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   " Abstract البحث ملخص "
يشكل الفن اإلسالمي منبرًا حضاريًا يمتلك العديد من المقومات و القيم التي استطاعت أن تجعل منه مرجعًا     

فنيًا   و تراثيًا و إنسانيًا يستقى منه الفنان و المصمم رؤى إبداعية تتواكب و تتطور مع المتغيرات عبر الزمان و 
بثقافات متنوعة و جنسيات مختلفة مما  همكان  ، و ذلك لما يتميز به من اتساع جغرافي كبير نشأ عن اندماجال

 كان له األثر في أن يترك لنا تراثا فنيَا راقيًا صالح للبقاء واالستمرارية.
لفمة ، و علمى اسه على معظم مجاالت الفن و التصمميم عبمر العصمور المختكو المتأمل للفن اإلسالمي يالحظ إنع

االتجاهمممات التصمممميمية المعاصمممرن و الفنمممون الغربيمممة ، ممممما يؤكمممد ممممدى تفمممرد الحضمممارن  اإلسمممالمية و إعجازهممما و 
 إبداعها عبر مختلف الحضارات .

و يعد مجال التصميم الداخلي و األثاث أحد أهم المجاالت التي تأثرت بفكر وفلسفة و أسس الفن اإلسالمي منذ  
بعض محاكاته فكريًا من خالل إتباع المضمون الفكري و الفلسفي لمه ،  و سمعى المبعض األخمر القدم  ، فحاول ال

إلمممى اختمممزال مفرداتمممه  الشمممكلية و توظيفهممما فمممي صمممي  مبتكمممرن تبعمممًا لرؤيتمممه اإلبداعيمممة للوصمممول إلمممى تصمممميم داخلمممي 
 معاصر يحمل الهوية اإلسالمية.

و من هنا يتأكد لنا أن مفهوم الحداثة في الفكر و الفن و التصميم لن يتحقم  إال ممن خمالل المواءممة بمين الجانمب 
التاريخي و االتجاهات الحديثة ، فإذا لم تكن الحداثة ذات صلة بالجذور فال ينبغي تسميتها بالحداثة ، فالحداثة و 

 .األصالة تجمعهم عالقة جدليه متماسكة فيما بينهم 
و تسعى هذه الورقة البحثية إلى إثبات أن هناك عالقة وثيقمة بمين أسمس و جماليمات الفمن اإلسمالمي و االتجاهمات 
الفكريممة المعاصممرن للتصممميم الممداخلي ، كممما تهممدف إلممى تأكيممد القممدرن الكامنممة للفممن اإلسممالمي علممى اسممتخدامه عبممر 

صرن ، و تتناول الدراسة محورين رئيسميين ،   المحمور العصور المختلفة  و صهر أصوله الثقافية بالتقنيات  المعا
لتي بني عليها الفكر اإلسالمي و الفكمر  األول و يتناول مفهوم  و فلسفة الفن اإلسالمي و أهم األسس التصميمية

التصممميمي المعاصممر  و أهممم التوجهممات الفكريممة المعاصممرن التممي ارتبطممت بممالموروث اإلسممالمي ، و المحممور الثمماني  
مداخل إحياء الفن اإلسالمي في التصميم الداخلي المعاصر ، و معمايير التصمميم المداخلي المعاصمر فمي  يتضمن

ضوء الفن اإلسالمي و يختتم البحث بكيفيمة التواصمل ممع التمراث اإلسمالمي فمي أعممال التصمميم المداخلي للمسمكن 
 المعاصر .  
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