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أهتمت الدول األوربٌة بتصنٌع األثاث الحدٌث والتصمٌم الداخلى ألنهما شا ضروري والزم لحٌاة كل إنسان فً هذا الوجود ، 

هذا وأدى ذلك االهتمام بأجراء البحوث العلمٌة التً تقوم على التكنولوجٌا الحدٌثة وما أحدث ما وصلت إلٌه هذه الدول فً 

المضمار ، وٌقول هربرت رٌد أنه لٌس هناك فارق بٌن تركٌب منزلً أو كوبري مبنى بالخرسانة وبٌن تجمٌع آي شا أصغر 

منهما مصنع تصنٌعاً مٌكانٌكٌاً مثل كرسى أو منضدة أال فارق فً الدرجة ، ففً كل منها نجد نفس الحرص ومثال لذلك أن 

اصة من مواسٌر ذات األقطار المعٌنة وأن المهندس اإلنشابى ٌعمل بعوارض من مصمم أى مقعد حدٌث ٌعمل بمواد مناسبة خ

الصلب ذات أبعاد قٌاسٌة فكل مصمم ٌعمل على مقٌاس ٌختلف مع إستخدام نفس ما تتطلبه طبٌعة المنتج ، كما أن المصمم 

ونظرٌات التكنولوجٌا وٌفرق  التكنولوجً هو الذي ٌقوم بتركٌب العناصر وربطها مع بعضها البعض مستنداً على أسالٌب

لوكوربوزٌٌه بٌنه وبٌن المهندس فٌقول " أن الفارق بٌن المهندس والمصمم هو أن المهندس ٌعتمد على أداة القٌاس والحساب أما 

 المصمم ٌعتمد على الولع بالنظام " .

جرٌدٌة وسرٌالٌة وغٌر ذلك من ما وفى فنون العصر الحدٌث ظهرت المذاهب الفنٌة التً تعبر عن روح العصر من تكعٌبٌة وت

أفرزه العصر من فلسفات ، وأنة ال ٌسعنا آال أن نربط كما كان فً الفنون الكالسٌكٌة بٌن الفكر اإلنسانً الشامل الذي ظهر 

 نتٌجة للثورة الصناعٌة وبٌن الفنون التشكٌلٌة التً عبرت عن هذا الفكر كما نستطٌع أن نستشف الروابط التً مزجت الفنون

التطبٌقٌة والتشكٌلٌة بالعمارة فً عصرنا هذا , ) الشكل واإلنشاء والخامة واللون ( هذا ما ال ٌمكن تحقٌقه آال إذا أتبع الشكل 

الوظٌفة ونجد ذلك موجود بأعمال الباوهاوس التً القت أستحـــساناً جمــاهٌرٌاً أكسـبها الصـفة الدولٌة بإنتساب الحركـات 

وهو ٌعتبر من المراجع األساسٌة التً   Conran Directory Of Designإلى مصنف  Post Modernismالجدٌدة

 تعرف بالخرٌطة التارٌخٌة العالمٌة للتصمٌم .

ومما ال شك فٌه أن منهجٌة العمارة العضوٌة هً فً حد ذاتها الركٌزة األساسٌة فً الفكر العربً اإلسالمً محققة الدعوى إلى 

منها مادٌاً ، وأدى ذلك إلى التفاعل مع التكنولوجٌا الحدٌثة والسٌر معها بخطى واسعة وسرٌعة تأمل الطبٌعة واإلستفادة 

واإلستلهام من الطبٌعة ما لم ترتبط باإلنسان معنوٌاً ووجدانٌاً ، وهذا أٌضا ما أدركه رابد العمارة العضوٌة فرانك لوٌد راٌت 

لقدم منذ أن حاول اإلنسان البدابً إختٌار المسكن المالبم له حٌث قلد ما حٌنما أرسى قواعدها والتً ٌمكن أعتبارها ضاربة فً ا

كانت تحٌط به الطبٌعة من حٌوانات وحشرات فً إتخاذ المادة المالبمة لها كجحور النمل وخالٌا النحل وأعشاش الطٌور 

( إلى أن العلم   Frank Lioyd Wrightواألصداف البحرٌة والفقارٌات وأوراق الشجر وغٌرها ، وقد نبه فرانك لوٌد راٌت )

وحدة ال ٌكفى والقواعد الهندسٌة والنظرٌات العلمٌة األكادٌمٌة ال تكفى إلخراج تصمٌمات مثالٌة فٌها حٌاة وفٌها أمل ولكن 
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عة إلى األعمال األحاسٌس القلبٌة المستوحاة من المكان وطبٌعته هً التً تحرك المشـــــــاعر التً ٌمكن أعتبارها القوة الدافــــــــ

 الخــــــالدة ، وأٌضاً ٌقول ) لٌست البساطة دابما دلٌل على الجمال واألناقة ( ، ولهذا ٌجب مننا اإلستلهام من الطبٌعة .

وفى اآلونة األخٌرة ظهرت عدة حركات تبالغ فً مفاهٌم ومبادئ الحركة الحدٌثة والتً أطلق علٌها باإلتجاه الحدٌث المتأخر 

(Late–Modernism  ( أو الحداثـــــة الجدٌدة )New-Modernism   أما اإلتجاه الذي ٌنادى بالعودة إلى التارٌخٌة )

( ، كما ٌعد هذا اإلتجاه   Post – Modernismوإنتاج عمارة ٌفهمها العامة وتلبى رغبة الجمــاهٌر هو إتجاه ما بعد الحداثة )

ـــــارة والتصمٌم الداخلً واألثاث , وفى هذا البحث نهتم بحتمٌـــــة العالقــــة أحد أهم اإلتجاهات الفنٌة المعــــاصرة فً العمـ

القوٌــــــة بٌن ) العمارة العضوٌة ( و ) إتجاه ما بعد الحداثة ( ونحاول إستنباط أسالٌب تصمٌمٌه مستحدثة ألستخدمها فً 

سة لتجهٌز هذه القرى وسوف نأخذ على سبٌل المثال التصمٌم الداخلً واألثاث للقرى السٌاحٌة ، ووضع أسس تصمٌمٌه مدرو

 ولٌس الحصر ) القرى السٌاحٌة بجنوب سٌناء ( .

 إتجاة -البنابٌة والتفكٌكٌة المدرسة  - التصمٌم العضوى البٌبى - العمارة العضوٌة - العمارة المصرٌة القدٌمة الكلمات المفتاحية :

 تصمٌم القرى السٌاحٌة .  - الحداثة بعد ما




