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

به من  ا يتميزإنسانيًا يستقى منه الفنان و المصمم رؤى إبداعية تتواكب و تتطور مع المتغيرات عبر الزمان و المكان  ، و ذلك لم
صالح   راقياً بثقافات متنوعة و جنسيات مختلفة مما كان له األثر في أن يترك لنا تراثا فنيا   هكبير نشأ عن اندماجاتساع جغرافي 

 للبقاء واالستمرارية.
اسللله عللللى مع لللم مجلللاالت الفلللن و التصلللميم عبلللر العصلللور المختلفلللة ، و عللللى االتجا لللات كو المتأملللل للفلللن اإلسلللالمي يالحللل  إنع

 ت .الفنون الغربية ، مما يؤكد مدى تفرد الحضارة  اإلسالمية و إعجاز ا و إبداعها عبر مختلف الحضاراالمعاصرة و  ةالتصميمي
اول و يعد مجال التصميم الداخلي و األثاث أحد أ م المجاالت التلي تلأثرت بفكلر وفلسلفة و أسلس الفلن اإلسلالمي منلذ القلدم  ، فحل 

 وفكلر  و الفلسلفي لله ،  و سلعى اللبعض األخلر إللى اختلزال مفرداتله  الشلكلية البعض محاكاته فكريلًا ملن خلالل إتبلاع المضلمون ال
 تو يفها في صيغ مبتكرة تبعًا لرؤيته اإلبداعية للوصول إلى تصميم داخلي معاصر يحمل الهوية اإلسالمية.

 وة بللين الجانللب التللاريخي و مللن  نللا يتأكللد لنللا أن مفهللوم الحداثللة فللي الفكللر و الفللن و التصللميم لللن يتحقلل  إال مللن خللالل المواءملل
القللة االتجا للات الحديثللة ، فلل ذا لللم تكللن الحداثللة ذات صلللة بالجللذور فللال ينبغللي تسللميتها بالحداثللة ، فالحداثللة و األصللالة تجمعهللم ع

 جدليه متماسكة فيما بينهم .
اصلرة و االتجا لات الفكريلة المعو تسعى  ذه الورقة البحثية إلى إثبات أن  ناك عالقة وثيقة بلين أسلس و جماليلات الفلن اإلسلالمي 

للتصللميم الللداخلي ، كمللا تهللدف إلللى تأكيللد القللدرة الكامنللة للفللن اإلسللالمي علللى اسللتخدامه عبللر العصللور المختلفللة  و صللهر أصللوله 
مي و أ م سالالثقافية بالتقنيات  المعاصرة ، و تتناول الدراسة محورين رئيسيين ،   المحور األول و يتناول مفهوم  و فلسفة الفن اإل

طلت لتي بني عليها الفكر اإلسالمي و الفكر التصلميمي المعاصلر  و أ لم التوجهلات الفكريلة المعاصلرة التلي ارتب ةاألسس التصميمي
يم بالموروث اإلسالمي ، و المحور الثاني  يتضمن مداخل إحياء الفن اإلسالمي في التصميم الداخلي المعاصر ، و معلايير التصلم

ي ضللوء الفللن اإلسللالمي و يختللتم البحللث بكيفيللة التواصللل مللع التللراث اإلسللالمي فللي أعمللال التصللميم الللداخلي الللداخلي المعاصللر فلل
 للمسكن المعاصر .  

 البقاء ، التحول ،  الفن اإلسالمي ، التراث التاريخي ، التصميم الداخلي .  " Keywords كلمات مفتاحيه " 
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Abstract: 
 

Islamic art is considered as a cultural platform which has many ingredients and values able to make 
him an artistic , heritage and humanly reference . It is a source at which the artist and designer derives 
visions of innovative, cope and evolve with the changes across time and place . That is due to his great 
geographic breadth, arose from his integration into a variety of cultures and different nationalities which had 
an impact that leaves us , an artistic and delicate heritage of long survival and continuity. 
One who meditate Islamic art , notes it's reflection on most of the fields of art and design across different 
eras . Besides , its influence extended on contemporary design  and Western arts trends , which confirms the 
uniqueness of  Islamic civilization and its creativity across different civilizations. 
 
The field of interior design and furniture considered one of the most important areas that affected by the 
ideology, philosophy, foundations and Islamic art standards, since ancient times . Some try to emulate it's  
formality with the use of materials and innovative ways of manufacture. Others trying to short it's  vocabulary 
and employ them in innovative formats depending on their creative vision to reach contemporary interior 
design holds an Islamic identity. 
So, we make sure that the concept of modernity in thought, art and design will only be achieved through the 
harmonization of the historical sides and recent trends .  Because, if modernity was not relevant to roots , it 
should not be called modernity . That Modernity and originality gathering together with dialectical coherent 
relationship. 
This paper seeks to prove that there is a close relationship between the foundation and the aesthetics of 
Islamic art and contemporary interior design trends .  It also aims to confirm the potential of Islamic art to be 
used across different eras  and melting it's cultural origins with contemporary technologies.  
The two major issues which the paper contains : 
The first axis : deals with the concept and philosophy of Islamic Art and the most important foundations and 
design operations upon which Islamic thought and contemporary design thoughts build up in the field of 
interior design .  As well as , the impact of Islamic Art on the previous historical civilizations.  
The second axis: includes contemporary design trends in the light of Islamic Art. Also addresses the 
entrances of the revival of Islamic art in the contemporary interior design. Finally concludes with the 
application of Islamic Art philosophy on one of the residential spaces with a contemporary vision. 

" Introduction  مقدمة " 

              يعد الفن اإلسالمي أحد مصادر التراث الهامة بما يتضمنه من قيم ثقافية و حضاريه غنية بالمقومات الو يفية       
 وعيه تتواكب ى  إبداو الجمالية التي استطاعت أن تجعل منه مرجعُا فنيًا و تراثيٌا و إنسانيًا باقيًا  يستقى منه الفنان و المصمم رؤ 

ات و لى مرجعيالزمان و المكان ، فهو يمتلك مقومات فكريه و فلسفية جعلت منه فنًا مكتفيًا بذاته لكونه   فن يستند إتتطور عبر 
 ثوابت تمنحه سمتي الخصوصية و االستمرارية ، فهو تعبير عن أمه بكل تطلعاتها السماوية و الروحية . 

األسس  وة للعالم اإلسالمي لكننا نالح  توحد الطابع و السمات   و على الرغم من تنوع األقاليم التي تضمها الساحة الشاسع
 المميزة للفن اإلسالمي ، إذ تغلب عليه روحانيه مصدر ا التعل  بما وراء الطبعة من تدبر إلهي .

مية اإلسال يةفعلى مر العصور  ناك العديد من المحاوالت من جانب المصممين و الفنانين و المعماريين  للحفا  على الهوية العرب
يم ووصفه الحياة ، فحداثة التصم حركة مع وتواصله هالستمرار يت في النتاج الفني و التصميمي  بل و ربطة بالمعاصرة  تدعيما

سفة ة من فلبالمعاصرة لن يتحق  إال من خالل اتصاله بالجذور التاريخية ، و من  نا نتساءل كيف يمكن للمصمم الداخلي االستفاد
لفني اإلنتاج ئ الفن اإلسالمي بشكل مجرد في ابتكار تصميمات جديدة ، فالثابت  و القيم   و المبادئ و المتغير  و اوفكر و مباد

دة عبر الزمان ، ف ذا تمكنا من طرح التطور الصحيح لهذه العناصر المجردة سوف يكون في إمكاننا أن ننتج تصميمات متجد
 ر المستقبلي .تحمل الهوية اإلسالمية و تتواكب مع التطو 
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اتله و تحاول  ذه الورقة البحثية إثبات مدى صالحية الفن اإلسالمي لالستمرارية  عبر مختلف العصور الزمنيلة    و صلالحية مفرد
 للتطور و التحول لتواكب التغيرات المستقبلية لتأكيد قدرته على المسا مة في التجدد الحضار  .

 " في الرد على التساؤالت التالية   : Statement of the problemتتمثل " إشكالية البحث   
 ل الفن اإلسالمي صالح للبقاء و التحول عبر الزمان و المكان ؟  

  ما مدى العالقة بين أسس و مبادئ الفن اإلسالمي والفكر واالتجا ات التصميمية  المعاصرة ؟ 

و  عللللللى اسلللللتخدامه عبلللللر العصلللللور المختلفلللللة إللللللى تأكيلللللد القلللللدرة الكامنلللللة للفلللللن اإلسلللللالمي  Objectives:يهددددددح البحدددددث 
وسلللللائل الحديثللللة بأصلللللول الفللللن اإلسللللالمي ، و دمللللج األصللللول الثقافيللللة للللله  بال ةربللللط الحقللللائ  العلميللللة لالتجا للللات التصللللميمي

 و التقنيات المعاصرة .      
 المعاصللرة مملا يجعللله ةميميللفلن اإلسلالمي و االتجا للات الفكريلة و التصل ةبلأن  نلاك عالقللة بلين األسلس التصللميمي يفتدر  البحددث

 صللالح للبقللاء عبللر العصللور المختلفللة ، و يتبللع البحللث المللنهج الوصللفي التحليلللي لتحليللل األسللس و المبللادئ التللي قللام عليهللا الفللن
 اإلسالمي ، و إجراء تحليل مقارن بينه و بين الفكر التصميمي المعاصر .

 و فلسفته . مفهوم الفن اإلسالمي -1
 المي أحللللللد الفنللللللون التللللللي تتسللللللم بمالمحلللللله المميللللللزة و أسلللللللوبه البللللللديع و أصللللللالته التللللللي بنيللللللت علللللللى فلسللللللفةيعللللللد الفللللللن اإلسلللللل   

لإلسلللللالم  عقائديلللله عميقلللللة و اسللللتخدام ملللللتقن للقواعللللد و المبلللللادئ الفنيللللة و الهندسلللللية التللللي تعكلللللس االتجا للللات الماديلللللة و الروحيللللة
علللللى معنللللى كلملللله " فللللن " فهللللو أحللللد طللللر  التعبيلللللر و  ، و قبللللل أن نتطللللر  إلللللى مفهللللوم الفللللن اإلسللللالمي ، يجللللب إلقللللاء الضلللللوء

 جملللللله القواعلللللد المتبعلللللة التلللللي يقلللللوم بهلللللا أى مجتملللللع بشلللللرى لتحصللللليل غايلللللة ملللللا جملللللااًل كانلللللت أو خيلللللر أو منفعلللللة ، كملللللا أنهلللللا
 وسيله لصياغة انجازاته الحضارية التي تعكس مدى تقدم المجتمع .

بالعديلللللد ملللللن الثقافلللللات و  النشلللللاط الفنلللللانين المسللللللمين اللللللذين تلللللأثرو  و ملللللن  لللللذا المنطلللللل  يعلللللد الفلللللن اإلسلللللالمي الملللللرأة العاكسلللللة
فنلللللون اللللللبالد المختلفلللللة نتيجلللللة الفتوحلللللات ، فامتزجلللللت حضلللللارتهم الفنيلللللة بفنلللللون تللللللك اللللللبالد ، فلللللالفن اإلسلللللالمي لللللليس بالضلللللرورة 

" 1ور اإلسللللالمي "أن يكللللون  للللو الفللللن الللللذ  يتحللللدث عللللن اإلسللللالم ، إنمللللا  للللو الفللللن الللللذ  يرسللللم صللللورة الوجللللود مللللن زاويللللة التصلللل
، فهللللو التعبيللللر الجميللللل عللللن الكللللون و الحيللللاة و اإلنسللللان مللللن خللللالل تصللللور اإلسللللالم لهللللم ، كمللللا أنلللله الفللللن الللللذ  يجمللللع بللللين " 
الجملللللال " و " الحللللل  " ، فالجملللللال حقيقلللللة  لللللذا الكلللللون ،   و الحللللل   لللللو ذروه الجملللللال ، و  نلللللا يلتقيلللللان فلللللي القملللللة التلللللي تلتقلللللي 

 عند ا كل حقائ  الوجود .
 فللللللللللالفن اإلسللللللللللالمي ينطللللللللللل  مللللللللللن رؤيللللللللللة فلسللللللللللفية جماليلللللللللله ذات مقومللللللللللات روحيلللللللللله و فكريلللللللللله يللللللللللتم اختزالهللللللللللا فللللللللللي عالقللللللللللات            

وتشللللللكيالت رمزيلللللله لهللللللا دالالت بصللللللريه محللللللددة أبللللللدع الفنللللللان المسلللللللم فللللللي تو يفهللللللا فللللللي األعمللللللال المختلفللللللة بللللللرؤى تصللللللميميه 
ت لللللى تحقيللللل  التكاملللللل بلللللين المضلللللمون الثابلللللت  و بلللللين المفلللللردامبتكللللرة  تتميلللللز علللللن أ  تشلللللكيالت أخلللللرى ، فهلللللو يسلللللعى دائملللللًا إ

مللللاد  التشللللكيلية المتغيللللرة ، فهدفلللله األساسللللي الموائمللللة  بللللين مللللا  للللو حسللللي و مللللا  للللو عقلللللي ، و بللللين ال للللا ر و البللللاطن ، و ال
 و الروحي لتحقي  التوازن بين عالم الدنيا و اآلخرة.  

 ر التصميمي المعاصر  .في الفن اإلسالمي ، و الفك ةاألسس التصميمي -2
س نجللللح الفللللن اإلسللللالمي فللللي تحقيلللل  التللللوازن بللللين الجوانللللب الماديللللة و المشللللاعر الروحيللللة مللللن خللللالل إتباعلللله مجموعلللله مللللن األسلللل

ة التللللي توصللللل إليهللللا الفنللللان المسلللللم و الناتجللللة عللللن مضللللمون فلسللللفي و عقائللللد  انعكسللللت علللللى جميللللع أعماللللله الفنيلللل ةالتصللللميمي
كلللللر التصلللللميمي المعاصلللللر أيضلللللًا عللللللى بعلللللض األسلللللس التلللللي تهلللللدف إللللللى تحقيللللل  التكاملللللل بلللللين ، كملللللا بنلللللي الف  ةو التصلللللميمي

جميللللللع عناصللللللر التصللللللميم الللللللداخلي و لكللللللن مللللللع إخللللللالف المضللللللمون الفلسللللللفي ، و فيمللللللا يلللللللي سللللللوف نقللللللوم بتحليللللللل أ للللللم تلللللللك 
 .لي . األسس  لمعرفة مدى العالقة و االرتباط بينها و بين  الفكر التصميمي المعاصر في التصميم الداخ

                                                 
 .  6م ، ص 1980القا رة  :دار الشرو  ، منهج الفن اإلسالمي  ، قطب.  محمد .1
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 Unityالوحدة   2-1

تميللللز الفللللن اإلسللللالمي بمفهللللوم خللللاص للوحللللدة نبللللع مللللن عقيللللدة اإلسللللالم التللللي تقللللوم علللللى وحللللده الجللللو ر، فحيثمللللا نتجلللله نتعجللللب 
"،  2لتعلللللدد األشلللللكال و التقنيلللللات و الخاملللللات المسلللللتخدمة التلللللي تتسلللللم بالوحلللللدة الجماليلللللة المسللللليطرة عللللللى كلللللل اإلنجلللللازات الفنيلللللة "

 و تتضح الوحدة في الفن اإلسالمي من خالل :
 بتصلللللميم الفلللللراي كوحلللللدة كليللللله تتواللللللد منهلللللا جزيئلللللات أصلللللغر، حيلللللث نجلللللد أن  وحلللللدة التشلللللكيل : حيلللللث قلللللام الفنلللللان المسللللللم

 " ب.        1التكوين في الفن اإلسالمي ما  و إال ن ره كليه يسب  الكل فيها األجزاء ، شكل "
 ل.ج"  أ،  1التوجيه من انطال  الفراي من نقطة مركزيه و حولها يتكون الشكل شكل "  وحدة التوجيه : تنشأ وحدة 

وحلللللدة   التلللللي يرتكلللللز عليهلللللا  الفكلللللر التصلللللميمي المعاصلللللر   ، و تتحقللللل ةكمللللا تعلللللد وحلللللدة التصلللللميم ملللللن أ لللللم األسلللللس التصلللللميمي
و كأنهللللللا من ومللللللة واحللللللدة  التصللللللميم فللللللي التصللللللميمات المعاصللللللرة مللللللن خللللللالل انللللللدماج و انسللللللجام جميللللللع عناصللللللر التصللللللميم   

ليخلللللرج التصلللللميم فلللللي شلللللكل موحلللللد متكاملللللل داخليلللللا و خارجيلللللا" ، كملللللا أن وحلللللدة الكلللللل تسلللللتلزم تنلللللوع الجلللللزء ،  فالوحلللللدة بلللللدون 
تنلللللوع تلللللؤدى إللللللى الرتابلللللة ، و التنلللللوع بلللللدون وحلللللدة يلللللؤدى إللللللى الفوضلللللى ،   و ملللللن األمثللللللة الموضلللللحة للللللذلك أعملللللال التصلللللميم 

" مللللللن تصللللللميم المعمللللللار  البريطللللللاني " نورمللللللان فوسللللللتر "  2شللللللكل  "   (BMCEة الخارجيللللللة  بنللللللك المغربللللللي للتجللللللار الللللللداخلي لل
3  

 
 
 Rhythm  اإليقاع 2-2

لللللله ، و يؤكلللللد اللللللدكتور   " عبلللللد  ةيعلللللد اإليقلللللاع ملللللن أ لللللم الصلللللفات الكامنلللللة فلللللي الفلللللن اإلسلللللالمي و المحلللللددة للسلللللمات التصلللللميمي
قلليم  احللد تللم اعتبللاره الللذ  "التنغلليم" مصللطلح عليلله أطللل  اشللمل مفهللوم ضللمن تقللع  مفللردة  للو البللاقي إبللرا يم " أن اإليقللاع

عبللللر المسللللتويات التشللللكيلة المختلفللللة ، و ينشللللأ اإليقللللاع مللللن خللللالل حركلللله و تكللللرار و اسللللتمرارية  التللللي تتضللللح الفللللن اإلسللللالمي
العناصللللر الهندسلللللية و النباتيلللللة و الكتابيلللللة و ملللللن  نلللللا تنبلللللع الخصوصلللللية الزخرفلللللة فلللللي الفلللللن اإلسلللللالمي و التلللللي ال تتنلللللاقض ملللللع 

                                                 
  181ص ، 2013كلية العلوم االجتماعية/ جامعة اجلزائر ، اكتوبر . "فلسفة الفن اإلسالمي "  ، مجله معارف ،  ذ يبه محمود -2

3- http://www.fosterandpartners.com/ar/projects/bmce-branches/ 

وحدة التصميم الداخلي للبنك المغربي للتجارة                          2شكل  .نماذج لتحقي  الوحدة في الفن اإلسالمي  1شكل 
 .من تصميم " نورمان فوستر " –الخارجية            
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لجوانللللب الداخليلللللة العميقللللة للحقيقللللة العليلللللا ، و "،  كمللللا يهلللللتم اإليقللللاع فللللي الفللللن اإلسلللللالمي بالكشللللف عللللن ا 4خصوصللللية التأمللللل "
 " 5على  ذا األساس ف ن اإليقاع يشير إلى عدد من دالالت الشكل و المضمون في العمل   التصميمي . "

فاإليقللللللاع مصللللللطلح متللللللداول بللللللين جميللللللع أنللللللواع الفنللللللون بدايللللللة مللللللن ن للللللم الموسلللللليقى و وصللللللواُل إلللللللي الفنللللللون البصللللللرية ، يعللللللرف 
تصللللميمي المعاصللللر بأنلللله وسلللليله لخللللل  ن للللام بللللين مجموعلللله مللللن العناصللللر المتشللللابهة لتحقيلللل  التناسللللب ، اإليقللللاع فللللي الفكللللر ال

"،  و يسلللللتدعى ذللللللك تكلللللرار العناصلللللر  6فالتناسلللللب ن لللللام إيقلللللاعي يجعلللللل  ملللللن الجلللللزء و الكلللللل فلللللي عالقلللللة تناغميلللللة منسلللللجمة "
ملللللالي ، ويتواجلللللد اإليقلللللاع كلملللللا حلللللاول بحيلللللث يلللللؤدى إللللللى اسلللللتمرارية إيقاعيلللللة يمكلللللن المشلللللا د ملللللن تتبعهلللللا ضلللللمن التكلللللوين الج

المصلللللمم تحقيللللل  الوحلللللدة و االتلللللزان فلللللي تصلللللميماته ، كملللللا يتجسلللللد مفهلللللوم اإليقلللللاع فلللللي التصلللللميم ملللللن خلللللالل بعلللللدين أحللللللد ما 
خارجيللللللًا و يمثللللللل الشللللللكل الخللللللارجي   و األخللللللر داخليللللللًا و يشللللللكل المضللللللمون ،  و فللللللي اجتماعهمللللللا يكللللللون اإليقللللللاع  للللللو جللللللو ر 

 العمل التصميمي . 
     

 
 
 Balance  االتزان 2-3

 ،يتحقلللل  االتللللزان مللللن خللللالل اسللللتقرار التكللللوين حللللول محللللور ثابللللت فللللي منتصللللفه فهللللو يهللللتم بالتعللللادل البصللللر  لعناصللللر التكللللوين 
المية و و يعللللد االتلللللزان و االسللللتقرار  ملللللن أ للللم مبلللللادئ الفللللن اإلسلللللالمي فنللللراه فلللللي العديللللد ملللللن أعمللللال الفلللللن     و العمللللارة اإلسللللل

  خاصة في القباب و مع م التكوينات الزخرفية .
ن فلللللي المعاصللللرة فالتصللللميمات المتزنللللة تبلللللدو مسللللتقرة و مريحللللة للعللللين ، فللللاالتزا ةكمللللا يعللللد االتللللزان مللللن أ للللم األسلللللس التصللللميمي

التصللللللميم الللللللداخلي يعمللللللل علللللللى ترتيللللللب العناصللللللر داخللللللل الفللللللراي لتعطللللللى اإلحسللللللاس بالراحللللللة ، و يصللللللنف االتللللللزان التصللللللميمي 
 إلى :

 ف في صوره متطابقة .: يقوم بترتيب على محور المنتص اتزان متماثل -

 و يتم من خالله الموازنة بين عناصر متساوية و لكنها غير متطابقة . اتزان غير متماثل : -

 .   و أحد أنواع االتزان الغير متماثل و لكنه يحرك عين المشا د في كامل الفراياتزان ديناميكي :  -

                                                 
3 - Burckhardt, Titus. Art Of Islam, Language And Meaning, Indiana: Word Wis-dom Inc. 2009, Page: 31 

م  2013ألوللى،الواليلات المتحلدة األمريكيلة ، الطبعلة ا –فرجينيلا  ،المعهلد العلالمي للفكلر اإلسلالمي . " الفن في الفكر اإلسلالمي "، " مازن حمد  عصفور - 4
 . 541، ص  :
5

 .  129م ، ص 2002،  األردن عمان : والتوزيع، للنشر الصفاء العمارة ، "دار في والرياضيات فارس المالكي. الهندسة قبيلة - 
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   Geometric division التقسيم الهندسي 2-4

تعتملللللد العالقلللللات القائملللللة بلللللين مع لللللم األشلللللكال فلللللي الفلللللن اإلسلللللالمي عللللللى التقسللللليم الهندسلللللي ملللللن خلللللالل تقسللللليم األشلللللكال إللللللى 
وحلللللدات بنائيللللله تحلللللتف  بخلللللواص تشلللللكيلية مميلللللزه ، و بتنلللللوع أسلللللاليب ن لللللم و ترتيلللللب  لللللذه األجلللللزاء البنائيلللللة      و تكرار لللللا تنلللللتج 

قلللللللات اسلللللللتخداما فلللللللي مع لللللللم التكوينلللللللات الهندسلللللللية  لللللللي   التملللللللاس  و مجموعلللللللة ملللللللن التكوينلللللللات المبتكلللللللرة ، وملللللللن أكثلللللللر العال
التراكلللللب و التضلللللافر و التبلللللادل بلللللين األشلللللكال و األرضللللليات( و ال يفوتنلللللا أن  نلللللاك عالقلللللات أخلللللرى مثلللللل التشلللللابك و التلللللداخل 

، كمللللللا تللللللم  " 7و غير مللللللا إال أن العالقللللللات األربللللللع األولللللللى قللللللد يكللللللون لهللللللا السلللللليادة فللللللي كثيللللللر مللللللن التصللللللميمات اإلسللللللالمية "
اسلللللللتخدام التقسللللللليم الهندسلللللللي فلللللللي المسلللللللاقط األفقيلللللللة ألبنيللللللله العملللللللارة اإلسلللللللالمية ، و بلللللللذلك يتأكلللللللد إتبلللللللاع الفنلللللللان فلللللللي العصلللللللر 

 اإلسالمي ن مًا و أسسًا  ندسيه خاصة في طريقة تناول المفردات الهندسية .
سلللللللتخدام وحللللللدات قياسللللللية عرفلللللللت كمللللللا يسللللللتخدم التقسللللللليم الهندسللللللي للشللللللكال فلللللللي الفكللللللر التصللللللميمي المعاصلللللللر مللللللن خللللللالل ا

 الرأسللللللية  و األفقيللللللة  مجموعللللللة مللللللن الخطللللللوط "بالمللللللديول" فهللللللي تعمللللللل علللللللى تحقيلللللل  التللللللرابط بللللللين عناصللللللر التصللللللميم ، فهللللللي 
 تيلبتر  بسلهولة ذللك سلمح الشلبكة كلملا فلي الوحلدات علدد زادت وكلملا ، ألخلرى شلبكة قياسلها ملن االسترشلادية التلي يختللف

داخلها بللالشللبكة ، و مللن ثللم يقللوم المصللمم بالتعامللل مللع تلللك األجللزاء و توزيللع العناصللر  داخللل وتن يمهللا التشللكيلية العناصللر
 و، و اسللللللتخدامها لرفللللللع الجللللللودة التصللللللميمية   ، فمللللللن المسللللللتحيل أن نتجا للللللل تلللللللك الشللللللبكات الهندسللللللية و ال نحللللللاول تطويعهللللللا

 و  و تن م عالقات عناصر الشكل ،" لوكوربوزيه  " من إيجاد قاعدة  تربط    في العصر الحديث تمكن المعمار 

 .  توصل إلى أن التناسب بين عناصر الشكل يكون له دور أساسي في الحكم علية بالجمال 

 "  استخدام مبدأ التقسيم الهندسي في الفن اإلسالمي و التصميم الداخلي المعاصر . 5شكل "  
                                                 

 . 14، صـ  2007  بعة األوىل ،دار أطلس للنشر  ، القاهرة ، الط، " " النظم اإليقاعية ىف مجاليات الفن اإلسالمي. أمحد عبد الكرمي    –6
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 االستمرارية 2-5
ل اسلللللتمرارية ال نهائيللللله لينلللللتج فنلللللًا خاللللللدًا أسلللللتطاع أن يعبلللللر ملللللن خاللللللله تنلللللاول الفلللللن اإلسلللللالمي الموجلللللودات الكونيلللللة ملللللن خلللللال

" ، و انعكللللس ذلللللك فللللي أعماللللله الفنيللللة مللللن  8لمعتقللللد الخلللللود الللللذ  ال تمثللللله الجزئيللللات المتغيللللرة و إنمللللا تمثللللله كليللللات الحركللللة  "
خلللللالل اسلللللتمرارية الوحلللللدات الزخرفيلللللة حيلللللث تبلللللدأ ملللللن شلللللكل فنلللللي محلللللدد ثلللللم تتواللللللد األشلللللكال     و تنملللللو شللللليئًا فشللللليئًا ، حتلللللى 
يصللللللح الشللللللكل الواحللللللد مليئللللللًا بللللللرؤى فنيلللللله فنيلللللله مختلفللللللة تللللللوحي بللللللال نهائيللللللة للشللللللكال المتوالللللللدة لتحقيلللللل  االنسلللللليابية لجماليتهللللللا 

ة و الوصلللللللول لحقيقللللللة ال تتعلللللللل  بمكلللللللان و زمللللللان ، مملللللللا يلللللللدخلها فللللللي متواليلللللللة ال نهائيلللللللة مللللللن اإلنبثاقلللللللات و التجليلللللللات المطلقلللللل
الدالليللللة و مللللن ثللللم يصللللبح الشللللكل فللللي حاللللله ارتقللللاء مسللللتمر علللللى مسللللتوى الشللللكل و المضللللمون ، وبتحليللللل تلللللك الزخللللارف نللللدرك 

 لللللا جملللللالي وباطنهلللللا تعبلللللد  تحملللللل معلللللاني رمزيللللله وتلللللؤدى بأنهلللللا للللللم تكلللللن عشلللللوائية ، بلللللل  لللللي زخلللللارف مجلللللردة ال نهائيللللله  ا ر 
 ". 9و يفتها في المكان  التي  وجدت فيه"

،  وتمثلللللل االسلللللتمرارية إحلللللدى أشلللللكال الحركلللللة أالنهائيلللللة ، كملللللا أنهلللللا صللللليغة لتحقيللللل  الوحلللللدة و الن لللللام فلللللي العملللللل التصلللللميمي
و  األشللللللكال الهندسللللللية   و الحللللللرة المتتابعللللللةفالنقطللللللة مللللللا  للللللي إال بدايللللللة أ  عمللللللل تصللللللميمي ينللللللتج ب سللللللتمراريتها العديللللللد مللللللن 

للللللربط المتراكملللللة تنقلنلللللا ملللللن البعلللللد السلللللطحي إللللللى التجسللللليد ، و يمكننلللللا أن نالحللللل  اسلللللتمرارية الخطلللللوط  و المسلللللاحات ، بلللللل و ا
 "بللللين المسللللتويات الرأسللللية و األفقيللللة فللللي العديللللد مللللن مشللللروعات التصللللميم الللللداخلي و المعمللللار  المعاصللللر كمللللا يوضللللح  شللللكل 

6 " 
            

 
 .في الفن اإلسالمي و الفكر التصميمي المعاصر  ةاالستمراري"  بعض النماذج التى توضح  6شكل "  

 
 ألصالة و المعاصرة .الفن اإلسالمي بين ا -3

خاصلة بو             لنا إرثًا فنيًا مميزًا تأثرت به مختللف الثقافلاتلقد كانت أعمال الفن اإلسالمي تمثل نماذج فريدة ومتطورة تركت 
ذا كان لسيطرة الحضارة والمدنية الغربية الحديثة على ، ومن ثم الفن والتصميم باعتبار ما جزء من ثقافة الشعوب ، الثقافة الغربية  وا 

                                                 
 . 27، صل  2008،   11عبده  . " الفن اإلسالمي و التعبير عن المطل  "، مجلة حراء  ، تركيا ، العدد مصطفى   –7
 .23م، ص 2003األلوسي. روائع الفن اإلسالمي، القا رة:عالم الكتب،  عادل  –8
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 مختلللف منللاحي الحيللاة اإلنسللانية فللي العللالم كللله ومحاولتهللا محللو الللدور الللذ  لعبلله العللرب فللي حيللاة البشللرية ، وتهمللي  قيمللة الفللن
اإلسالمي والن ر إليه على إنه مجرد حركات منفصلة على فترات زمنية متباعدة فهو خروج غير طبيعي على قيم سوف ت لل ثابتلة 

امتللدت رقعللة  للذه حيللث الحضللارة اإلسللالمية مللن أصللفى وأجمللل الحضللارات التللي مللرت بهللا البشللرية ،  ألنذلللك و عبللر التللاري  ، 
 ذه الحضارة و تراث  من الطبيعي أن تمتد أساليب وبالتالي فل أفريقيا واألندلس غربًا ، الحضارة من حدود الصين شرقًا وحتى ساح

الغرب من خاللها حضارته وتاريخله الحلديث  بنيوتسود عالم العصر الوسيط وتسيطر على الفكر األوروبي وتؤثر في نهضته التي 
"10 " . 

ذا كانت  ربلة ، فقلد حققت من خلالل الرؤيلة الفنيلة المتحلررة والعللم القلائم عللى التجالحديث في العالم قد ت ىالتصميم انطالقة الفكروا 
تلة إللى العلم الحديث وأعادوا صياغة الموروث اإلغريقي الذ  كان يعتمد عللى الرؤيلة الفلسلفية الن ريلة البح  ذا أرسى العرب قواعد

اضلحًا و التصلميم كلان تلأثير فكلر الفلن اإلسلالمي  عللوم ةعلوم قائمة بذاتها على التجريلب الحقيقلي والنتلائج الفعاللة،  ففلي مجلال نشلأ
 التي تطورت في العالم الغربي حتى وصل إلى صورته الحالية . يةتجا ات التصميماالحركات و المن  على الكثير

 .ارتبطت بالموروث اإلسالمي  يمعاصرة التأهم التوجهات الفكرية ال  3-1
 " حياء التقاليد المتوارثةإاألصالة "  3-1-1

إن األصالة تعنى العودة إلى أصولنا و جذورنا التاريخية و الفكرية ، و االنتفاع الواعي بها و بتراثنا الساب  و التى ينبغى أن تحمل 
معنى التطلوير لمواكبله متطلبلات العصلر ، كملا حلاول العديلد ملن البلاحثين ربلط مفهلوم األصلالة باإلبلداع ، حيلث أن األصلالة صلفة 

ا العملية اإلبداعية ضمنًا ، فهي تمثل  ي حجر الرحى في تكوين العقل اإلبداعي ، فاألصالة ال تشير إللى كميلة أساسة تشمل عليه
نملا تعتملد عللى قيملة تللك األفكلار ونوعيتهلا ، ويمكننلا القلول بلأن األصلالة مبلدأ لنزعلة قوميلة تسلعى  األفكار التي يعطيهلا المبلدع ، وا 

 ." 11"و التصميم الحديث من خالل تحقي  نتاج فني ينتمي إلى تراث متميز بأسسه الجمالية إلى توضيح الهوية العربية في الفن 
د العربيللة وقلد تللأثرت اتجا لات التصللميم والعملارة العربيللة خلالل العقللدين الماضليين بللالتغييرات الحضلارية المتتابعللة التلي شللهدنها اللبال

فلى  صياغة خطاب فكر  حديث يتسم بالتعددية، وأحيانلًا بالتنلاقض ىت علبدرجات متفاوتة . وقد ركز اإلطار الفكر  لهذه االتجا ا
تقاليلللد بعللض نواحيلله ، للخللروج مللن الجدليللة العربيللة "األصللالة والمعاصللرة أو التقليللد والتجديللد" والتللي تللتلخص فللي حتميللة االلتللزام بال

 لمية اللواردةواالبتكار الذ  تفرضه مبادئ التصميم العااألصيلة للتصميم و العمارة المحلية الموروثة في مقابل االنحياز إلى التجديد 
حيللاء  بكللل أشللكالها وتنويعاتهللا. وي هللر ذلللك فللي المسللا مات الهامللة لتأصلليل ن ريللة تصللميمه عربيللة معاصللرة تسللتند إلللى مراجعللة وا 

لتلي اعملار  " حسلن فتحلي " مختلفة أ مها ن ريات الم تالتقاليد ألتصميمه وتأصيل تراث العمارة العربية وتطويره من خالل أطروحا
مكانيللات تطويعهلا للواقللع والتقنيللة المعاصلرة فللي مواجهللة النملاذج الغربيللة الم سللتوردة  هلرت فللي كتابلات عديللدة عللن العملارة المحليللة وا 

ر التشلريع دوالبحث فى الن رية المعمارية العربية اإلسالمية ووسائل تطبيقها في الواقع ، والتأكيد عللى أ ميلة المراجلع الفقهيلة ومصلا
 اإلسالمي والتقاليد ودور األعراف القديمة فى تن يم البيئة العمرانية والنتاج المعمار  العربي.

إلللى التركيللز علللى األبعللاد اإلنسللانية واالجتماعيللة للتصللميم و العمللارة العربيللة وتحصللر دور التشللكيالت  توقللد دعللت تلللك األطروحللا
فلي قلدرة المفلا يم واالتجا لات  تهلذه االحتياجلات والعوامللم كملا تسلاءلت  لذه األطروحلاالمعمارية والفراغية في االنعكلاس المباشلر ل

 ." 12"المعمارية الغربية في االستجابة الحتياجات المجتمعات العربية
 
 
 

                                                 
 . 90م ، ص 1995مؤسسة شومان للنشر ، عمان ، حوار الفن التشكيلي " ،شاكر حسن ، " –9

ص   ،2001 ، مطبوعات بريزم الثقافية ، طبعة أولى ، مصر ،العصر الحديث" فنانيو تأثيره على  اإلسالميللفن  الحضار " التواصل  ،زينهم  محمد-10
126. 

 
 . 4، ص  2006 ،، ورقة بحثية بمنتدى جده الدولي للعمران ، جده  المشهد المعمار  العربي المعاصر: تأمالت حاضرة ورؤى مستقبليةجالل عباده ،  -11
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 الحداثة والتجديد " المعاصرة " 3-1-2
ح مفهلوم ، فل ذا أردنلا أن نوضل القديم الموروث بكل أشلكاله د علىر ، وال تعني التم تحديث وتجديد ما  و قديمإن الحداثة  نا تعني  

ئاتله فتستفيد من الموروث اإليجابي كله وتحاول تو يفه في حركلة مسلتمرة لتطلوير المجتملع بكلل  اجتماعية: ديناميكية الحداثة فهي 
 .وغير ا  وطبقاته ومناطقه وقواه االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية

ة فلللي داثللة أو التحللديث الشللمولي للمجتمللع يحملللل فللي طياتلله لللذة التجديللد الللدائم انطالقلللًا مللن العناصللر اإليجابيللة والفاعلللفمفهللوم الح
قللًا علللى المجتمللع نفسلله، لللذا ال يمكللن للحداثللة أن تكللون تقليللدًا أو اسللتعارة مللن الغيللر لكنهللا وفللي الوقللت نفسلله ال يمكللن أن تكللون انغال

 . لحفا  على نقاوة الهوية واألصالةالذات ورفضًا لآلخر تحت ستار ا
ذ ا " :األخذ والتفاعل من منطل  القوة ال الضعف، ومن منطل  االبتكار ال التقليد الذ  ذمه القرآن الكريم في قوله عز وجل يفه و اِ 

ل ْيِه آب اءن ا ا أ ْلف ْين ا ع  ا أ نز ل  الّلُه ق اُلوْا ب ْل ن تَِّبُع م  تم تصنيف الصراع بين التراث والحداثة فيما يتعل  بالناتج وقد ، " 13""ِقيل  ل ُهُم اتَِّبُعوا م 
 :أتجا اتثالثة  الفني والتصميمي إلى 

 غل  ، و ث في إطار التقليد الضي  المورو  وضع التصميمبأنه باإلمكان  االتجاهاعتقد  ذا  المتشبث بالتراث: االتجاه
 . المندفعة في كل اتجاهاألبواب في وجه أمواج الحضارة الغربية وثقافتها 

  ضارة أن األزمة قابلة للحل من خالل قبول الح  ذا الفكر التصميمي خّيل إلى أصحاب : غربالمتشبث بال االتجاه
لتحرر قدم واالغربية بجميع أبعاد ا ومتطلباتها ومستلزماتها بما في ذلك ثقافة الحداثة التي ُتختص بتحقي  السعادة والت

 عجزوا هم و قطع الصلة به، وفي  ذا السيا  اعتقدوا بأن التراث عقبة كأداء يجب تجاوز ا لكنهمعبر التنكر لكل ماضي
ي عمليًا عن أداء دور يذكر أمام الواقع الماثل في المجتمع ولم يتمكنوا في أ  وقت من الحصول على موطئ قدم ف

 . مجتمع يعي التراث ويأنس به ويحاف  عليه
 موضعه ويعرفون ميزة المدنية الغربية وسبقها  التصميم المعاصرو م القلة القليلة الذين يضعون  :االتجاه الوسطى

وتقدمها في مجاالت العلم الماد  وما عليه.. فهم يرون بأعين نافذة أن الحضارة الغربية إذا كان لها سبقها في العلوم 
الحضارة اإلنسان والجانب الروحي فيه، ولم تستطع أن تقدم  المادية فليس األمر كذلك في العلوم اإلنسانية فلقد جهلت  ذه

إليه ما يسعده سعادة حقيقية وما ينقذه من المهالك والمخاوف ولم تقدم إليه ما يزيده إاّل ضياعًا وحيرة وتأخرًا في ميزان 
 ." 14"يهاإلنسانية، و كذا فالمدنية الغربية ال تؤخذ بكل ما فيها فهي ليست على ح  في كل ما تدعو إل

اصلرة ذاتهلا تشير إلى الرغبلة القويلة فلي إعلادة الن لر فلي المفلا يم الفكريلة للعملارة العربيلة المعوبهذا ف ن الحداثة في إطار الموروث 
 وفى بنيتها المادية والفراغية في عصر تكنولوجيا االتصاالت و ندسة المعلومات والتقنية الفائقة.

 المعاصرة ذات الخصوصية  3-1-3
يسللللعى  للللذا الفكللللر التصللللميمي إلللللى وضللللع أسللللس عمليللللة " للتصللللميم و العمللللارة العربيللللة المعاصللللرة " قائمللللة علللللى احتللللرام التعدديللللة 

 والخصوصية الثقافية واالجتماعية والبيئية العربية. 
اسلية " تمثل ركائز أسويمكن القول بأن  ذه المرحلة قد أثمرت عن إرساء عالمات  امة لتطور التصميم والعمارة العربية المعاصرة  

 للحداثة العربية المعاصرة " وتتلخص في األتي:
لعصلر اتقييم وتنقية التراث العربي واستخالص ثوابته الحضلارية وملدى مالئمتهلا للمتغيلرات االجتماعيلة الثقافيلة ومتطلبلات  -1

 الحديث .
ية الواقع البيئللي والمنللاخي  أو الخصوصللضللرورة توافلل  األعمللال التصللميمه و المعماريللة مللع السللياقات المحليللة كارتباطهللا بلل -2

 الثقافية واالجتماعية أو تقنيات البناء السائدة.
                                                 

 .  170القرآن الكريم ، سورة البقرة ، آية –10
 . 166، ص  2011نحو يق ة إسالمية ،  السيد محمد الحسيني الشيراز  ، –11
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طللرح مفللا يم تصلللميميه جديللدة تتعللل  بعالقلللات الشللكل والفلللراي والتعبيللر الرمللزى يمكلللن تطبيقهللا علللى نطلللا  واسللع وتتمتلللع  -3
 بتأثيرات إقليمية أعم  وأشمل. 

 إلسالمية وأفاق المستقبل المعاصرة ا 3-1-4
بللالرغم مللن االفتقللاد إلللى مالمللح مشللروع حللالي متكامللل للتحللديث الحضللار  فللي مع للم البلللدان العربيللة وغيللاب رؤيللة واضللحة متسللقة 

لمشلهد الإلصالح الثقافي للمجتمع والفكر العربي لتؤثر بدور ا على النتلاج المعملار  المعاصلر كأسلاس للتجديلد والتحلديث  ، إال أن 
مكلن و العمارة العربية المعاصرة. وفى ضوء تأمالت المشلهد الحلالي ، ي مجادة في مسار تطورا لتصميالحالي يبشر بتحوالت  امة و 

التجا لات استشراف مالمح بعض الرؤى المستقبلية للعمارة العربية وتتمثل أ مها في حتمية االختيلار بلين اسلتمرار التبعيلة للنملاذج وا
ات رة لهذه النماذج واالتجا لات والمسلا مة فلي صلنعها ملن خلالل معالجلة إشلكاليالعالمية دون وعى وتعم  أو العمل لالنتساب بجدا

م خالل التعللي االستمرارية الحضارية بالمزيد من التجارب المتعمقة القائمة على تنمية اإلبداع والخيال والمعرفة وتو يفها بفعالية ومن
 والتعلم والبحث والتطوير والنقد والتقييم دون وضع أ  معوقات.

كمللا أن ال للروف العالميللة المحيطللة توضللح أن االنفتللاح علللى العللالم الحللديث فللي الفكللر التصللميمي والعمللل علللى تطللوير اتجا للات  
مات ملن خلالل اإلسلها –الذ  تشلكل بفعلل العولملة  –الحداثة العربية ، يضمن للعرب االنفتاح النشط على المجتمع العالمي الجديد 

لعربية في كل مجاالت النشاط اإلنساني ومن خالل وضح حلول متميزة لما يمكن أن تسا م العمارة االفكرية المعمارية الحاضرة بقوة 
رة إللى به في حلول المشكالت البيئية واالجتماعية وتطوير تقنيلات البنلاء واإلنشلاء وتمكلنهم ملن الخلروج ملن الن لرة الماضلية المسليط

 الم الجديد من موقع قدرة وتمكن.رحابة االنطالقة المستقبلية والمشاركة فى تشكيل الع
 صري عربي الطابع :فن إسالمي م رمهمة المصمم العربي نحو تطوي -4

تكمن المهمة الشاقة للمصممين العرب في عملية النهوض بالفنون اإلسالمية وازد ار ا كفن ع يم في أن يجدد ويجرد الرموز 
والمعاني لهذا الفن ، ليستقيم له ما ينهض بتجربته التراثية ، فالفن اآلن أصبح يعتمد على ن ريات الثقافة التي تؤكد أن الفنان 

مات والمهارات والدراسات الفنية مثله مثل الحاسب اآللي الذ  ال يعمل بدون تزويده بمعطيات يحتاج إلى الغوص في المعلو 
 ." 15"وبيانات حول ما  و مطلوب منه مع الفار  اإلنساني الذ  يتسم بالقدرة على اإلبداع 

مختلف  إلفادة من التراث فيولو ن رنا إلى الحركات التصميمية الحديثة في العالم العربي اإلسالمي لوجدنا محاوالت جادة ل
 العصور ، ولكن البد من وضع شروطا ينبغي أن تتحق  ليتم التحديث و ي :

 ارتباط التحديث باألصالة والتراث والحضارات والثقافات المحلية والعالمية . -
 ارتباط التحديث بالفن كمبحث جمالي . -
 ارتباط التحديث بمنهج البحث الثقافي . -

الثالثلللة يمكلللن أن تكلللون ملللدخال آخلللر نطلللل  عليللله الملللدخل التراثلللي وكلهلللا تلللرتبط بمفهلللوم األصلللالة والتلللراث والشلللك أن  لللذه الشلللروط 
كننلا الحضار  الذ  يمكن أن يكون أسلوبا للبحث بمدخل جمالي ، ف ن الثقافة تشمل التراث اإلنسلاني و لو ملتمم لهلذا الملدخل ، ويم

 فاعلية في عملية تحديث الفنون اإلسالمية :أن نضيف إلى الشروط السابقة عدة نقاط تجعلها أكثر 
 أ به إن ن رية التحديث في سعيها للتطوير والوصول إلى اتجاه فني معاصر ينبغي أن يكون الناتج الفني  و أساس تبد

 الن رية .
 ي احترام ن رية التحديث حقو  الفنان المصمم كمبدع وك نسان حر مستقل يستطيع أن يعبر عن أفكاره الفنية من وح

 ائج منالتراث وبرؤية معاصرة في جو من الحرية واألمان بحيث يتقبل المجتمع  ذه النتائج ويشجعها ، إذ أن  ذه النت
 أجل المجتمع وتقدمه الثقافي والحضار  الفني .

                                                 
ص   ،0012، مطبوعات بريزم الثقافية ، طبعة أولى ، مصر ، العصر الحديث" فنانيو تأثيره على  اإلسالميللفن  الحضار " التواصل  ،محمد زينهم –12

242. 
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 . إن قيم التراث في ن رية التحديث ينبغي أن تحتل جانبا عريضا ن را أل ميته في تكوين مدرسة منتمية 

ذا  ن المصمميكون الفنان مبدعا بح  إذا لم يكن وحيه من عقله وقلبه قبل أن يكون تقليدا لعمل آخر ، ولذا لزم أن يكو وبهذا لن 
 ن شخصيةشخصية مستقلة غنيا بعواطفه وأفكاره ، قويا بروحه وذاتيته ، وأن يكون مرآة صادقة لعصره ومجتمعه فشخصيته نابعة م

أساسا  ان أمتهم يحاضر ا ومستقبلها وآمالها ، ولذلك كان استقالل الفنان بشخصيته وشعوره بكيأمته المرتبطة بماضيها وتقاليد ا ث
نتاجه .  الزما لفنه وا 

نما ترمي إلى متابعة نموه و  صورة تطوره بوعلى  ذا فالدعوة إلى االقتباس من الفنون اإلسالمية ال تعني تقليده أو محاكاته ، وا 
أو  لعالميةاتمع لتنتج فنا إسالميا معاصرًا ، مع الحذر من الجمود دون تطور يناسب المتغيرات تتماشى مع روح العصر وحالة المج

 من االنسيا  وراء التقاليد األوروبية بحيث تمس  التقاليد الفنية اإلسالمية الحديثة .
 
 مداخل إحياء الفن اإلسالمي في التصميم الداخلي المعاصر. -5

بلللللالتراث اإلسلللللالمي يسلللللاعد عللللللى إيجلللللاد الصللللليغة المالئملللللة التلللللي تلللللرتبط فيهلللللا األصلللللالة بالمعاصلللللرة   إن ربللللط التصلللللميم المعاصلللللر
، فاألصللللللالة  للللللي حاللللللله مللللللن القللللللدرة علللللللى التواصللللللل المسللللللتمر و المتجللللللدد بللللللين الحاضللللللر و الماضللللللي لوضللللللع رؤيللللللة تصللللللميمه 

مللللع محققلللله لنللللا اسللللتمرارية القلللليم و أفضللللل تسللللاعد علللللى إنتللللاج تصللللميمات مبتكللللرة تتللللواءم مللللع المن للللور الحضللللار  للفللللرد و المجت
المضللللللللمون اإلسللللللللالمي بتغيللللللللر الزمللللللللان و المكللللللللان ، فهنللللللللاك عالقللللللللة ديناميكيللللللللة بللللللللين مثلللللللللث اإلبللللللللداع " التللللللللراث ، األصللللللللالة ، 

 ".   16المعاصرة "
،  فللللل ذا كلللللان الزملللللان ال يتوقلللللف عنلللللد حلللللد معلللللين و  لللللو يتحلللللرك بلللللالرغم ملللللن تنلللللوع و اخلللللتالف التغيلللللرات التكنولوجيلللللة و البيئيلللللة

كلللللذلك ربلللللط بلللللد ملللللن موازنلللللة تللللللك التغيلللللرات بالثوابلللللت االجتماعيلللللة و الثقافيلللللة و العقائديلللللة التلللللي يتيحهلللللا الفكلللللر اإلسلللللالمي ، و فال
المضللللللمون التصللللللميمي بالعقيللللللدة اإلسللللللالمية مللللللع تللللللرك الحريللللللة لرؤيللللللة المصللللللمم فللللللي دمللللللج المفللللللردات و الرمللللللوز التشللللللكيلة فللللللي 

 العمل التصميمي بحيث تبدو جزء منه .
ء الفكلللللر اإلسللللللالمي و تراثللللله فللللللي نتاجنلللللا التصللللللميمي ضلللللرورة الللللللوعي بالمضلللللامين و القلللللليم الثقافيلللللة  و الدينيللللللة و يتضلللللمن إحيللللللا

التللللي تجسللللد البعللللد الفلسللللفي للللله ، فعلينللللا أن نتأمللللل  للللذا التللللراث جيللللدًا قبللللل عمليللللة اإلحيللللاء للحصللللول علللللى تصللللميمات مبتكللللرة و 
"،  17داع و بللللللين التأمللللللل المللللللؤدى إلللللللى النقللللللل و المحاكللللللاة "معاصللللللرة ، فهنللللللاك فللللللر  بللللللين التأمللللللل المللللللؤدى إلللللللي التطللللللور و اإلبلللللل

فتطلللللور الحضلللللارات يبلللللدأ ملللللن إحيلللللاء التلللللراث حيلللللث تأخلللللذ منللللله األملللللم ملللللا تلللللراه مالئملللللًا لفكر لللللا و تقاليلللللد ا ، ثلللللم يلللللتقلص ذللللللك 
كللللله لنلللللا ملللللن الميلللللراث تلللللدريجياً و ينملللللو فكريلللللًا و ثقافيلللللًا بتبللللللور فلسلللللفة عصلللللره .و يمكننلللللا القلللللول بلللللأن الفكلللللر اإلسلللللالمي و ملللللا تر 

 تتللللللراث فنللللللي و معمللللللار  يتميللللللز بقابليتلللللله علللللللى إعللللللادة التشللللللكيل و إن جللللللو رة فللللللي حركلللللله مسللللللتمرة ، كمللللللا أنلللللله خاضللللللع لعمليللللللا
 إبداع دائمة .

يعللللد و و لكللللي يحيللللى التللللراث اإلسللللالمي بشللللكل معاصللللر فالبللللد مللللن إعللللادة قراءتلللله وفقللللًا ألحللللد االتجا للللات التصللللميمية الحديثللللة ،  
الحداثللللة "  كثللللر االتجا للللات الحديثللللة  تفللللاعال ملللع التللللراث ، قللللد بللللدأ اسللللتخدام مفهللللوم " عمللللارة مللللا بعللللداتجلللاه مللللا بعللللد الحداثللللة مللللن أ

 بعنلللللوان " لغلللللة العملللللارة فيملللللا بعلللللد 1975" و ذللللللك علللللام  Charles Jancksملللللن خلللللالل مقلللللاالت المعملللللار  شلللللارلز جينكيلللللز " 
يث فللللي أ للللم مبادئلللله الجمللللع بللللين القللللديم و الحللللد شللللاع اسللللتخدام  للللذا المفهللللوم عالميللللًا ،و مللللن 1977الحداثللللة "و منللللذ بدايللللة عللللام 

تصللللميم واحللللد مللللن خللللالل اسللللتخدام العناصللللر التراثيللللة سللللواء بصللللورة مباشللللرة أو مللللن خللللالل صللللياغة تجريديلللله فللللي إطللللار معاصللللر 
 أحد م تاريخي و األخر محلى  ن، و تم تصنيف أ م االتجا ات الفكرية لعمارة ما بعد الحداثة في جزئيي

                                                 
 . 1م ، ص 1994 ،: " الربط بين األصالة و المعاصرة و استمرارية التراث "، ندوه الحفا  على التراث المعمار  الخليجي ، الدوحة  إبرا يم عبد الباقي -9

 م ، 2003،  ع عشر ، العدد الثانى: " إشكاليه التواصل مع التراث في األعمال الفنية  "، مجله جامعة دمش  ، المجلد التاس وائل منير الرشدان -01
 .145ص
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 . شكل تخطيطي يوضح االتجا ات الفكرية لرواد " ما بعد الحداثة " أثناء تناول التراث و مفرداته"   7شكل " 

 
 "  Historicalاالتجاه التاريخي "  5-1

المعاصلللللرة ، حيلللللث يلللللرى رواد  لللللذا االتجلللللاه أن  ةيعتملللللد  لللللذا االتجلللللاه عللللللى تو يلللللف التلللللراث التلللللاريخي فلللللي األعملللللال التصلللللميمي
المصللللللمم يجللللللب أن ال ينفصللللللل عللللللن تراثلللللله بللللللل يو فلللللله مللللللع تكنولوجيللللللا العصللللللر إليجللللللاد لغللللللة تصللللللميمه معاصللللللرة تعمللللللل علللللللى 

( ملللللللن أ لللللللم المن لللللللرين اللللللللذين أ تملللللللو باالتجلللللللاه  Lesnikowskiالتوصلللللللل ملللللللع الحضلللللللارات السلللللللابقة ، و يعلللللللد ليسنيكوسلللللللكى   
 ".  18إلى ثالث مداخل فكريه  ي المدخل اإلحيائي ، والمدخل التلقيطي ،  و المدخل الحر  "التاريخي و قام بتصنيفه 

 " Revival Historicismحيائي " المدخل اإل 5-1-1
كلاة تقوم فلسفة  ذا المدخل على اإلحياء الصريح للتراث ملن خلالل اسلتخدام مفرداتله القديملة بلنفس نسلبها ، حيلث يعتملد عللى المحا

يم لتشللكيل و المفللردات التراثيللة مللع إعللادة صللياغة الخامللات و األلللوان المسللتخدمة ، ومللن األمثلللة الموضللحة لللذلك التصللمالمباشللرة ل
" بمدينله مللراك  بلالمغرب حيلث يعتملد عللى نسلل  صلريح للتلراث اإلسلالمي األندلسلي و إعللادة   La mamouniaاللداخلي لفنلد  "

 صياغة الخامات و األلوان بشكل معاصر .  

 
 
 " Eclectic Historicismتلقيطي " المدخل ال 5-1-2

لكنللللله يعتملللللد عللللللى تجريلللللد           و يتميلللللز  لللللذا الملللللدخل بعلللللدم التقيلللللد بالنسلللللب و المفلللللردات للتلللللراث اللللللذ  يسلللللتلهم منهلللللا ، و 
اختللللزال المفلللللردات بشللللليء مللللن اإلنتقائيللللله و تو يفهلللللا بمللللا يتوافللللل  ملللللع متطلبللللات العصلللللر فيبلللللدو النللللاتج النهلللللائي معاصلللللرًا و لكنللللله 
يحملللللل فلللللي مضلللللمونه الفكلللللر  و التشلللللكيلي جلللللذورًا تراثيللللله ، و يرجلللللع ملللللدى نجلللللاح  لللللذا الملللللدخل إللللللى قلللللدرة المصلللللمم عللللللى الفهلللللم 

اث و قدرتللللللله عللللللللى التبسللللللليط و االختلللللللزال ملللللللع الحفلللللللا  عللللللللى المضلللللللمون و الجلللللللو ر حتلللللللى ال تنلللللللتج أشلللللللكااًل و المتعمللللللل  للتلللللللر 
مفللللللردات تراثيلللللله مشللللللو ه ، و يرجللللللع مللللللدى نجللللللاح  للللللذا المللللللدخل علللللللى الفهللللللم المتعملللللل  للتللللللراث حتللللللى ال ينللللللتج مفللللللردات تراثيلللللله 

                                                 
ن ث منشور، مؤمتر الفحب، ياحية  "لمنشات السو املعايري اجلمالية للفن اإلسالمي يف التصميم الداخلي ل ة" األسس التصميمي رضا هبى الدين مصطفى: -11

 . 12، ص م 2013األردن ،  ،يف الفكر اإلسالمي ، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي 

   8شكل  
              بعلللللللض أعملللللللال التصلللللللميم اللللللللداخلي لفنلللللللد 

 mamounia" La "   بمدينللللللللللللللله ملللللللللللللللراك
 .  بالمغرب

www.mamounia.com/en/marrakech.htm 
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راث اإلسللللالمي المعاصللللر مللللن خللللالل " بعللللض أعمللللال التصللللميم الللللداخلي التللللي تحمللللل مالمللللح التلللل 9مشللللو ه ، و يوضللللح شللللكل "
 المدخل التلقيطى .

 " oricismFree Histالمدخل الحر "  5-1-3
        يعتملللللللللد  لللللللللذا الملللللللللدخل عللللللللللى الن لللللللللرة العالميلللللللللة للتلللللللللراث بوصلللللللللفه ملكلللللللللًا للبشلللللللللر  فهلللللللللو ال يتقيلللللللللد بنسلللللللللب المرجلللللللللع التراثلللللللللي ،     

و  ملللللن خلللللالل اسلللللتخدام مفلللللردات تحملللللل إشلللللارات رمزيللللله ،إذ يعتملللللد عللللللى مواكبللللله التكنولوجيلللللا الحديثلللللة و المتطلبلللللات العصلللللرية 
 للللو أسلللللوب متطللللور للبحللللث عللللن لغللللة معاصللللرة تبحللللث عللللن اإلبللللداع مللللن خللللالل التواصللللل مللللع التللللراث ، و يتضللللح  للللذا المللللدخل 

ية " فلللللنالح   اسلللللتلهام المصلللللمم  للللللروح التلللللراث اإلسلللللالمي ملللللن خلللللالل االقتبلللللاس الشلللللكلي  للعقلللللود اإلسلللللالم   10فلللللى شلللللكل "   
تعتملللللللد عللللللللى رمزيللللللله التعبيلللللللر و  " بالصلللللللين  بصلللللللورة مبتكلللللللرة wuxi-shanghai" بلللللللدبي ، و فنلللللللد  "  Armani فلللللللى فنلللللللد  "

 التجديد و التحرر من الصورة المألوفة مع مزجها بالخامات     و التكنولوجيا المعاصرة 

 
 
 
 
 
 " vernacular االتجاه المحلى "  5-2

يسللللللعى  للللللذا االتجللللللاه إلللللللى البحللللللث عللللللن تصللللللميم داخلللللللي و عمللللللارة محليلللللله  تعبللللللر عللللللن الهويللللللة القوميللللللة للمجتمعللللللات و تلبللللللى 
تصلللللللميم المتطلبلللللللات االجتماعيلللللللة و البيئيلللللللة ، و تعتملللللللد فلسلللللللفة  لللللللذا االتجلللللللاه عللللللللى الموائملللللللة بلللللللين االسلللللللتمرارية المحليلللللللة   و ال

التلللللي تعبلللللر علللللن روح المكلللللان إللللللى التصلللللميمات المعاصلللللرة و  المعاصلللللر ملللللن خلللللالل ملللللزج بعلللللض المفلللللردات المحليلللللة و التراثيلللللة
ملللللللن تصلللللللميم المهنلللللللدس  "منلللللللزل حلللللللالوة بلللللللالعجمي"اسلللللللتخدام الخاملللللللات البيئيلللللللة و ملللللللن النملللللللاذج المعبلللللللرة علللللللن  لللللللذا االتجلللللللاه 

و  ،العملللللارة المحليلللللة و اإلسلللللالمية  اللللللدمج بلللللين  تصلللللميم  لللللذا المنلللللزل عللللللىالوكيلللللل" حيلللللث أعتملللللد فلللللي  دالمعملللللارى " عبدالواحللللل
 .ن يؤمن بأن المفاتيح األربعة لنجاح التصميم تكمن في الدمج بين  " البيئة و الفلسفة و الفكر و المعتقد " كا

  10شكل  
الللدمج بلللين الرمزيلللة و التكنولوجيلللا الحديثلللة فلللي تنلللاول 

 الفراي برؤية مبتكرة    .العقد اإلسالمي داخل 
www.armanihotels.com/en/philosophy.html 

   9شكل 
االختللللللزال            اسللللللتخدام مفللللللردات التللللللراث اإلسللللللالمي بشلللللليء مللللللن 

 للمسكن المعاصر .في التصميم الداخلي  و التبسيط
www.mimarinteriors.com  
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 تحقي  االتجاه المحلى في التصميم الداخلي و المعمار  في " منزل حالوة بالعجمي ""   11شكل " 

 معايير التصميم الداخلي المعاصر في ضوء الفن اإلسالمي . -6
إلنسلللللاني يشلللللكل التصلللللميم اللللللداخلي نتلللللاج علملللللًا ممزوجلللللًا بخبلللللرة اإلنسلللللان الثقافيلللللة و الحياتيلللللة ، و وسللللليله ملللللن وسلللللائل االتصلللللال ا

عبللللللر الحضللللللارات المختلفللللللة ، ممللللللا كللللللان للتللللللراث اإلسللللللالمي انعكاسللللللا مباشللللللرًا عليلللللله بمللللللا يحمللللللله مللللللن سللللللمات أعطتلللللله التفللللللرد و 
العريلللل   ر مللللن مصللللادر اإللهللللام ، فلللل ذا مللللا أردنللللا أن نحللللى حضللللارتنا و تراثنللللاالتميللللز ، و جعلللللت منلللله مرجعللللًا فنيللللًا  امللللًا و مصللللد

مللللللن خللللللالل ابتكللللللار تصللللللميم داخلللللللي معاصللللللر يحمللللللل الهويللللللة اإلسللللللالمية عبللللللر الزمللللللان  و المكللللللان فعلينللللللا العللللللودة إلللللللى جللللللذورنا 
كننللللللا ، و مللللللن  نللللللا يمالتاريخيللللللة و االقتبللللللاس مللللللن المبللللللادئ و المعللللللايير الفلسللللللفية لهللللللا و دمجهللللللا  بتكنولوجيللللللا و تطللللللور العصللللللر 

 تحديد معايير التصميم الداخلي المعاصر في ضوء الفن اإلسالمي فيما يلي .

 
 . Abstractionالتجريد  6-1

ه يعللللللرف التجريللللللد لغويللللللًا بأنلللللله اختللللللزال أو تبسلللللليط  أو اختصللللللار التفاصلللللليل ، أمللللللا التجريللللللد بوصللللللفة مصللللللطلحًا فنيللللللًا فيقصللللللد بلللللل
تغللللللب  تحريللللر الشللللكل و اللللللون مللللن قيللللود الواقللللع بأسلللللوب يتجللللاوز مفهللللوم المحاكللللاة ، ويعللللد التجريللللد أحللللد المبللللادئ الهامللللة التللللي

لكثير مللللللن التأمللللللل و التفكيللللللر المنطقللللللي ، فللللللال مجللللللال لعشللللللوائية أو علللللللى الفكللللللر التصللللللميمي للفللللللن اإلسللللللالمي فهللللللو محمللللللل بللللللا
يللللله فوضلللللى ، كملللللا أنللللله يعكلللللس بعلللللدًا روحيلللللًا لملللللا يهلللللدف إليللللله ملللللن االنتقلللللال ملللللن المرئلللللي إللللللى أال مرئلللللي حلللللاماًل بلللللذلك معلللللان رمز 

 تكمن وراء الصورة ال ا رة للتعبير عن عالم المطل  .   
 

www.dom-arquitectura.com/en/projects/arquitectura-en/cuatro-casas-en-jeddah 

 12شلللكل " 
  " 

 13شللكل " 
  " 

ا مباشلللرًا بالتصلللميم بوجللله و يلللرتبط التجريلللد ارتباطللل
علللام ، فكلملللا كلللان عنصلللر التشلللكيل فلللي التصلللميم 
الللداخلي أكثللر بسللاطة و أقللل تعقيللدًا كللان التصللميم 
أكثلللللر تميللللللزا و جللللللذبًا للمسلللللتخدم ، كمللللللا يسللللللتطيع 
المصلللمم ملللن خلللالل اسلللتخدام التجريلللد بشلللكل جيلللد 
الحصلللللول عللللللى تشلللللكيالت مبتكلللللرة تحملللللل جلللللذورًا 

اإلسلللللللالمية بلللللللل         تاريخيلللللللة تؤكلللللللد  ويتنلللللللا العربيلللللللة 
و تعملللللل عللللللى إضلللللفاء سلللللمه جماليللللله معاصلللللرة ،               

" تجريللللد الفكللللر التصللللميمي  13و يوضللللح شللللكل " 
للمشللللربية اإلسللللالمية مللللن خللللالل عمليللللات التقسلللليم          

و الحللللذف و اإلضللللافة و مللللن ثللللم الحصللللول علللللى 
تشللللللكيل جديللللللد يللللللؤدى نفللللللس الخصللللللائص ولكللللللن          

          برؤية معاصرة . 
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 .Symbolismالرمزية  6-2
يللللرتبط الرمللللز بداللتلللله المختلفللللة علللللى مللللر الزمللللان و بللللاختالف المكللللان تتميللللز الفنللللون عبللللر التللللاري  بسللللمات رمزيلللله تميز للللا عللللن 

الفنللللللان المسلللللللم مللللللن تركيللللللب مجموعلللللله مللللللن األشللللللكال التللللللي تحمللللللل بعللللللدًا رمزيللللللًا و غير للللللا مللللللن الفنللللللون األخللللللرى  ، فأسللللللتطاع 
اسلللللتخدامها فلللللي الوحلللللدات الزخرفيلللللة ، بلللللل و جعلهلللللا إسلللللقاطات ألفعلللللال تعبديللللله فالزخلللللارف النباتيلللللة بلطفهلللللا و لينهلللللا و انسللللليابها 

االنسلللليابية و القللللوه فللللي حكملللله رحملللله ، و الزخللللارف الهندسللللية ييبسللللها و قوتهللللا حلللل  و ر بلللله ، و الزخللللارف الكتابيللللة تجمللللع بللللين 
" ، فأصلللللبح تجسللللليد الرملللللوز الثقافيلللللة و التراثيلللللة فلللللى التصلللللميم  لللللدفًا تسلللللعى لتحقيقلللللة أى أمللللله ملللللن أجلللللل إبلللللراز خصائصلللللها  19"

 الفريدة عن باقى األمم .     

    
 

     
 
 .Functionalالنفعية  6-3

إن قيملللله األشللللياء الجماليلللله ال تنفصللللل عللللن و يفتهللللا أو فائللللدتها ، و لللللذلك لللللم تعللللرف الفنللللون اإلسللللالمية التفرقللللة بللللين المنفعللللة و 
فللللي الحضللللارة اإلسللللالمية تللللراد لمنفعتهللللا أواًل ثللللم يللللأتي الجمللللال لتجميللللل مللللا ينتفللللع بلللله اإلنسللللان ، الجمللللال ، إذ كانللللت كللللل الفنللللون 

فقلللللام الفنلللللان المسللللللم بتلللللزيين الفخلللللار و األوانلللللي الزجاجيلللللة و المنسلللللوجات التلللللي كلللللان يرتلللللديها ، و المسلللللاجد التلللللي يتعبلللللد فيهلللللا ، 
نللللللون اإلسلللللالمية أقللللللرب إلللللللى الصلللللناعة و الحللللللرف منهللللللا إلللللللى " ، فتعللللللد الف 20فالمنفعلللللة بللللللدون جمللللللال تنلللللتج أثللللللرًا   فنيللللللًا ناقصلللللا  "

الفنللللون المجللللردة لمحاولتهللللا تحقيلللل  و يفللللة إنشللللائية و نفعيلللله فللللي المقللللام األول إضللللافة إلللللى الصللللبغة الجماليللللة التللللي تسللللعى إلللللى 
 تحقيقها في نفس الوقت .

احتللللله ر فيلللللة أواًل والتلللللي تنشلللللأ عنهلللللا وكلللللذلك الحلللللال بالنسلللللبة للتصلللللميم اللللللداخلي فهلللللو يهلللللدف إللللللى تحقيللللل  متطلبلللللات اإلنسلللللان الو ي
الجسللللدية ، فالو يفللللة  للللي جللللو ر التصللللميم الللللداخلي و الشللللكل  للللو م هللللره الخللللارجي لللللذا يسللللعى المصللللمم إلللللى إيجللللاد األشللللكال 

ت تلبللللى األكثللللر مالئمللللة لو يفتهللللا النفعيللللة ، فالتصللللميم الللللداخلي مللللا  للللو إال تن لللليم العناصللللر داخللللل الفللللراي الللللداخلي فللللي عالقللللا
 و جماليه و تعبيريه و أن أ  تجزئه في  ذه العالقات يؤدى إلى تغير في تصميم الفراي .حاجات و يفية 

 .Continuityاالستمرارية   6-4
المقصلللللود بهلللللا أن يفلللللرض التصلللللميم نفسللللله و يحلللللاف  عللللللى قيمتللللله فتلللللرات زمنيللللله ممتلللللدة و  لللللذه صلللللفة الفنلللللون العالميلللللة  و منهلللللا 
الفلللللن اإلسلللللالمي اللللللذ  أسلللللتطاع أن يحملللللل ملللللن الجلللللودة و القللللليم ملللللا سلللللاعده عللللللى أن يبقلللللى و حلللللاف  عللللللى مكانتللللله عللللللى ملللللر 

                                                 
 . 47م ( ،ص 2007سبتمرب  –وليو ي)  8جمله حراء ، عدد ، " التكرار و التماثل يف الفنون الزخرفية اإلسالمية  " : جواد حممد مصباحي  -12

   40(، ص  2006سبتمرب  –يو ) يول 4جمله حراء ، عدد ، " الفنان املسلم بني النافع و اجلميل و األخالق  " بركات حممد مراد   : -13

فللللالرمز مللللن الناحيللللة الفنيللللة  للللو لغللللة تشللللكيلية يسللللتخدمها الفنللللان و 
، و كلملللللا تعرفنللللا عللللللى  المصللللمم للتعبيلللللر عللللن أفكلللللاره و معتقداتلللله

تلللللك اللغللللة أصللللبحنا أكثللللر قللللدرة علللللى فهللللم الفللللن اإلسللللالمي ، كمللللا 
يشللللكل البعللللد الرمللللز  أحللللد الصللللفات األساسللللية التللللي بنيللللت عليهللللا 
التصللللللللميمات المعاصللللللللرة ، فيجللللللللب علللللللللى المصللللللللمم الللللللللداخلي أن 

أو الكتابلللللات ملللللا يحملللللل المعنلللللى  ةيختلللللار ملللللن العناصلللللر التشلللللكيل
لة للمسلللللللتخدم ، بحيلللللللث تشلللللللكل أو المضللللللمون اللللللللذ  يريلللللللد توصللللللي

عناصلللللر التصلللللميم المسلللللتخدمة فلللللي مجموعهلللللا المضلللللمون الملللللراد 
( اسلللللتخدام  14إيضلللللاحه عللللللى نحلللللو مباشلللللر ، و يوضلللللح  شلللللكل 

الخللللللط العربللللللي كرملللللللزًا فكريللللللًا تلللللللم تو يفلللللله فلللللللي بعللللللض عناصلللللللر 
 التصميم الداخلي .                            

 

الكتابيللللة فللللي بللللبض اسللللتخدم الحللللروف    14شللللكل  
عناصللر التصللميم الللداخلي المعاصللرة   كرمللز للتعبيللر 

 .    عن الهوية العربية
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دائمللللًا يحللللاف  علللللى اسللللتمرارية اسللللتخدامه و قابليتلللله للتعلللللديل  العصللللور ، و كللللذلك الحللللال بالنسللللبة للتصللللميم الللللداخلي الجيللللد فهللللو
 باإلضافة و الحذف .  

6-5  ٍٍ  .Sustainabilityاالستدامة ٍ 
إن مفهللللللوم االسللللللتدامة ال يعتبللللللر مصللللللطلحًا جديللللللدًا أو مبتكللللللرًا ، بللللللل  للللللو مفهللللللوم جسللللللدته مبللللللادئ الفكللللللر اإلسللللللالمي منللللللذ القللللللدم 

 لللللذا الكلللللون متقنلللللًا و مقلللللدرًا عنلللللد اب علللللز وجلللللل بمقلللللدار معللللللوم بحسلللللب  فسلللللعى إللللللى إحلللللداث التلللللوازن البيئلللللي ، فكلللللل شللللليء فلللللى
علملللله بحاجتنللللا للللله ، و لللللو دققنللللا الن للللر علللللى المبللللادئ التللللي تسللللتند عليهللللا االسللللتدامة لوجللللدنا أن اإلسللللالم دعللللا إليهللللا منللللذ قللللرون 

مكلللللان ، و  لللللذا  لللللو  فلللللدعا إللللللى الحفلللللا  عللللللى الهلللللواء و الملللللاء و كافلللللة الملللللوارد فهلللللم مللللللك علللللام لكلللللل النلللللاس فلللللي كلللللل زملللللان و
مفهللللللوم االسللللللتدامة المعاصللللللر التللللللي تللللللدعو للحفللللللا  علللللللى البيئللللللة مللللللن التلللللللوث لصللللللالح األجيللللللال القادمللللللة ، كمللللللا أ للللللتم بديمومللللللة 
الغطللللاء النبللللاتي حيللللث تعمللللل علللللى تلطيللللف و تنقيللللة الجللللو فهللللي تعمللللل كمرشللللحات للهللللواء مللللن جزيئللللات الغبللللار و الرمللللل العالقللللة 

ل المن للللللور اإلسللللللالمي تؤكللللللد أنلللللله إذا كللللللان اب تعللللللالى قللللللد أسللللللتخلف اإلنسللللللان فللللللي ، فمبللللللادئ الحفللللللا  علللللللى البيئللللللة مللللللن خللللللال
 " 21األرض فأمره أن يلتزم بالحفا  على البيئة التي يعي  فيه. "

تحقيلللل  مبللللادئ االسللللتدامة فهللللو يعمللللل علللللى إيفللللاء احتياجللللات الوقللللت الحاضللللر دون  ىو يسللللعى التصللللميم الللللداخلي المعاصللللر إللللل
ل الخاصللللللة ، كمللللللا تهللللللتم باالسللللللتفادة مللللللن الطاقللللللة الذاتيللللللة مللللللن خللللللال ابلللللللة علللللللى تلبيلللللله احتياجاتهللللللالمسللللللاس بقللللللدرة األجيللللللال المق

 استغالل مكونات البيئة الطبيعية و الجغرافية للحصول على الطاقة أالزمه .    
 التواصل مع التراث اإلسالمي في أعمال التصميم الداخلي للمسكن المعاصر . -7 

 العديلللللد ملللللن المفلللللردات التشلللللكيلة التلللللي أصلللللبحت ملللللنهاًل خصلللللبًا لكلللللل مصلللللمم و فنلللللان و مبلللللدعلقلللللد تلللللرك لنلللللا التلللللراث اإلسلللللالمي 
لقلللللدم االسللللتفادة منهللللا كللللاًل وفقللللًا لتخصصلللله ، و يشلللللكل التصللللميم الللللداخلي أحللللد المجللللاالت التلللللي تللللأثرت بللللالتراث اإلسللللالمي منللللذ 

،    الحيلللاة لكلللل عصلللر ملللن العصلللورأ  بلللين منطللل  البنلللاء و منطللل -الوجدانيلللة والمشلللاعر الماديلللة الحقلللائ فهلللو يجملللع بلللين 
لللللذا حللللاول العديللللد مللللن المصللللممين إيجللللاد لغللللة تواصللللل بللللين حاضللللرنا المعاصللللر  و ماضللللينا المزد للللر الللللذ  يحمللللل فللللي طياتلللله 

 السمات الجو رية و الجينات األصلية لبناء حضارة معاصرة  ،  من خالل اتجا ين :
بلللللات  اإلسلللللالمي ، فهلللللو مبلللللدأ الن لللللام و االنسلللللجام و الث فكريلللللًا : ملللللن خلللللالل إتبلللللاع المضلللللمون الفكلللللر  و الفلسلللللفي للفلللللن -أ

 و الوضوح .

شللللكليًا حيللللث قللللام بعللللض المصللللممين  بمحاكاتلللله شللللكليًا مللللع اسللللتخدام خامللللات حديثللللة ،  و سللللعى الللللبعض األخللللر إلللللى  -ب
اختللللزال مفرداتللللله و تو يفهللللا فلللللي صللللليغ مبتكللللرة تبعلللللًا لرؤيتلللله اإلبداعيلللللة للوصلللللول إلللللى تصلللللميم داخلللللي معاصلللللر يحملللللل 

  اإلسالمية و يحاف  على  ويتنا الثقافية .الهوية 

 

                                                 
ة بغداد ، سة املعمارية  /جامعقية للهندااجمللة العر  حبث منشور ،، " مبادئ االستدامة يف العمارة التقليدية وفق املنظور اإلسالمي  " : جت رشاد شاهني هب -14

   76، ص  2008،  12العدد 
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 من التراث اإلسالمي في أعمال التصميم الداخلي المعاصر . لتخطيط ديجرامى لمصادر التواص   15شكل  

أحللد و فللي نهايللة  للذه الورقللة البحثيللة تللم تطبيلل  نتللائج الدراسللة علللى التصللميم الللداخلي إلحللدى الوحللدات السللكنية  " تللاون  للاوس "  ب
لفكلر االمعاصلر   و مبلادئ  يالتجمعات السكنية الحديثة بالقا رة ، و اعتمدت الفلسفة التصميمه عللى الموائملة بلين الفكلر التصلميم

اإلسلالمي ، حيللث تللم اختيللار بعللض التعللديالت الداخليللة لتحقيلل  خصوصللية المضللمون اإلسللالمي    كمللا تللم انتقللاء بعللض المفللردات 
ذ ث ال تفقد  ويتها و دمجها فلي تصلميم بعلض المفلردات و عناصلر التصلميم اللداخلي و قلد تلم تنفيلالزخرفية و محاوله تجريد ا بحي

 تلك التصميمات فعليا على أرض الواقع     و فيما بلى سنقوم بعرض بعض تلك التصميمات .

 
مليللات التصللميمية عليهللا مللن إحللدى الوحللدات الزخرفيللة النباتيللة علللى واجهللة بللاب الفتللوح ، حيللث تللم إجللراء بعللض الع     16شللكل  

حللذف و إضللافة و تكللرار و اختللزال للحصللول علللى وحللدات جديللدة تحمللل نفللس الطللابع و لكللن بتشللكيالت مختلفللة ،  و مللن ثللم تللم 
 تو يفها في تصميم بعض عناصر التصميم الداخلي مثل األرضيات واألبواب و الشبابيك الداخلية .  
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 واجهات الراسية لغرفة النوم الرئيسية و غرفة المعيشة بالدور األول.المسقط األفقي و ال   18شكل  
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 :النتائج
 من خالل ما سب  ذكره في  ذه الدراسة يتبين ما يلي: 
جلب ييشكل الفكر اإلسالمي مضمونًا ثابتًا مع تنوع المفلردات التصلميمية التلي ينشلأ عنهلا تنلوع و حداثلة الشلكل و التلى  – 1

 أن تتواءم مع معطيات و خصائص كل بيئة . 

للفلللن اإلسلللالمي و األسلللس التلللي بنلللي عليهلللا الفكلللر التصلللميمي المعاصلللر ملللع  ة نلللاك تشلللابه كبيلللر بلللين األسلللس التصلللميمي -2
 ضمون الفلسفي .اختالف الم

ذا لللم إإن مفهللوم المعاصللرة فللي الفللن و التصللميم يقللوم علللى الموائمللة بللين الحداثللة و األحللوال التاريخيللة التراثيللة للفكللر و  – 3
 يتحق   ذا التالزم فال توجد حداثة. 

لتلللي تحلللث يتضلللمن إحيلللاء الفكلللر اإلسلللالمي و تراثللله فلللي نتاجنلللا التصلللميمي ضلللرورة اللللوعي بالمضلللامين و القللليم الثقافيلللة ا -1
 .   المصمم على تجاوز المحاكاة النصية للمفردات الشكلية بل ينطل  بها نحو اإلبداع النابع من القيم الفكرية للتراث

    تكملللن معلللاير التصلللميم اللللداخلي المعاصلللر فلللي ضلللوء الفلللن اإلسلللالمي ملللن خلللالل تحقيللل  " التجريلللد و الرمزيلللة و النفعيلللة       -2
   و االستمرارية و اإلستدامه " .

 التوصيات:
ضلللرورة اال تملللام بوضلللع منلللا ج علميللله متطلللورة  تتنلللاول اللللدمج بلللين المضلللمون الفكلللر  و القللليم الجماليلللة و الشلللكلية للفلللن  -1

 اإلسالمي ضمن المنا ج التصميمية بكليات الفنون لتحقي  الربط بين التراث و المعاصرة . 

بمبللادئ وأسللس و مضللمون الفكللر اإلسللالمي و محاوللله ضللرورة اإلطللالع المسللتمر علللى التصللميمات العالميللة و مقارنتهللا  -2
 دراسة نقاط االلتقاء و االختالف .    
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