
تاريخ التصميم الداخلي واألثاث

األوربي

امامامينه/ د.م

28/3/2020التاريخ 



االمبراطورىالعصر 

(1789 :1815)



االثاثمعالجات 

كان لذىايوشينمن قماش بالقطيفهالمقاعد فكانت تكسى اما•

ت ومن الحرير بينما كانالبروكاراقل انتشارا من نسيج 

الموضوعات مثل النجوم والسعف متنوعهالرسومات 

االحمروالتيجان وفى الغالب كان لون القماش السائد هو 

واالخضر



من كرسي•

الطراز 

االمبراطورى

1800عام 



:االرضياتمعالجات 

وانات والرسومات للحيالفاتحهبالوانهالسجاد فكان يتميز •
.الوسط فىالهندسيهوالورود والرسومات 



الفترههذه فىالمستخدمهالمفروشات 

:االقمشه-

شقىالدمذلك العصر القماش فىانتشارا االكثراالقمشهمن •

هالمقصوصوالقطيفه, االخضروالحرير والرمادىاالزرق

ذو البروكاروكذلك نسيج السادهعلى شكل رسومات الجوخ 

والقماش الفضىاوالذهبىبالخيط المنسوجهالرسوم 

يهالرؤللمقاعد والحواجز اقمشهوهناك , التافتاهالحريرى
.ومن الجلد ( نسيج شفاف من الموصل ) من كتان جوى 



الشائعهالزخارف 

,  يهاالمبريالوالرموز القديمهواستلهمت الرسومات من الفنون •

هالمتعرجالبلوط والخطوط واوراقعلى شكل زهريات رومانيه 

البلدىوالسعف والورد االمبريالىوالنجوم وكذلك الصقر 
الزخرفيه ومناظر الحروبواالسلحه

من والحافهتوجد رسومات مذهبه االخضروعلى نفس اللون •

سومات توجد رواالحمرالبنفسجىوعلى اللون البنفسجىاللون 
االبيضباللون 

"  نىوفيرجيبول "تصوير مشاهد من قصه الشائعهومن النماذج •
ومشاهد من الحب ترسم على كتان جوىالفونتينواساطير



طراز تشارل العاشر 

هذا الطراز فىالمستخدمهاالقمشه•

قطيفهاوالسادهالقطيفهمن المستخدمهاالقمشهكانت •

وا, مطبوع اىبه المنسوجهالرسوم ذىالحرير اوجرجوار

لقش كما استعمل قماش ا, بكتان جوى المشجرهالفرش اقمشه

الوانبالرقيق والمطبوع الهندىخصوصا للمقاعد  والقماش 

ىفينسج به الرسومات والذىحرير الموصل وايضازاهيه
االحيانبعض 



الزخرفهموضوعات •

بالعناصر مليئهكانت موضوعات الرسومات عموما •

وزهور, والبنفسج الصغيرهالزخرفيه كباقات الزهور 

القرويهوالمشاهد , والمطاردهومشاهد الصيد , الليالك
.وكانت تنفذ على خلفيات من قماش كتان جوى 



طراز لويس فيليب 

:المستخدمهاالقمشه•

اش هذا العصر الكتان المطبوع  وكتان القطن وقمفىشاع •

ماش ق) الجاكونىوقماش والبركال( من القطن ) الكاليكوت

البراق والقماش والبراكال, والموصلى( رقيق قطنى

السادهوالحرايرمرسومه اشخاصذو اوالمشجر الفارسى

متعددهالحرايربخيوط وكذلك المنسوجهالمطبوعهاو
االلوان



موضوعات الزخارف•

اشخاصوحدات التصميم فغالبا ما تتضمن مشاهد بها اما•

بالقطيفهوزهور كبيره الحجم ورسومات هندسيه منفذه 
الصينيهوالتحف الشرقيهوالرسومات 

رير والحالساتانباالقمشهمغطاهللمقاعد جميعها وبالنسبه•
والحريرالقطيفهمن المشجرهالرسومات واالقمشه ذى



المصمم •

-BRION(1767بييرغاستون:

1855)
Xسريرتشارلز:التصنيف 

1824: العام

؛ شاتوالتويلري: المكان 

يعلويتوس،السريرتشارلزالعاشر

باريس-فيليب س



طراز نابليون الثالث 

ستائر استعمال الفىواالفراطبالرفاهيهيتميز هذا العصر •

هذا الطراز فىوالتحف والسجاجيد  وقد ظهر والحراير

ده ورق الحائط فله عاماباالقمشهتكسيه الحوائط اساليب

ات نباتيه وهو يتميز بوحداالثاثوالوانتقليد الستائر اشكال

اوور بمناظر طبيعيه والزهالمنقوشهاوبهيجهعديدهبالوان

هومتكررتنقش بوحدات مرسومه واحيانامناظر من الريف 

بعض يصنع على شكل تقليد لملمساخرىاحيانفىبينما 

والكتان القديم كالقطيفهالخامات 



معالجات الحوائط 

عشر بغرف القرن السابعالخاصهاالصليهالستائر انبما •

الضرورىفقد كان من االنوالثامن عشر ال وجود لها 

حث عن البحث عن وثائق تعطينا معلومات عنها وقد يسفر الب

دنا ولكنه سوف يمالمستعملهاالقمشهعن كاملهتفاصيل 

ث واصدق وسائل البح. بالقليل عن التصميمات نفسها 

الغرف بداخلياتالخاصهالرسومات هىاصالهواكثرها

وكذلكواخرونوبوتشاروهوجرتفيرميررسمها والتى

بين نشرت ماالداخليهالكتب التى نشرت عن التصميمات 

1850و1750



انعشر القرن السابعفىواالنجليزيهالهولنديهبينما تظهر الرسومات •
ىاالساسذلك العصر كانت بسطه نوعا ما وكان الغرض فىالستائر 

لستائر القرن الثامن عشر كانت ااوائلوفى زخرفيامنها وظيفيا وليس 
ددهمتعوانسجه اشكالوقد استخدمت شائعهلالرضالمالمسهالطوليه

الغرفهتبعا لدرجه ثراء المالك وخصائص 

ات تصنع كانت الستائر والمفروشالحديثهالتدفئهوقبل اختراع وسائل •
اليا ولكن حالغرفهفىالحراراهعلى درجه والمحافظهالتدفئهبغرض 

عب االعتبار ومن الصفىمصمم الستائر ياخذهااخرىهناك اعتبارات 
نوافذ الواحجاماشكالالتصميم بسبب اختالف فىقواعد معينه اعطاء

ار االعتبفىاخذهاالنقط التى يجب اهمالغرف ولكن واحجامواشكال
واللون والشكل والمادهوالنسبهالخط هى



االثاث

جودهمومن طراز نابليون الثالث الفترههذه فىالنوم اسره•

ه باهتمام خاص مرجعاالسرهاغطيهوقد حظيت فرساىفى

من الهوضغرفه النوم قبل فىاستقبال الضيوف الىعاده 

فىتتوافقاالسرهاغطيهالفراش وفى معظم الحاالت كانت 

فىه االتجاانلونها ونقوشها مع ستائر النوافذ وبالرغم من 

ديث فان العصر الحالمعقدهالزخرفهكان يميل نحو الماضى
البساطهالىيميل 



الشائعهاالقمشه

وف والريش والصوالساتانالسوداء القطيفهكثر استخدام •

ود الوركثيرهالمشجر والكتان المطبوع والجوخ برسومات 
والباقات وشرائط الورد والطيورواالوراق

راالحمبااللواننباتيه تميزت ينقوشويتميز السجاد •

وعهالمصناالبسطهجانب الىاالبيسونوانتشر واالخضر
يدويا 



غرفه نابليون الثالث بقصر اللوفر 



غرفه نابليون الثالث بقصر اللوفر 



الفرنسيهالعصومقارنه بين طرز األثاث  في •











المطلوب

رسم لوحه واحده من قطع األثاث تعبر عن كل طراز•


