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 جامعة بنها –كلية الفنون التطبيقية  –مدرس بقسم التصميم الداخلي واألثاث 

  مقدمة البحث: -1
طننن نماء نننيوم االدنننة م   نننامدةمة ا نننتج  ةم امنننة   م اصةدنننةمال  تالي ةنننيم ام ننن  م  ةنننةمتكمنننهميةمدنننةم    نننةم

فنننننمكةءننننيم م ا  نننند مة امجننننيةهم امتمدنننني م انننن  مدمدنننني م ا النننني ممالطيقنننني م امتصنننن  لمك منننن مملننننة مم ننننكلةم اطيقننننة
 م اقةمنماليإلضنيفةماانتمتم ندهمكةنيولمة إل تم   دةممعًي،مفتملد م اعاقةمالدهمقطيعم اطيقةمةاليقنمقطي ي م إلقت ي

ا تج  ةم اطيقةمفنمصمدعم اقطي ي م لتم ام تةىم اقةمنمتعتال ممهميةنةميةن  ام ا ةانةمة اتننمتعمن مصيةن لم لنتم
متمقدقهي.

مننهمةءننيمكننيهماي مننًيممننهما ننتج  ةم اطيقنني م اطالدعدننةم امتصنن  لمةيجنن ةيمالعنندهم إل تالنني م ءنن مت ننمدةم امالننيءنم
ةممننهمءيمدننةمة فعننًيماكةننيولما ننتج  مهيممنهمءيمدننةميجنن ىم،مةتعتالنن م امننة   م اصةدننةمم نن  ً مةيمننًيم اص دن لمتننةفد ً مالطيقنن

مالطيقي م اطالدعدةم اتنمدمكهم إل تةي لممءهيمفنمت مدةم اماليءنمة امءيطنم اعم  ءدةم اص د ل.
 ً ممنهمكميمقنيةم اةءنيهم ام نلةمفننم  ن ممضنتمانةمتكنهمفدنيمة ني  م ات فدنيم ام د نةمة ني م لنتم  النيم ن م

م امعمي ددهمفنم   ءيم ام دثمي ه ةةمي تي ءيم اصلد مم همفتمنم.
ةدعتالنننن م اتنننن  ثم إل ننننامنمفنننننم اعمنننني لمة ات ننننمدةم انننن  جلنمت ننننصدًام نننني قًيما قيفننننةم امصتمننننع،مفهننننةمءتنننني م

 نة   م امة ةثم امي  مة ات كدا م اصميادةم اتنم  تم  مةي الت مي ياتهيمةقدمتهيمفنممة صهةم اتغدن م ام نتم مة ا
  اةءدةم امتعيقالةمال مةيصال  م اعياةم لتمامت  مهي.

 لذا فإن مفهوم التراث اإلسالمي في العمارة والتصميم الداخلي يحتوي على محورين أساسيين : 
 دهتةمالميمفنم  ج م امالءتممهمم عي مم   دةمم.ممالمحور األول -
 اصدن مة  نتغا م امنة   مة اطيقني ممدتم ن مفننم مني لم امالءنتمةة ني  م اتهةدنةمة اتةصدنيمالمحور الثااني -

  اطالدعدةم   تغا م  م  م.م
مميمدجلصمالءيمااتمت صمةممديلم امصتمعم إلء يءنمفهةمءتني مالجالن   مة امهني   مة إلالن   ي م اتننميف يةنيم امصتمنعم

م ال متي دجي.
امنن ةام امءيجدننةمة ات ننمدةمةاقنن ما ننتءالطم امعمنني دةهم ام ننلمةهمءميمننًيممعمي دننًيمممدننيً ممتكننيمًاممننهممدننثم متنن  ةم 

م االد نم اة  نمالياطيقةم.
اتمقدنننمةنن  م  ةنن  امفيءننيمدلننيةم    ننةم اعة منن م امءيجدننةم ا نني  لمالكنن ممءطقننةممننعم    ننةم اعءي نن م امعمي دننةم اتنننم
  ننتج م مفنننمت نننمدةم امالننيءنم اتقلد دنننةممة اتنننمكيءننن متعتمنن مال نننك مكالدنن مفننننمت ننمدمهيم لنننتم امننة   مة اطيقننني م

ءمدةننةمة ا نن دقةمالالد ننةمةمننهميم لننةمةنن  م اعءي نن م امعمي دننةم م اةءننيوم انن  جلنم،م املقننام،م ام نن الدةم،م اطالدعدننةم ا
م امقع م،مة اتجتالةش........

ا  مةصبم لدءيم اتع ضماه  م امة ةثمة امةيمم لديممعم  ضمالعنضممعطدني م االد نةم اطالدعدنةم اتننمتم ن مفندضم
ممهم اعطيوم ال ممةصي م ايمه.م

 مشكلة البحث: -2
 غديبممةهةةما تج  ةم امة   م اصةدةمفنمتةفد م  تج  ةم اطيقةم ا ءي دة.م -1
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اءع  ةمةةدةم اةءيهم اع النم ام لةمة ات   مالياةك م اغ النمفنممعمةمي مني م اعمني لمة ات نمدةم ان  جلنم اتننم -2
  متتءي بممعم ام ؤام امءيجدةمفنمم  .

 هدف البحث: -3
  اماليءنماتةفد م اطيقةمةيدي لمكةيولم امالءتم ات مدمدة. إل تةي لممهم اطيقي م امءيجدةم ء مت مدةم -1
 ا تغا م إل عيعم ا م نمالميمايممهمت  د ممالي  مةغد ممالي  م لتمت مدةم اماليءنمة امءيطنم امةتةمة. -2
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