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 :مقدمة

نظرا التجاه جمهورية مصر العربية القامة مدن جديدة وانشاء العاصمة االدارية والتطور التكنولوجى والتفكير بمساحات 

االتجاه الي المذهب االختزالي التي يمكن تطبيقها في مجال التصميم الداخلي  علىالعوامل التي تحث  أكثريعد من  مختلفة،

فكر المذهب االختزالي في  التصميم، واستخدامشكلي والبساطة واالختزال في التجريد ال علىوالذي يعتمد  واالثاث،

 اختزالي.التصميم ومدي مالئمة هذه الوحدات السكنية للتصميم بفكر 

فالحياه الجديدة تطلبت  ووظيفية،مساحات مرنة  علىوهو االتجاه نحو االختزال واستخدام االشكال الهندسية وهي تعتمد 

كما ان  بالبساطة،كل اختزالي وبتصميمات داخلية منظمة حيث يتميز الفراغ الداخلي االختزالي توظيف المساحات بش

 االضاءة،االلوان الفاتحة مع  الفراغ واستخدامااللوان لها دور بتقديم المذهب االختزالي وذلك باستخدام اللون الواحد داخل 

 االثاث.والبساطة في تشكيل عناصر التصميم الداخلي وتصميم 

  البحث:مشكلة 

 في المجتمع المصري المعاصر. أمثلعدم تطبيق االتجاه االختزالي بالتصميم الداخلى واالثاث بشكل 

 البحث:اهمية 

لالقتصاد بالخامات وتقديم حلول تصميمية  الصغيرة،االستفادة من الفكر االختزالي وضرورة تطبيقه في المساحات السكنية 

 الموجود.واالستفادة من معظم الفراغ  مبتكرة،

  البحث:فروض 

انه من خالل دراسة الفكر االختزالي يقدم حلول تصميمية جديدة وذلك من خالل تناول كل من النقاط  البحث:يفترض 

 -تصميم االثاث  علىتأثير المذهب االختزالي  -المذهب االختزالي في التصميم الداخلي  يلي:الرئيسة للبحث كما 

االختزال في العمارة بجمهورية مصر العربية وبالتالي ينعكس  -ودورها في ظهور االختزالية  Bauhausلباوهاوس ا

 واألثاث.كل من التصميم الداخلي  على

  والتوصيات.نتائج البحث النظرية 

 القيمة الجمالية  –التصميم  –المذهب االختزالي  الكلمات المفتاحية:

Preface: 

Due to the trend of Arab Republic of Egypt to establish new cities and a demonstrative 

Capital, technological development and considering different spaces. This is one of the main 

factors which urge Reduction which can be applied in interior design and furniture, which 

depends on stripping, simplicity, and Reduction in design. It also depends on how much this 

housing units suit the design in a Reduction way. 
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Reduction and using geometric forms depend on functional and flexible areas. The modern 

life requires using vacuum reductively and organized interior designs. Vacuum internal 

Reduction is distinguished by simplicity. Also, colors have a role in Reduction. This is by 

using one color inside the vacuum, using light colors and simplicity in forming elements of 

interior design and furniture.   

The research problem:  

The Reduction trend in interior design is not applied perfectly in Egyptian contemporary 

society.  

The research importance:  

The research aims to make use of Reduction trend and applying it in small living spaces. This 

is to reduce materials, to present innovative design solutions and to make use of the existing 

spaces.  

The research hypothesis: 

The search assumes: the study of Reduction trend, it also aims to create new ideas in interior 

design and furniture, By each of the main points of the research, minimalism and its effect on 

interior design and furniture design, Bauhaus. 

-theoretical research results and recommendations.  

-keywords: Reduction – Design – Aesthetic Value 

 الداخلي:: المذهب االختزالي في التصميم  -1 –اوال 

يعد المذهب االختزالي في التصميم الداخلي مثل البساطة في تشكيل عناصر التصميم الداخلى بداية من المسقط االفقي 

حيث يعتبر األثاث هو عنصر من عناصر  األثاث،باإلضافة الي معالجة الحوائط واختيار مكمالت  الحركة،وممرات 

 الداخلي.التصميم 

منذ ستينات القرن السابق كي يصف طراز يتميز  Reductionism-Minimalismواستخدم مصطلح االختزالية 

ة في ذلك الوقت من الخامات الغير عضوية مع بالتقشف والشكل الهندسي البسيط واستخدام الخامات الصناعية المتاح

 ." 1صورة رقم " تفعيل دور اللدائن كما موضح ب

        
 RON ARAD" توضح قطع اثاث بخطوط اختزالية لمصمم  1صورة رقم " 
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البساطة الشديدة للشكل واستخدام االشكال االساسية وااللوان احادية  علىظهرت في التصوير والنحت التجريدي لتؤكد 

 طراز.النظام والموضوعية الشديدة وعدم االنتساب الي اي 

والذي  ،less is more" القليل يعني الكثير "  االلمانى:ومن االقوال الشهيرة عن االختزالية مقولة ميس فان دروه 

والبحث عن الجوهر الحقيقي لالشياء مهما  التفاصيل،لتحقيق اغراضهم بعيدا عن  شعار لالختزاليين حيث يهدفون أصبح

 (.4ص  – 3) الزائدة.اختلفت الوظائف كما انه اتسم بالبعد عن التفاصيل 

وهي الحركة االختزالية  جذورها،قامت حركة جديدة غير منفصلة عن الباوهاوس بل نابعة من  1968وفي عام 

Minimal Movement مبدأها الذي عرف  علىفكر الباوهاوس في الستينات المتاخرة مؤكده  أثرمثلت تطور  والتي

فالموضوع الرئيسي لالختزالين هو البحث عن الجوهر الحقيقي الى موضوع مهما  للحياة،باسم تصميم " الحد االدني 

 (.301ص  – 4اختلفت وظيفته )

رر بصفة دورية بحيث كانت تتطلب تعديل المفاهيم االساسية للعمارة كانت عناصر األزمة خالل تطور الفن المعمارى تتك

،والتي تؤدي عادة الي العودة الي الرزانة واالتزان والبحث عن الجوهر ورفض الزخرفة ، وفي القرن العشرين الذي 

راجعة ودراسة اعمال كانت العمارة فيه تقودها حركة الحداثة ظهرت اول أزمة للهوية في نهاية الستينات مع الرغبة في م

اساتة العمارة الحديثة ، وادت هذه العملية الي ظهور خطوط متباينة في العمل ومنها تلك الخطوط التي كان لها ابلغ تأثير 

فيما بعد وهي االختزالية ، وبالنسبة لفناني المذهب االختزالي كانت المسألة تتعلق بالعودة الي نقطة البداية والي الجوهر ، 

 (.31ص – 2خذو يصوغون بحذر مجموعة من المعاني الجمالية في فن االختزال )ومنها ا

وتعريف االختزاليه مع التيارات التشكيلية في العقود االخيرة ومع التصميم الحديث يعكس االيحاء اللغوي الثري بالتبسيط 

 (.9ص  -8)الشكلي اي االشكال األولية المجردة 

 االختزالي:تعريف المذهب  (1 -1)

استخدم مصطلح االختزالية في القرن العشرين وبخاصة في الستينات كي يصف طراز يتميز بالتقشف القوى والشكل 

مقدمة  في  David Burlyukالهندسي البسيط واستخدام الخامات الصناعية واول ما اصطلح عليه كان ديفيد بيرليك 

ي االختزالية بانها تستمد عنوانها من اختزال م والذي اشار ال1929معرض تصوير جون جراهام بجاليري دونسنج 

 النقي.فاالختزال يبحث في الواقع  العمل،وسائل 

وظهرت االختزالية كاحد مذاهب التصوير والنحت التجريدي التي تؤكد علي البساطة الشديدة للشكل واستخدام االشكال 

 Minimalاو الفن االختزالي  ABC artسي "  االساسية ، وعدم انتسابة الي اي طراز والذي اطلق عليه فن " ايه بي

art  " او الفن المهمل ويعد القول المأثور ألحد رواد العمارة االلمان " ميس فان دروه " " القليل يعني الكثيرLess is 

More  حالة محددة للحداثيين بينما يعد حالة مزمنة بالنسبة لالختزاليين تهدف لتحقيق اغراضها بعيدا عن التفاصيل غير

المطلوبة ، فالموضوع الرئيسي لالختزاليين هو البحث عن الجوهر الحقيقي لالشياء مهما اختلفت وظيفته ، كما يركز هذا 

النقية الصريحة والقليلة ، كما ذكر بعض النقاد ان االختزالية مذهب  االصطالح ايضا علي استخدام العناصر الجوهرية

غير ذي جدوي ،وشاع المذهب االختزالي في مجال العمارة والتصميم والفنون التشكيلية واالدب والفنون المرئية 

 والسمعية كالمسرح والسينما والموسيقي.
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 والخطوط المستقيمة " توضح وحدة تخزين تتميز بالشكل الهندسي 2صورة رقم " 

 االختزالي:مظاهر المذهب  (2 – 1) 

 االختزالي:اتسم المذهب االختزالي الي مظاهر متعددة يمكن ان ننسبها الي العمل 

  فن االختزال الشبيه بالصورةthe picture minimal  

  القوة الهندسيةgeometrical rigor 

  مباديء التكرارthe ethics of repetition  " 2صورة رقم " 

  الدقة التقنية والماديةtechnical precision and materiality حيث سرعان ما تحول المذهب االختزالي الي ،

والعمل االختزالي االصلي ال يمكن ادراكه بدون الدقة الشكلية والبساطة التي تقدمها التكنولوجيا  للفن،المادية كجوهر 

التقنية والدقة الميكانيكية والجمال الطاهر الذي ينبع من مادية  علىالمذهب االختزالي كما يركز  الجودة،والخامات ذات 

 البناء.

  الوحدة والبساطةunity and simplicity 

  تشويه المقياسthe distortion of scale 

  الحضور الخالص او الوجود النقيpure presentة دون ، والتي تعني بالنقاء في العالقات الفراغية والحجمي

 تاريخي.زخرف روائي او رمزي او 
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 مالئمة في التصميم لغرف المعيشة أكثر" توضح تكوين لمكتبة باالسلوب االختزالي الذي يعد  3صورة رقم " 

 االختزالي:سمات الفراغ الداخلي  (3 – 1)

 " 3صورة رقم " . كما موضح Dramatical simplicityالبساطة التامة  .أ

 مسرحي.التقسيمات غير تقليدية والهندسية للفراغ والمسطحات حيث ان الفراغ يعطي احساس  –الفراغ المفتوح  .ب

 تجريدي.كل فراغ يصل الي فراغ اخر مع اعطاء احساس بالفضاء كما يتيح االتصال المباشر فهو فراغ  .ج

 المستخدم.عندما يحتاجها  اتاحة االستخدام المرن للفراغ عن طريق حواجز خفيفة ومتحركة تعطي خصوصية .د

الحوائط ومساحات االرضيات بوضع مصادر محددة من قبل  علىالتصميم عن طريق االضاءة الطبيعية وانعكاساتها  .ه

 علىفهذا االسلوب هو اساس التصميم االختزالي  الزجاج،المصمم ذات أشكال اساسية ومن خالل خامات شفافة مثل 

 المساحات الملساء.

 – 4)االلوان األساسية  علىواالعتماد  الواحد،مع محاولة تقليل عدد االلوان داخل الفراغ  بالتصميم،استخدام لونية  .و

 .(304ص 

 
 " توضح القيمة الجمالية للتصميم البسيط واستخدام الخطة اللونية االحادية  4صورة رقم " 
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  الحوائط. علىيصنع الخط الخارجي للسلم االنشائي المجرد تشكيل 

  " عدم وجود تفاصيل متراكمة في الفراغ عن طريق ادني استخدام لالثاث إلعطاء الحد االقصي للمساحة صورة رقم

فهي ذات اشكال تعطي احساس بخفة  لهم،فهو يناسب فلسفة الفراغ الداخلي  العالية،مع استخدام اثاث التقنية  ،“ 5، 4

 (.179ص  – 7)الوزن ونقاء الشكل 

 
استخدام اللون األساسي "  على" توضح المذهب االختزالي في التصميم من حيث استخدام العناصر االساسية واهميه التركيز  5صورة رقم " 

 كامل التشبع "

 للفراغ،ومن خالل تطبيق مبدأ االختزال وسماته في التصميم يستطيع المصمم الداخلي التحكم في المساحات الداخلية 

وتحقيق كافة المتطلبات الوظيفية والجمالية بها من خالل البساطة في معالجة عناصر الفراغ الداخلي من ارضيات 

وذلك عن طريق االختيار المناسب لأللوان واالضاءة والخامات وعناصر االثاث الداخلية وتكاملهم في  وأسقفوحوائط 

 الوظيفي.ألداء ا علىتصميم يتسم بالجمال الشكلي واالختزال والقدرة 

فالضوء والحركة  المصمم،كل من الفراغ واللون جزء اساسي من خبرة  علىكما ان دراسة التأثيرات الضوئية التي تسقط 

والضوء له اهمية كبيرة في تشكيل  ،“ 6يعتبران في حد ذاتهما بمثابة ارضية لعملية التصميم كما موضح بالصورة رقم " 

 (.95ص – 1)الفراغ الداخلي االختزالي 

 
من تصميم زها  –" توضح انسيابية التصميم والخط المنحني المستمر وجمال العالقة بين التصميم الداخلي وتصميم االثاث  6صورة رقم " 

 حديد.

 االثاث:تصميم  على: تأثير المذهب االختزالي  -2 -ثانيا 

تميز القرن العشرين بالعديد من االحداث العلمية والتكنولوجية والتي كان لها تاثير مباشر علي شكل العمارة والحيزات 

 العوامل:الداخلية ومن ثم تصميم االثاث والذي عكس ظهور مذاهب عدة اهمها المذهب االختزالي واهم هذه 
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 راغات القياسية نتيجة الستخدام التكنولوجيا الحديثة بالبناء ظهور المسقط االفقي المفتوح والذي يتسم بالمرونة والف

 االساسية.صغر الفاراغات الداخلية الي اقل حد ممكن لتلبية االحتياجات 

  التاريخية.البعد عن االساليب الزخرفية والتمثيل والتشبيهات المجازية وااليحاءات 

 اماتان هما التناسب القياسي للوظيفة العملية وسيطرة الوظيفة كهدف تصميمي مادي تعبيري والذي عكس لنا صفتان ه

 الحديثة.الفكر المادي للخامة وبخاصة الخامات 

 حيث اتاحت "  7صورة رقم " اكتشاف اللدائن كان له الدور الكبير في تغيير اسلوب التصميم واالنتاج كما موضح بال

 (.15ص  – 3)تلك الخامات قدرا كبيرا من المرونة والتشكيل لقطع االثاث 

 
 الكيمي.تصميم مجموعة  –" توضح تصميم لكرسي ووحدات انتظار من اللدائن بفكر اختزالي بسيط  7صورة رقم " 

 يلي:اهم سمات االختزاليين في تصميم األثاث ما  (1 -2)

: حسب وجهه نظر" ريد " هي المصطلح النقيد او االكراه فطبيعة النشاط الذي رسم (Automatism)التلقائية  .أ

 تلقائيا.يكون نشاطهم هذا نشاطا  الحرة،والتصرف بمحض ارادتهم 

وتعني  المنتظم،: تتدرج سمة التحريف ضمن مفهوم االختزال واالبتعاد عن التوافق الهندسي (Distortion)التحريف  .ب

انواع من االختالط فيما  مختلفة،ويظهر التحريف بصور  الطبيعة،النسب المالوفة في اشياء واشكال  بنظر ريد االبتعاد عن

وبين الحقيقة الذهنية وبين الحقيقة المرئية فينتج رسوم هي خليط من هذين  العقلي،بين االدراك الحسي واالدراك 

 االدراكين.

 الوظيفي.: (Repetition)التكرار  .ج

 الجوهرية. :(Transparency) الشفافية .د

 الوظيفي.: الغير مفتعلة وذو الغرض (Symmetry)التماثل والسيمترية  .ه

ج /اإلطالة  –ب/ الحذف  –المبالغة في االحجام  -أ الوظيفة:: والتسمية المأخوذة من تأدية (Utility)الغرضية والنفعية  .و

  (.13ص – 5)الوظيفة  علىوكل هذه الخواص معتمدة "  8رقم " موضح بالصورة  التصغير، كماد/  –
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 " توضح القيم الجمالية بين الخطوط الراسية واالفقية التي استخدمها المصمم في تناغم باالشكال الهندسية 8صورة رقم " 

 التصميم:المدارس الفنية الحديثة التي ساهمت في نشاة المذهب االختزالي في  :- 3 -ثالثا 

 Bauhaus"  1933 – 1919الباوهاوس "  (1 – 3)

اهم االتجاهات الفكرية ذات األثر في دعم الفكر االختزالي حيث قدمت في مبانيها نموذجا للبساطة  أحدوتعد الباوهاوس 

 الهندسية.واالختزال في الشكل والكتلة وارجاع التصميم الي األشكال 

ي ، فلم تكن الباوهاوس طراز بقدر ترجع اهمية الباوهاوس الي الوحدة بين الفنون المرئية والعمارة والتصميم الصناع

كونها اسلوب جديد للحياة ،وفي مجال تصميم االثاث اهتمت الباوهاوس بالدعوة الي ابتكار اشكال وتصميمات جديدة ، 

والبعد عن الزخارف ورفض كل ما هو تقليدي ، واالهتمام بالجوانب الوظيفية واالقتصادية والحفاظ علي الوحدة في 

ائم االثاث مع المنزل العصري ومالئمته للمساحات الضيقة للمباني السكنية الحديثة وسهولة العناية به تصميم االثاث وتو

وتصميم اثاث خفيف الوزن متعدد الوظائف ، كما تميزت تصميمات " جروبيوس " بالتوحيد القياسي الذي تطلبه اسلوب 

يما بعد العديد من مصانع االثاث في تطبيق اسلوب تحليل االنتاج الكمي لالسهام في البعد االقتصادي ، واتبعت افكاره ف

 المنتج لعناصره االولية سواء علي الجانب الوظيفي او الشكلي وكذلك علي مستوي الخامة لتصميم اثاث غير تقليدي.

 المصمم مارسيل بروير: (2 – 3)

وقام بتصميم المقاعد الفوالذية ذات القطاع األنبوبي واستلهم افكاره من  ،“كما تأثر بأفكار الباوهاوس "مارسيل بروير 

 .(8ص -3( )9)شكل الدراجة التي كان يقودها ذات االنحناءات المعدنية وانسيابيتها الممتدة كما موضح بصورة رقم 



 عشربع لعدد الساا                                          مجلة العمارة والفنون                                                

682 

    
 مارسيل برويرتوضح مقعد من تصميم  (9)صورة رقم 

 الباوهاوس:فلسفة وسمات االختزال بمدرسة  (3 – 3) 

فلسفة االختزالية من الباوهاوس خاصة من االتجاه النقائي الذي اتبعه " ميس فان درووه " والذي قامت عليه فلسفة 

"، وقد يري البعض في التصميم الداخلي  10التصميمات المعمارية والتصميم الداخلي واالثاث كما موضح بصورة رقم " 

التقليل وعدم تراكم عناصر الفراغ الداخلي من  علىبينما االختزاليون فلسفتهم قائمة  والفراغ،الي نوعا من العدم االختز

وذلك الظهار القيم الجمالية بالتصميم الداخلي من مالمس والوان ونسب الفراغ ويمكن  الحوائط،االثاث وزخارف في 

 (.302ص  – 4)تفسير ذلك بتعريف جديد للجمال 

 
 توضح مقعد من تصميم ميس فان درووه (10)صورة رقم 

ومن سمات االختزاليه البساطة في تشكيل عناصر التصميم الداخلي بداية من المسقط االفقي والحركة باالضافة الي اهميه 

للتصميم الداخلي فقد تاكدت سمات  الهامةكما يعتبر االثاث من العناصر  الداخلية،اللون واالضاءه بمعالجة الحوائط 

 التصميم االختزالي به.

التريد الشكلي المتشدد علي انه  علىويمكن تفسير انتشار تصميم االثاث االختزالي في السنوات االخيرة والذي يعتمد 

ظهرت عمليه وبعد ذلك بعشر سنوات ا الثمانينات،عمليه تطهير ضرورية بعد الغزارة المقننة لالتجاهات التي ظهرت في 

 المعاصر.الرفض هذه بوضوح اكثر عن بقايا بحث جمالي كان يرتبط بالمسار الذي افتتحه التجريد 
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 " توضح االتجاه نحو البساطة والتجريد الي ابسط االشكال الهندسية والي اقل الخطوط والمساحات 11صورة رقم " 

كما تميزت العمارة المعاصرة باالتجاه نحو البساطة وحذف كل ما هو زائد والتجريد الي ابسط االشكال الهندسية والي اقل 

واظهرت التكنولجيا خامات حديثة مما كان له دورا في ظهور العمارة الحديثة البسيطة الخالية من  والمساحات،الخطوط 

 “. 12 ،11" بساطة كما موضح بالصورة رقم  أكثرميمات الزخارف وبالتالي تطور صناعة االثاث بتص

 
 التجريد والبساطة في شكل واستخدام اللون بشكل مناسب للتصميم على" توضح االعتماد  12صورة رقم " 

 العربية:االختزال في العمارة بجمهورية مصر  :- 4 –رابعا 

وبظهور فكر الحداثة والمباديء  الفكرية،لقد تاثرت العمارة والتصميم الداخلي في مصر بالعديد من التغيرات واالتجاهات 

التجريد والبساطة في شكل الكتلة المعمارية  علىحيث االعتماد  التصميم،التشكيلية والفكرية من اهمها الفكر االختزالي في 

 الداخلي.والفراغ 

   
 الوحدات السكنية بالقاهرة الجديدة ألحدي" توضح التصميم الداخلي البسيط الخالي من الزخرفة  13" صورة رقم 
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 المصري:الفكر االختزالي بالمجتمع  (1 – 4)

وتبني فكرا جديدا يعتمد  مصر،وتطور الفكر االختزالي بفكر المعماري سيد كريم الذي وضع قواعد الحداثة واالختزال في 

تحررت من عبودية الطراز وقيود الكالسيكية فهي عمارة تعبر  وأنها وفن،ان " العمارة في هذا العصر اصبحت علم  على

وضع  وبذلك” 14 ،13عن الوظيفة والغرض واالنتفاع والشخصية والتعبير والجمال " كما موضح بالصورة رقم " 

واالختزال والوظيفية والبعد عن الطرز والزخرفة محتذيا  المعماري سيد كريم قواعد الحداثة واضحة في النقاء والتجريد

 (.178ص  -6)والترجروبيوس "  لوكوربوزييه،باراء العمارة في الغرب مثل " 

والتي اصبحت من  بالزخارف،كما ان فكرة االختزال حديثة علي فكر المجتمع المصري والبعد عن التصميمات المزدحمة 

وبالتالي فان االسلوب االختزالي هو النموذج المناسب لحل الفراغات ذات  المعاصر،المفاهيم الضرورية للتفكير بالتصميم 

 للتصميم.حيث القيمة الجمالية والوظيفية  اتساعا، أكثراالغراض المتعددة لحل مشكلة المساحات الصغيرة وجعلها 

    
 الفراغ الداخلي بفكر فلسفي اختزالي علىم يوضح اهمية استخدام اللون في التصميم لتوضيح والتاكيد " تصمي 14صورة رقم " 

اتجاه جمهورية مصر العربية النشاء مدن جديدة تحتوي علي وحدات سكنية بمساحات مختلفة واتجاه الفكر الحديث  

البعد عن التفاصيل الزخرفية مع الحفاظ علي لالختزال في التصميم والذي يعتمد علي بساطة الخطوط واهمية اللون و

الوظيفة والشكل الجمالي بحيث يضفي اتساعا علي الفراغ بالتصميم الداخلي للمساحات الصغيرة ، فان فلسفة الفكر 

االختزالي هو من اكثر االتجاهات التصميمية التي تنقل االحساس باتساع الفراغ الداخلي ، كما تعد مرونة التقسيم المرن 

 لفراغ التي يتميز بها المذهب االختزالي من اهم العوامل التي يجب مراعاتها لتقديم مساحة صغيرة بحل عملي  .ل

     
 الفيالت بالقاهرة الجديدة توضح االثاث البسيط باستخدام الخامات الحديثة التي تالئم اشكال االثاث االختزالي إحدى"  15صورة رقم " 
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 المحلي:تصميم االثاث  علىتأثير الفكر االختزالي  (2 – 4)

اعتمد المذهب االختزالي ايضا علي االستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في مجال تصميم االثاث المحلي ، والعمليات 

وذلك لدوافع هامة بعضها يتصل بالجماليات التي  "  15رقم "  الصناعية المعقدة والخامات الحديثة كما موضح بالصورة

يبحث عنها االختزاليون والبعض االخر يدعم الجوانب االقتصادية والوظيفية للمنتج ، فاالثاث االختزالي رغم بساطة 

ئم مظهرة واشكاله التجريدية النقية يحتاج الي مظهر جذاب دقيق التفاصيل ، كما تضفي الخامات الحديثة مظهرا جذاب يال

 (.15ص  – 3اشكال االثاث االختزالي فضال عن خصائصها التي يستفيد منها المصمم االختزالي في تشكيالته المبتكرة )
 

كما ان  الوزن،الخط االفقي والراسي واالشكال التكعيبية والخفة في  علىيتميز تصميم االثاث االختزالي بالبساطة والتاكيد 

من اهم السمات التصميمية لوحدات االثاث االختزالية حيث يحقق البساطة واالختزال الي االثاث الثابت يعد  علىاالعتماد 

 جانب المرونة والفاعلية في التصميم مع توفير واستغالل المساحات وخصوصا الصغيرة في جمهورية مصر العربية.

 

 
 االختزالي." توضح نموذج تجريدي جذاب حيث التالعب بالخطوط الراسية واالفقية التي تعطي نوع من التشكيل الهندسي  16صورة رقم " 

من االشكال المميزة لالعمال "  16رقم "  وتعتبر االشكال الهندسية االولية كالمربع والدائرة والمثلث كما موضح بالصورة

كما تتميز االعمال االختزالية باالسطح المستوية والهندسية الشكل  واالثاث،االختزالية في مجال العمارة والتصميم الداخلي 

في السنوات  ،“ 18كما انتشر تصميم األثاث االختزالي كما موضح بالصورة رقم " "،  19 ،17كما موضح بالصورة " 

 الشكلي.ي يعتمد على التجريد والتبسيط االخيرة والذ
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 " توضح تصميم حائط رأسي لحمام باستخدام الخطوط الهندسية البسيطة والتوزيع المدروس بااللوان17صورة رقم " 

     
 رسومات توضيحية " اسكتشات " من رسم الباحثة لوحدات حمامات بفكر اختزالي " 2 ،1شكل رقم " 
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 توضح القيمة الجمالية لكرسي به ازاحة للكتلة والخط"  18صورة رقم " 

 

     
 " توضح وحدة حمام بخط اختزالي هندسي بخطوط مستقيمة رأسية وافقية في تناغم مع الخطوط المستخدمة كخلفية للوحدة 19صورة رقم " 

 والتوصيات:النتائج 

 النتائج: اوال:

 ووظيفية.مساحات مرنة  علىاالتجاه العالمي نحو االختزال واستخدام االشكال الهندسية وهي تعتمد  -1

 العربية.تطبيق الفكر االختزالي وضرورة تطبيقه في المساحات السكنية الصغيرة بجمهورية مصر  -2

 .والبعد عن الزخارف ،الشفافيةعن تميز االثاث االختزالي باالشكال الجديدة والتقشف وبساطة االشكال والبحث  -3

 المصري.فكرة االختزال والبساطة في التصميم لوحدات سكنية بمساحات صغيرة بالمجتمع  -4

 التوصيات: ثانيا:

اهمية دور المصمم الداخلي في تقديم تصميمات داخلية واالثاث بفكر اختزالي مبتكر باستخدام التكنولوجيا الحديثة  -1

 االثاث.لصناعة 

 معاصر.تقديم اثاث بتصميمات اختزالية ليتناسب مع العمارة العصرية بالمساحات الجديدة بتصميم  -2

مراعاة الجانب الجمالي والوظيفي عند التصميم الداخلي واالثاث باالسلوب االختزالي في التصميم وخصوصا في  -3

 الصغيرة.المساحات 

 بالزخارف.ي والبعد عن التصميمات المزدحمة المجتمع المصر علىنشر الوعي بفكرة االختزال الحديثة   -4
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