
 العدد السادس عشر                                         مجلة العمارة والفنون                                                

DOI: 10.12816/mjaf.2019.11871.1130                                                                                                              

اإلسالهي التصوين في والتشكيل التصوين على وانعكاسها الهىية  

جىرجي ثابث ساهي داليا/ د.م.أ  

االثاث و الذاخلي التصوين قسن هساعذ استار  

dr_daliasami@yahoo.com 

dr.daliasami0@gmail.com 

 

 الولخص:

رأى أحد الفالسفة أن القٌم ال ٌمكن فهمها إال فٌما ٌتعلق بما ٌشعر به الناس حتى أن العملٌة اإلبداعٌة مرتبطة باإلنسان 

والمجتمع والسن وجذورها فً التارٌخ وسبب اهتمامنا بالتارٌخ ٌنبع من فهمنا للفن على أساس أن الفنان المعاصر ال ٌبدأ 

واسع النطاق وخصب منذ آالف السنٌن من خالل محاوالت الكثٌر من البشر واالستمرار  من الفراغ ، بل إنه تراكم إنسانً

 فً فهم العالم. 

هذا الفهم الذي غالباً ما ٌكون نتٌجة للتفاعل بٌن األبعاد الفردٌة واالجتماعٌة للتراث والمعاصرة ، استناداً إلى التارٌخ الذي 

راف بالفن فً أكثر إنجازات الفنانٌن العظماء بما فٌه من جذب وعبقرٌه من ال ٌمكن تجاهله فً العملٌة اإلبداعٌة واالعت

التارٌخ والموضوع ال ٌتوقف عند هذه النقطة ، ولكن ٌجب أن تؤخذ فً االعتبار االتجاهات المعاصرة للتعامل مع 

ا ٌخلق سمات خاصة التصامٌم لتحقٌق االستدامة والمحافظة على الظروف الطبٌعٌة والبٌئة والمناطق الحضرٌة ، مم

تتفاعل مع السٌاح نتٌجة لذلك ٌحدث تأثٌر علً الصورة الذهنٌة المحٌطة لبعض المناطق السٌاحٌة لتصبح واحدة من 

عوامل الجذب السٌاحً فً تلك المناطق بحٌث ٌمكن ألي بلد أن ٌحصل علً مٌزة تنافسٌة من خالل تطوٌر التصمٌمات 

 علً التجدٌد المستمر والتحسٌن والتطوٌر لتحدث التنمٌة المستدامة  المرتبطه بتارٌخه وهوٌته بشرط الحرص

وٌتناول هذا البحث دراسة النعكاس فلسفة الفن اإلسالمً المعاصر ، الغنً بالعدٌد من العناصر والمفردات والتً أصبحت 

 لق هوٌة فنٌة للمبانًنهاٌة خصبة لكل مصمم للفن المعاصر قهً توفر لهم تصمٌمات خصبة ومتنوعه  مما ٌساعد على خ

ومن خالل الفن اإلسالمً ٌمكن وضع تصمٌمات معاصرة للشقق الفندقٌة فً المدن السٌاحٌة فً مصر من خالل تطوٌر 

التصمٌمات النابعة من عناصر الفن اإلسالمً ، والتً ظهرت فً البٌئة المصرٌة لقرون ثم إعادة تشكٌلها علً الطرٌقة 

سس والمعاٌٌر والمنهجٌة للمساعدة فً حل المشاكل وخلق شًء جدٌد أو تحوٌل حاالت أقل المعاصرة و التً تقوم على األ

رغبة الً حالة أفضل وقد ركز البحث على معالجة النقاط السابقة للوصول إلى أفضل نموذج للوحدات التً ٌمكن 

نً والمساحات لٌساعد على تاكٌد تطوٌرها بطرٌقة معاصرة لتصمٌم مبانً الشقق الفندقٌة وإٌجاد إٌقاع معٌن بٌن المبا

 الترابط البصري مع الوحدة والتنوع و مالتبطه بمفهوم جودة الحٌاة ومختلفه اعتمادا على الزمان والمكان
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