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 البغدادية الرتاثية ــمارية للبيوتــاملعـ بــنيةية للعصراملقاربات ال
 م.م يوسف عبد زيد كاظم                                           مهدي عبداالمير الطفيمي ا.م.د

 بابل مديرية تربية –وزارة التربية                                         كمية التربية  /جامعة الكوفة
 

 ممخص البحث
:نيػػػة اثم ما يػػػة ثل:يػػػت اث:مػػػاااث  ربػػػمؿ اث: ػػػث ا : ػػػة  ية ثل صػػػاثمقا :ػػػات اثاسػػػفياؼ اث: ػػػثت اثػػػ  ف ػػػ ؼ   

فصػػرؿ   فنػػاف اثاصػػؿ االرؿ  االطػػا  اثمني(ػػد ثل: ػػثة اػػا  ػػـ مبػػنلة اث: ػػث راث ا(ػػة راالىميػػة ثػػو  نػػ ثؾ 
ايػا اىػـ اثمصػطا ات اثػرا اة فػد اث: ػث   رفػد ىاؼ اث: ث راث ارا اثزمانية راثمنانية راثمر ػريية  مػت ف 

اثاصؿ اثثاند  االطا  اثنظ ث راثا اسات اثسا:قة ة  فـ فنارؿ اثم:ا ث اثفاثيةت االرؿ   اثم ( يات اث  ػا ية 
فػػػد اث مػػػا ة اثم اصػػػ ة راثان يػػػة ثل:يػػػت اث:مػػػاااث ةحامػػػا اثم: ػػػث اثثػػػاند فقػػػا نػػػاف   االسػػػ  اث(ماثيػػػة راثانيػػػة 

 اث:ماااية ة ح  
رفػػػد اثاصػػػؿ اثثاثػػػث فػػػـ فنػػػارؿ ا(ػػػ ابات اث: ػػػث راااة اث: ػػػث راثف ػػػ ؼ يلػػػ  م(فمػػػت اث: ػػػث ريينفػػػة   رفػػػد  

 حاثاصؿ اث ا:ت فـ اثفرصؿ اث  اىـ اثنفائج راالسفنفا(ات راثمقف  ات راثفرصيات 
Research Summary 

 Modern approaches to the architectural structure of traditional Baghdadi houses) 
,  The aim of the research: to know the modern approaches to the architecture of 

the House of Baghdadi, and the research included four chapters, was the first 
chapter (the methodological framework of research) ,The following studies were 
dealt with: the first (the cultural and intellectual references of the Baghdadi 
House); the second was the "contemporary aesthetic and artistic foundations of 
Baghdadi architecture  
The third chapter dealt with the research procedures and the research tools and 
the identification of the research community and its type. In the fourth chapter, 
the main findings, conclusions, suggestions and recommendations were reachedح 

 
  الفصل األول

 :مشكمة البحث
ث اثـ ا:ؿ أالؼ مف اثثا:ت فا يخيا أف فف اث ما ة نبأ فد اث  اؽ من  أااـ اث صر    راا بيا ا

اثسنيف نباط اثا ا اث  ااد فد ى ا اثم ما  رنانت إ:اايافو فد اث:ناب راإلنباب ما ي:ي  اثناظ  ريسف ؽ نؿ 
 إي(اب رفقاي     غـ الة ما ثايو مف اثمراا اإلنبائيةح
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ية   ار اثم يط ار اث:يئة اثط:ي ية راال(فماي رف ا اث ما ة بنال مف ابناؿ اثانرف اثفد ف ن  اثراات
اثاط ية راث  ر ية  االافصااية منيا راال(فمايية راثناسية   فيد اثم آة اثبخصية اثفد فل:د ا فيا(ات اثا ا

نبرب اث ما ة رنؿ ما ر ثو االنساف مف  ثؾ اثف اث اثم ما ث اثمند :اثقصر   را ا ناف فا يخ اث ما ة يا  
رغي ىاح فاف  فلؾ اثم:اند مف اث  ا ة اثقايمةرم انز اثسلطة رخاصة فد اث  ا ات اثفد ففصؼ : راثم ا:ا

ف :ي ث  فير ينبؼ يف م ط   االنسانية اث  ا ة فا يخ فد يميقة ر( ر  مفميزة منانة ثاف اث ما ة
رفمفا اصرؿ  ةٕ  ص  ٜٙٛٔ مظلـر  طا ؽ ي:ا اثرىاب    اثماايةح ر ا(افو ثم فقاات االنساف رافنا ه

ثسرم ث اث ث ىر نفاج   ا ة رااث اث افايف اثفد نرنت أنمر (ًا مفقامًا اث:يت اث:ماااث اثب :د اث  اث:يت ا
أنس(ـ :بنؿ ن:ي  مت اث:يئة راثم يط رفقنيات اث:ناب  رفطر  ي:  آالؼ اثسنيف  ف  رصؿ اث  اثبنؿ اث ث 

ية يميزه راث ث يظي  :انمالاو مف اثااخؿ رانافا و اث  اثسماب ي:  اثاناب اثااخلدحرفبنؿ اث رامؿ اث:يئ
راال(فمايية اثفأثي ات اث ئيسية يل  اثمسفرى اثفصميمد راثفخطيطد ثلمنبآت اثفقلياية  ف  فد أاؽ 

:م اث(افو اثمناخية اثمفميزة ر لرثو اثم ايية ثل:نية اال(فمايية مثلت ن(ا ا  :ماااث اثف اثداثفااصيؿ  فاث:يت اث
 يرف  :يئة ااخلية فييا مطلؽ اثخصرصية ثل ائلة اث  اايةح

 رغن  اث ناص  اثان ث اث:لا :ث اب ا ف:طت رخصائص غي ه :سمات يف اثف اثد :يت اث:ماااثاث فميزر 
ر:اث غـ مف   راال(فماييةح اثمناخية اثظ رؼ أر راثم(فمت اثط:ي ة مت فرافؽ  اثة فد نانت اثفد اثفبنيلية
 اثم :ية :اثمااىيـ اثن:ي  اثفأث  خالؿ مف فمخ ت اخيلة مما سات اث   اثب :د ف  ض  ثؾ اث:يت ثؾ فقا 

 األخ  ارف اث اثمية ثلفيا ات راثرايد اثما ر  غي  :اثفقليا اثفأثي  ى ا ف(سا راا .ر  ا فنا م(فم نا فد
 .اثمننرنة (راى ه يف راثنبؼ اث  ا ث اإل ث ث ثؾ بمرثد اسفثما   اثة إي(اا إمنانية االيف:ا  :نظ 
يلييا ىد را(يات اث:يرت اث:ماااية النيا اث نراف اال: ز راثيرية  رمف االمر  اثميمة اثفد ي(ب االنف:اه    

اث ئيسية ثفلؾ اث:يرت رمف خالثيا يمنف اثف  ؼ يل  (ن  رىرية اث:يت اث:ماااث   فقا اخفلات را(يات فلؾ 
اث:يرت ي:  اثزمف رف اات ابناثيا رصاافيا رفنريت اغ ا يا رط ؽ فصميميا رط:ي ة انبائيا   ر ف  

ن ثؾ اثرانيا راثمراا االرثية فد اث:ناب راخفلات :يف اثطالب راثفمليؼ راثفلريف حححرغي   ثؾ   راما  اخفلات
فرزيت ما :يف اثمر رث اث  ا ث :خصرص االفنا  راثم اميف اثفد ف منفيا فلؾ اثرا(يات   فقا 

را يانا فنرف مفأث ة  راالفنا  اثمسفر اة راا فنرف خاثصة :بنؿ ن:ي  ثلمر رث اثب :د راثف اث االسالمد
 :اثثقافات اثم(ار ة ح

ريل  أث  اؿ   فأف اثرا(يات اثخا (ية ثل:يت اث:ماااث اثف اثد اا فنريت راخفلات ي:  اثزمف :بنؿ مل رظ 
اثنبؼ    راخفلات اث ؤية اث امة ثل:يت اث:ماااث مف خالؿ اخفالؼ فلؾ اثرا(يات  ث ثؾ ر(ا اث:ا ث   ر ة

نرنيا فبنؿ م ر ًا أساسيًا فد اثالنلر  ثم ػػػما ية ثرا(يات اث:يرت اث:ماااية اثف اثية (ماثيات اث:ػػنية ا يف
ف ال يف نرنيا فمثؿ (انب اإل:ااع فيو  راثفد أسست يل  مراصاات خاصة مف لقة :ط:ي ة اثمناف 

 اآلفدت رظ رفو اثمااية راث:يئةح رمف ىنا ان:ثقت مبنلة اث: ث اث اثد مف خالؿ اال(ا:ة يل  اثفساؤؿ 
 ل:ػػنية اثم ػػػما ية ثرا(يات اث:يرت اث:ماااية اثف اثية ؟ ية ث صاثمقا :ات اثما ىد 
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(ماثيات اث:ػػنية فنفسب ى ه اثا اسة أىميفيا نرنيا فسلط اث رب يل   : أهمية البحث والحاجة إليه
د فسيـ إث   ٍا ما :فقايـ صر ة ف اًل يف  ثؾ في  اث  اؽ  اثم ػػػما ية ثرا(يات اث:يرت اث:ماااية اثف اثية  فد

ر:ناب يل  ما فقاـ ف: ز اث ا(ة ثل: ث اث اثد نرنو يقاـ من(زًا م  فيًا ث لو يف اث ياة اثب :ية فد اث  اؽح 
 يسيـ فد ف  يؼ اثاا سيف راث:ا ثيف فد م(اؿ اث ما ة :ما سيقامو مف م لرمات يف ى ا اثمر رعح

  ح:ػػنية اثم ػػػما ية ثرا(يات اث:يرت اث:ماااية اثف اثيةل ية ث صاثمقا :ات اث ف  ؼ هدف البحث: 
  ة ح  ٜٜٓٔ – ٕٜٓٔيف اا اث: ث :اثماة اثزمنية    أراًل ت اث ارا اثزمانية ت  حدود البحث:

 :مااا -ثانيًا ت اث ارا اثمنانية ت اث  اؽ   
 حزا ة اثثقافة اث  ااية اث:يرت اث:ماااية اثف اثية راث ائاة اث  ر ثاثثًات اث ارا اثمر ريية ت    

 ت الجمالية -أ :تحديد المصطمحات
 ة صاة فل ظ فد األبياب رف: ث فد اثنا  س ر ا ر  احٔ 
ة إ اى اثقيـ اثثالث اثفد فؤثؼ م: ث اثقيـ اث ليا رىد ينا اثمثاثييف صاة اائمة فد ط:ي ة االبياب ٕ 

ا:ي ًا فد  افو ح :ص ؼ اثنظ  يف ظ رؼ مف  ر:اثفاثد ىد ثا:فة الففمي  ريص:ح اثبدب (مياًل فد  افو أر
يصا  اث نـ   ريل  ين  ى ا ي ى اثط:ي يرف أف  اث(ماؿة اصطال ا ف ا فت يليو م(مرية مف اثنا  

 مانر    مفأث يف :ظ رفيـ ر:اثفاثد ينرف اث نـ :(ماؿ اثبدب أر ايمِو مخفلاًا :اخفالؼ مف يصا  اث نـ
 ححة ٕٙ  ص ٖٜٛٔا: اىيـ   
نزية مثاثية ف: ث فد اثخلايات اثفبنيلية   ثالنفاج األا:د راثاند رفخفزؿ (ميت يناص  ىد "  ةراث(ماثي

اث مؿ فد (ماثيافِو راإلىفماـ :اثمقايي  اث(ماثية :مض اثنظ  يف اث(رانب االخالاية   انطالاًا مف مقرثة   
 حة ٕٙ يلرش   س يا   صاثاف ثلاف ة"

إ( ائيػػا :أنيػػات م(مػػرع األ نػػاـ االسػػفطيقية راثفػػد فن نػػ  :(ميػػت أنبػػطة  ري ػػ ؼ اث:ا ػػث األ: ػػاا اث(ماثيػػة    
ن ناسيا فد فف اث ما ةح  االنساف اث(ماثية  ات اثخ: ة اثمسفماة مف اثراات را 

اث:يت اث  ااد اثفقلياث ىرية مثؿ ي  ثاث اث:ماااث اثسنند :يتريقصا :و اث ت ــ البيت البغدادي التراثي ب
 ح رمنيا اث اصمة :مااا م افظات اث  اؽاث ث الزاؿ اائما فد 

 المبحث االول :) المرجعيات الحضارية والفكرية لمبيت البغدادي (.
ي فت اث  ا ة اث  ااية أبنااًل ياياة مف اثانرف ري:  مخفلؼ رسائؿ اثفناي   رمف ىنا (اب فميز           

يف اث  ا ات فد اثب ؽ ىر فنرنيا اثمخفلاة  -فد :اايفيا-ى ه اث  ا ة رفا اىا  رث ؿ أىـ ما يميزىا فنيًا 
  رث ا ثـ فسفطت اث  ا ات اثم(ار ة اثصمرا أماـ ارة فأثي ىا فاناف ت أماميا رفناغمت مت اثمف قؽ مف 
من(زافيا فد اث  اؽح رناف ثلاف اث  ااد اثقايـ فأثي  را ح يل  اثم(ار  رف:اى ى ا مف خالؿ اث ما ة 

  اثطيف راث (  رسن ارؿ ا ابة اث ما ة اثفا يخية ريالافيا :اث:يت اث:ماااث راألخفاـ راثاخا  راث ا  يل
  :رصايا من(زًا فنيًا ال يمنف إغااثو أر اثفقليؿ مف أىميفو ح

ي (ت فا يخ اث:يرت اث:ماااية االصيلة اث  اث صر  اثقايمة ثل  ا ات اثسرم ية راالناية راث:ا:لية         
 ا اثنمط مف اث:يرت اسفخاـ فد اث صر  االسالمية اثمخفلاة رمف  منيا اص  راآلبر ية  نما اف مايرـ ى
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إْ  اسفق ت فد ى ه اث:الا   ينّ ا اث  اؽ ميا اث  ا ات ر  االخي   ر:يرت سام اب فد ييا اثم فصـ :اهللح
 رىـ مف أسيا ر(اب مف : اىـ  ب رب ياياة  مخفلاة  من   اثقاـ   رأرث  ى ه اثب رب ىـ اثسرم يرف 

  راف سرم   ناث  ب راا أاامرا   ا ة أخ ى  فد اثمنطقة  اثرسط    رىـ مف أصؿ سامد   األناايرف
ثـ األبر يرف  ري فت  :اسـ  :الا :ا:ؿ   رأنا  امفز(فا  : ا  ق:ة  رفنار:فا  فييا اث نـ  رر ات  اثمنطقة  

ا :: ض  ألنيـ سننرا سياًل را اًا *اث يف سننرا اثمناطؽ اثبماثية   راا أث ت   ا ات ى ه اثب رب :  ي
 ةٜٔ صٜٙٚٔ اثمص ث  نماؿ ارف اف فاصليـ مرانت ط:ي ية ح    

فاثظ رؼ اثط:ي ية يل  ى ه األ ض اث سر:ية اثمسفرية   أيطت ف صة  ثند ينرف اثطمدة        
 ا:ا  اثفد غلات   ثصناية اثطرب  اثل:فة اث ث ي ا  اثمااة األساسية  فد اث:ناب فبيارا منيا اثقصر  راثم

  ٜٓٛٔبم  اثايف فا    رآخ رف  :اثطا:رؽ ا يانا  نما اسف مؿ فد اث:ناب   اثقصب  راثس ؼ ر( رع اثنخيؿح
 ة  ٜٖ ص

  ران ناسافو فد اث:نية اثان ية ثل  ا ة اث  ااية اثقايمة   اا  فنال ظ اف اثار  اثاايؿ ثل رامؿ اث:يئية      
نريا مف اثقلؽ اثميفافيزيقد راث ث    ؿ اثان  مف اث لرؿ اثنس:ية ن ر األ ناـ أنس:ت اثساينرثر(ية اثسرم ية 

اثمطلقة مما أنس:ت صر ة اثمميب اثال م ئد   ر ا فايال فد :نية اثاف راثان  اثسرم ث   اث ث ر(ا فد 
أر(ات فأريالت األسطر ة   ال ثمثؿ ى ه اثمال:سات   رننفي(ة ثفقا:ؿ األ ااا فد األنظمة اث:يئية اثط:ي ية   

 ةٕ٘-ٕٗ صٕٗٓٓزىي  صا ب  ح ثؤلسطر ة اث قلية اثسرم ية فاايليا اث(اثد فد اثم فرى اثان ث

نما نانت مفمي ة  مف  نة  مفطر ة  :اسفم ا          يصاـ يلد فلـ ي را  اث ياة  ثا:فة  رمسفق ة  را 
:سيط فو  يل  اثط:ي ة  اثفد  ة  فاد م  لة اثم(فمت  اث:اائد ثـ يب    اإلنساف  : ا ٖٙ صٜٜٛٔ بن 

ف يط  :و  رثـ يناصؿ  يف ياثـ  اث يراف  فنؿ ا:يلة  نانت  ف يا  أصليا  إث  ر ش  ما أر طي  ار سمنة   
رثي  مف ا:يؿ اثصافة اف اثملرؾ اثقاماب  أطلقرا يل  أناسيـ  أسماب : ض اث يرانات ناثخ رؼ  راث ق ب 

ا فالبد اثنظاـ اثق:لد ناف : ض اإلثية  يصر  يل  بنؿ  يرانات ار  رغي ة  ر ف  فد اث صر  اثمفأخ ة  : 
 ةٖٗ ص  ٕٜٚٔطير ح  ن يـ ف ح  

إف اثاف اث  ااد اثقايـ :بنؿ ياـ راث ما ة  ص ًا  ما ناف ثيا أف ففطر  رففنرع ثرال اثرظائؼ اثاينية       
ا ة إث  اثصاة اثاينية اثطاغية يل  اثاف اث  ااد ر:اإلمناف اإلب   راث قائا اثمقاسة  رر(را نظاـ األثرىة اثمفم نزة

اثقايـ  رى ا ما فاس ه اثمباىا اث ما ية ر: رز يناص  يما ية ياياة يمنف فميزىا :ر رح مثؿ را(يات اثم ا:ا 
اثفد ظي ت فد يص  اثر ناب ر(ماة نص   رظي ت أبناؿ مخفلاة أل:راب اثم ا:ا   نما ظي ت مباىا فمثؿ 

ابيو   رىناؾ مباىا نال ظ فييا أنرايًا مف ااة فد اثانانيف راثم ا:ح   اثفد نانت مر(راة فد  ظائ  اثم :ا رمر 
اثم ا:ا  نما ظي ت اثزار ات أي ًا   رظي ت فد األخفاـ أنراع مف ااة مف اثمقايا راثن اسد رىد مخفلاة 

أبناؿ  امزة ثآلثية اث(اث  فرايا   :اخفالؼ اثاف ات اثزمنية  رمباىا ي رش اآلثية رمقاياىا اثفد فنرف أ يانًا :
ف اثاف اث  ااد اثقايـ ناف فنًا ملفزمًا  خا  ًا إث  مفطل:ات اثايف راثسياسة   أث ثلارثة رث ثؾ ناف :ر(و ياـ  را 

 فنًا  سميًا رثي  فنًا ف ايًا ح
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اف اإلثو اثخاص   سب  أث اث لماب ف :  يف فن ة اثسمر  راث لر  اث فن ة اث:يت اثسمارث  من  راثزار ة     
سراب ناف   ينا اثنزرؿ مف اثسماب    رىد مف أىـ ميزات  اثم :ا  اث  ااد  اثقايـ اف اسـ اث  اسميف مفصليف 

فد اث:ناب ار فد اثماية ريطلؽ  يل  ا اىما اثم :ا اث لرث  اثزار ةة رىد ص ح ما ج فصاياث ي لره م :ا 
ب يؼ ظي  فيو اإلثو إث  اثنا  ثسماع اثصلراتح  ىر اثمناف اث ث ي    راألخ   اثم :ا األ  د ة

رنانت اثزار ة فد سرم  مسفطيلة  اثبنؿ رفف نب مف ثالث ط:قات مفصاغ ة         ةٕٛ  صٕٜٛٔيرسؼ 
                      ح  رففر ت اثط:قات  من  فة إث  اثر اب  ف  يفاح ث:ناب سلـ مف اإلماـ فصؿ :يف اثط:قات

رففميز م ا:ا  اث  اؽ اثقايمة  :فخطيطيا  اثخاص  را: ز ما ثزار ة ن(ا اثم :ا  األ  دةح راث  (انب  ا       
رن ثؾ ر(را م  اب فد  اثفد  ير(ا فد صا ىا  انو  رىر مر ت فمثاؿ اإلثو  ةفد اثفخطيط ىر اث ( ة اثمقاس

 (   رم افؽ  أخ ى صا  اث ( ة   رفد خا ج اثيينؿ ير(ا  سا ة   طرثية ار مسف   ةة منبرفة    رثيا 
 ثقا :نيت اثم ا:ا  فد (ميت األارا  :اثل:ف  رثي  :األ(  اثمبرث   ر ثؾ فقايسا  ثي ه اثمااة  ر اثفد نانت  
من   اثقايـ  اثمااة األسا  ث:ناب اثم ا:ا  راا غطيت  اث(ا اف اثخا (ية :طل ات راخالت   اما اثمااخؿ  ففنرف  

مصا   ب يؼ يرسؼ ب  غائ ا  :نس:ة  اث  اث(اا يف اثراا يف يل  (انية   :بنؿ اخالت  مفن  ة  ف( ؿ  اث:ا
ري ف:   اثم :ا اثنلسد ة راث ث بيا يل  أيماة   خمة  مت مم ات م ما يو   :طل افو  ة٘ٛ-ٕٛسا:ؽ  ص

 ة ٖٚبم  اثايف فا   راخ رف  مصا  سا:ؽ  ص ح راخالفو  اثاينر ية اثمميزة

ثؼ مف ياة أاساـ   ىد سنف اثملؾ  راثقسـ اث سمد  راثمل قات  رناف اثاناب  اما اثقصر   فنانت ففأ       
ىر اث(زب اثم نزث  األساسد ثنؿ يما ة رىر مفست ينافح يليو نؿ اثم ؼ  رىر مر(را  ف  فد اثمنزؿ اث افايند 

 راا أزاات ايمة اث:سيط  راث ث يطا:ؽ  اثمنزؿ اإلسالمد  اث ث  يقـر يل  االىفماـ :اثااخؿ راالنافاح يليو 
 ةٖٓ صٕٚٓٓ اثماثند  ا:يلةاثقص  فا ي(يا  إث   (انب اثم :ا   ف  اناصال فد  اثماينة األبر ية ح 

ث(ا األبر يرف راث:ا:ليرف  اث  ط يقة  اثفسقيؼ :األ(   ث:ناب اثسقرؼ راث ف:ات فرؽ  اثاف ات مثؿ :را:ة         
ف فنز مف اث(ان:يف يل  (اا يف  مفقا:ليف   خميف  يبفا ة :بنؿ ار  نصؼ اائ ث  ار نصؼ :ي رث  ث

فااايا ثلافت  اث(ان:د ثي ه األارا   ار اث قرا  راف أااـ ما رصؿ أثينا مف ط يقة اثفسقيؼ :اث قرا نانت :اائية 
اثف نيب رثننيا م:نية يل  نا  اثقرايا اثم ما ية اثفد فط:ؽ أآلف  نما ي (ح : ض اث:ا ثيف فن ة :ناب األارا  

  ةٚٚٔ  صٕٜٛٔب يؼ يرسؼ    راث قرا  اث  اثط يقة اثمسف ملة فد :ناب :يرت اثقصب  فد اث(نرب اث  اؽ
 حث ا ين ا منبأ  اث قرا اثاائ ية فد اث  اؽ 

مفن  ة  رر اات ىناسية    يل  بنؿ نائنات اسطر يةف:زخ فة را(يات أ:نيفيا اثفد ففأثؼ مف ر اات       
  اثم ف:ط :مايـر اثملنية  األ(  اثمز(ج اتثياأة اث  ش ف رث يل  را ا مف أيظـ فنقاي  اثفد زينت اثم:اند 

فاألب(ا  فا ية م ر ة  ات اث ؤر  اث لزرنية يسنا إف يزا مفراصال مف نخيؿ رىر م لؽ فرؽ إف يز أخ  السرا 
نخلة ىد  مز اث ياة اات  راثم ن  اث مزث  ثلزخ فة نليا  فاثب( ة راثيف( اثخط  يل  امفااا ب يط  مزيف :ر  

م لقفاف  فرؽ األسرا   مز اث اثـ اثسالد  اث ث ففا(  منو اث ياة   رفد ى ا ي(ل  اثملؾ مف :ت يل  اث  ش  
 مزاف (ايااف ثل ياة راثمرت يل  (ا اف  :را:ة يبفا  ىما  اث (ؿ نما راسفخاـ  ألنو  امد  اث ياة  رم(ااىا  
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ما اثميبخرش   ىر اث يراف  اثفنيف  ثرصؼ  إثي مز اث ياة  رصايؽ اإلنساف    فاث (ؿ اث اثـ  اثسالد     ة را 
ة راما األثراف  اثفد اسفخامت  فنانت  ات   مرز طقرسية  فاثلرف  ٕٗٗمر فنات  انطرف  مصا  سا:ؽ ص

   األسرا  يمثؿ  اث اثـ اثسالد راأل م  يمثؿ األ ض  ر اثلرف األز ؽ  يمثؿ اثسماب ر اث ى:د يمثؿ  اثبم ح 
                           ح ةٓ٘  صٜٜٜٔاثمازث  ا ما (راث  ب الف 

:ا:ؿ  :سيطة اثمظي   مفآثاة  ارف إث ف قيا بنلد  رثنف يمنف  ف:ييف  م ارالت   اث:ا:لييف  :يرتفاغلب      
اثسماب  : يث إل ااب  اثف قيا  اثمقف ف :ر(را فاصيالت م ما ية  مف خالؿ   إنياب اثنفلة  فد افصاثيا  :خط 

نما  ينرف :بنؿ  م رى ه  اثم اث(ة فخلؽ  إنياب  :ص يا مق:رال  مت ف  ج   ال ينرف :بنؿ خط مسفقيـ  را 
ة راف م اث(ة افصاؿ اثنفلة  :خط اثسماب ٚٙ  صٜٜٛٔ يصاـ يلد بن  اثا اب رفثي  ف بيقا اريا م و ة 

                                                 ح    :يت اث:ماااثفد األ:نية  اث:ا:لية ن(اىا :ر رح  فد اث

ر:اثم د ااما فد مفا: ة :نية اث:يت اث:ماااث رصرال اث  ما ا افو االسالـ يل  اث ما ة اثقايمة نال ظ       
 اف اثايف اث(ايا اث ث ا(فاح اثمنطقة اث(م افية اث  :ية فد ب:و اث(زي ة اث  :ية راثمم ب اث  :د رف اياا اث  اؽ

ف اث قياة اث(اياة اثقت :ظالثيا يل  اث قلية اث  :ية اثمسلمة   راخفلات اث ؤية اث  اث ياة  ارا اثا اسة   نال ظ ا
 يمرما راث ما ة يل  ر(و اثخصرص ح

فاثم:ن  اثمفمثؿ   اراًل ت فد انافػاح اال:ػنية يل  اثاناب اثرسطد راثنظ  اث  اثااخؿ راث ث ي :  فد (انب  
ف طػ:ي ة اث ػياة اال(فػمايية راثظ رؼ اثمناخية   ريفمثؿ ثانيًا ت فد نرف اثخا ج يلد اثا اب مف (ػران:و ي

اثااخلػد اىػمية مػف  يػث اثم اث(ات اثزخ فية :االسفناا اثػ  م ايػي  فصميميػة ففنػاسب رمفطل:ات اثم(فمت 
 االسالمد ح 

ناثم :ت راثمسػفطيؿ :نسػػب ما رسة ( لت مف   ظمة منفاثيناسية اثري فما اث:يت االسالمد يل  االبناؿ       
اف اث:ناب اثم ما ث االسالمد يمثؿ انفقاالت   نية مسفم ة فد ر منظرمة ف فما االيقايية   ننؿ اث ما ة االسالمية 

ئ اث ا ة يئ اث ا ة اث ىنية نما فيياالف(اىات االفقية راث أسية رفخ ت ثلنس:ة اث ى:ية فيد ناثسمارنية   في
 ة ح ٓٚ صٜٛٛٔ:ص ية "  ا: اىيـ اث

رط أت يل  أسلرب اث ما ة فد :مااا خالؿ فف ة اث ب ينيات مف اثق ف اثما د : ض اثفطر ات أىميا         
اسفخااـ اثماخؿ اثمخفص  اث  الب اثاا  :ااًل مف اثماخؿ اثطريؿ اثملفرث راسفخامت اثب:ا:يؾ ثلفسقيؼ رايفماا 

ة : يث فف اما اثبرا ع مت :  يا ر: ثؾ ان س  ييا األزاة اثصمي ة   راا اثنمط اث ايث فد فخطيط اثم ل
فسمت فف ة اثثالثينيات :فأث  اثنمط اث:ماااث فد زخ فة اثرا(يات :اثنمط األر :د رخاصة فد با ع اث بيا ا

ث رش" ربا ع أ:د نؤا  إال إف اثم ما  اث  ااد :اأ اثفر(و اث  خصائص م لية نما أثمد اثاناب اثااخلد"ا
راص:ح غ فة ففسـ :اثس ة : ا فسقياو رأص: ت  ايقة اثاا  فد اثقسـ اثخلاد يل  األغلبححأما فف ة اثخمسينات 

اث ث نا  رخطط ثل ايا مف اثمبا يت اث يرية اثفد ما زاثت اائمة  ٜٓ٘ٔفقا فميزت :فأسي  م(ل  االيما  ياـ 
  ف  اآلفح ٜٛ٘ٔفناي  اثمبا يت اثفد ثـ فنا  من  ياـ رف اثة اث  يرمنا ى اححح فد  يف ثـ فط أ اّية :اا ة ث

:اث راة اث  ا: ز رااات فرثيؽ اث ااثة اثم ما ية فد اث  اؽ نبي  اث  اثسنرات اثفد س:قت اث  ب ر          
:مااا  –اث اثمية األرث  راثفد فمثلت :فأثي ات مب رع اطا  اثب ؽ اثس يت راث ث اسفياؼ ما سنة  ايا : ثيف 
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فح اث:اب اماـ اخرؿ اثفقنيات اثم :ية فد اث:ناب راسفخااـ ما اات م ما ية رخامات (اياة غي  مف ا ؼ  يث ف
يلييا رمنيا اث ايا  اثبيلمافة اث ث ايف:  رافيا  اًل س  يًا ألسلرب  اث قااةة اثمنس(مة مت اثطا:رؽ اثخ اسانة 

ر  فد ط ائؽ رخامات اث:ناب ففح م(ااًل ثلم:اا ة ى ا اثفط   اثمسل ة راثمسفخامة فد اث:ناب اث  اثرات اث ا  
 األرث  فد ف  يؾ (اثية اثف اث راث ااثة فد اث ما ة اثفد ناف س(اثيا اائمًا فد اثثقافات اثم :ية ناسياححح

: ا ا فالؿ اث  اؽ مف ا:ؿ : يطانيا ففح اث:اب أماـ مبا نة : ض اثم ما ييف االننليز ثفناي  : ض اثمبا يت 
 رم فمايف يل  "أسطرات" اث  فة مف اث:نائيف اثم لييف حمسف ينيف 
راا ناف ثرالاة اثما سة اثم ما ية اث  ااية ف صة ثلفراصؿ اث  ا ث مت ف(ا ب اث اثـ مف خالؿ اثا اسة         

ـة ٜ٘ٔٔاثيناسية اثم ما ية فد : يطانيا راث ث نقؿ اثم ما ية اث  ااية اث  طر  (ايا فناف (يؿ يالرث  
ة نراة اث ااثة راثفطري  السلرب اث:ناب ٜٗٔٔة رم ما صاثح منية  ٖٜٚٔ-ٖٜٔٔيلد مظلـر   رما ت

اث  ااد اث ايثح ثـ أيقب ى ه اثنرن:ة مف اثم اثيف اثم:اييف نرن:ة اخ ى مف اثميناسيف رأ: زىـ اثانفر  
 ـحٖٜٙٔـ ر اـز نامؽ ٖٜ٘ٔـ رأ ما مخفا  ا: اىيـ ٕٜٙٔ ف ت اث(اا (د 

                             
  لمبحث الثانيا

 البيت البغدادي التراثي:
 يبفي  اث:يت اث:ماااث :ف اا م افقو رفنيايا ثل رامؿ اثط:ي ية رى ه اثم افؽ ىدت     

رىر :اب ن:ي  مصنرع مف اثخبب اثمصقرؿ   فد األياله مط اة م انية  صر ة  اـة  اث:اب اثخا (دت  -ٔ
  اثبلش   ألنيا ف اظ يل    مفو رفمنح سنانو نريًا مف االسفق ا رف ا األ:راب مف   ر يات اثمسنف 

ف نػػػاف زر(ػػػًا فاييػػػا    ة٘٘ٔ  صٜٙٛٔيلػػػد    رففنػػػرف ىػػػ ه األ:ػػػراب مػػػف اط ػػػة را ػػػاة فيػػػد فػػػ اة را 
رفف ػػػػ ؾ ىػػػػ ه :راسػػػػطة صػػػػنا ة إمػػػػا مػػػػف اث (ػػػػ  ر:  ػػػػيا ة ٙ  صٕٛٓٓ يلػػػػد اث يػػػػا ث     مصػػػػ اياف

خب:ية ىر   ايا رياـ مقارمفيا ثلظ رؼ اث(رية  ر(ات اماـ صخ ية  رث ؿ اثس:ب فد فلؼ األ:راب اث
األ:راب مصط:ة  اثا(ةة أر ما فسم  :اث ف:ة رىد ف:ن  أماـ نؿ :اب اا  رفنرف يااة ايل  مف مسفرى 

رثمنػت  ةٖٔ  صٕٓٓٓ خليػؿ   سػف  اثز نػاند   رفنرف مالصقة ثل:اب ر ثؾ ثل(لر  يلييػا   اثبا عح
فميزت اثار  اث:ماااية :بنؿ خاص راث  اايػة  حةٕٖٔ اثاينر ث   ص  سنفاخرؿ األمطا  إث  ااخؿ اثم

 :بنؿ ياـ :مميزات ياياة  فللار  أ:راب خب:ية مفينة يملػؽ يلييػا مػف اثخػا ج :صػاائح اث: رنػز األصػا 
 ح حةٜٖٙىػ   صٖٗٓٔ اآلثرسد  م مرا بن ث   

اثمنبػرفة  اث ػرشة اثفػد ففرسػط اثػاا   ي:لػ  طرثػو يػاة امفػا   يػؤاث اثػ  اث:ا ػة   اثم(ازت مم   ػيؽ  -ٕ
راػػا ايفػػاات اث رائػػؿ اث:مااايػػة اف فصػػنت سػػفا ا مػػف اثقمػػاش  :ػػ اةة فػػد :اايػػة اثم(ػػاز ثمػػ ض اثسػػف  مػػف يػػيف 

 ا:ػػػر اثاػػػ ج  اثم يػػػبح رفػػػد منفصػػػؼ اثم(ػػػاز ريلػػػ  اثيمػػػيف فنػػػرف :ػػػاب غ فػػػة اث ػػػيرؼ رفسػػػم   ايػػػره خانػػػةة
ح اف اثم(ػػاز ال يػػؤاث إثػػ  اثانػػاب ار اث ػػرش م:ابػػ ة :ػػؿ ةٕٕٖاألصػػ:ياند  يلػػد :ػػف اث سػػيف  األغػػاند  ص 

يرصػؿ إثػػ    :ػػة م : ػػة راث  :ػة إثػػ   اىػػة  رفلػػؾ فػؤاث إثػػ  فنػػاب  ثػػؾ  فػ  ال يػػفمنف أث يػػا:  خػػا (د اف 
ح اف ازر ا  اثمػااخؿ ثػو مػا  ةٕٕٖ ا:ر اثا ج األص:ياند  يلد :ف اث سػيف  األغػاند  ص  ي ى ااخؿ اث:يت
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بػب اثم نػـر راثمػزيف  رينرف سقاو مف اثخ   فو ف  ض فناب اثاا  مف  ر اب اثزااؽي:  ه  يث يمنت :راسط
 :زخا ؼ رنقرش (ميلةح

 

 
 
رىد غ فة ن:ي ة فد اثطا:ؽ اثثاند مف اث:يت ففنرف مف ثالثة (ا اف  إما اث ا:ت فير ي:ػا ة يػف  األ سدت -ٖ

ف ر:أخبػاب منقربػة :نقبػات ي :يػة (ميلػة را(ية مف اثب:ا:يؾ فطؿ يل  فناب اثاا  رفنرف مزينة :ز(اج ملػر 
حرفقا:ليػػا فػػد اثطػػا:ؽ اثسػػالد غ فػػة فسػػم    اثػػايره خانػػوة  فبػػيا فػػد ةٖٗ األنصػػا ث  ميػػاث  مػػراث  ص 

صا  اث:يت أر :اثق ب منو أر فد (:ية م(ار ة ثو رى ه م ػاة ثػنا  اثمػ ض ح ففميػز اثم فػة  اال سػدة :نثػ ة 
:نقػرش ي :يػة   ريصػ ا اثييػا :راسػطة سػلـ خػاص رثيػا م فػؽ  ػد ب:ا:ينيا اثم الة :خبب م ار  رمنقػرش 

رمنػػاف خػػاص ثفييئػػة اثبػػاث راثقيػػرة  ثيػػا سػػطح منبػػرؼ ثل(لػػر  صػػياا ح  صػػر ة  اػػـ ة أمػػا ااخػػؿ اثم فػػة 
 فف(مليا زخا ؼ ىناسية رخاصة اثسقؼ رثيا مراا ثلنا  نما ثيا ماخؿ ىرائد  :ااني ةح

اب اث:يػػت  اث:ا ػػة اثمنبػػرفة ار اثانػػاب اثػػ ث يفرسػػط اثػػاا   رفنػػرف فنػػاب اث:يػػت   اث ػػرشة ت ريقصػػا :انػػ   -ٖ
 مسا فو مافر ة يل  نؿ اثم ؼ اثم يط :وح 

    
ري ػػا  اث ػػرشة مػػف اىػػـ ماػػ اات اث:يػػت اث:مػػاااث اثقػػايـح  نػػ ت اثمصػػاا  اثف اثيػػة اثم ما يػػة أىميػػة اثانػػاب ار 

اثم ما ية اثمفميزة  يػث نػاف اثانػاب م  رفػًا منػ  يصػر   :ا ه مف أىـ اثمصاا :ايف اث رش فد فخطيط اث:يت
مف اثنا ية اثفخطيطية اف:ت اثم ما  رمن  ااػاـ اث صػر  نظامػا حةٖٔ  صٜٜٔٔ  ميا  ي:ا اث زيز     اايمة

ااث رن(مؿ ما ي ققو اث رش فد اث:يت اث:ماح خاصا  ارؿ مف خالثو م اث(ة اثظ رؼ اثمناخية اثم يطة :و 
 :ما يلدت

فرزيت اث  نػة ثم افػؽ اث:يػت رايصػاؿ اثيػراب راث ػرب إثػ  ااخلػو فصػ ف اثػاا  ىػر مصػا  اثيػراب راثنػر    -ٔ
 حةٕٓٓ  ص ٜ٘ٚٔ مر فنات  انطراف  ثم افؽ اثاا  رغ فو

أف اسف ماؿ اثاناب اا ث:ت :خاصة ن ؿ مناخد ثم اث(ة اثظ رؼ اث:يئية اث ا ة فير يسػايا يلػ  خاػض   حٕ
 اثسػػلطاند   ة :سػػ:ب اثظػػالؿ اثناف(ػػة يػػف فقا:ػػؿ أ ػػاليو راف فلطيػػؼ اث(ػػر راثفيريػػة فنػػرف ارف فلرثاث ػػ ا  
 ح حة ٜٛ  ص ٜ٘ٛٔ خاثا  
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راا اسفخاـ اثاناب ار اث رش فد ففح اثنراف  راثمطػالت ثؤل(ن ػة ثصػ ر:ة فف يػا يلػ  اثبػرا ع اثخا (يػة   حٖ
 ح ةٜٓاثا   ص اثسلطاند  خ:ا (ة نافية ثلفيرية راإل ابة راإلطالؿ

  اث(انب اال(فمايد اث ث ي ققو اث رش ألنو ي ا اثمناف اثما ؿ اث ث ف(فمت فيو اث ائلة ح  حٗ
يسايا اثاناب ار اث رش يل  فخايػؼ اث ر ػاب مػف اثنا يػة اث:يئيػة رفلطيػؼ (ػر اثمسػنف :راسػطة نػافر ة  ح٘

 ؾ اسػػـ منػػو :ػػارف ف:لػػيط را  ا نػػاف اث ػػرش راسػػ ا يفػػح حةٗٛ  ص ٜٜٛٔ :ينسػػد  يايػػؼ  فر ػػت فػػد رسطو
  ح ري فب فيو  ايقة  :ق(ةة صمي ة فز ع :األب(ا 

غػػ ؼ اثنػػرـت ينػػرف يػػااىا  سػػب مسػػا ة اث:يػػت  ريػػاا اث رائػػؿ اثفػػد فسػػنف ىػػ ا اث:يػػت  ينػػاـ فييػػا إفػػ اا   -ٗ
 اثاا   بنؿ  اـة اث ائلة ر رييـ فد فصؿ اثبفاب اث:ا اح  بنؿ  اـةأما فد اثصيؼ فانيـ ينامرف يل  سطح

يقػػػت يػػػااة يلػػػ  يمػػػيف اثانػػػاب ريفسػػػت ثمسػػػا ة مفرسػػػطة  راػػػا ينػػػرف مافر ػػػا يلػػػ  يسػػػا  اثانػػػاب  اثمطػػػ:خت  -٘
 اإليرافح 

 
االيرافت رىر مناف (لر  اث ائلة ار اث يرؼ اثمق :يف مف األاا ب رينرف :ناب اإليراف اائما يل  ثالثػة  -ٙ

ال ي فػرث يلػ  إيػراف ال ي ػا اا  ثلسػنف رال فػاؿ  أيماة مف اثخبب  راث مرا يسم   اثاننةةح أف اث:يت اثػ ث
 ح ةٖٗ  ص ٜٛٛٔ يثماف  م ما يل  منانة ساننيو اثماثية

ت ناف ألنث  اث:يرت اث:ماااية س اايب مت اخفالؼ فد اثسػ ة راث مػؽح راثسػ ااب ينػرف ف ػت  اثس ااب  -ٚ 
  حةٕ٘  صٜ٘ٚٔ اثاير(د  س يا  اثطا:ؽ اال  د  رينزؿ اثيو يف ط يؽ ست ار س:ت ا (ات 

ريأرث اث  اثس ااب اف اا اث ائلة فد فصؿ اثصيؼ : ا اثم اب ثلقيلرثػة  أمػا سػقؼ اثسػ ااب فنانػت يلػ  بػنؿ 
  ٜٜٙٔ (ػػراا  مصػػطاد  رثلسػػ ااب نرافػػ  فطػػؿ يلػػ  صػػ ف اثػػاا  ثمػػ ض اثفيريػػة راثنر    أا:يػػة ريقػػااات

 حةٕٚٔص
 اث:ػػااة ف نػػد اثيػػرابح راث:ػػااني  ممػػ  ىػػرائد فػػا:ت    رىػػد نلمػػة فا سػػية  *ة رفػػد اثسػػ ااب مػػا يسػػم   اث:ػػااني ة

ثلس ااب ي مؿ يل  ف: يا اثس ااب يف ط يؽ (لب اثيراب مف اثسطح اث اثد مف خالؿ فف ات خاصػة ف فاػت 
 يف مسفرى اثسطح رفنفيد :مناف  ينا اثس اابح 

 

                                 
اصػػػطالح فػػػا   م ػػػ ب م نػػػب مػػػف  سػػػ اة أث :ػػػا ا رمػػػف  أبة أث مػػػاب  اثفػػػرن(د  م مػػػا  اثم (ػػػـ اثػػػ ى:د فا سػػػد ي :ػػػد  اا  اثماليػػػيف   :يػػػ رت    *ة

 حٖٖٗة  صٜٛٙٔ
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يسػػمح :راػػرؼ بػػخص  ىػػد ي:ػػا ة يػػف غ فػػو صػػمي ة فقػػت فػػد اثطػػا:ؽ اث لػػرث ا فاػػاع سػػقايا ال اثنابػػنافت -ٚ
 ي:ػػا  م فػػاؿ  رفسػػفخاـ ىػػ ه اثم فػػة ث اػػظ االف بػػة اثزائػػاة ر ا(ػػات اث:يػػت اثفػػد فسػػفخاـ فقػػط فػػد اثمناسػػ:ات

 ححةٕٜٔ  ص ٖاث(راا   ج
اثبنابيؿت رىر اثمناف اث ث يطّؿ يل  اثط يؽ رينرف :مثا:ة امفااا ا افد ثمسا ة اثاا   صر ة  اـ ة   -ٜ

ت   يػػػػث يف لقػػػػرف  ػػػػرؿ اثسػػػػمار  رصػػػػينية اثسػػػػفنانات ثبػػػػ ب اثبػػػػاث : ػػػػا رف قػػػػا فيػػػػو اا  نػػػػارة اىػػػػؿ اث:يػػػػ
رثلبنابيؿ مف  يث اثفنرينات غ فة فطؿ يل  األزاة اث ػيقة :راسػطة بػ:ا:يؾ خبػ:ية :ػا زة ن نصػ   اثم ابح

 خليػؿ  سػف  اثز نػاند    م ما ث ىاـ  راف فبا:يت : ػض اثبػدب مػت اثمبػ :ية فػد : ػض األاطػا  األخػ ى
 ح  ةٚٗـ   ص ٕٔٓٓ
غ فػة صػمي ة فػد اثسػطح غاث:ػا مػا فنػرف م(ػار ة ثل:يفرنػة ف(مػت فييػا االف بػة صػ:ا ا  :يت اثا اشت -ٓٔ    

 ث اظيا مف أب ة اثبم  راثم:ا  ري اا ف بيا مساب  رىنا أبي  إث  أف ى ه اثم فة فسفخاـ صيااح
ث مػاـ رفنػرف أ  ػية اث مػاـ ريفأثؼ مف غ ففيف أ ااىما خا (ية فسم  اثمنزع  راثثانية ىد ا اث ماـت  -ٔٔ

  ممطاة أما :اثم م  أر :اثقي  : يث ال يمنف ثبخص اف ياخليا رىر  افد اثقاميفح
 

 لثالمبحث الثا
 االسس الجمالية والفنية في العمارة البغدادية :ــ   

ىات اث ياح اف اثم ما  اث:ماااث  ناف أرؿ ما ي مؿ :و ينا فبييا اث:يت اث:ماااث  ف ييف مراات راف(ا       
راثبم  ثينرف : ياا يف اثف  ض ثمرا(ية اثبم  فد فصؿ اثصيؼ ر: ياًا يف سمرـ اث ياح فد اثصيؼ  
(اياًل مف (ا اف اث:يت اثااخلية سمينة ثند ال ففأث  :أب ة اثبم   رثـ فنف اث(ا اف اثااخلية سمينة مثؿ 

  ما ىد يليو :اثااخؿ ثند ال ففأث  :أب ة اثبم 
اثنراف  اث يقة فد اثب:ا:يؾ اثفد زيف ر صت :يا م(اميت مف اثم ايا اثملرنة  رر ت اثز(اج اا اسفخاـ ر   

ر( ؿ مف سقرؼ اثم فة ياثية ثند فسمح   ر:أثراف مفنرية رغامقة :مية فخايؼ  اة   ا ة اثبم  صياًا 
اثبم  رفزيا مف    ثند ال ففس ب اثييا اب ة :فاليب اثيراب رن ثؾ ر ت اث:ناؤرف يل  اثب:ا:يؾ اثخا (ية

ثمقارمة  مت اثطيف اثا بدؽ ر اثطا:ر راث(ص ر اث:ناب فد راسف مؿ اثم ما     اث  ا ة فد اث:يت
 ة ٖٕص  ٕٚٓٓ االنصا ث اث  ا ةح

رمف اثم  رؼ اف اث:يرت اثقايمة نانت منبرفة مما ناف يسايا يل  اخرؿ اثيراب اث  أ (اب اث:يت        
رى ه خاصة :اثفيرية  ة:ااني   ىاما ا ة:ااني ات  ر(را ياة مالاؼ ىرائية ثفميي  رف:ايؿ اثيراب اث  (انب 

  راثبنابيؿ اثف(ميلية رىد ب:ا:يؾ زخ فية رنانت    راسف ملرا ثلظالؿ اثب:ا:يؾ اثخب:ية اثصمي ة اثط:ي ية
اث  ا ة اث:يرت اث:ماااية اثقايمة فصمـ مف طا:ؽ ار أنث   فاثطا:ؽ اث لرث ينرف مف اثخبب راثخبب ياقا 

 ةٖٖصٕٚٓٓ االنصا ث اثصيؼ فد رىر اثمناف اثلطيؼ ةاثس ااب مت ر(را 



 تطوير المدنفي الفن والتكنولوجيا إضاءة معرفية مؤتمر                                                            8102نيسان 
 

 

533 
 

راا أنث  اثم ما  اث:ماااث مف اسفخااـ اثخبب ثل ا مف فقل:ات ا (ة اث  ا ة فد ااخؿ اثاا حح نما          
ف اثااخؿ اسفخاـ اثز(اج اثمف اا األثراف ثفلطيؼ أب ة اثبم  ينا م ر ىا ااخؿ اثم ؼ نما ( ؿ اسمًا م

مخصصًا ثل يرؼ رآخ  ألف اا اث ائلة رأ يانًا اسمًا ثلمط:خ رآخ  ثالصط:ؿح رناف اثطا:رؽ اثمااة األساسية 
فد :ناب اث ما ة اث:ماااية ث اـ فرف  اث (  نما فد بماؿ اث  اؽ راا أ:اع اثم ما  اث:ماااث فد اسفن:اط 

إ: از ى ه األبناؿ اث(ماثية فد أسلرب  فبنيالت (ماثية فد را(يات :ناب اثطا:رؽ رفخصص ياا فد
 اث(ؼ ايـة   نما اسفخااـ اآل(  فد صياغة أنراع مف اث قرا اثمسفاي ة راثما::ة راثفد نرنت مت اثطا:رؽ 
مق نصات  ائ ة الفقؼ ينا  ا اثزخ فة اثفن ي:ية :ؿ ف(ارزفيا اث  ايف:ا ىا (زبًا مف (ملة اإل:اايات 

ياة اإلنبائية ر(ماثية اثفبنيؿ حأما اثسقرؼ اثفد أايمت يل  األيماة   اثم ما ية اثفد (م ت :يف اثرظ
فنانت ماافيا االساسية اثخببححح راا ا:فن  اثم ما  اث  ااد اسفخااـ أساثيب ف اثة فد مراا اثسقرؼ ثمنت 

اث ث  مياه األمطا  مف اثناا  اث  ااخؿ اثاا  راثمفمثلة فد خلط اثطيف :قبر  أغلاة م صرؿ اث ز رسيقانو
يسم  م ليًا  اث:رهة ار اثس:ر ة اثمخلرط :اث ماا راث ث أث:ت فايلية اسفخاامو ثخاة رزنو رياـ ناا يفو راا ه 

 ف ملو رنرنو مااة يازثة ثلصرت راث  ا ة ر :ما ينرف ى ا فقلياا اايماح

 تحوالت البنية المعمارية لمبيوت البغدادية
را أف اثيػػا ح رثيػػا مر ػػ يا ر: ػػاىا اثفػػا يخدح راثمسػػنف :ايف:ػػا ه اث مػػا ة صػػ ح   ػػا ث ثيػػا أف اثيػػا ر ا      

ا ا اثظراى  اثم ما ية ح فانو فاث  من  اثقاـ راليزاؿ :اثفمي ات اثان يةح ر يػث اف االخيػ ة اثػ ت يلػ  اثمسػنف 
ننؿ ريلػ  يمليػة انفػاج منظرمػة اثبػنؿ اثخػا (د  رنفي(ػة ث ػاـ فػرف  ا اسػة ف: ػث فػد اثفطػر  اثػ ث  صػؿ 

 اػا راثنظ يػات اثا اسػات اغلػب اف ثبػنؿ اثخػا (د ثلمسػنف فػد :مػااا خػالؿ اثقػ ف اث بػ يف ا(مػاال  فػد ا
 فػد فاسػي  اثرا ػا اث امػؿ راخفيػا  يرامػؿ  يػاة اثم قػا :ػيف اثفقػاطت ير ػح اثمسنف بنؿ أف ف(اىلت  قيقة

 اثا اسةح  ريليػو  ؽ  ا ية فسف – ا(فمايية ظاى ة  افيا : ا مخفلاة ىد فف ات ي:  اثبنؿ فد اثمفمي ات
األخػ ى  اث رامػؿ أمػا   اثمسػنف فمييػ  بػنؿ فػد األساسػية اث رامػؿ اث  ػا ية ىػد – اال(فماييػة اثقػرى فنػرف

 اثبػنؿ يمليػة فطػر  فقسػيـ فػـ : ثيػة رألغػ اض   ة ٕ  ثانريػة يرامػؿ   ىػد ةاثفقنيػة – االنبػائية –  اث:يئيػة
  . فا يخية م ا ؿ ياة إث  رفمي ه
 ةٗثل:يتح   اثبنلية :اث(رانب اثمفخصصة رأ: ز مميزافو يقا ثنؿ مر(ز ط ح يأفد رفيما

 األرؿ راثثاند  صر ة  اـةت اث قايف
 فد ى يف اث قايف :االفدت ثلمسنف اثبنلية فميزت اثخصائص

                                 
(2)

 .55المصدر السابق، ص 
(4)

 كل يي  للهودسيي  المعمارييي ، العراق يي  المجليي  بحييم مورييىر، ،  ، عكرميي  نييدي ، عبييد الييرح   – حسيي   قاسيي  بريييتا  ، فهميي  

 العريري ، خيل  الرير  بغيدا  ف  للب ت المعماري الحم د، التطىر عبد فائت ، ، الب روت 2006الجامع  التكوىلىج  ،  الهودس ،

 2002بغدا ،  جامع  الهودس ، كل   ، رسال  ماجست ر،2992،  بغدا  جامع  كل   الهودس ،  كتىراه، وح اطر
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 م ليػة رمسػفر اة أغل:يػا اث:نػاب مػراا -ٕ. ثلمسػنف اثبػنؿ اثخػا (د فنػريف فػد م لقػة ىيانػؿ اسػفخااـ -ٔ
  . فزيينية رأساثيب مراا اسفخااـ خالؿ مف اثمااخؿ أ: از -ٖرخببةح  م ااف

      
 : اثثاثث  صر ة  اـة اث قا

 فد ى ا اث قا :االفدت ثلمسنف اثبنلية اثخصائص فميزت
 راالنفظاـح اثفناسب م:اائ : رز -ٖح اثم لية اثمراا اسفخااـ - ٕح اثرا(ية فد اث:اثنرنات : رز -ٔ

 تاث ا:ت اث قا
 فد ى ا اث قا :االفدت ثلمسنف اثبنلية خصائصاث فميزت

  ايثػة رمػراا م ليػة أسػفخااـ مػراا -ٕ. اثبػا ع يلػ  (ػاا ث ف نيػب يػف ي:ػا ة اثخػا (د اثبػنؿ -ٔ
 ن:افيةح رزخا ؼ أيماة مف غ :ية رفااصيؿ اثب فات -ٖنرنن يتةح 

 ح راثساا  اثخام  اث قا
 فدتفد ى يف اث قايف :اال ثلمسنف اثبنلية اثخصائص فميزت

 اث:سػاطة -ٖثل ػيرؼةح ثل ائلػة رمػاخؿ  مػاخؿ اثمػااخؿ ف ػاا -ٕح اثمسػقؼ اثنػ اج اث ايقػة  ر(ػرا -ٔ
 اثز(ا(ية راثمسا ات ثاف اتا رن:  اثزخ فية يف راال:ف اا

 فد ى ا اث قا :االفدت ثلمسنف اثبنلية اثخصائص فميزتت اثسا:ت اث قا 
 اث:نػاب فػد اث ايثػة اثفننرثر(يػة اسػفخااـ -ٖ . ايقػةاث مػت رفااصػيلو :اثسػياج االىفمػاـ -ٕحاث:سػاطة -ٔ

 راألص:اغح راألثراف اثنرنن يفية راثمب:نات
 فد ى ا اث قا :االفدت ثلمسنف اثبنلية اثخصائص فميزت :اثثامف اث قا
 راث ناصػ  األبػناؿ اسػفخااـ -ٕح مخفلاػة ر:ػأثراف اثسػمنفد اثطػا:رؽ مثػؿ (ايػاة مػراا اسػفخااـ -ٔ

 حاث:ساطة يل  فأنيااث -ٖحاثنرنن يفية
 فد ى ا اث قا :االفدت ثلمسنف اثبنلية اثخصائص فميزتت  اثفاست اث قا
 اثفقلياث اث:ماااث اث:يت مف مأخر ة أساسية يناص  اسفخااـ إيااة مثؿ اثفا يخية اث ناص  فأريؿ ايااة -ٔ

 االف(اىػات فػد اث(ػ أةر   ا اثمقيػ فػد اث(ػ أة -ٖح  بػنليا فػد اث( يئػة اثنفلريػة اثفبنيالت -ٕح مماي ة :ط يقة
 ةاثمفااخلة اثمزرية اثمن :ات 
 نظػ ث إطػا  رطػ ح ا اسػفيا فسػفايد مخفلاػة :م ا ػؿ مػ ت :مػااا فػد اثمسػنف را(يػات أففػ س:ؽ رنظ ا ثما 

ثلمنظرمػة  اثمربػ ات اىػـ يمثػؿ راثػ ثاانػاه  ال ػظ .اث الاػة  ات األا:يػات فنػارؿ خػالؿ مػف يسػفري:يا يػاـ
 حاث ب يف اثق ف خالؿ :مااا فد اث  ااد سنفاثرا(ية ثلم اثبنلية

 
 -الدراسات السابقة :
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(ام ة  -ا اسة اث:ي رفد   فائز ناظـ "فطر  اث:يت اث:ماااث"  ساثة ما(سفي  مقامة اث  نلية اثانرف اث(ميلة
 حٕٜٜٔ:مااا    

يفط ؽ اث: ث إث  مسي ة اثفطر  اثم ما ية ثل:يت فد :مااا خالؿ اث قرا اثثمانية األرث  مف اثق ف اث ب يف  
 مااصؿ -راثف نيز يل  اثمؤث ات اث  ا ية راال(فمايية حفيفنارؿ اثفطر  اثم ما ث ثل:يت   مف خالؿت

  فر(و اث:ناب راثفبنيؿ اثف :ي ثح داث الاة :يف اثااخؿ راثخا ج  اث الاة :يف اثا ابات راثفنطيؽ اثرظيا
اثف نيز يل  اث  اث  ا ة اثم :ية ريالافنا :يا خالؿ ى ه اث قرا رف ليؿ صيمة  ا اسفورينال ظ يل  

االفصاؿ :يا راالن زاؿ ينيا ي:  ما يطلؽ يليو اث: ث  اثلقاب راال:ف اا اث  ا ث :يف اث  ا ة اثمر(راة فد 
نمطًا را اًا مف األ:نية  اث:يتة فد اث ما ة اث  ااية  خاصة :ماااة ا اسة رؿ اثفنافر  :مااا راث  ا ة اثم :يةةح

 ي:  فف ة  ثمانية يقراة  رمف خالؿ ا اسة اثمؤث ات اث  ا ية راال(فمايية فقطح
 

  الفصل الثالث
 إجراءات البحث
 ػاسػػػة اثمفمثػػػؿ :ػػػسػػػفخاـ اث:ا ػػػث اثمػػػنيج اثرصػػػادم اثا اسػػػة اثمسػػػ ية :ميػػػة ف قيػػػؽ ىػػػاؼ اثا  ا ت مػػػنيج اث: ػػػث

 حةل:ػػنية اثم ػػػما ية ثرا(يات اث:يرت اث:ماااية اثف اثيةاثمقا :ات اث  ا ية ث ف  ؼ 
اثم ما يػة  (ماثيػات اث:نيػة : ػث اثا اسػة اث مليػة فػد اثمف:ػت اثقيػا  اسػلرب ايفمػا تريينفػو  م(فمػت اث: ػث

 راثػ :ط اثمقا نػة خػالؿ مػف  ثػؾ ريػفـ. تاث ينػا را(يػات ف ليػؿ خالؿ مفاث:يرت اث:ماااية اثف اثية    ثرا(يات
 فػد (ماثيػات فلػؾ اال:نيػة  اي ػاح يػفـ إ  . اثف ليػؿ خػالؿ مػف إثييػا اثرصػرؿ يػفـ اثفػد ثلم لرمػات راثفاسػي 
ح رسرؼ يفـ اف:اع اثخطرات اثفاثية ث: ػث مر ػرع فطػر   قرا اثمفراثية اث فد اثمسانف :يف را(يات اث الاات

 تية ثرا(يات اث:يرت اث:ماااية اثف اثية (ماثيات اث:ػػنية اثم ػػػما  
 ة راثفد فـ (م يا مف خالؿ اث مؿ اثميااند٘-ٔل قرا مف ثاثمسانف  را(يات ي ض نما ج  - أ

 يينةة ح ٘فد ى ا اث: ث ر:م اؿ نمر ج ثنؿ يقا  أث أف م(مؿ اث ينات 
مػػػت ف ايػػػا أنماطيػػػا اثبػػػنلية اثمر(ػػػراة فػػػد را(يػػػات اث قػػػرا اثمػػػ نر ة أيػػػاله  راث ناصػػػ  ف ايػػػا اث الاػػػات  - ب

رفاصػػيالفيا ح راػػا فمػػت اثا اسػػة اث مليػػة يلػػ  اثرا(يػػات األماميػػة اثفػػد فػػـ ف ليليػػا رفقػػًا ثماػػ اات اثفط:يػػؽ 
اثمر  ة ح أما :اثنس:ة إث  ط يقػة (مػت اث ينػات اثفػد فمػت اإلبػا ة إثييػا فقػا فػـ ايفمػاا يينػات ثمسػانف 

ة اثصػ ر:ة فػد فػرفي  اث ينػات اث بػرائية مػف أمانػة فمثؿ ما اات اثظاى ة اثفد فػـ : ثيػا ح نمػا فػـ مال ظػ
:مػػاااح   ثلظػػ رؼ اث اثيػػة ة ح ر:اثفػػاثد فػػاف اث ينػػة اثمخفػػا ة ىػػد يينػػة منفبػػ ة يلػػ  منػػاطؽ ماينػػة :مػػااا 

 اثمخفلاة ح األنث  مالئمًة رامنانية السفنباؼ اثفطر  اث اصؿ فد را(يات اثسنف مف خالثيا ح
(ماثيػػػات اث:ػػػػػنية اثم ػػػػػػما ية اااة : ثػػػة  اثمفمثلػػػة :ف ليػػػؿ اثم فػػػرى ثف ػػػ ؼ  اث:ا ػػػث :نػػػابايفمػػػا  : أداة البحـــث

 مسف ينا :اثا اسات اثسا:قة راا:يات االخفصاصح ثرا(يات اث:يرت اث:ماااية اثف اثية
 ح فد ف: ي  صاؽ االااة يفما اث:ا ث صاؽ اثم فرىا : صدق األداة
 ا ث ط يقة اثف(زئة اثنصايةح سفخاـ اث:اثلفأنا مف ث:ات االااة  : ثبات األداة
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 ـ اث:ا ث :فط:يؽ االااة يل  يينة : ثة :مية ف لييا راثرصرؿ اث  اثنفائجحاا : تطبيق االداة
 
 
 
 

 عينة البحث:نماذج تحميل 
  ٜٕٜٔػػ ٜٓٓٔ اث قايف األرؿ راثثاند ةٔػػ نمر ج اث ينة  اـ ٔ

 االفدتفميزت اثخصائص اثبنلية ثرا(ية اثمسنف فد ى يف اث قايف :
 اسفخااـ ىيانؿ م لقة فد فنريف اثبنؿ اثخا (د ثلمسنف ح -ٔ
 مراا اث:ناب أغل:يا م لية رمسفر اة  م ااف رخببةح -ٕ
 أ: از اثمااخؿ مف خالؿ اسفخااـ مراا رأساثيب فزيينية ح  -ٖ

ت يف نانت را(يات :يرت فلؾ اثاف ة انث  ف(ليا رر ر ا نرنيا االا ب اث  ييف اثمباىا نرنيا اسفمن
اثسا ة اثخا (ية  اث رشة راثسياج اثخا (د راثمم  راث:اب اث ئيسة   فناف اثمنزؿ مف اثخا ج يقت يل   افة 
اثزااؽ  اث ناة   ث ا نانت را(يفو يل  فما  :اثمفلقد اثمف رؽ   ث ثؾ ناف ىناؾ اىفماـ مفميز :فلؾ اثرا(ية 

ية راالم  مف لؽ :امنانية صا ب اثاا  رس فو رماى مف نا ية اخفيا  اثب:ا:يؾ راال:راب خاصة اث:اب اث ئيس
:اثمفرف  اثم لد مف اخباب رم ااف رغي   ثؾ النو ثـ فنف  :و ثفزريؽ منزثو رزيااة (ماثيفو اا  اثمسفطاع 

ىناؾ نراف  مافر ة ما :يف اثم ب رما يمفلؾ مف فقنيات ر:يف اثب ؽ   ث ثؾ ايفما يل  اثمنفج اثم لد :بنؿ 
 ن:ي   
رنانت اثبنابيؿ اثفد ف ا اث(زب االنث  (ماثية فد را(ية اث:يت ي:ا ة يف نفربات ر: رزات فظي  فد       

اثطا:ؽ االرؿ فقط ثم ض فص يح بنؿ اثطا:ؽ اال  د غي  اثمف(ان  اث  بنؿ مف(ان   ث زرايا اائمة  
ا ( ؿ : ض ى ه ر:اثفاثد  فص يح غ ؼ اثطا:ؽ ناسو اث  غ ؼ  ات ا الع مفرازية رمف اماة  رى ا مم

اث: رزات  ات ابناؿ غ ي:ة مثؿ اسناف اثمنبا ح رميمة اثبنابيؿ  اظ (ا اف اثطا:ؽ اال  د مف اب ة 
 .اثبم  اث ا ة فد اثصيؼ

فصنت اثبنابيؿ مف اثخبب ر ثؾ ثفخايؼ اثرزف يل  اث(ا اف اثمقصراة فد اثطا:ؽ اال  دح ث ا          
م ات :ا زة يل  بنؿ  :اثنرفة يل  اث(اا  مطلة يل  اثاناب اثفد ثيا ن ى اف اثبنابيؿ مف اثخا ج فرازنيا م

يمؿ اثبنابيؿ ناسيا فد اثصيؼ  اما فد اثبفاب  فف افظ يل  اثم ؼ رب:ا:ينيا اثمطلة يل  اثاناب مف 
نرف اث(ماؿ ال يا ؾ  رى ا نرع مف اثفنيؼ اث(ماثد اث:ايث ثل ا ة راثس ااة راثمف ة .اب ة اثبم  راثمط 

ا ر سب   :ؿ يمنف اا انو  سيا مف خالؿ اث سا  :و رفلمسو راثب ر  فيو يل  انو ال :ا مف :ص ي
 اثف اطد م و راسفب ا ه ح
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ففنرف يااة مف اثنرع اثمنزثؽ يمرايا ثفالفد ف: ي  اسـ  فد فلؾ اثم  لة     اما ب:ا:يؾ اثبنابيؿ          
ناسيا  راثفد نانت اثمنا  اثر يا ثنظ  نساب اثاا     رثص ر:ة ف بيا  رخاصة :(انب اثب:ا:يؾ  مف اثم فة

رى ا مما ( ليا  ات زخا ؼ مب:نة ثمنت اثما ة فد اثط يؽ مف اثف  ؼ يل  اثبخص اثناظ  ار اث(اث  
 .:اثق ب منيا

رمف نا ية اثمقيا    فاف اث(رانب اث(زئية اثمف لقة :اال(زاب   ىد انسانية  ريل  اثمسفرى اثنلد      
سانية اثنؿ   ي:  اثم اناة االنسانية اثرايية فد مناف ربنؿ رغ  ية اث:يت اث:ماااث  ريناا فف قؽ ان

فف:سط اث(رانب اثيناسية يل  اثمسفرى اثنلد   فد  يف فنرف اال(زاب م:نية :يناسية ياثية   ثـ فطلد 
اد اطت اثل:ف راثفد اث:يرت فد ى ه اثم  لة :االثراف اثزاىية راافص  اثمنزؿ يل  اثمالط اث(صد اث ث يخ

 فاخؿ فد :ناب اث:يتح

ثـ فنف :يرت اث قايف االرؿ راثثاند مفناظ ة يل  مسفرى اثرا(يات   
رثـ ف اط اث:يرت :أسي(ة خا (ية   رنانت نس:ة اثافح صمي ة    رناف 
اث:يت ي:ار ننفلة را اة    ف  :اى اث:يت منملقا :سيطا خاثد مف 

ف:ار :اثاخامة اثن:ي ة   راافص  اثمنزؿ  اثف قيا راالنافاح   ر:ب:ا:يؾ ال
يل  ماخؿ را ا  رطا:ؽ را ا   ر:ات يليو اثصالاة راثفماسنف 
رايفما :بنؿ ن:ي  فد ا ااب اث(رانب اث(ماثية يل  اثط:ي ة اثساننة 
غي  اثمف ااة   رنانت اثنفؿ اث:نائية غي  اثمف اصة اا من ت اث:يت 

ث رب نثي ا فد ا ااب اثطا:ت اث:ساطة راثفرا ت   رثـ ي مؿ اثظؿ را
 اث(ماثد ح  

   0393ــ0391:الثالث  ( العقد2ــ نموذج العينة رقم)2

 فد ى ا اث قا :االفدت ثلمسنف اثبنلية اثخصائص فميزت
  . اثرا(ية فد اث:اثنرنات : رز -ٔ
 ح اثم لية اثمراا اسفخااـ -ٕ
 راالنفظاـح اثفناسب م:اائ : رز -ٖ

اث نثيػػػ ا فػػػد ىػػػ ا اث قػػػا يػػػف سػػػا:قيو مػػػف اث قػػػايف االرؿ راثثػػػاند مػػػف نا يػػػة اثرا(يػػػة ثػػػـ يخفلػػػؼ اث:يػػػت اث:مػػػاا
نانت اػا ظيػ ت رط:ي فيا اث:نائية راث(ماثية نرنيا اطلت م:اب ة يل  زااؽ اثم لة ارف  را(ز ف ن    ن ثؾ 
ـ :اث(انػب اثفزينػد اب طة مف اثزخ فة اثمفناظ ة   ففناغـ مت ط:ي ة اثمنزؿ اثمفناسػ:ة راثمفنػاظ ة   مػت االىفمػا

رف ليؽ اثث يات اث(اا ية غي  اثمفاثية راثمػزراة :مصػا  االنػا ة اثػ ث يا ػؿ ف لػو ينػاما ي ػؿ اثظػالـ   ريمنػف 
 صػػػا (انػػػب (مػػػاثد آخػػػ  يف لػػػؽ :اثرا(يػػػة فػػػد اث قػػػا اثثاثػػػث   رىػػػر ف:طػػػيف رفمليػػػؼ اثرا(يػػػة :مػػػااة اث (ػػػ  

اثمنػػزؿ اثفػػد :ػ زت فييػػا اث:اثنرنػات الرؿ مػػ ة نانػػ ة  اثن انيػتة مػػف ا(ػؿ ا ػػااب (ماثيػػة ر(ا :يػة يلػػ  را(يػة 



 تطوير المدنفي الفن والتكنولوجيا إضاءة معرفية مؤتمر                                                            8102نيسان 
 

 

533 
 

يمنف اثقرؿ انيا مف االفنا  اثمسفر اة راثاخيلة يل  اث:يػت اث:مػاااث رثنػف 
ثيسػػت مػػػف اثنبػػاز ثفلقػػػد :ظالثيػػػا سػػل:ا يلػػػ  را(يػػػة اثمنػػزؿ   :ػػػؿ ا ػػػافت 
يليو  رنقا ر لية (اياة مميزة ثينرف اث:يت اث:ماااث غي  من زؿ فماما يف 

 حثثقافة اث اثمية  ا  ة ا
رمػػف نا يػػة اثمقيػػا    فػػاف اث(رانػػب اث(زئيػػة اثمف لقػػة :ػػاال(زاب   ىػػد     

انسػػػػػانية  ريلػػػػػ  اثمسػػػػػفرى اثنلػػػػػد فف قػػػػػؽ انسػػػػػانية اثنػػػػػؿ   ي:ػػػػػ  اثم انػػػػػاة 
االنسانية اثرايية فػد منػاف ربػنؿ رغ  ػية اث:يػت اث:مػاااث  رينػاا فف:سػط 

فنػرف اال(ػزاب م:نيػة :يناسػية ياثيػة   طلػد اث:يػت فػد ىػ ه  اث(رانب اثيناسية يل  اثمسفرى اثنلد   فد  ػيف
 اثم  لة :االثراف اثزاىية راافص  اثمنزؿ يل  ثرف را اح

  0393ــ0391الرابع ( العقد9ــ نموذج العينة رقم)9
 فد ى ا اث قا :االفدت ثلمسنف اثبنلية اثخصائص فميزت

 . اثبا ع يل  (اا ث ف نيب يف ي:ا ة اثخا (د اثبنؿ -ٔ
 نرنن يتةح   ايثة رمراا م لية أسفخااـ مراا -ٕ
 ن:افيةح رزخا ؼ أيماة مف غ :ية رفااصيؿ اثب فات -ٖ

فميػػػػزت را(يػػػػة اث:يػػػػت اث:مػػػػاااث ثيػػػػ ه اثافػػػػ ة   :ػػػػ ات اثميػػػػزات اثسػػػػا:قة 
راثمف لقػػػة :ػػػاث: رز اثم:ابػػػ  يلػػػ  اثبػػػا ع رايفنػػػاؽ (ن:ػػػة اث صػػػيؼ ارف 

 نػػد اف اث:يػت اث:مػػاااث ر(ػرا سػا ة ار (ػػاا  خػا (د   رثنػػف ىػ ا ال ي
مػػػف  يػػػث بػػػنؿ ر(ماثيػػػة اثرا(يػػػة ثػػػـ يخفلػػػؼ   يلػػػ  اث نػػػ  مػػػف  ثػػػؾ 

فػد م  لػة اال : ينيػات مػف اثقػ ف اثمنصػـ     فػوفمامػا فقػا اخفلاػت را(ي
زخا ؼ اثن:افية ر :ما نانت زخا ؼ اال ا:سؾ اا اـ االيماة راث مف  يث

 اا زينت را(يات : ض اثم:اند ح
  فاف اث(رانب اث(زئية اثمف لقة :اال(زاب   ىد انسانية  ريل  اثمسفرى اثنلد فف قػؽ  رمف نا ية اثمقيا     

راثمقصػرا اثم يػا  االنسػاند اثػ ث يفمفػت :ػو اثمنػزؿ نرنػو يفمابػ  راث غ:ػة فػد اثسػنف :ػو يلػ  انسانية اثنؿ   
ناسية يل  اثمسػفرى مناف ربنؿ رغ  ية اث:يت اث:ماااث  ريناا فف:سط اث(رانب اثيرفؽ بمرثيفو ربمرثية اث

  ريػػاـ االثػراف امفػاز :ف ػاا اث:يػت فػد ىػػ ه اثم  لػة ر اثنلػد   فػد  ػيف فنػرف اال(ػزاب م:نيػػة :يناسػية ياثيػة   
 حيل  ثرف را ا   اافصاال
   0363ــ0391والسادس خامسال ين( العقد9رقم) العينة نموذجا ــ9
 تفد ى يف اث قايف :االفد ثلمسنف اثبنلية اثخصائص فميزت   

 ح اثمسقؼ اثن اج اث ايقة  ر(را -ٔ
 ثل يرؼةح ثل ائلة رماخؿ  ماخؿ اثمااخؿ ف اا -ٕ
 حاثز(ا(ية راثمسا ات ثاف اتا رن:  اثزخ فية يف راال:ف اا اث:ساطة -ٖ
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ط:ي ػػػة اثرا(يػػػة ا يػػػب اثبػػػ:و مػػػف اث قػػػا اثػػػ ث سػػػ:قو مػػػت : ػػػض االخفالفػػػات   ػػػؿ اث:يػػػت اث:مػػػاااث مػػػف  يػػػث
ط:ي ة اثب فات اث:ا زة مف اث:يػت راثفػد ال فنػاا فنػرف ناثبنابػيؿ اثم فػااة   اث(رى ية اثمف لقة : اا االيماة ر 

 ف ال يف االىفماـ :انث  مف را(ية ثلمنزؿ ثند ففيح ف صة ثلمفلقد :اثفزرا مف انث  مف (ية ح
 ر(ت رالرؿ م ة اثػ  انملػؽ اثانػاب اثرسػطد اثمافػرح ثيمسػد ف ػاب  راثسفينيات ثـ اف م  لة اثخمسينيات     
رؿ" اث ائلػػة مػػت افصػػاؿ م:ابػػ  :اثمػػاخؿ  رظيػػر  اث ايقػػة فػػد اث(يػػة اث(ان:يػػة أر افصػػاؿ م:ابػػ  :اثمػػاخؿ  "ىػػ

رظير  اث ايقة فد اث(يػة اث(ان:يػة أر اثخلايػة نأ ػا اثا ػابات اثمنبػرفة ث ناصػ  اث:يػت اثسػنند  ثػـ ثيػؤاث 
رسػػطد  ػػمف اط ػػة األ ض  نػػؿ  ثػػؾ إثػػ  األنمػػر ج اثمفنامػػؿ اثػػ ث يمنػػف إ(مػػاؿ يناصػػ ه اثفنرينيػػة :فرايػػت

م ػػػاط :اثمسػػػا ات اثخ ػػػ اب مػػػف (ميػػػت اث(يػػػات  أيلػػػ  منسػػػر:ًا مػػػف مسػػػفرى اثبػػػا ع  رأنثػػػ  انافا ػػػًا يليػػػو  
رفرظيػػػؼ يناصػػػ  زخ فيػػػة رفنميليػػػة يايػػػاة  ي ػػػرا أنث ىػػػا :م ( يفػػػو ثثقافػػػات ر  ػػػا ات غيػػػ  م ليػػػة   مػػػت 

اثااة اث اثية راث: ايػة فػد اإلن(ػاز فرازييػا   فيػة االافصا  يل  اثطا:رؽ نمااة إنبائيػة رنيائية :اإل افة إث  
مػػاى ة رصػػن ة  ا اػػة ثل ناصػػ  اثفنميليػػة ثلرا(يػػة   مثػػؿ األ:ػػراب راثنرافػػ  راثسػػيا(اتح ريمنػػف ثلمػػ ب أف يفػػا:ت 

رمػف  ح ثؾ "اثفػا ج اثفنريند" نمػا أسمينػاه :صػر ة ملمرسػة رراا يػة 
:ػػػاال(زاب   ىػػػد نا يػػػة اثمقيػػػا    فػػػاف اث(رانػػػب اث(زئيػػػة اثمف لقػػػة 

انسانية  ريل  اثمسفرى اثنلد فف قؽ انسانية اثنؿ   ي:  اثم انػاة 
االنسانية اثرايية فد مناف ربنؿ رغ  ية اث:يػت اث:مػاااث  رينػاا 
فف:سػػط اث(رانػػػب اثيناسػػػية يلػػػ  اثمسػػػفرى اثنلػػػد   فػػػد  ػػػيف فنػػػرف 
اال(ػػػػزاب م:نيػػػػة :يناسػػػػية ياثيػػػػة   طلػػػػد اث:يػػػػت فػػػػد ىػػػػ ه اثم  لػػػػة 

 ثزاىية راافص  اثمنزؿ يل  ثرف را اح:االثراف ا
ثـ فنف :يرت اث قا اثخمسيند راثسفيند مفناظ ة يل  مسفرى اثرا(يات   رثـ فف ل  :أسي(ة خا (ية   رنانت 
نس:ة اثافح   رااصػا االناػ اج رف امػد اطػ اؼ اث:يػت ياثيػة  رنػاف اث:يػت ي:ػار ننفلػة مفنػاث ة حرىيمنػت اال(ػزاب 

:ػاى اث:يػت مناف ػا ر:بػنؿ يػاؿ  ي:لػ  مػف اثف قيػا راالنافػاح مػا ي( ػؿ اثنػاظ  فػد  يل  اثنؿ اثمفنامؿ    فػ 
  يايػاةخؿ المنػزؿ مػارثاثاىبة   راص: ت اثب:ا:يؾ :اثاخامة اثن:ي ة  سب ما نانت يليو مف ايػااا نثيػ ة   

ة يلػػ  يليػػو اثصػػالاة راثفماسػػنف رايفمػػا :بػػنؿ ن:يػػ  فػػد ا ػػااب اث(رانػػب اث(ماثيػػرثػػـ ف:ػػار ا:ػػؽ   ر طيػػاة ر 
اثظػػؿ  نػػافاػػا اىػػات اث:يػػت اال:يػػة اثنافيػػة    ر اننػػة اثمف ػػااة   رنانػػت اثنفػػؿ اث:نائيػػة اثم اثمناف ػػة اثط:ي ػػة 
 نثي ا فد ا ااب اثطا:ت اث(ماثد ح   ي مالف راث رب

  0393ــ0391السابع ( العقد9ــ نموذج العينة رقم)9  
 فد ى ا اث قا :االفدت ثلمسنف اثبنلية اثخصائص فميزت
 ح:ساطةاث -ٔ
  .اث ايقة مت رفااصيلو :اثسياج االىفماـ -ٕ

اثفزريقات اثزخ فيػة ر راألثػراف راألصػ:اغح اثنرنن يفيػة راثمبػ:نات اث:نػاب فػد اث ايثػة اثفننرثر(يػة اسػفخااـ -ٖ
اث(ميلة راث ائ ة يل  را(يات رمااخؿ اث:يرت مثؿ اثفز(يج   اثػ ث ىػر ي:ػا ة يػف نقػرش مخفلاػة فػد أبػناثيا 
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سفيا ر:بنؿ فط ث يخلب األث:ابحاا طليػت : ػض سػقرؼ اث:يػرت :ط:قػة مز((ػة   :ينمػا زينػت رأنماطيا رىنا
اث(ػػا اف راأل:ػػراب :اطػػا ات م : ػػة رمسػػفطيلة رمثلثػػة ر:مق نصػػات رم  (ػػات (صػػية ال فػػزاؿ ف ػػفاظ :(ماثيفيػػا 

 ه اثم  لػة اػا اث  (انػب ان سػا  اثبنابػيؿ راالنفاػاب :اثبػ:ا:يؾ اثخبػ:ية اثمطلػة يلػ  اثبػا عح      رنانػت ىػ
فميػػزت :اث مػػؿ ينػػا فبػػييا اث:يػػت اث:مػػاااث  يلػػ  ف يػػيف مرااػػت راف(اىػػات اث يػػاح راثبػػم  ثينػػرف : يػػاا يػػف 
اثف  ض ثمرا(ية اثبم  فد فصؿ اثصػيؼ ر: يػاًا يػف سػمرـ اث يػاح فػد اثصػيؼ  (ػاياًل مػف (ػا اف اث:يػت 

مثؿ مػا ىػد :اثقا   افو ر ف اثااخلية سمينة اثخا (ية سمينة (اًا ثند ال ففأث  :أب ة اثبم   رثـ فنف اث(ا ا
م اياة ثلنلاة راثمسا ة راث(يا اثم: رؿ   يالرة يلػ  اف سػمؾ اث(ػا اف اثااخليػة ال ي نػد بػدب يليو :اثااخؿ 

 ح :اثنس:ة ثلمصمـ مف  يث ارة اث:ناب رمرا(ية اثظ رؼ اثمناخية اثخا (ية
:يا م(اميت مف اثم ايا اثملرنة  رر ت  تر ص  تد زيناثنراف  اث يقة فد اثب:ا:يؾ اثف تفقا اسفخامر       

اثز(اج ر:أثراف مفنرية رغامقة :مية فخايؼ  اة   ا ة اثبم  صياًا ر( ؿ مف سقرؼ اثم فة ياثية ثند 
اثب:ا:يؾ اثخا (ية  ثند ال ففس ب اثييا اب ة اثبم  ت طل ة :سيطة فرؽ اثيراب رن ثؾ ر   م ر فسمح :

 ح اثا بد ثمقارمة اث  ا ةر اثطا:رؾ  مثؿ ت فد اث:ناب اثخامات اثم ليةراسف مل   :يترفزيا مف اث  ا ة فد اث
رمف نا ية اثمقيا    فاف اث(رانب اث(زئية اثمف لقة :اال(زاب   ىد انسانية  ريل  اثمسفرى اثنلد فف قؽ    

ااث  ريناا فف:سط انسانية اثنؿ   ي:  اثم اناة االنسانية اثرايية فد مناف ربنؿ رغ  ية اث:يت اث:ما
اث(رانب اثيناسية يل  اثمسفرى اثنلد   فد  يف فنرف اال(زاب م:نية :يناسية ياثية   طلد اث:يت فد ى ه 

 اثم  لة :االثراف اثزاىية راافص  اثمنزؿ يل  ثرف را اح
راطئة ثـ فنف :يرت اث قا اثس: يند مفناظ ة يل  مسفرى اثرا(يات   رف لت اث:يرت :أسي(ة خا (ية  اياية 

  رنانت نس:ة اثافح   رااصا االنا اج رف امد  رفبف ؾ م و ا يانا :اثنقرش راثزخا ؼففناغـ رط:ي ة اث:يت 
اط اؼ اث:يت ياثية  رناف اث:يت ي:ار ننفلة را اة حرىيمنت اال(زاب يل  اثنؿ اثمفنامؿ    ف  :اى اث:يت 

ار :اثاخامة اثن:ي ة   راافص  اثمنزؿ يل  ماخؿ منملقا :سيطا خاثد مف اثف قيا راالنافاح   ر:ب:ا:يؾ ال ف:
را ا  رطا:ؽ را ا   ر:ات يليو اثصالاة راثفماسنف رايفما :بنؿ ن:ي  فد ا ااب اث(رانب اث(ماثية يل  
اثط:ي ة اثساننة غي  اثمف ااة   رنانت اثنفؿ اث:نائية اثمف اصة اا اىات اث:يت اال:ية اثنافية    رثـ ي مؿ 

   ا فد ا ااب اثطا:ت اث(ماثد ح اثظؿ راث رب نثي
يل  اثسقرؼ « اثم ايا» نقش يل  اثخبب ري نب اث(اـ اث ان  ف ا  ر ت اال:راب راثب:ا:يؾ فرنان       

فميزت :اثخصائص اث(ماثية   ر اآل(  اث(صد  ييا اح ينقش يل االىفماـ :اثرا(ية اثفدراأل:راب اث  (انب 
ثمانيرف اثم اثرف  اثم ما ييف اثقاماب فد يمؿ اثمسط ات فد رفاايليا مت اثظ رؼ اثمناخية ث ا (ا  ا

أيل  اثب:ا:يؾ رأ ناـ مااخؿ اث:يرت ثنا  األس:اب اثفد ناف مف ا(ليا يسف مؿ اثم ما  اث:ماااث ما يطلؽ 
 رىد ي:ا ة يف ماات خب:ية  ات زخ ؼ (ميؿ (اًاح « اث( سرنات» يليو اسـ 
اث:يت اث:ماااث نانت :ا زة رظاى ة :ػ ناص  ن:افية مثؿ األر اؽ (ية رااف م ظـ اثنقرش اثزخ فية فد        

حح  يث فباىا م ار ة يل  اخ ى فد : ض اال ياف اث  (انب  سرـمفناس:ة  ةب طأريناايا اث نب  رثيا ن
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  ن ثؾ  اثخبب راآل(  اث(صدح رىناؾ نقرش يل  اثنراف  راثب:ا:يؾ : ض منيا ط ـ رزيف :اثز(اج اثملرف
 ح فز(يج رانساب اثسقرؼ :ط:قة زخ فية (صية رخب:يةية ففـ يمل

 
 الفصل الرابع / نتائج البحث

 سي نز ى ا اث(زب مف اثاصؿ يل  ف ليؿ نفائج اثفط:يؽ اثفد اسفخلصت مف اسفما ة
 ايا  اثمفمي ات رنما يأفد ت

نساند  يل  مسفرى اثنفائج اثم ف:طة :مفمي  اثمقيا  ت أبا ت نفائج اثفط:يؽ إث  اف اثمقيا  ناف ا  -ٔ
ة ح ٜ  ٘ة ثـ أص:ح ال انساند يفصؼ :اثنص:ية فد اث قايف  ٛ  ٚ  ٘  ٗ  ٖ  ٕ  ٔاأل(زابة فد اث قا  

ة ثـ خ ج يف انسانية اثمقيا  ٛ-ٔنما انو افصؼ :انسانية اثمقيا  يل  مسفرى نؿ اثرا(ية فد اث قا 
 ةحٜ:اف(اه اثنص:ية فد اث قا  

اثيناسية ت أظي ت اثنفائج ىناسية اثبنؿ :اثنس:ة أل(زاب اثرا(ية إ افة إث  أف اثنفائج اثم ف:طة :مفمي   -ٕ
 اثبنؿ اثنلد ثلرا(ية ثـ يخ ج يف مايـر اثيناسية اثمنفظمة ح

-ٔاثنفائج اثم ف:طة :مفمي  اثفناظ  ت أ(زاب رفااصيؿ ريناص  اثرا(ية نانت مفناظ ة طرؿ اث قرا مف   -ٖ
ةح  أما اثرا(ية ننؿ فقا ٜرف مفناظ  رغي  مفناظ  م ا فد اث قا  ة ثـ خ (ت يف صاة اثفنا   ثفنٛ

 ةحٜ  ٘ةح رخ ت يف مايرـ اثفناظ  فد اث قا ٛ  ٚ    ٗ  ٖ  ٕ  ٔافصات :اثفناظ  فد اث قا   
اثنفائج اثم ف:طة :مفمي  اثافحت أبا ت اثنفائج إث  ر(را فميي ات فد نمط رنس:ة اثافح فد يقرا اثق ف  -ٗ

يما يخص نمط اثافح فقا فنرع ما :يف ففح نافج مف (ا اف راطئة اال فااع سراب نانتة أسي(ة اث ب يف ح فا
خا (ية أر سفا ةة  ر:يف فف ات سراب نانت  طا مات  :اثنرنات  رب فات أر مب:ناتة  ر:يف فز(يج ار 

 فز(يج فقطة فد ة أر ٜة  أر  فف ات + فز(يج فقطة فد اث قا  ٛ-ٗاثفد فبمليا (مي ًا ر ثؾ فد ااث قا   
  ٔةح أما نس:ة اثافح فقا ف ار ت ما :يف صمي ة رمفرسطة رن:ي ة ح فنانت صمي ة فد اث قا ٖ  ٕ  ٔاث قا 

 ةحٜ  ٛ  ٚ  ٘ة رن:ي ه فد اث قا  ٗة  رمفرسطة فد اث قا  ٖ  ٕ
  ٖ  ٕ  ٔا  اثنفائج اثم ف:طة :مفمي  ر اة اثنفلةت أظي ت اثنفائج اف اثنفلة نانت ر اة را اة فد اث ق -٘
 ةحٜة ربملت االثناف م ا فد اث قا  ٛ  ٚ  ٙ  ٘ة   ثـ :اأت :اثفانؾ فد اث قا ٗ
اثنفائج اثم ف:طة :مفمي  اثفناسب تاخفلات اثنس:ة راثفناسب ما :يف اال فاايات :بنؿ ياـ را فاايات  -ٙ

رغي  مفناس:ة فد  ة ٛ  ٚ  ٙ  ٗ  ٖ  ٕ  ٔاثنفؿ ف اياًا ح ا  نانت اال فاايات مفناس:ة فد اث قا  
ة رغي  مفناس:ة فد اث قا ٜ  ٛ   ٚ  ٙ  ٗ  ٖ  ٕ  ٔةح أما اثنفؿ فقا نانت مفناس:ة فد اث قا ٜ ٘اث قا 

 ةح٘ 
اثنفائج اثم ف:طة :مفمي  اثف اا ت اثف اا فد اثرا(ية فنرع ما :يف ثنائية  اثافح راثملؽة فد اثنفؿ راثفد  -ٚ

اثظؿ راث ربة فايما يخص اثرا(يات اثمصمفة   فقا ىيمنت سميت  :اثمصمفةة  رافسمت :ر(را م:اأ  
ة   رنانت اثرا(ية ٛ  ٚ  ٙ  ٘ة   رىيمف اثافح يل  را(يات اث قا  ٖ  ٕ  ٔاثصالاة يل  را(يات اث قا  
 ةح راا فـ اث مؿ :م:اأ اثظؿ راث رب فد اث قرا (مي ا ارف اسفثناب حٜ  ٗ(ام ة :يف االثنيف فد اث قا 
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 االستنتاجات:

االسفنفا(ات اثم ف:طة :مفمي  اثمقيا ت افصات اثم لة اث:ماااية اثفقلياية سا:قًا :صاة االنسانية فد  -ٔ
اثمقيا  فد اال:نية اثسننية راال:ف اا يف صاة اثنص:ية راثفا ا ح راا ناف اثم:   النسانية اثمقيا  ي را إث  

ا :يـ إث  ااة اثفااصيؿ رانسانيفيا  راثنا:ت مف اثان  اث  ا ث ثلم(فمت رم اراية اثفننرثر(يا آن اؾ مما  ا
يااافو رأي افو حرا ا ما ط:قنا ى ه اثصاة يل  را(يات اثمسنف آن اؾ  فن ى  ثؾ يبمؿ أ(زاب رفااصيؿ 

اثرا(ية مف (ية راثرا(ية ننؿ مف (ية أخ ى ح راا اسفم  ى ا األم  طراؿ يقرا مف اثق ف اث ب يف ثنف 
ص:ية راثفا ا مما ي ن   ثؾ ار  اثمؤث ات اثان ية اثم ي:ة ران نا  نفائ(يا يل  :اأ اثمقيا  يف(و ن ر اثن

را(يات اثمسانفح رى ا ناف : نـ مؤث  اثان  اث اثمدح اال انو  اثت : اىا ص رة :اف(اه يراة انسانية 
 اثمقيا  م ة اخ ى :اف(اه نص:يفوح

د صاة ثيا يالاة مت فن  اثم(فمت االسالمد االسفنفا(ات اثم ف:طة :مفمي  اثيناسيةت صاة اثيناسية ى -ٕ
اث ث اسفق  ىناسيفو مف م:اائ اينو رخصرصيفو اثثقافية رث ثؾ ن ى ى ه اثسمة نانت :ا زة فد را(يات 
اثمسانف فد :مااا من  اثقاـ   راسفم ت  ف  يرمنا ى ا مت ر(را  االت ثلخ رج يف ى ه اثسمة ثننيا 

 م اراة رثيست يامةح
اثم ف:طة :مفمي  اثفناظ ت اثفناظ  ىر مف اثم:اائ اثفد ثيا ا ف:اطات اينية فد فن   االسفنفا(ات -ٖ

اثم(فمت اث  ااد  رى ا اثم:اأ ن اه :بنؿ را ح فد را(يات اثمسانف فد :مااا ريل  مسفرى أ(زاب رفااصيؿ 
ااثة راث اثمية راثفد راثرا(ية ننؿح إال انو فـ اال:ف اا يف اث مؿ :ي ا اثم:اأ : ا اخرؿ فن  اث  –اثرا(ية 

اف(يت ن ر اثالم لية مما ااا را(يات اثمسانف :اال:ف اا يف فن  اثم(فمت ثـ : اىا (ابت فف ات اخفلؼ 
اث مؿ :يا فد ايفماا ى ا اثم:اأ   ففـ ايفمااه فا ة راال:ف اا ينو فا ة اخ ى : نـ اثمؤث ات اثان ية اث  ا ية 

 ح
فح ت اثافح ىر مف اثم:اائ  ات اث الاة :خصرصية اثم(فمت االسفنفا(ات اثم ف:طة :مفمي  اثا -ٗ

اال(فمايية راثفد فقرانا إث  اث الاة : ااات رأي اؼ اثم(فمت اث  ااد   رث ثؾ فاف مف اثمنطقد أف ينرف 
ألث زيااة فد نمط رنس:ة اثافح مؤب  ثزيااة اث مرمية راالنافاح ن ر اثخا ج رفقليؿ نس:ة اثخصرصية 

اثااخؿ حرمثلما ان ن  ى ا اثم:اأ يل  مخططات اثمسنف فد :مااا راث ث ناف س::و اثمؤث ات راالنمالؽ ن ر 
اثان ية اث  ا ية راال(فمايية اثخا (ية   فانو ان ن  أي ًا يل  را(يات اثمسنف   ا  نال ظ اف نمط 

مؤث ات اث قا اثان ية ح رنس:ة اثافح :اأت :االزاياا فا ي(يًا راثفنرع راثفد نانت ففنرع مف يقا إث  آخ   سب 
 اال انو :بنؿ ياـ زاات اث مرمية رالت اثخصرصية مف خالؿ زيااة اثافح فد اثرا(ية ر:أنماط  مخفلاةح 

االسفنفا(ات اثم ف:طة :مفمي  ر اة اثنفلةت  ر اانية اثنفلة مؤب  اث  ر اانية اث ائلة رفماسنيا ر:اثفاثد  -٘
ل  مسفرى نفؿ ررا(يات اثمسانف ح رنلما فاننت اثنفلة نلما فماسؾ اثم(فمت راث ث ف(سا :بنؿ را ح ي

اؿ اثفماسؾ اثان ث ثلم(فمت رأب   ثؾ فأثي  فن  اثم ب يل  اثان  اثم لد ثلم(فمت اث  ااد ح رى ا ما 
  اث فد نفؿ اثمسنف اثفد :اأت :اثفانؾ :اف(اه اثق ف اثرا ا راث ب يف ح
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اثفناسب ناثمقيا  م:ااف مفقا :اف رث ثؾ فاف االسفنفاج اث ث فـ االسفنفا(ات اثم ف:طة :مفمي  اثفناسبت  -ٙ
 اثفرصؿ إثيو فيما يخص اثمقيا  يمنف فط:يقو يل  ى ا

 اثمفمي ح
االسفنفا(ات اثم ف:طة :مفمي  اثف اات ثنائية اثملؽ راثافح ثيا يالاة :ثنائية اث اـ راثخاص رى ا يفماثؿ  -ٚ

افحح أما ثنائية اث رب راثظؿ فيد مف اثثنائيات اثفد فـ اث مؿ :يا مت ما (اب  ن ه فد اسفنفا(ات مفمي  اث
فد اثم:اند االسالمية راثمسانف اثفقلياية اث:ماااية رث ثؾ فانيا ا ف:طت :ان  اثم(فمت رأص: ت  ات 

فااييات اينية رث ثؾ فاف ايفمااىا ي ن  صاة اثم لية راال:ف اا ينيا يف(و ن ر اثالم لية ح رى ا ما  اث 
فـ اث مؿ :ي ا اثم:اأ فد اث قرا األرث  مف اثق ف اث ب يف رفـ ف(اىلو فمامًا فد اث قا اثفاست مف نا   ا 

 اثق ف حرى ا ي ند فملمؿ اثان  اثم :د رفأثي ه يل  اثمسنف را (افوح
 التوصيات:

 فد  رب ما فقاـ مف نفائج اث: ث راسفنفا(افو يرصد اث:ا ث :ما يأفدت
 يقد :يف اثان  اث  ا ث ثلم(فمت ريملية انفاج اثبنؿ  ر ة اثفطا:ؽ اث ق -ٔ

 اثرا(وة ثلمسنف راال:ف اا يف االزارا(ية فد اثان   اثبنؿ ال ي ن  اثم مرفة ح رى ا ال ي ند اثرارؼ 
مراؼ اثمفا ج ثما ي( ث مف فمي ات رف رالت فن ية ح رانما فؤخ  فلؾ اثفمي ات راثف رالت :نظ  االيف:ا  

ف اثم اميف اثم لية راثقيـ اثمر رثة فد يملية اثفصميـ :بمؿ ياـ رفصميـ اثرا(ية رثنف ثي  :م زؿ ي
:بنؿ خاص   : يث انيا فنرف االسا  اثان ث اثقا:ت خلؼ بنؿ اثرا(ية ثلمسنف م افا اثييا االفنا  

 اث ايثة حريليو فأف  ثؾ يسف يد االخ  :اثنظ  (ملة مف اثنقاط ت
اث راة اث  مايرـ  -ٕ  :يف  يف راخ  فد فصميـ را(يات اثمسانف ح   ر ة م اياة انسانية اثمقيا -ٔ

اثفماسؾ اثنفلد فد اثفصميـ ثما ثيا مف ا ف:اطات فن ية :مسأثة اثفماسؾ اث ائلد :بنؿ خاص   راثم(فم د 
 :بنؿ ياـ

صرصية اث راة م(ااا اث  م اياة ثنائية اثملؽ راثافح    ثنائية اث اـ راثخاصة رايطاب رزف ان:  ثلخ -ٖ
 منيا ثل مرميةح

 (ماثيات اث:يئة اثااخلية ثل:يت اثف اثد اث:ماااث ح -ٔاثمقف  اتت
 اال: اا اثان ية راثاينية ثيناسة اث:يت اث:ماااث ح -ٕ

 
 المصادر

 تاثمصاا  اث  :ية
 اثق آف  اثن يـح 
اث  :د ثلانرف     اث:ينسد  يايؼ   اث ما ة  اثيرية  راثمسفق:ؿ   اائ ة  اثثقافة  راإليالف   اثم نز حٔ

 ٖٕٓٓاثبا اة   
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ا: اىيـ  ي:ا اث:ااد   م ما يرف ي ب   سف فف دة   م نز اثا اسات اثفخطيطية راثم ما ية    حٕ
 ـ حٜٛٛٔاثقاى ة   

ث(نة  اثفأثيؼ  ٔاثفر ياث  أ:ر  ياف  اإلمفاع  راثمرانسة   ف قيؽ  ا ما أميف  را ما اثزيف  ج حٖ
 ح ٜٖٜٔراثف (مة   

   ا  ة اثمسفق:ؿ  فد م(لة اي اث    سلسلة اثمائة نفاب   اا  اثبؤرف اثثقافية   مناث   م مرا حٗ
 ـ ح ٜٙٛٔاث امة   رزا ة اثثقافة رااليالـ   

  منف:ة االن(لر اثمص يةٔفرفيؽ ا ما ي:ا اث(راا فا يخ اث ما ة راثانرف فد اث صر األرث  ج ح٘
 ح ٕٛٓٓ اثقاى ة   حٙ
-ٜثمسيح  ت تم ما  :ا اف   م(لا  اثخام   اير انت  رؿ  اصة  اث  ا ة  اثقص  را حٚ

 ح ٕٔٓٓة مي (اف اثق ابة  ثل(ميت  ٓٔ
  م اف  :سطاريسد  ت(ماثيات اثانرف رفلساة فا يخ اثاف ينا ىينؿ  ب ت   ح حٛ
 ح ٜٜٙٔ  مط: ة بايؽ   :مااا    ٖاث راؼ   يرسؼ ت إنباب اثم:اند رمراا اث:ناب   ط حٜ
اية  فد مخفلؼ اث صر   منبر ات  رزا ة ثثقافة  راأليالـ ب يؼ يرسؼ  فا يخ فف اث ما ة  اث  ا حٓٔ

 ح ٕٜٛٔة اث(مير ية اث  ااية ٜٗ اثسلسلة اثانية 
ب يؼ يرسؼ ت اثماخؿ ثفا يخ فف اث ما ة اث  :ية اإلسالمية رفطر ىا   اا  اث(ا ظ ثلنب    :مااا    حٔٔ

 حٜٓٛٔ
 ح  ٕٕٔٓ صاا ثطاد   فا يخ  اثاف  راث ما ة  اإلسالمية  صائ   ث:ناف   حٕٔ
اث ام ث     ا ث  مظي   صاثح  اث(ماؿ  راث(الؿ  اث(ماؿ  فد اثق اف  اثن يـ  ران ناسيما  فد  حٖٔ

 ح  ٕٔٔٓاا   اث ياب  ثلط:اية راثفصميـ  اثن(ؼ  االب ؼ  اثزخ فة  اإلسالمية 
قافية   اا  اثبؤرف اثثٔي:ا اث زاؽ   (ناف ي:ا اثرىاب ت  (اثية اثفراصؿ فد اث ما ة اث  ااية   ط حٗٔ

                       ح ٖٕٓٓاث امة    :مااا   
يز اثايف إسماييؿ األس  اث(ماثية  فد اثنقا اث  :د  ي ض رفاسي  رمقا نو  اا  اثبؤرف اثثقافة  ح٘ٔ

 ح ٜٙٛٔاث امة :مااا 
 حٕٓٔٓاثن الرث  م ما   اثاف اإلسالمد اثمايـر اثنبابه راث(ماثيات سلسلة اثانرف راث(ماثيات   حٙٔ
نير   (ر ج ت اث ياة اثيرمية ث:الا :ا:ؿ رأبر    ت ت سليـ طو اثفن يفد   اا  اث بيا   :مااا   نرنفي حٚٔ

  ح ٜٜٚٔ
 حٜٙٚٔاثمص ث  نماؿ  فا يخ اثاف  فد اث صر  اثقايمة اا  اثم ا ؼ  :مص     حٛٔ
 حٜٜٜٔ اثقاى ة   حٜٔ
اثفن يفد  ماي  اثثقافة    مر فنات  انطرف   اثاف  فد اث  اؽ  اثقايـ  ف (مو تييس  سليماف  رسليـ  طو حٕٓ

 حٜٙٚٔاث امة  رزا ة  اإليالـ  اث  اؽ  
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  اا  اثبؤرف اثثقافية ٔط  –خصائصو اث(ماثية  -اث:يت اث:ماااث اثقايـ األنصا ث   مياث  مراثت  حٕٔ
                     ح ٕٚٓٓاث امة    :مااا   

 المعاجم  والقواميس
  اا  اثم ا ؼ  ب تحٙث  ب  جا:ف منظر   (ماؿ اثايف األنصا ث  ثساف ا حٕٕ
  اا اثمص ية ثلفأثيؼ راثف (مة  ب تحٖٔإ:ف منظر  (ماؿ اثايف األنصا ث  ثساف اث  ب ج حٖٕ
                  اا  اثنفاب اثمص ث   اثقاى ة ة   راا   ٔأ ما زند :ارث   رآخ رف   اثم (ـ اث  :د اثميّس    ط حٕٗ

 ٜٜٔٔاثنفاب اثل:ناند  :ي رتة   
  منف:ة ث:ناف ٕ المة م ما يلد  مرسرية نباؼ  اصطال ات  اثانرف  راث لـر   ج اثفيانرث اث حٕ٘

 حٜٜٙٔناب رف  
 ح ٖٕٓٓ اا  اث لـ  ثلمالييف :ي رت  ٖ(: اف مس را اث ائا م (ـ  اثق:اند فد اثلمة راإليالـ  ط حٕٙ
 ح  ٕٜٛٔ  اا  اثنفاب اثل:ناند   :ي رت    ٕ-ٔ(ميؿ صلي:ا    اثم (ـ اثالساد ج حٕٚ
  م نز ف قيؽ اثف اث ٖ طٔب ث  (اا اهلل  أ:د اثقاسـ  م مرا  :ف يم   أسا  اث:الغة جاثزمخ حٕٛ

 حٜ٘ٛٔ اثييئة  اثمص ية اث امة ثلنفاب  اثقاى ة  
اثزيات  ا ما  سف   رآخ رف   اثم (ـ  اثرسيط   م(مت  اثلمة اث  :ية  اإلاا ة اث امة  ثلم(م ات  حٜٕ

 سسة  اثصااؽ  ثلط:اية  راثنب  ب تح اا  اثايرة   مؤ ٘ طٕ-ٔرا  ياب  اثف اث ج
  اا  اثنفاب  اثل:ناند  :ي رتة  ٔس يا يلرش ت م (ـ  اثمصطل ات  األا:ية  اثم اص ة  ط حٖٓ

 ح ٜ٘ٛٔرسرب: ي   اا   اث:ي ابة  
 حٜٗٛٔاثباؿ  ي:ا اثمند  مصطل ات فد اثاف راثف :ية اثانية يمااة بؤرف اثمنف:ات اث ياض  حٖٔ
 سلسلة   ٔاثمصطلح  اثنقاث   منبر ات رزا ة اثثقافة  رااليالـ  مج  ي:ا اثرا ا ثؤثؤة   مرسرية حٕٖ

 ة اا   اث بيا   :مااا تب تحٕٓٔاثنفب اثمف (مة  
اث المة اث(رى ث   اثص اح فد  اثلمة راث لـر  فقايـ  اث المة  اثبيخ  ي:ا  اهلل اث اليلد  اا    حٖٖ

 حٜٗٚٔاث  ا ة  اث  :ية   :ي رت  
 لجامعيةالرسائل و االطاريح ا

صاا  ثطاد ي:ا األمي   سيميائية  اثفصميـ  أثزخ فد اإلسالمد يل  اث:الط اثمز(ج   أط ر ة  حٖٗ
 ح   ٕٙٓٓانفر اه  نلية  اثانرف  اث(ميلة  (ام ة :ا:ؿ  

االي (د   ياب  مرا م ما  (ماثيات  اثفنرينات  اثزخ فية  فد اث:يرت  اثف اثية  اث  ااية    ساثة   حٖ٘
 حٜٕٓٓانرف  اث(ميلة   (ام ة يا:ؿ   ما(سفي   نلية اث

بيماب  ليـ نا(د  (ماثيات  األبناؿ  اثف اثية  فد اث سـ  اث  ااد  اثم اص     ساثة ما(سفي   نلية   حٖٙ
 ح   ٕٚٓٓاثانرف  اث(ميلة   (ام ة :ا:ؿ   

  نلية اثطائد   ف  اف يراا (اسـ   االسلرب فد اث ما ة االسالمية   اط ر ة ما(سفي  غي  منبر ة    حٖٚ
 ـحٕٓٓٓ(ام ة اثمرصؿ    –اثيناسة 
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 اثار يات  راثنب ات

 
اثماثند   ا:يلة فا       اث قا اثما:ب  فد اث ما ة  اث  :ية  االسالمية  :يف اصاية  اال:فنا   رفلقائية   حٖٛ

 ح ٕٙٓٓ  ٗاثياؼ  اثمر ا    رزا ة  اثثقافة اا  اثبؤرف  اثثقافية  اث امة   ع
 

  اثق آف اثن يـ مافاح ثل: ث اث لمد ث لـ اث ما ة رنظ يافيا   م(لة اثم(مت اث م ث    اصة  مزث  حٜٖ
   ـ حٜٜٛٔ–ىػ ٛٔٗٔ  :مااا   ٘ٗاث لمد   اث(زب االرؿ   اثم(لا 

 
 
 

 اثمال ؽ
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 اسفما ة ف ليؿ :صيمفيا األرثية 
 
 الرئيسية المتغيرات

 
 الثانوية المتغيرات

 القيم الممكنه حسب العقود

0+2 9 9 9+6 9 8 3 

  + +  + + + انساني االجزاء المقياس
 +   +    ال إنساني )نصبي(

  + + + + + + انساني الكل
 +       ال إنساني )نصبي(

 + + + + + + + هندسي االجزاء الهندسة
        ال هندسي

 + + + + + + + هندسي الكل
        ال هندسي

  + + + + + + متناظر االجزاء التناظر
        ال متناظر

 +       االثنان معا
  + + + + + + متناظر الكل

        ناظرال مت
 +       االثنان معا

جدران واسيجة واطئة  نمط الفتح الفتح
 االرتفاع.

  + + + +  

فتحات أو بالكونات أو 
 مشبكات

  + + + + + 

 + + + + + + + تزجيج
        اخرى

 + + + +    كبيرة نسبة الفتح
     +   متوسطة

      + + صغيرة
     + + + واحدة وحدة كتمةال لمكتمة الوحدة

 + + + +    أجزاء إلى متفككة الكتمة
 + + + +    معاً  االثنان

  + + + + + + متناسبة االرتفاعات التناسب
 +   +    غير متناسبة

 + + + + + + + متناسبة الكتل
    +    غير متناسبة

      + + هيمنة الصالدة الصالدة التضاد
  + + +    لفتحهيمنة ا

 +    +   االثنان معا
 + + + + + + + العمل به والضوء الظل

        تجاهل العمل به
        االثنان معا

 


