملدع،لحت رلن ا لحردنمارللاي

 

 :التصمٌم فى تٌار اآلرت دٌكو 

ةا لمطىا أل)حآل رلث دى (لم حا ىرلدعتى  لحدمعىر الحدث د ى ل مى م،لاىيلحدعتى  لمىرح ،لحداى ح ،لحدعىردم ت ،للط طىر لمىول

ل(92)حد يلام،لألن ح،ل:للل9825تنة ىلمع الحر  سلألرىل

ل لللL ExpositionلInternational des Arts Decoratifs el Industrials Modernes ل

ل(96)حثأل نم لمع ا لحتألمر،لحدع نا  للحدتيلاعرلدتأا سل و تارلد اثح  لم،للال،لحدتطم ىلحدثحل يلأ لل حدعمر  ل رن ريل

(لArt Deco of  the 20s and 30sمىولةاى  لدتىرنل)9869ؼ  لأ،لحاتلثحىلم حلحدمطا ألدىل ةاى لاللاىيلألىرىل

(لألدىسلمى حلحتاى  نلدعىرحلحدمطىمم ،لحت  ح ى ،لحعىثلحداى نلحدعردم ى لل  ىرثلت  ىملتطىم ميلBevis Hillierدمودعىمل)

 عدسلحد  ،لحدعم  ، ل   ثلدمللالحع ثلأل،لأاى  نلحآل رلن اى ل ت ىر لحداثح ى ل ىرألالللمى،لحدلاى الحدانثاى  ل حدنزألى ل

ل(99)د  لحدتز  ،ل منثا  لحلمدر،ل حدعنرط يلحآلد  ل)حدم تحا لحردمرد ن (لمةا ح لدملممرلأ  ىلمحثئ ،لد ت ر لتم اللحع

 
 كرسى للمصمم "جوزٌف هوفمان" )آرت نوفو(

 
 كرسى هزاز "جوزٌف هوفمان" )آرت نوفو(
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  ىلأمدرل ل ألنرط ح لم،ل)حآل رلن ا (لل حدع،لحدتدع حيل ألط لحدمرد نى لل) حآل رلث د (ان ثلأ،لحدتطم ىلحدثحل يلدا د ل

ل(92)ت ةؾلحأمدر،ل تعرط ،لمنثا  ليل

ح،لم حلحلا  نلل  تحالمولحدمر يل للمولحد ة ع  لحدتىيلتم ىزلحتاى  نلحدعىردميلد اثح ى للحى،لمى لم ى ثلم  ى لحى  حل

م ا  ل تز  ،لمحردػلا ميلةا لايلمعا مملد تطم ىلحدثحل يلأ ى لحدمرد نى لألحى لأاىتلثحمملد مى حثلحداث  ى لم ى،لحتد من ى ىل ل

(97)حدز رجل حداث ثيل
 

ث د (لحدثحل   ،لد،لمرلم لؼ  نل أةاى  حلتدى ح حلتمىدر،لمنثاى  لمتىأ   ،لحردتمىد الرلحدتدع ح ى لأانلمطمم حل)حآل رل

ل(ل ل    جلح حكPablo Picassoأم ر،لح درا )ل9994 لل9997حدتيلارثمرل  حثلحدع،لحدا  عيللال،لحدعت  لح ،ل

(Georges Braqueللحد   ،لحا رلايلتعد كلحدا    لحلا رئ  لم،للال،لحنر ل)تط  ل ال ىيلحلحعىرثلأل ىالأاىاأل نرئ ى ل

لل9992حلحعرث ل ةا لحد حالحدمحرم لمرلح ،لحدتدع ح  ل حدتطم ىلحدثحل يلت ،لم  لايلألرىل

(لحد ىى  ،لألمىىاللأل ىىالمىى حلحدىى حالMare Andre(ل مىى  دملم ىى لحنىىث يل)Louis Sueمىى،للىىال،لحألمىىر،لدىى  سلاىى ل)

حتا  نلد مم،لألنرط لحدتطم ىلحدىثحل يلحدملت عى لمى،لح ىرال اى رثل أاتلثمرلم حثحل م ن ل م،لتمد ،لحا ايل أمتثلم حل

ل(17)  اثحرلح ر  ل أداا ح حرلأاتلثىلايلتمد  ارلحدمعث،لحدط  ،ل    ثلحدا  حنرريل

 و  لت ر ل)حآل رلث د (لدمعا ىلحدتطم ىلحدثحل يلحرألتحر  ل و  ل ث ث ل ن ا لحناالذلدتأا سلألمر  ل ث ث لتحثألم،ل

أل،ل  حلحدعط لحر  رعلمحردػلا مل  مولحدمتنرا ررلثحل م ل  اتلثىلآد ررلحدثمجل حدمحردؽ ل حدتنراالحدثحل،ل تعح ل

 حد وىلحدعن  لد مث ا لحدتدع ح  لايلحنر لتطم مررلثحل   لم،لم حثلؼرد  لحد م،لمودثحلأل الحدانثا  ل حدتز  ،لحنماللرلل

ليا د لآ رلث د لاالحدتطم ىلحدثحل يل تطم ىلحت رام تحالحم ح ولملت ع ي تعتح ل ح   ،ل  حى لأما لمطممررل

ل

         
 .آرت دٌكو() 1929كرسً بذراعٌن تصمٌم إٌلٌن جراي ، قبل عام 

 
 تصمٌم "اٌلٌن جراى" )آرت دٌكو(
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 : مفهوم التصمٌم الداخلً لحركة الحداثة 

لل( 10)ح،لحدعث ثلم،لحادر لحداثح  لحةا رلحدان ،لنا لحدطثذل حددمر،ل حدحارا ليل

د ثل ر لنم لحداثح  لحمد،لاح عيلنت   لحدمتؽ  حرلحل تمرأل  لحدتيلنت رلأل،لحدا نلحدعردم  لحت دال مرل حا ارلم،لثمىر ل

ل(17)ا  لماالتارو،يمرم،يلاردعث ثلم،لحدمحرنيلثم رل أطحألحدنرسلحث ،لمأ ىل ؼثرلحد  ىلحد  ر

 ةا رللال،لم  لحدعت  لم حاؾلاد  ى لألداىرلحل مىر،لح ى    لح  ىرثلا ىر لأا ى،لمى،لمنىرلدرنىرلحداثح ى لألمىال ل    ىر ل

 واسلتارد نل منرمجل ث ث لتاىر ،لحلنعطىر،لألى،لحدمر ىيل تةاى لد حم تاىرلد تىر  رل حدزل اى  ل تت ىملناى لحدت د ىزل

ل(12)ألط لحدمرد ن لمولحدتأد ثلأل الحدع الن  يلأل الحد ة ع  لحد ح ا لحدماتمث لم،

 ألنثلةا  لحدت  عز  ،ل حزثحثلت ا لحددا حر ل حلنترجلحرد م  ل حد ىلنىتجلألنىملحمتمىرىلحردتطىم ىلحدىثحل يل حدح ئى لحدثحل  ى يل

نىنلادى يل دد،لأل الأاسلاد   لتنح لحدزل ا ل حدتر  ل  ل مرح تحالحردمر يلمولتحنىيلحد ة ع ى لحدتىيلمىد رلحم م اىرل ر

لل( 17)أ تدزلأل  ملت ر لحداثح  لايلتطم مملحدثحل ييل

اىىردم حثلحدطىىنرأل  لدردحالاىىتكلا ىىرلماىى،لحدز ىىرجل حداث ىىثل حدل اىىرن ل ل أاىىتلثمرلحدمناىى  ررلحدطىىنرأل  لدعمىى،لحداىى رثل

يلماى،لحدمى حثل حتامم لحدملت ع لأل النارذل حاويل أاتع ،لحمرث لحدع ن ،لايلحداىر لحت  ى ررل اى،لحدم المى ،لحدحالاىت د

ل(17)حداح ع  لاالطنرأل لحت رايل

دمرلارممرلحل ر  لحدطنرأل  لح ىر  لحدع حؼىررلحدثحل  ى لحد حاعى لحع ىثحلألى،لحدن حاى لممىرلمدى،لمى،لانمىر لا حؼىررلثحل  ى ل

دح   لم  ا يل مرلدر،ل مع لحملحتملرللم،لث ح ل ؼ  ر،لحاحنلحل ر  لحدؽرز  ل حدت  الحدنرتجلألناريلتؽ  لحتد ح،لم،ل

ل(17)يللحتام لحدثحد،ل حدحنيلادالحتح ال حتل  

 ثاولتزح ثلأاتلثحىلأا  نلحلنترجلحددميل)دت ح  لحدن لل حدار  لحدمتزح ث لد اد،ل حدتع  الألمىرلثم تىملحداى نل لنمىر ل

محىىرنيلدععرد ىىررل ث ىىث (لمطىىمميلحداثح ىى لحدىىالحدحاىىالألىى،لاىى ذل أاىىرد نل ث ىىث لاىىيلتطىىم ىلا حؼىىررلثحل  ىى ل حرلاىىم ل

رلحدتطم مررلحت د  لمتم ز لحم  ن لحدع حغلحدثحل يل حداثلحتثنالمى،لحتمى ر ل ة ع   ل أات ححلمعر   ل مرد  ل ث ث لا ر 

لحد      لحدنعع ـ ليل

 حرلاتؽنر لأل،لحدزل ا لؼ  لحد      لمولت ة ؾلحدم حثلحد ث ث ل ت ن ررلحدحنر حدمتا    لحاثؾلأاتاثحالح ئى ل ة ع ى ل

ل( 14)أد  لأم حارل اع يل

لThe House Interiorحعنى ح،ل للل9999ايلمار   لحد رمرلايلألىرىللل(Marcel Breuer)   لللمر ا ،لح    

 ل)معا ىلحدثحل،(لأ،لحدعرم،لحتارايلايلألم،لحدتطم ىلحدىثحل يل عتمىثلحمىد،ل ئ اىيل  ى م يلأل ىالحد حاى لاىيلحدمنىز،ل

ا لحدمز ىثلمىى،لنعاىمل م مى،لحدتنةى ىلاىىيلحدماى الحتا ىال دىى،لأمىثحانرلمتع  ى لحتدى  ،لأ لل ىىذلماىد،لحاى ا ل م ىىي  ل ى 

لحد حا لحداا  ل حدح  د    لي

درنرلا اع لد د ح ز ملتت ألم،لم  دتم لحدماد،لآد لد ع ش لحدتيلتعنال ؼحتملايلحد ط ،لحردمنز،لحدالن علم،ل حددمر،ل

ل(17)حدن ألي لأل،لا  ذل  م لحدا حزل د سلحدتز  ،لحدلر  ايل

ة ع  ل نح لحدزل اى ل آد ىررلتا   ار ا ىال لألى،لامىر حرلدلطىرئلل ا مرلت ثىلامر  لادالمحرثئلحدت ر لحد حاع لم،لمأ،لحد 

ل(1)ألنرط لحدتطم ىلحدثحل يلمتم   لحردع حغلحدثحل يل مر ام ملم،لحارا ل ثا ل    حيل

 ت ىىألأ،لمىىثؾلحدتطىىم ىلحدىىثحل يلدت ىىر لحداثح ىى لمىى لتىى ا  لح ئىى لحناىىرن  لم  اىى ل ماىى ا لأل  اىىرلتا  ىىذلحد ة عىى لحأا ىى،ل

ط   يل أ نر لحداعالدتاح ذلحد ة ع لأ ل لاالحدتطم ىلتا  رلحتادىر لمى،لحدمر ىال اىرم حلحدمطىمم ،لحرلمتمىرىلحردت ىثىل

ل حثل حدت ن ررلحداث   لايلحدتطم ىلحدثحل ييلحدتدن د  يل حاتلثحىلآد ررلحدت   ثل ت ة ؾلحدم

ل
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  .عٌوب وممٌزات اتجاه الحداثة 

 عٌوب اتجاه الحداثة:

حردناح لد عمر  لدرنرلم رارتارلم حد ل ا حؼرتارلممتث ل معت ا ل لدمرلأنارلدىلتث كلأمم ى لحد ح اى لاأا ىثتارلم  تاىرل أ  ىر ل

لىلت   ثىليلدىلتاتىلحردة  ؾلحدما   ل ألرد رلحدع حؼررلحمد،لألر

 حردناح لدأل رالحات ثلحلناىر،لحااراىملحرتمى ر ل حات حمىملداىرليلا ىثلاىرثرلا حألىثلحدم تمىولحلاىتاالد  لممىرلأا ىثلحتمى ر ل

ل(8)م  تارل د حلم   لحدماتلثىلي

 ممٌزات اتجاه الحداثة:

حددالا د  ل حدت   ثلحدىالحداثح ى ل  اىالدى،لحدحارا لحدمث ث لاالحدتطم ىل حلت ر لحدالحدت   ثل حت ر لحدعد لحدتطم ميلم،ل

 مرلم لمزل ؾل حدتأد ثلأل الحد ة ع  لاالحدتطم ىل ح،لحدمد،ل تحولحد ة ع ي

 :الحركات التصمٌمٌة التالٌة التجاه الحداثة 

ةاىى رلآ ح ل حت رمىىررلمعر  ىى لدحاىىرا ل ت   ىىثلحدتطىىم ىلاىىالحت ىىر لحداثح ىى ل ثحأل ىى لدالحتدىىر لاىىالحدمىىد،لمىىولحلدتىىزحىل

ل ة ع ي رد

لم  لحلت رمررلدىلتع ثلحدالحددالا د ررل حدزلر ؾلح،لاعرلحدالتطم مررلاث   لتحعر لدالت ر لحدعد ىلد مطمىي  م ول

ل

 .مذهب الوحشٌة 

ةا لم حلحدم منلاالحد ل ررلحدمتاث لحتم  د ى ل حدى ىلدىر،لمى،لأمىىلمىرل م ىز لةاى  لمحرن ىملحم مىسلمى حثلحدحنىر لحدلمى،ل

أؼاىاسلل8ل-ل9998أدتى ح لل29  حثلحدمى منلحد امىالحى ،لمىر ا ،ل  ث دىؾل)ل حت ح،لحد ح ا لحد   ئ ل دىر،لأحى ز

رلد اىلحدانثا لحدمعمر   لايل رمع ل ر،لدمث لارلان حري9997 رل  ئ ا  رلأم  د   رلمعمر    ل(لدر،لمانثا 

ةا رلحد ام  لاىيلحدحثح ى لاىيلمنتطىؾلحد ى ،لحدعمى  ،ل لاىيل ىز لمناىرلداى،لاى  ولحاتطىرثيلد ىثمر لحدا ى يلحدى يل

أاث تملحدا نلحدعردم  لحد رن  يلايلحدحثح  لت دزرلايلان  ت حل لحنتم لحتا  نلاىيل م ىولأناىر لحدعىردىلاىيلحدع ى ثلحدترد ى ل ل

 حات اىىرلمىىدالل ث ىىثحلمتا اىىرلمىى،لحداثح ىى ل لؼر اىى لاىىيلحتادىىر لحلمىىت حد  ل لحدتىىيلحات ىىنرلحدلاىى الحدطىى ح ل ن ىىلل

ححدزل ا يلحعثلات  لا    لم،لحلاتندر ل ل  لدد،لتىلاا رومرلمول  

ل

 
الوجه الخرسانً لمبنى الهندسة المعمارٌة لجامعة )بول 

 رودولف( 

 

  
 Rudolph) الذي أعٌدت تسمٌته Art & Architecture ٌضم مبنى

Hall  2008( فً عام 
للعمارة وشقق سكنٌة( وهو واحد من أشهر أعمال  Yale مدرسة (

 المعمارى )مارفٌن رودولف()مذهب الوحشٌة(
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  :الحداثة المتأخرة. 

 تم ىزلأاى  نلحداثح ى لحدمتىأل  لحردمحردؽى لاىالحدتعح ى لاردتطىم ىلحداىث الحدمتىأل ل ألى لأادىر  لمى،لحدتطىم ىلحداىث ال ددىى،ل

ل  رؾلأل  ملتم زل   نلحدتطم ىلم،لممرأل لحدماتلثىي

ددنامرلملت عت ،لاالد ،لحدلثح  لحدمتأل  لتوم،لحت نال  اررل عت ثلحدحعالأ،لحداثح  لحدمتأل  لمالنعاارلمرلحعثلحداثح  ل 

لحدنة لحدارح  لث ،لم  ال أل الحدن  المرلحعثلحداثح  ي

  در،لم،لأمىلامررلتطم مررلحدا د لحداث   لحردحارا ل حدمد،لحدنماالحد ة عيل ارح  تارلدالاتعمر،يل

اىيلطىعراسل لتى نس(لمى لمطىمىلح  اىرنييلل9959 لمىر ل29 م،لأمىلحدمطمم ،لحدمعرط  ،لت ىلث داى ،ل)مى،لم حد ىثل

 لحدمتلططى لاىيلحإل ىر  ل لحت ىرال حإلدااى ح حريلتىىلحداطى ،لأل ىالTom Dixon ألمى،لحدمىث  لحإلحىثحأليلدعالمى ل 

أألمردملم،لاح،لحدمتراؾلايل م ولأنار لحدعردىل لحمرلايل دكلمتاؾلا دت   ىرل أدحى رل متاىؾلحدعى،لحداىث الاىيلن   ى  كل

ل مح ث لايلحر  سي م دزل   جلح

حلدمىى د ل2999أؼاىىاسلل9ل-ل9998  ن ىى لل99 حدمعمىىر ىلتمىىر دزلؼىى ح ميل) ىىريلدىىر،لمىىث    ىىرلأم  د   ىىرلمعمر    (لمانثا 

Gwathmey Siegel & Associates Architectsلمىؽ،لؼى ح ميلمنطىىنل ئى سلم  ىسلحتمنىىر لاىيلمعاىىثلل 

مىر   ل ي9989حدانثا لحدمعمر   ل حدث حاررلحدا    ل حنتلنلزم اللايلحدمعاثلحتم  ديلد مانثا ،لحدمعمر   ،لايلألرىل

لم  ت ،

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 
   تصمٌمات لوحدات اضاءة للمصمم توم دٌكسون

 الحداثة المتأخرة
 

 تصمٌم لمنضدة طعام للمصمم ماثٌو هٌلتون
 الحداثة المتأخرة

  

            
 الحداثة المتأخرةتصمٌمات لمبانى سكنٌة للمعمارى "تشارلز غواثمً" 
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 لاالختزالٌة:لمذهب

لي”Less is more” حإللتزحد  لتت لللايلألحر  لم سلار،لث   ل)حد   ،ل عنيلحدد   (

تعثلم رد  لحإللتزحد  لم،لأمىلأادر ل أمثحؾلا د لحداثح  ل حلرط لاىيلم ىر،لحدعمىر  ل حدتطىم ىلحدىثحل يل حت ىرا ل مىال

ل.حدتطم ىلحددالا ديل حتارد نلحدزل ا  لحدمؽرديلا ارت االحدنة لاديلحدمر يلا ال

 .ان   زيل در،لم،لأمىلموااالم منلحللتزحد  ل) د ىلم   س(لمعمر ي ل مطمىلدأل رال حدمنا  رر ل انر، ل درتن

ل ل أنمألم   لأداع  ثل درمح ثجي1856لايل أداع  ث مر دح   لايلم ذلدنث، ل تع ىلاي ( حدتر مات )لدثلم   سلاي 

 عتمىىثلمىى منلحللتزحد ىى لأل ىىالاىى ؾلدىى،لمىىرلمىى لؼ ىى ل ىى   ىلاىىالحدتطىىم ىليل  اىىتىلحلاىى  نلحللتزحدىىالحردتدن د   ىىرل

 م    يل حدا    لدا د لحداثح  لأل،لا  ذلن ر لحدتطم ىلمولتا  ذلحد ةرئؾلحد

 

 

 

 

 االخرزانيح( نهًصًى ونيى يىسيش و فيهية وية )يزهة Red Houseذصًيى غشفح انطعاو فً يُزل 

ل

ان  تى حل  ميل را  ل ن نلمى ذلدنىث،لBexleyheath د ىلم   سلايل م لحدمنز،لحد يلطممملRed Houseدر،ل

رل عدسلُم  مل حدا ؾلحد ث   ل حدم تمويلتعر ،لد،لPhilb Webb لدعرئ تملحمارألث ل يلأ حثلم   سلأ،ل د ،لحدمنز،لمدرن 

ايلثمجلتطم ىلحدعمر  ل حدتطم ىلحدثحل يلايل اث ل حاث يلدر،لأ ،لمنز،لتىلحنىرو ل ا ىرلدمحىرثئللWebb للMorrisم،ل

يلطىمىلمى   سل9869ألىرىللWebbحدع،لحد ا ولحدتيلأطحارلحداىم لحدمم ىز لدمى د لحدتطىم ىلحدتىيلأااىارلمى   سلمىول

ل   نلحدمنز،لأل الحدا حزلحد  ايلحدمحااي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1856
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  التكنولوجٌا المتقدمة(High Teck): 

 لنتىرجللHi-Techت ىكلل– للحدمعى  ؾلحلتطىر حلحىـل لحداىرىلل”HighTechnology عتح لت ىر ل لحدتدن د   ىرلحدمت ثمى ل

لت ىىر لحداثح ىى لحدمتىىأل  ل ل عىىثلمىى،لأد ىى لت ىىر حرلحداثح ىى لحدمتىىأل  لحنتمىىر حيل  حثلمىى  لحدمث اىى لمىىىلحدح  اىىرن  ،للحدىى  ،ل

ل تادم ،لاع  ر للاالحدطنرألررلألرد  لحدتدن د   رليل

 ىلا ىالتعتمىثلمى  لحدمث اى لتعتح لحدام لحدمم ز للد  حثلم  لحدمث ا للأناىل د م ،للحد  حدنلحد رحت ل لحدمعترث للاالحدتطم

لأل الا را لحعالحدعنرط لحإلنمرئ  ل لحدتالطنعرلطنرأل لألرد  لحدتدن د   رل ددنارلتعتح لا  ،لمد ع ل  عتح لحتا  نل

محمل ة عاليلحىلأ،لا    لحإلنمر ل لحدتما حررلحدالزم لد محنالا ارلمؽرل لاتالألم   لحدت ث ىثحرلل حإلاىال،للتدى ،لا اىرل

لللل(6) يلأ  ر لمؽرل

 أم  دىرلحدمىمرد  لا ىالتىأ  رلمى  لحدم تمعىررلحردت ىثىلحدع مىيللأ   حىرُم ثرلحدمحرنالأل الم حلحدىنمالحطى   ل ئ اى  لاىال

لىلي9969 حدتدن د  الحد يلاثالاالحداحع نررلم،لحد  ،لحدمر ال حد ىلح ػل   تملايلألرىل

اىىيلحدتطىم ىلحدىثحل المىى،للىال،لتطىم ىلحدن حاىى ل حت ىرالحدمدتحىيل مىىرلادىالؼ ى ل دىىكليللHigh-Techحىثأل حى زلحت ىر لح،ل

ح ىىمل لحداىىرىلتىىكل لأناىىرللل مدىى،لأ،لتعىى الاىىالطىى   لأاىى  نلمنا ىىال ددناىىرلارمىىرلحت ىىث ىلحات ح ىىررلحدممىىد  لحدتىىالت 

 ة ع  ل أل  تارلأل الأنارلل     ررلليل لد لار ،للحدعنرن ،لت ث ىلم حلحتا  نلأل الم ئ لألم،للانالأد ى لمى،لت ث مىمل

ل لحدمث ا لتل جلأل،لاث ثلحدمع  ،ل حدمأد ؾيلد     ررلاتد ،لم  لحلات ح ررلأد  لاامر لم،لحدممد،لحألتحر لأ،لم 

يل Richard Rogers   تمىر ثل   ى زللLouis I Kahn لم،لأح زلحدمطمم ،لحد  ،لحتحع حلم حلحلت ر لد  سللىر،ل

  دكلم،للال،لت كلحدعنرط لحإلنمرئ  ل لحدحنرئ  لد محرنالا ح لثحل  ر لأ للر   ىر لحىث ،لتداى ررلأ لتؽا تاىرلاى ح لحردناىح ل

دمىى حرلحدمعثن ىى لأ لحدم حاىى  ل حددىىرحالرلحداث ث ىى ل حدتىىالحلت ىى رلأل ىىالأاىىرسل ة عىىالحاىىرل دىى سلحطىى  ر لأ لمنا  ىىر ليلد 

(29) 

 م،لأمىلم  مررلحدتدن د   رلحدمت ثم ل:لحدمعرا  ل حدا د ل ححد معر،ل حتد ح،لحدح حا لحدمحا   ل حاتلثحىلحدلرمىررلحدملت عى ل

 م ،لحدمعرث،لحمتالأمدرداري

 
 

يٍ أهى  اصرخذاو خايح انًعذٌكشصي نهًصًى سوٌ اساد يظهش فيه 

 خاياخ انركُىنىجيا انًرقذيح 

   
 

عاو  (Garry Knox Bennetكشصي نهًصًى جاسي َىكش تيُيد )

اصرخذاو األنىاٌ انثشاقح انًثهجح واصرخذاو انخاياخ يظهش فيه  2006

 ُىنىجيا انًرقذيحيٍ أهى خاياخ انرك انًخرهفح يثم انًعادٌ تشرً أشكانها

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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 1985عاو  (Mario Butte)يُضذج ذيضي نهًصًى ياسيى تىذا 

 
 
 

 1987عاو  (Cini Boeri)كشصي انشثخ نهًصًًح صيًُ تىسي 

 
 

كشصً "ذشايثىنيٍ" نهًصًًيٍ تيثي كىسذيش و جافييش ياسيضكال 

(Pepe Cortes & Javier Mariscal عاو)يظهش فيه 1986

يٍ أهى خاياخ  انًثهجح وانًعادٌ تشرً أشكانهااصرخذاو األنىاٌ 

 انركُىنىجيا انًرقذيح

 التفكٌكٌة: 

حدتعد د  لحمتمرلحد،لم،لحدمد،ل حد ة ع لأل الاثلا ح لاردتطم ىل ا ذل ة عتملحمد،ل  ثل االنعسلحد ارلحمد،لمحثعل

لحدع ىل حاتعمر،للرمررل ث ث لدردمعث،ل حدز رجل حد ثحئ،ل امررلحدمث ا لحدتعد د  م،لأمىل  د تعح  لحردا ئ لحدتيل مد ار

لحدا  لحدتطم ى حدتعح   لاي لحدزل ا   لحد اث  لم  ل حإلنمر  لد عط  لحدعرد   لحدتدن د   ر ل تعح  أل، لحدتمد ، لاي  . حدم  ن 

  ات ىلحدتطم ىلأل الحدا  ،لحد ة ع  لحدمنم ث ي  . حدحعثلأل،لحدتطم مررلحدتر  ل  ل حدمر   ل

لدتعد دالاثل اتلثمارلحدمطمىلح ل اتلثىلحع ارلا ا:منركلأ حع لأن حعلد تطم ىلح

لحدتطم ىلحد مزىل حدتطم ىلحدت د حال حدتطم ىلحدح ح مرتال حدتطم ىلحدتنرة ىي

لل

 التصمٌم التناظرى

 التصمٌم التفكٌكى 

 التصمٌم الرمزى التصمٌم التركٌبى  التصمٌم البراجماتى

فٌه ٌخرج التصمٌم 
نتٌجة انشقاق من 
عناصر مجردة أو 

.رمزٌة  

فٌه ٌخرج التصمٌم من 
مجموعة من القواعد 

 الهندسٌة

فٌه ٌخرج التصمٌم 
عن طرٌق التجربة 

والخطأ فٌمكن التعرف 
على المواد المختلفة 
وتأثٌراتها المختلفة 

.على التصمٌم  

فٌه ٌخرج التصمٌم 
من االستعانة 

 باالشكال الطبٌعٌة .
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 :حركة ما بعد الحداثة 

   ىلاد لمرلحعىثلحداثح ى لارمرلا د لمرلحعثلحداثح  لد ثلاع،لد م ،ل حد ترح لدعمر  ل نطم ىلحداثح  لحدم اثلحدمتمرحملا ال

أل ىىالأ،لحدمطىىمىل  مىىولأادىىر  لمىى،لدىى،لتىى حالا ىىر ىلأل ىىالمىى لحدتىىر  رل ةاىى ل دىىكلحعىىثلأ،لا ىىثلحداىىرحولحدمم ىىزلاىىال

 ل(8)حدتطم مررلاالات  لحداثح  لحردتردالدر،للحثلم،لحدع ث لادالحدتر  رل حلاتعرث لم،لحدمر الاالط رؼ لحدار  لي

أل الحدتعثث  لحدتالتنحولم،ل وىلملط  ل د ارل و  ل مرأل ى لماى ا  لدمىرلأ،لم ىم ،لمىرلحردتردالامرلحعثلحداثح  لت  ىل

لحعثلحداثح  ل ام،لمعنر ل معا مر لمزث  رل تم ،لاال زئ ،ل ئ ا ،لممرل:

اىىالتنع ى  ل لأ لاتىىالاىىالل  ىز للىىرللحمىرلمىى لاىث الأ ل ث ىىثلاىالاىىثل حتىملاىىالحدتطىىم ىلأ لاىالحتاىى  نلحدماىتلثىل-9

  ثحرلحدلرط لحميحدعنرط ل حدمع

 ز لآل ل تع ذلحمعنالملت ؾلمتم اللاالأاثلحلت رمررلحدمم ز لدا د لمرلحعثلحداثح  لم ،لحإلا ر لحدطى  ألد مر ىاللللل-2

لي ا ح لحدما الأ لحدعردمالأ لحدل  جلأل،لحدمأد ؾلأ لحلت ر لحدتر  لا

 Less is) حم  دى ل)حد   ى،ل عنىالحدم ى،(ل)Less is more) )  حاتحثدرلم  دى ل مى سلاىر،لث    ل)حد   ى،ل عنىالحدد  ى (

Boreل( أل الدار،ل   ح رلا نت  ىRobert Venturi ل حئثلم،ل  حثلمرلحعثلحداثح ى لمى لمى،لأمىا)مى،ل دمعمىر   ،حل

(ل لأاىنلحدتع  ىثل حدتنىراالاىيلحدعمىر  يل9966 م،لأاى ح،ل  حى رلانتى  يل)لحد ل ررلحدمتاث لحتم  د   1925 لم حد ث

 للأانلألىثىلحلتاىرذل حدعمى حئ  ل ألىثىلحددعىر   لأ ثلأ،لأمى  لادىالألمىر  لمع ىث ل متنرا ى لتعتمىثلأل ىال ى ح ل ؼمى ال

لح  لحداث    لحمرلايل دكلحدلح  لحدمتع   لحردع،يلأنرلمولحدع  الحدم  ئ لحردا    ل د سلمولحدت د حررلحد ح ا لحد  ت ن  يلحد

لأنرلمولحد  ح لأد  لم،ل   حلحدمعرنيليحتد  للل ار يلحتا، 

 
 لللل

كرسً )آرت دٌكو( مصنوع من البالستٌك وتم اختٌار 
تسمح للكراسً أن تنتج المادة التً من شأنها أن 

بكمٌات كبٌرة بتكلفة منخفضة. كان الهدف هو جعل 
 التصامٌم متاحة لمجموعة واسعة من الناس.

 Paolaكرسً الملكة آن تصمٌم "روبرت فٌنتورى" طباعة بواسطة )
Navone استغرقت خمس سنوات ونصف حتى ٌتم صقلها من المقدمة ، فإن)

ن الخشب الرقائقً تذكرنا بقطع األثاث المظهر الجانبً ٌعرض شرائح رقٌقة م
 "مارسٌل بروٌر" أثاث التً تعود إلى القرن العشرٌن مثل

  

 كرسً إحٌاء الطراز القوطً
 
 

كرسً تشبندل تصمٌم "روبرت فٌنتورى" قام بتصمٌمه خصٌصاً لزوجته لعالج 
مشاكل بالظهر ُعرض فى صالة عرض العالمة التجارٌة فً نٌوٌورك فً ٌونٌو 

1984 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1925
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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(ل ل مىى لمانىىثسل9999مىىر  لل29  حىى رلآ  ىى لم  تىى ،لاىىت  ، لألىىرث لمىىرل عىى ؾلحراىىىل  حىى رلاىىت  ،ل)مىى،لم حد ىىثلل

 (Stern) معمر يل مع ىل مودؾل م   لايلن     كيل م لحدم  كلحدمواىسلدمى د لحدانثاى لحدمعمر  ى ل  حى رلا ىملاى

حدمعمر   لتىلتد  ىلم د لات  ،لح رئز لث  ار سلد عمىر  ل لدر،لألم ثلد   ل  ،لد انثا لل2996ادالألرىلل9998م،لألرىل

حدما   لإلن رزحتملايلحدمعرط  يلدرنىرلتطىم مررلاىت  ،لحدثحل  ى لت تدىزلأل ىيلحدتعرطى ،لحدطىؽ   لحددالاى د  لمى،ل اى ل

ل تام نرلدألمرىلنا لتن علمرلحعثلحداثح  لم،ل ا لأل ى

 

 

 

صريشٌ تعض انرصًيًاخ انذاخهيح نهًصًى سوتشخ 

انزي اعرًذ عهً اظهاس سوح انذذيث تهغح ذقهيذيح 

ذضًٍ انرىاصم يع انًضرخذييٍ ورنك عٍ طشيق 

 اصرخذاو انرفاصيم انكالصيكيح

 

  الهوٌة والثقافة: 

دد،لألط لمعرم مىمل مع ثحتىمل ددى،لم ا ى لتر  ل ى لا ىر رمرل حمتمرمرتاىرل مى،لحدمعىرم ىلحدما  اى ل حردتاث ىثلاىالحد ى ،ل

معا ىل)حدع دم (ل م لنةرىلارمرلحط رؼتملا ىلحدا من ل حدا ا  لدعى النةىرىلا راىال ح تمىرألال   ىراال حاىثلحدمر ال

لأل الحدم تمعررلحلنارن  ل حدزحىلحداد مررلحتاح  مي

 :الهوٌة 

 لحدى يلأ،لحدا   ل)لحدتيلميلاىيلأاراىارلحا ىرلدمعنىيلحدعى ثلاىيلألالاتىملح حتىمل حىردم تمول(لدىىلتعىثلتتاىىلحرد حىررل مى لحتمى

 تنراالمولحتا  نلحد يلدر،ل تىلأل الحدا   لم،للالدملاح،لحنتمر لم   ألررلحدع دم لحردمرد  لحدتيلمىالأل  اىرلحآل،يللل

اعيلة،لحدة  ؾلحل تمرأل  ل لحد  را  لحدمعرط  ل لطر لحدع ثلم ح ح لأل يلحدحاىالحدماىتم لألى،لم  ىررل ث ىث ل لا ىىل عىثل

لا    لم،لحدزم،ليحم ث   لحدتماكلحا   ل حاث لدعت  ل
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 نت   لد ت ثىلحدتدن د  يلحددح  ل ت ثىل ارئ،لحلتطر،لم،لتأ ح لحدع دم لا ثلطر لا ىلحدعردىلدمرلد لدر،لأا،ل ل م لحتم ل

حد يل   ،ل  اثثلم،ل   ثلحدا   ليلدمرلأ،لز رث لحدتحرث،لح ،لملت ؾلحتا حثلم،لملت ؾلحد  راررل عم،لأل يلت ا  لمطرث ل

ل أ ح ل   اررلنة لمتحر ن يلمع ا  لمتعثث 

 الهوٌة: مفهوم 

ل أاىى  نلا ىىر ليأ لمىىيلم م ألىى لحت طىىرؾل حداىى  د ررلحدتىىالتم ىىزل حدا  ىى لمعنرمىىر:لتع  ىىؾلحإلناىىر،لنعاىىملادىى ح لل   راىى  

حدملللأل،لؼ   ي لاثلأ ر لمعا ىلحدا   ل لل ىزح،ل ىثل ل حاىعر لاىيلطىع ؾلحدم  عى ،لدى سلا ىالاىيلمىرل لىتللحتع  ىؾل

ح،لاتالايلمرل تع ذلح   ث يلا ثلحألتح لحدحعالأ،لتعم ىذلحإلااىرسلحلط طى  لدى،لم  ى لمى لمار دى لحلىتالذلحدمعا ى ل

لمعرم ىللل   ثلدارل حاتؽال،لتحر ،لحدا  ررلإل ر  لحدعثح لايلمرلح ،لحدحم لدتا  ذلحدمطردأي

حرثئاريلاإ حلت حا رلم   لحدعى ثلمىولم  ى ل دمرلأ،لدإلنار،لم   لد دكلد م تمول حتمىلم   يل دد،لمنارلمم زحتارل ا مارل م

م تمعملدر،لحتم،ل حد حا ل حإلاارسلحرلنتمىر ل حل حلتطىرثمرلحدا  ىررلدرنىرلحتزمى ل حلؼتى حنلمى  لحدا  ى لمىيلحدتىيل

لطى  لتتحنرمرلحدنعس ل تعتزلحرلنتارنلحد ارل حلنتمر لدار ل حلنتطر لدار ل حدم حل ل حدمعىرثح لأل ىالأاراىار لاحاىرلتتاىثثلم

لحدمنتميل ا  دم ل أل الأاراارل عر ،لح ،لحدحثحئ،ي

 للمكلأ،لم  مررلحدا   لميلحدعنرط لحدتيلت تمولأل  ارلحتم لحملت ؾلأاار مرلم،ل اث لأل  ث  ل  اث لتىر  ر ل  اىث ل

ل(9)دعنرط يحد ؽ  ل حدم اولحد ؽ حايلحدمتم زلحدمتمراك ل أألةمارلللمكلميلحدع  ث ل حدتيل مد،لأ،ل   نلا ارلح   لح

 الثقافة: مفهوم 

لميل م ولحداـــــــــمررلحد  ا  ل حدعد   ل حد  م  لحدتيلتم زل مرأل لأل،لأل ى ل ميلمـــــــــرم  لدا ذلحدا ر ل حدتعد  

ل حدت رد ثل حدمعت ثحرل حآلثحنل حد  ىل حدحعثلحدتر  ليلحرألتحر  لألرم،ل  م يلايلمعا ىلحد  را ي

 : الهوٌة الثقافٌة 

تاث ثلمالمألحدا   لحد  را  لم،لأ د  ررلحنر لحدى حرلحإلناىرن  ل ل مى،للىال،لمى حلحدحنىر ل ىتمد،لحدمىلللمى،لحدتعى ؾل عتح ل

أل الاث حتمل م حمحمل اث ثمرل حمدرنرتارل أا ،لحداح،ل حدا ذلد  ايلحارل حد ط ،لحارلادالم حاى،لمت ثمى لمى،لحإلحىثحعل

د   ل ح ا لحدمعردىلتن  لدملا  ذلحدتم ىزل حإلحىثحعلاىيل ا ى لحد  راى يل حدتل للم،لم من لحلنا رذل حإلتحرعلحث ،ل وىلا

   عثلحدتطم ىلحمتالم رلتملأاثىلأمىلحدم رلرلحدعد   لحدتيل د ،لحإلحثحعل حدت ث ثلم،لامرتملحتارا  ي

 :مصر عبر التارٌخ 

اى  لحد  راىررلحللأناىرلدىىلتع ىثلا حماىرلحرد ؼىلم،لتعثثلحد  راررلحدتال  ثرلأل المط لنت   لحلاتعمر  حرد ؼىلم،لتأ  مىرلح

للللللللللللللللل(ل4)د  ر يل حنمرلأدثرل حت تارل حاتم ح  تارل ملط تاريل

ل

 :دراسة مقارنة بٌن التراث المصرى والفكر العالمى فى التصمٌم 

حعىثلحداى نلحدعردم ى لح تحارلنمأ لحلت رمررلحداث   لاالحدتطم ىلح     لحألرث لحدحنر لحداى  ولد م تمعىررلحدتىالحناىر رل

لحل دالد دكلحت ارلنا لحد ة ع  لحدمث ث ي

د دكلاثلتد ،لحد ة ع  ل تاح ذلنعسلحدعد ل الاالن رحلاالحنر لحدث ،لحدنرم  للألرث لحنر لا ر تاريل دد،لمولحداعىرةلأل ىال

لحتحعرثلحلنارن  لحدتالأؼع تارلحلت رمررلحداثح   ل حدتالدرنرلم،لأل  حاري

ل

ل
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 مقارنة بٌن التصمٌم ومفرداته لدى الطراز المصرى القدٌم وتٌارات التغٌٌر والحداثة وما بعد الحداثةدراسة 

 

 
 

 المعاصر: والتصمٌم الحدٌث التصمٌم بٌن الفرق

ح نمىرلد مى لحدتطىم ىلحدمعرطى لتعنىيلتطىم مررلل99د م لحدتطم ىلحداث التعنيلحدتطم مررلحدتيلةا رلايلأ حل لحد  ،ل

ألط نرلحدارديل لد دكلحدتطم ىلحداث ال عتمثلأل الل ذلا حؼررلمنثا  لحلاى الماىت  م لتحعىر لد  ة عى لحدمنى الحدتطىم ىل

حدمات  م لحلاى النرألمى ل حاىتلثحىلحلمىدر،لحدانثاى  لدل ىذلاى حغللدارلح نمرلحدتطم ىلحدمعرط ل عم،لأل التا  ولحدلا ا

ل مد،لدملحلتارثلمولحداح ع لحراتلثحىلم حثلاح ع  لحط   لاث   ل منراح يل

ل
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 خصائص التصمٌم المعاصر:

 حدتطم ىلحدمعرط ل تا  لحراتم ح ل حا أل لأل الألدسلحدتطم ىلحددالا دال حدت   ثىي ي9

 ا ل حدت د زلأل ىالحدمالمىسل)حدلمىنل حدمعىث،لحدالمىول حدز ىرج(ل حاىتلثحمارلد ىز لحدحارا ل حدلا الحدنة ع لحد ح ي2

 م،لحدتطم ىلم،لأمىلمم زحرلحدتطم ىلحدمعرط ي

 حاتلثحىلحل ر  لا ح لاح ع  لأ لطنرأل  لاالحدتطم ىلد ز لم،لحدتطم ىي ي9

أمىىثحؾلحدتطىىم ىلحداىىث ال  مىىولحدتطىىم ىلحدمعرطىى لحىى ،لحد ة عىى ل حدمىىد،ل مىى حلمىىرلنىىرثرلحىىملنة  ىىررلحداثح ىى ل ت،ل ي4

  حدتطم ىلحدمعرط ل حاث لارنملم،لحداا،لحدثمجلح نامرلأىلحاتلثحمىلمع ثحرلحدتطم ىلحدمعرط لاالحدتطم ىلحداث اي

ل ثمجلحدتطم ىلحدمعرط لح ،لحدلا الحدمات  م ل حدمنان  ل حدتال مد،لحألتحر مرلح مر  لاع ع لد    لحآل رلث د ي ي5

 حدمعرط  لحدتالحات امرلتطم مرتارلم،لمثح سلحداثح  ل مرحعثلحداثح  ليل ا مرل  الأل الدحعالحدتطم مرر

  

يجًىعح يُاضذ نهًصًى "ياسصيم تشويش" يٍ سواد يذسصح 

انثاوهاوس عثاسج عٍ يىاصيش يٍ انُيكم وانقشصح يٍ انخشة 

انشقائقً انًطهً تانىسَيش صُعد يٍ خالل ششكح "صراَذسيىتم" 

 و.1929عاو 

ذًثم انعصش انذذيث تُفش انًقاصاخ وَفش انفكش يع يجًىعح يُاضذ 

اخرالف انخاياخ واألنىاٌ ديث أَها يصُعح يٍ األخشاب انطثيعيح 

  وانقشصح يٍ األخشاب انًصُعح انًطهيحتاألنىاٌ انزاهيح.

 

 

يقعذ صيضكا نهًصًى "ياسصيم تشويش" يٍ سواد يذسصح 

وانقاعذج عثاسج عٍ يىاصيش يٍ انُيكم  1929انثاوهاوس عاو 

 وانظهش يٍ انكاَيه 

يقعذ يًثم انعصش انذذيث تُفش انًقاصاخ وَفش انفكش عثاسج عٍ 

 يىاصيش يٍ انُيكم وانقاعذج وانظهش يٍ انكاَيه
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 خزانة خسبٌة لحفظ المٌدالٌات والقطع النقدٌة ُصنعت من الخشب الماهوجنى للمصمم تشارلز بٌرسٌر 
 فً بارٌس(. 1838-1764)فرنسً 

درًجا بحجم متدرج ، تم تركٌبها لحفظ المٌدالٌات والقطع النقدٌة أبعادها الخزانة مطعمة بالفضة الخالصة تحتوي الخزانة على اثنٌن وعشرٌن 
 سم(. 37.5×  50.2×  90.2)

 تتخذ الخزانة تصمٌم واجهات المعابد (Postmodern)مستوحاه من الفن المصرى القدٌم 
1809( بنٌوٌورك Metropolitan museum of artمعروضة فى متحف )

 (22)
 

 
الصورة لمنطقة معٌشة ومطبخ مفتوح مصممة فى العصر الحدٌث ومستوحاه من تٌار اآلرت نوفو وٌتضح ذلك من خالل 

بالدٌنامٌكٌة والحركة واستخدام خامة الحدٌد فى أرجل كراسى البار وكذلك االشكال ثنائٌة األبعاد التصمٌم الذى ٌتصف 
الرشٌقة والمتموجة مثل تصمٌم منضدة الوسط  كذلك الكرسى الخشبى الذى ٌشبه كرسى تصمٌم "جوزٌف هوفمان" الذى 

 هو من أهم مصممى اآلرت نوفو
منحنٌة والتى ٌمكن اعتبارها اٌماءة لجذور اآلرت دٌكوونالحظ الدمج بٌن الخطوط المستقٌمة وال  
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 النتائج:

 .د،ل ث ثل متؽر  ل ملت ؾلأل،لحتط ،يل م لةرم  لا ر   لنتعثث لحتمدر،تعنالحداثح  ل .1

أمىىىلنة  ىىررلحداثح ىى ل)ا دىى لحدث اتاىى،ل مث اىى لحدحر مىىر سل حدنة  ىى لحد ة ع ىى (ل درنىىرلمىى،لأمىىىلمم ىىزحرلحداثح ىى ل .2

 زلر ؾيحدحارا لحدمث ث ل حدت   ثلاالحدتطم ىل تؽ   لحدعد لحدتطم مالم،لحددالا د  لحدالحداثح  ل  االحد

حاىىتلثىلمطىىمم حلحآل رلن اىى لحتمىىدر،لحدنحرت ىى لدرتزمىىر ل أؼطىىر،لحدعنىىنل أ ناىى لحدامىى حرلاىىالحنتىىرجلزلىىر ؾل .3

 حدتطم مرري

 درنرلحدلا الحدانثا  ل حدنزأل لحآلد  لمالحدمحثألحتاراالد تطم ىلألنثلت ر لحآل رلث د ي .4

 دمد،لحدنماالحد ة عاي تم زلأا  نلحداثح  لحدمتأل  لحردمحردؽ لاالحدتعح  ل حدحارا ل ح .5

تعثلحللتزحد  لم،لأمىلأادر ل أمثحؾلا دى لحداثح ى لح ا ىارلحدنةى لد مر ىال حألتمرثمىرلأل ىالاى ؾلدى،لمىرلمى لؼ ى ل .6

     ىلاالحدتطم ىي

 حمتمرلحدتعد د  لحد،لم،لحدمد،ل حد ة ع لأل الاثلا ح ل حاتعمر،للرمررل ث ث لدردمعث،ل حز رجل حد ثحئ،ي .7

حراتم ح ل حا أل ل  تم زلحردحارا ل حدلا الحدنة ع لحد ح ا ل حدت د زلأل الحدمالمسلحدتطم ىلحدمعرط ل تا  ل .8

  حاتلثحىلحل ر  لا ح لاح ع  لأ لطنرأل  لاالحدتطم ىلد ز لم،لحدتطم ىي

  مولحدتطم ىلحدمعرط لح ،لحد ة ع ل حدمد،ل م حلمرلنرثرلحملنة  ررلحداثح  ل ت،لأمثحؾلحدتطم ىلحداث ال .9

  ي حدتطم ىلحدمعرط
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