
Najwa Hamdy et al. 299 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

  
The concept of complexity and simplicity in interior design 

 
 

 DESIGN BOX ، Nagwablue@gmail.comرئیس قسم التصمیم الداخلي في شركة 
 

 Ismail.awwad1943@gmail.com ،یة (جامعة حلوان)األثاث كلیة الفنون التطبیقو أستاذ تصمیم األثاث بقسم التصمیم الداخلي
                                                  

  diaatantawy@hotmail.com ،األثاث  كلیة الفنون التطبیقیة (جامعة حلوان)و أستاذ مساعد بقسم التصمیم الداخلي
  
  

Abstract   Keywords 
 حلیلیةالت الدراساتو التعقیدو اعد البساطھإن تحلیل المنھج الفكري للتصمیم الداخلي من خالل قو 
رھا على أثو يالتعقید في التصمیم على راحة المتلقو دراسة التأثیرات البصریة الناتجة عن البساطةو

نھجیة ذه الممن متطلبات النقد الفني المعماري لمؤثرات ھ أھمیةاألغراض (األنشطة) التصمیمیة یعد 
متلقي لبصري للتوى االتحلیل ألثراء المحو اسیات التصمیم القابل للنقدلدى المتلقي لھا ویعد واحده من أس

اخلة ر الدالوقوف على اإلعتبارات األساسیة لعالقات العناصو تحلیل أداء التصمیم الداخليو أیضا
ین بلتحلیل  توصلالو التعقیدو عالقتھا بمبدأي البساطھو للتصمیم ، من خالل تحلیل لغة التصمیم الداخلي

عمال كري ألمراحل التطور الفتھدفت ھذه الدراسة تتبع اسو التصمیم بعالقات التاثیر البصري عالقھ
فتح و فكري جدید یؤثر على الجذب البصريمنھج التصمیم الداخلي خالل القرن العشرین لقراءة 

 ةمنھجیك ذل فيواستخدم .مجاالت تشكیلیة للمصمم یستطیع من خاللھا خلق إبداعات تصمیمیة مبتكرة 
في  لسائدتانالتعقید والبساطة ھما الصفتان المتناقضتان االى ان  الدراسةوتوصلت  .ھیوصفیھ تحلیل

كمات  م المصم صفتین بناءا على قناعاتبین ھاتین التباینت التصامیم المعماریھ و المعرفة اإلنسانیة
 واحدة فةوظی من لیس أنھ طالما الحداثة عمارة في للعمارة ثابت شكل من ھناك لیس ھتوصلت الى ان

 واالبتكار إذ أصبحت األشكال نتیجة عملیة التصمیم تجاھلت عمارة الحداثة ھویة التشخیصو للعمارة
صر عن عن مما دفع المعمارین الحداثین إلى التعویض لغة الذاكرة التاریخیة في العمارة، إھمالو

 غامرةیة ومالتجرید فأصبحت الحداثة مجرد ھواو التكنولوجيو التاریخ بالتقرب إلى العصر  الصناعي
  بعیدة عن المقاربة التاریخیة
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:Introduction  
 عمارة في التعقید مفھوم (Venture) یوضح المعماري فنتوري

جب أن یجمع عدة أشیاء في التصمیم المعماري ی بأن القرن العشرین
وتجمیع العناصر ات وقت واحد: توترات، تناقضات ، تجاور

ً إلى أن  المختلفة لتكون مجتمعة عمارة الغموض ، ویضیف أیضا
الجیدة ھي التي تستحضر عدة مستویات من المعنى وبؤر  العمارة

باإلمكان قراءة عناصرھا  متعددة للتركیز البصري ، إذ یصبح
ن واحد.كما ان الھدف من ذلك ھو زیادة اإلدراك بطرق شتى في آ

  الحسي للمتلقي وبنفس السیاق یطرح المعماري آیزنمان
(Eisenman)  بالمعلومات ، والتي یصطدم بھا  التكثیف مفھوم

جمالیھ المكثفة المتلقي في وقت قصیر جدا بتدفق سریع للصور ال
الواقع المعقد , أي یتجھ ھؤالء المعماریین نحو  التي تعكس

 ثالعمارة نحو تراكم وتعقید  األحدا الغموض ومن خاللھم تتوجھ
 )3ص–1998( رأفت .المفاھیم الفكریة وتركزھا في بؤر مكثفةو

التفاصیل في مبنى و ) توضح قدر عالي من التراكم1صوره (
مقر الحكومة البلدیة في مدینة بوفالو ، مجلس مدینة بوفالو ھو 

  نیویورك. 
 : القرن العشرین عمارة في البساطھ مفھوم - 1
إنتشرت في مرحلة العماره المعاصرة ظاھرة اإلتجاه نحو البساطة  
) Simplictyصلت إلى مرحلة الشعارات التي تقول أن و ) , حتى

التجرید إلى أبسط و زائدالجمال في البساطة وفي حذف كل ماھو 
أن تنساب و المساحات ,و إلى أقل الخطوطو األشكال الھندسیھ

 تداخلالكتل الواحدة على األخرى دون أي و المستویاتو الخطوط
) توضح الوجھات الخارجیة لمبنى سیغرام 2أو تعقیدات صورة (

وھو واحد من المباني التي تشھد التصمیم على أسس عمارة الحداثة  
) توضح التصمیم الداخلي للمبنى الذي یعتمد على 2رة (؛ وصو

  )22ص- 1998الزوایا القائمة (رأفتو الخطوط المستقیمة
ي فعلى أنماط العماره القدیمھ بدأت تظھر و الواقع أن الثوره 

 تفنن المعماریون فيو أمریكا منذ اوائل القرن التاسع عشر ,
 دینةمكان أول مركز لھذه األبتكارات و الخامات المستخدمھ فیھا ؛

ة م على إعاد١٨٧٠ شیكاغو التي ساعد الحریق الذي شب فیھا عام
واد تشید مباني المدینھ , وظھور أعمال  عدد من المعمارین من ر

میس فان دیرووه* و الفرنسي,) Perret(الحداثھ منھم بیریھ 
)Mies van Derooh (لوكوبوزییھ "و ,االلمانيLe Corbusier 

   "*السویسري

  
ة في قاعة مجلس مدینة بوفالو ھو مقر الحكومة البلدی) : 1صورة (

ابًقا ط 32مدینة بوفالو ، نیویورك. یقع مبنى آرت دیكو المؤلف من 
قبل  من 1931میدان نیاجرا ، وقد تم االنتھاء منھ في عام  65في 

أكبر  قدًما ھو أحد 378البالغ ارتفاعھ دیتل وواد وجونز. المبنى 
 وأطول المباني البلدیة في الوالیات
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 Seagram ) : التصمیم الداخلي لبھو مبنى سیغرام2صورة (

Building  1958 میس فان دروه*  - في مدینة نیویورك - 
في الزوایا القائمھ سمة ھذا المبنى و الخطوطط المستقیمھ1954

 تصمیمھ الداخلي على طراز عمارة الحداثھ
ي فعلى أنماط العماره القدیمھ بدأت تظھر و الواقع أن الثوره 

 تفنن المعماریون فيو أمریكا منذ اوائل القرن التاسع عشر ,
 دینةمكان أول مركز لھذه األبتكارات و الخامات المستخدمھ فیھا ؛

ة م على إعاد١٨٧٠ شیكاغو التي ساعد الحریق الذي شب فیھا عام
واد تشید مباني المدینھ , وظھور أعمال  عدد من المعمارین من ر

میس فان دیرووه* و الفرنسي,) Perret(الحداثھ منھم بیریھ 
)Mies van Derooh (لوكوبوزییھ "و ,االلمانيLe Corbusier 

   "*السویسري
یشیر بانھام  التبسیط:و مارة الحداثھ بین التعقیدع - 3
)Banham*( بان عمارة الحداثھ كانت أحیانا معقده مزكرشھ 
أحیانا بسیطھ جدا ترفض الزخارف فمن المالحظ أن الطریق و

ھ , األول للحداثھ بدا یشق طریقھ أول األمر متأثرأ بالكالسیكی
ارف إتسمت ھذه الزخو فالحداثھ األولى كثیرأ ما أھتمت بالزخرفھ

 لمبنىاعلى  أماكنھا بعنایھإنتقاء و عدم المغاالةو بسمات منھا التجدید
م الذي أثر في التصمیو دون تكلف ,  كما في إتجاه األرت دیكو

 فھلزخرالداخلي بقوة باعتماده على األشكال الھندسیھ البسیطھ في ا
   ).45ص-  1998(رأفت الخامات النادرهو
 اطنق ثالث التعقید:و الشكل والمضمون في الحداثھ بین البساطھ- 4

 :في متمثلة للعمارة الرئیسیة یةالبن تمثل رئیسیة
 للحركة الفكري یتم إظھارالمضمون حیث :المضمون
 المعماریة

 تمثل المعماریة الحركة داخل المختلفة االتجاھات :التحور
 مع" ذاتھا للحركة وتجدید وتطویر للمضمون مختلفة صور

  ."كلیا وأ یاسواء كان جزئ التحور مدى بیان
 الحركة مضمون یدور حولالذي  الجدال یظھر ل:التحو

 ذلك ویكون. آخري معماریة لحركة تمھیدا السلبیات، وإظھار
 ةالمعماری للحركات الحادثة التغیر آلیات ورصد قراءة بھدف

 )23ص-  2009المختلفة (أبو الفتوح 
 المبادئ من مجموعة في الحداثة عمارة مضمون یظھر  المضمون 

 ثابت كلش من ھناك سلیأنة   - :ومنھا روادھا بھا نادي التي
 أن دب , وأنھ ال للعمارة واحدة وظیفة من لیس أنھ طالما للعمارة
 تنسجم عمارة تصور لنا یتسنى حتى الماضي مع صلة كل تنقطع

 عن للحل قابلة المعماریة المشاكل التقنیات,أن جمیع عصر مع
 نع تخلینا نحن ما إذا قلق من ھناك لیس , وأنھ  الحداثة طریق

 )3صوره ()24ص-  2009(أبو الفتوح  للعمارة الجمالي التاریخ
 نم اإلنشائي الھیكل عن التعبیر توضح إتجاة عمارة الحداثة في 

  . الطبیعة ومحاكاة والشكل والخط المستخدمة المواد توظیف خالل
 نوسا متروبولیتانا كاتدرائیةل) : التصمیم  الداخلي 3صوره (
 لمعماري البرازیلي ,م1957 في البرازیل, أباریسیدا سینھورا

*, تظھر المضمون محاكیا (Oscar Niemeyer) أوسكار نیمایر
 الشكل .و للطبیعھ في الخط

  

  
 نوسا متروبولیتانا كاتدرائیةل) : التصمیم  الداخلي 3صوره (
 , لمعماري البرازیليم1957 في البرازیل, أباریسیدا سینھورا

مضمون محاكیا *, تظھر ال(Oscar Niemeyer) أوسكار نیمایر
 الشكل .و للطبیعھ في الخط

 في ثةالحدا حركة تتبع التي اإلتجاھات من العدید في التحور ظھرو 
 تظھر لم حیث جزیئیة تعد التحورات معظم كان وإن , مضمونھا
 ، الحركة مضمون لب من یغیر أو یرفض كلي تحور بھا إتجاھات

 من الحركة مبادئ إلي تضیف بتوجھات بینھا فیما تنوعت بینما
 نعمل عما نتجی الشكل " الوظیفة یتبع الشكل" :الوظیفیة - :أبرزھا
 اتجفالن " :ذاتھ, وتشبثت الحداثة بالعضویة بحد شكال ھناك ولیس

 الحیة الكائنات منھ أجزاء أو خصائصھ بكافة یشبھ المعماري
 داثةالح حركة تتبع التي اإلتجاھات وتوالت مواردھا بكل والطبیعة

كة  أما الحر تدعم التي المتطورة باألفكار الحركة إلثراء ھمحاول في
 لذيا والجدال المناقشات ثارت عندما التحول بوادر ظھر : التحول

 معماریةال الحداثة التغییر إلنفصال إلي ویدعو الحداثة سلبیات یبرز
  بعدھاو نھائیا

  
" بھو فندق جونسون  Hotel  Johnson.Wax"  ) : 4صوره  (

 ,شید المبنى د رایتفرانك لوی األمریكي  المعماري ھواكس صمم
" Frank Lloyd Wright لفرانك لوید رایت " 1939-  1936

 . الحداثة عمارة في الى العضویة العمارة اتجاه تمثل
 عن عبرت التي التاریخیة اللغة ھذه التاریخیة , العمارة لغة عن

 لت) توضح كیف ظ4صوره  ( ,أجلھ من العمارة أنشأ الذي اإلنسان
 أھمیة تظھر حتى ثقافیة ھویة وبدون لغة بدون الحداثة عمارة
 لمحليا التقلیدي البناء بأسلوب اإلھتمام نحو تتجھ عمارة عن البحث

 رظھ ھنا من, العام والجمھور العمارة بین تواصل لخلق وتطویره
 وفي الحداثة عن تحول كأداة الحداثة بعد ما عمارة نجم بزوغ

لھا  الناقدین رنظ وجھة سلبیات الحداثھ من علي للرد محاولة
  )34ص- 1998(رأفت

 إھتمت  :التعقید و البساطھ مفھوم من خالل الحداثة عمارة - 2
بقوانینھا الداخلیة وتقنیة إنشاءھا والوظیفة المباشرة لھا  الحداثة

؛ كما عبرت عن حاضرھا وإنقطعت عن ماضیھا، فرفضت 
التاریخیة وجاءت أشكالھا غیر ممیزة األجزاء  اإلیحاءات

 باالختزالیة، واالقتصاد والبساطة تتصف عمارة وبذلك أنتجت
الحدیثة بالتكرار  اقترنت العمارةوالوضوح والوظیفیة , و
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والذي أسيء إستخدامھ إلى أبعد الحدود، وأصبح أداة لتحقیق 
مون واضحا أو العالي. فالعمارة الحدیثة ال تھتم بمض التجرید

والشعور  باألحرى تتمیز الحداثة بإفتقارھا للھویة الخاصة
بالمكان وذلك ناتج عن إستخدام الكتل الصندوقیة النمطیة  ، 

ً في  بسبب إعتقادھم بأن مثل ھذه العمارة ھي األكثر إقتصادا
 الكلفة من العمارة التعبیریة أو الكالسیكیة مثال، ومن ثم فإنھا

) توضح إتجاه عمارة 5وظیفیة. صورة ( أكثر كفاءة وأكثر
النمطي في مبنى متحف أبتیبیرج لھانز  الحداثة في التكرار

  ھولین .
وى یتسا التعقید أشارت معظم الدراسات األدبیة المعاصرة إلى أن

ي ف  )رمع التكرار، إذا ما خرج التكرار من( المباش أحد أشكالھ في
في  ایرةالمعنى إلى (الالمباشر) باكتساب المفردة المكررة داللة مغ

اشر)، للتراكم (المب كل مرة ، أما إذا كان التكرار الشكل الوحید
 ام؛ بذلك فان  أصبح نوع من التطویل والحشو البعید عن البالغة

   قصور لم یكن في التكرار، بل فیما یكرر، من الحداثة واجھتھ
3 -  

  
عام * میونخ  ):متحف أبتیبیرج للمعماري ھانز ھولین5صورة (
كل ویظھر في الش., المانیا لما بعد الحداثة في ألمانیام 1982
ن التى تعبر عو التكراریھ التصمیمیھ في میول السقفو التعددیھ

  سمات ھذا النسق المعماري.
یصف : التبسیط في مابعد الحداثة و العمارة بین التعقید - 6 

بأنھا  عمارة ما بعد الحداثة . " Charles Jencks "تشارلز جینكس
تمیز نفسھا عن عمارة الحداثة  من خالل التأكید على الثوابت 

اك یعنى أنھ ) ، وذ45ص-  2009الخاصھ لكل منھما (أبو الفتوح 
 Le بینما تسعى الحداثة المعماریة فى أعمال لو كوربوازییھ"

Corbusier وفرانك لود رایت "": Frank Lloyd Wright " 
مثال إلى تمییز نفسھا عن بقیة نسیج المدینة الذى تظھر ضمنھ، فإن 
بنایات ما بعد الحداثة تنشغل على العكس من ذلك بإدراج نفسھا 

ُ األبنیة ضمن النسیج اآلخذ  فى التغیر الذى تشّكل عناصَره شرائط
التجاریة والفنادق الصغیرة ومطاعم الوجبات السریعة المنتشرة 

) 33- ص1998على الطرقات السریعة فى المدن األمریكیة(رأفت 
" Jane Jacobs صدر كتاب لجین جاكوبز" 1961ففى عام 

الذى تنبأ و إحیاء المدن األمریكیة الكبرى وحیاتھا"و بعنوان "موت
فیة بنزعة حضریة جدیدة وشیكة التحقق مؤكًدا أن المسطحات 
الحضریة التى أقامتھا الحداثة كانت نقیّة ومنظمة وناجحة من 
الناحیة المادیة، أما إجتماعیا وروحانیا وإنسانیا فھى أقرب إلى 

ن زحام وصخب موروثات  القرن التاسع عشر ھى األموات، وأ
التى أبقت على الحیاة الحضریة المعاصرة؛ وھذا ما دعا أحد أھم 

 Fredericنقاد ما بعد الحداثة وھو فریدریك جیمسون "
Jameson ألن یقول أن لیس ھناك حقل من الحقول المعرفیة "

ھ بـموت الحداثة وأعلنوا عن ذلك بصورة حادة ُ مثلما  شعر فیھ رجال
حدث فى فن العمارة، ولیس ھناك حقل آخر نوقشت فیھ الفرضیات 
ُدّمت على ھیئة برنامج مثلما جرى فى ھذا  النظریة والعملیة وق

  )55ص-  2009الحقل.(أبو الفتوح 
نشر الناقد  1965فى عام فلسفة التعقید في مابعد الحداثھ:  - 7

نوان مقالة بع RobertVenturi"المعمارّي روبرت فینتورى "
"مبررات عمارة البوب" فى مجلة "الفن والعمارة"، قدم خاللھا 
مبررات وحتمیة والدة مفھوم جدید للعمارة عوًضا عن المفاھیم 

الجامدة البلیدة المضجرة التى تبنتھا الحداثة وفى كتابھ "التعقید 
 Complexity and Contradiction"والتناقض فى العمارة" 

in Architecture" 1966شره متحف الفن الحدیث عام الذى ن ،
حاول فینتورى أن یناقش ما أسماه "حیویة الفوضى" فى البیئة قائال 
:"نحن نطالب بعمارة تُعلى الثراَء "بمعنى الوفرة والكثرة والزخم 
فى التفاصیل" واإللتباَس والغموَض عوضا عن الوحدِة والنقاء، 

اطة". وعارض الحداثة وتقدّم التناقَض والتعقیدَ على التناغم والبس
المبسّطة عن طریق تقدیم حلول معماریة مركبة إستقاھا من تاریخ 
العمارة؛ لیس فقط من التاریخ الذى یخص البیئة التى تنتمى إلیھا 
َد المدینة الراھنة  ّ ُ تعق البنایة رھن التصمیم, فأراد أن تحاكى العمارة

ال أكوَن فقال فى مقدمة الكتاب: "كمعمارّي أحاول أ وصخبھا ،
محكوًما بالعادة، بل بالوعى العمیق بالماضى والسَّلف، وأنا كفنان، 

ثم ینتقد القول  ؛أكتب بصدق عما أنشده من عمارة التعقید والتناقض
المأثور األشھر الذى أطلقھ "میس فان دیر رو" وھو "القلیُل یعنى 

فیثبت فى فرضیتة أن الكثیَر مستحیٌل  )Less is) Moreالكثیر" 
یتأتى من القلیل، وإنتقد البساطة الزائدة التى وسمت أعمال بعض  أن

 Adolfالمعماریین الحداثیین الكالسیكیین مثل أدولف لوس (
Loos( و) میس فان دیّروder Rohe vanMies  قائال إن (

اطة المفرطة تلك لیست سوى نقیصة تكوینیة بالتالى فان البس
إسلوبھما النقى ھذا أفرز طرزا أغفلت كثیرا من مقومات إثراء 

صورة لواحدة  )6صورة ( )32- ص1998الناتج المعماري.(رأفت 
  من المباني توضح فكر عمارة ما بعد الحداثة.  

  
 Portland Public "): مبنى الخدمة العامة بورتالند 6صورة (

Service Building"1982 1لمایكل جریفز*Michael  
Graves " تصمیمھلقد وصفت و الكبرى لما بعد الحداثة بناء أول 

 20أوائل القرن  التي أنشئت في الحداثة للمبادئ بمثابة رفض
إتصفت ھذه  التراكم الصوري في عمارة ما بعد الحداثھ: - 8

ت برموز الماضي المرحلة من عمر العمارة بإغراق الواجھا
) توضح كیفیة 7صورة (إلعادة الترابط مع الموروث؛  كمحاولة
  اللصق لروموز من فنون حضارات كالسیكیة سابقة . و اإلقتباس

  
، یظھر فیھ بنیویورك "AT&T" مبنى شركة سوني:  )7صورة (

 جونسون المعماري اللصق*لفیلیب التحول الكبیر في تفكیر 
 لموروثات الماضي . االرتجالي بالمجاورة

في سلسلة  ظھر مفھوم اإلقتباس حیث ترتبط العناصر مع بعضھا
 تشیر فیھا فقط إلى طبیعتھا كعناصر معماریة ؛ وفي ھذا إظھار



302 The concept of complexity and simplicity in interior design 
 

International Design Journal, Volume 11, Issue 1January 2021 
 

اإلقتباسات ھي إدخاالت مستنسخة  لإلستمراریة التاریخیة , وھذه
بكونھا إستعارة كاملة دون تحویر لبعض  عن التراث تتصف

  عناصر التراث.
ب اإلرتجالي بالمجاورة) ھو أكثر األسالی ھذا األسلوب (اللصق

ً من قبل معماریي ما بعد لماضي ,  الحداثة في التعامل مع ا إستخداما
 لتي تنظر للعمارةا إن ھذا األسلوب  كما تشیر بعض الدراسات

فالتناص  .یعد نوع من التناص البسیط الظاھري للموروث كنص
 لیدلتقاابرز ألول مرة في عمارة ما بعد الحداثة كأسلوب للترابط مع 

 اقات(المحاكاة) نتیجة للتعامل مع الموروث كنص، وأھم تلك اإلخف
مبسطة اإلقتباس والترجمة ال الظاھره في عمارة ما بعد الحداثھ ھي

 )8كما في صورة (لنصوص الماضي على مستوى الشكل والمعنى 
ة إلى إنتاج عمارة تعتمد على تراكم الصور الماضی ، وذلك أدى

ً عن اإلحساس الحقیقي ً عن ال بعیدا قوة لجوھر التقالید، وبعیدا
رة ما اإلقتباس في عما المتأصلة في أستراتیجیة االقتباس؛ فأسلوب

ین.(أبو إختالس النظر إلى أعمال اآلخر مبدأ بعد الحداثة إعتمد على
  )35ص 2009الفتوح 

  
عام  المركز في أنھى وقد سیتي سنتر  : میسیسوجا )8صورة (

 & Edward Jones "كیركالندجونز وشركة  من قبل 1987
Michael Kirkland اإلقتباس من الماضي  في عمارة ما بعد "

قیمھ معماریھ  الحداثة في تجاور مكرر للشكل الھرمي لتنتج عنھ
 ذات عالقھ بالماضي .

 وجاء التراكم كنتیجة بدیھیة غیر مقصودة للتجمیع الصوري،
ینسب لجوء عمارة الحداثھ في رفضھا للزخارف الى بساطة و

ھا شكالأختزالھا بینما األسالیب السابقھ كانت أو األشكال الجدیدة
فة كلمنمقھ وإلى الجانب األقتصادي اذ أن ھذه الزخرفھ تو معقدة

ن الزخارف تتطلب وقتا ال یمكو باھظھ تضاف إلى تكالیف المبنى
  إھداره ویمكن أختصار وقت التنفیذ بإختزال زخرفة المبنى. 

  
 " .، نیو اورلیانز لتشارلز مور دي إیطالیا : ساحة )9صورة (

Charles Moore  "1978 تعتبر الساحة تحفة معماریة حتى م
فریق تصمیم المباني بیریز بدأت أعمال التصمیم  قبل إكتمالھ

  إلستكمال ھذه اإلستعادة التاریخیة
   الشكل والمضمون في ما بعد الحداثھ :  - 9

 للتاریخ الحداثة عمارة بإھمال  اإلتجاه ھذا أنصار إھتم المضمون
 إلى العودة نحو التوجھ ظھر ھنا ، ومن الحضاري للموروثو

 تلقائیة أكثر الحداثة بعد ما حركة تكون أن وعلي الكالسیكیة القواعد

 حیثفي ساحة دي إیطالیا كمثال على ذلك ) 9كما توضح صورة (
 الشكلي التجدید من أكثر أھمیة لھ المعماریة العناصر إحیاء أن

 2009وتجاربھا (أبو الفتوح  الحضارة أخطاء من واإلستفادة
 )32ص
 معماریة أشكال عدة بین خلط مجرد بل محدودة غیر شكالاأل

 عن التناسق إلى التكعیبي النظام من بالشكل فإستطاعت الخروج
 ة،المستقیم المستمرة للخطوط المضادة الشكلیة اإلھتمامات طریق

 ادئلمب شكلیة إستعماالت التقلیدیة وتفضیل الحداثة حركة وبساطة
التعددیة و الزخرفیھوالكالسیكیة و یةالتقلید االنتقاء، التعقید، مثل

 لىإ الكالسیكیة والقیم والمعالم األشكال وإعتمدت على وتلمیحات
 مختلفة تاریخیة حقب إلى ترجع التي الحضاریة المعرفة جانب

   بالحاضر الماضي لربط وذلك داللیة كمنظومة توظف
 Results  

فة لمعرالتعقید والبساطة ھما الصفتان المتناقضتان السائدتان في ا
لى عناءا ببین ھاتین الصفتین تباینت التصامیم المعماریھ و اإلنسانیة

عد الحدیثة بالتكرار إلى أب قناعات المصمم .و اقترنت العمارة
ثة ال تھتم العالي فالعمارة الحدی الحدود، وأصبح أداة لتحقیق التجرید

كان والشعور بالم بمعناھا أو باألحرى بإفتقارھا للھویة الخاصة
 أنم بسبب إعتقادھوالناتج عن إستخدام الكتل الصندوقیة النمطیة، ب

ً في الكلفة من العمارة ا  یریةلتعبمثل ھذه العمارة ھي أكثر إقتصادا
 نھأ طالما للعمارة ثابت شكل من ھناك لیس الحداثة في عمارة.و 

تجاھلت عمارة الحداثة ھویة .للعمارةو  واحدة وظیفة من لیس
 إذ أصبحت األشكال نتیجة عملیة التصمیم واالبتكار التشخیص

ین لغة الذاكرة التاریخیة في العمارة،مما دفع المعمار إھمالو
 الحداثین إلى التعویض عن عنصر التاریخ بالتقرب إلى العصر 

التجرید فأصبحت الحداثة مجرد ھوایة و التكنولوجيو الصناعي
ساطتھا أحدثت الحداثھ ببا.بعیدة عن المقاربة التاریخیة و ومغامرة
كال ملل والتكرار من ھذه األشتجریدھا الزائد بعض الو المبالغھ

 ھالھندسیھ البسیطھ, فظھرت إتجاھات تقف موقف الضد من الحداث
قیق الخیال في الشكل مع تحو تدعو لألبتكارو أشكالھا المتكررهو

ي إتصفت مرحلة التراكم الصوروالجانب الوظیفي على أكمل وجھ .
في عمارة ما بعد الحداثة من عمر العمارة بإغراق الواجھات 

وم إلعادة الترابط مع الموروث فظھر مفھ برموز الماضي كمحاولة
اصرھا بعالقتھا مع نفسھا وعن االقتباس بتوجبھ النظر إلى العمارة

في سلسلة  المكونة لھا حیث ترتبط العناصر السابقة مع بعضھا
و إتصفت حركة تشیر فیھا فقط إلى طبیعتھا كعناصر معماریة.

لھا ", فتمیزت أعماPluralismدیھ "عمارة ما بعد الحداثھ بالتعد
ذاق التباین مما جعل كل من روادھا ینتج أعماال ذات مو بالتنوع

 التي تتولد من الرؤى الخاصھ للمصممو خاص یختلف عن نظیره
د بع عمارة ما تختلفأمكاناتھ الخاصھ .و الثقافیھو میولھ الفنیھو

عبیراتھا ت بعض فقط منھا تأخذ أنھا فى التقلیدیھ العماره عنالحداثة 
 كالسیكى معمارى فكر بعث إلى تھدف إحیائیھ لیست حركھ وھى

 ھى ماوإن القدیمھ للطرز كاملھ محاكاة فى اإلنتقائیھ كالعماره أو
 لعمارهكا المحلیھ الثقافھ من آخر ومكون الحدیثھ العماره بین ھجین

عماره الكالسیكیھ إبتعدت عماره ما بعد الحداثھ بال أو التقلیدیھ
  ختزال إلى الغموض والتجاور. اإلو مفھوم عن البساطھك
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