
 

بسم هللا الرحمن الرحٌم 
     للحضارة العربٌة و الفنون اإلسالمٌة   المؤتمر الدولً األول     

التراث الثقافً و الحضاري بٌن األصالة و المعاصرة فً الفن االسالمً 
  عنوان البحث

 ةالفنون اإلسالمية و مظاهر التفاعل مع الثقافات العالمية و التقدم التكنولوجي في تصميم االثاث بطرز إسالمي

دالٌا بدران عبدالرحمن بدران /  المصممة                               أحمد السٌد عرٌضة                    / د .                  أ
 رمهندسة دٌكو                قسم التصمٌم الداخلً و االثاث                            - استاذ تكنولوجٌا أنتاج االثاث

إتحاد اإلذاعة و التلفزٌون                       - طاع اإلنتاج ق                                            جامعة حلوان- كلٌة الفنون التطبٌقٌة              
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 ملخص البحث

  الحضارة اإلسالمٌة و اتساعها و تمٌزها فً المنتجات الخشبٌة. 

  الطرز االسالمٌة و تأثٌرها علً الحضارات المحٌطة و التالٌة فً الصناعات  الخشبٌة و اسالٌب النجارة االسالمٌة. 

  اهمٌة األثاث واالبعاد اإلنسانٌة لمتطلباته الوجدانٌة و السلوكٌة والتقنٌات المتطورة عبر العصور فً تصنٌع االثاث المعاصر
 . بمواصفات متأثرة بالطرز اإلسالمٌة و مطبقة للتكنولوجٌا الحدٌثة و التطور فً التصنٌع 

  دراسة التفاعل بٌن الثقافات العالمٌة و التأثر بالفنون و الطرز اإلسالمٌة فً العصر الحدٌث. 
 الطرز االسالمية و النجارة في العصور االسالمية 

  عرض بعض االثاث من الطرز االسالمٌة حسب الفترات التارٌخٌة والقاء الضوء علً الفنون و الطرز االسالمٌة .

  النجارة و التصنٌع التً استخدمت فً الحضارات االسالمٌة. 
عالمياً التي تم االستفادة منها في تصنيع االثاث بالطرز اإلسالمية التكنولوجيا و الخامات الحديثة 

  العوامل األساسٌة فً تصمٌم االثاث 

 فً التركٌبات الحدٌثةالنظمالتصنٌع و التقنٌات و  فً االثاث المعاصر والتطور تصمٌم فً التكنولوجٌا دور .  

   فً المنتجات باشكال تكرارٌة  للزخارف االسالمٌة بعض اآلالت الحدٌثة المستخدمة 

 الخامات الحدٌثة التً ٌتم استخدامها لتعطً اثاث معاصر 

  المصبوب عضوٌة والشبه العضوٌة المواد أنواعتشكٌل االثاث باللدائن و البولٌمرات ،  molded furniture مثل  (playwood 
- plastic - dupont corian )  

   االخشاب مع آالت لتسهٌل التشكٌل و التقطٌع التحكم عن بعد بواسطة البرامج الخاصة 

  استخدام المعادن المطلٌة ومنها الكروم و االثاث من االلومنٌوم  

  اسالٌب الحدٌثة للتنجٌد 

  النحت الحً التشكٌل االثاث حٌث الكتلة من رغوةpolystyrene  و مدعمة برغوة من polystyrene 

 المواد الصدٌقة للبٌئة فً تصنٌع االثاث  استخدام 

 عطاء االشكال االسالمٌة  استخدم الو االخشاب و الجلود وااللمنٌوم البالستك على المطبوعة الرقمٌة الصورة 
تأثير الحضارات اإلسالمية في الغرب  

  دراسة للتطور التارٌخً للتاثر العالمً بالفنون و الصناعات الخشبٌة اإلسالمٌة. 

 و استخدامها كحشوات فً الصناعات الخشبٌة و التطعٌمات  "االرابٌسك"ب والهندسٌة وعرفت النباتٌة الزخارف إقتباس االنجلٌز
 و العاجٌة  المعدنٌة

 كالمشربٌات والكوابٌل و المنمنمات الخشبٌة و االطباق النجمٌة و الحشوات االسالمٌة   استخدام و اعادة صٌاغة العناصر المعمارٌة

 باوروبا الصناعة فً اإلسالمٌة والزخارف الحروف نقل 

   الطرز القوطٌة و االسالمٌة اندمجو فً االندلس و انتشرت فً اوروبا 
 النقط المشتركة و تأثر التصميمات الحديثة لالثاث بالتكنولوجيا و الطراز االسالمي

  زاها حدٌد لتاكٌد الهوٌة العربٌة و ٌتضمن .أسلوب التصمٌم و المحافظة علً التكوٌن و التوازن و النفعٌة استخدمته مالتفكيكية
 .التجرٌد و االستلهام من العناصر اإلسالمٌة 

   تصنٌع االثاث المعاصر بتكرار العناصر االسالمٌة اعادة الصٌاغة التصمٌم باسلوب معاصر  اسلوب ما بعد الحداثة 

 لالثاث المعاصر فً التصمٌم اإلسالمً للفن والرمزٌة الفكرٌة اسلوب الدالالت  

  القٌم الجمالٌة و الفنٌة للتشكٌالت مع التجرٌد للعناصر االسالمٌة فً االثاث  الزخارف و التجريد 

  استخدام االلوان االسالمٌة فً الدهان لالثاث

  المعاصرطواعٌة الخط العربى وقابلٌة تحرٌفه وتحوٌره وتشكٌله و استخدمه فً االثاث 
 اسباب التأثير علي التصميمات العالمية من الطرز االسالمية في العصر الحديث 

   مصممٌن عرب فً الدول االجنبٌة  و تصمٌماتهم متاثرة بالطرز االسالمٌة

  مع اقامة ورش عمل مثل متحف فٌكتورٌا و ألبرت , انتشار المنتجات بالطرز االسالمٌة بشكلها المعاصر علً معارض دولٌة تساعد
 المصمم الهولندي إربك   قامفً لندن

  تبادل ثقافً بٌن الدول التأثر و التأثٌر 


