
 ضثيَد تهلثُؿخ

 نويد تالســـــثؿ

 كقى تالسثؿ تالقالييد

 يثؽخ حعــــــــــز فــــــــٓ

(تهفًٌّ تالقالييد)  

 يّوًّ تهحعز

(رىحيلًث ٍوٓ تهيَثؽً ّتهؼـف ّتهـضثش تهرأسيؿتذ تهيعويد ٍوٓ تهفً تهييوّنٓ)  

 ٍيل تهىثهحد

 يـــــثؿت ؿوـــــــث ٍـــــــوٓ يعيـــــؽ قــــوييثً

 تهفؿكد

 تهســــــــثهســـــــد

 

3311/2132  

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 { ٌٍثنؿ تهحعز }

.تهيلؽيد*  

:تهؽؿتقد تهرعويويد *  

:   تهرأسؿتذ تهيعويد ٍوٓ تهفً تهييوّنٓ -3  

.تهيّكٌ : تّاًل      

.تهحيةد : سثٌيًث       

.تهّوٌ تالكرنثؽْ: سثهسًث       

.تهّوٌ تهقيثقٓ : ؿتحًَث       

:تهيعويد ٍوٓ تهفً تهييوّنٓتهيّؿّسثذ -2  

.يً عيز تهـؼثؿف: تّاًل      

.يً عيز تهنٌثٍد:سثٌيًث       

.تهؼثريد-1  

.تهؽؿتقد تهّنفيد *  

.تهيؿتضٌ *  

 



:تهيلؽيد*  

تً تالقالى نَليؽخ ّفنؿ ّتقوّج هوعيثخ يؤهف ؼيّى تهفً تالقاليٓ عيز تٌِث ريسل كثٍؽخ ؾتذ تقثف ؿتقػ    
سلثفثذ يعويد  يً القرلحثل ضييٌ تهفًٌّ حيؼروف تٌّتٍِث ّحنل يث رعّيَ كثٍؽخ يِيأخسثحذ ال يَؿف تهرغييؿ 

ّؼوفيثذ حيةيد يرٌٍّد ّررفثٍل ّررعؽ ححَوِث تهحَه هيٌرص ٌٍِث فً تهعوثؿخ تالقالييد تهيييـ حٌقيضَ تهؾْ 
غيؿتذ ٌرضذ ًٍ عثفي ٍوٓ ضُّؿٍ ؽًّ تهيقثف حَ حثْ ليب يً تهرحؽل تّ تهرغييؿ ٍوٓ تهؿغى يثرَؿه يً ر

1.رحؽل تهيؿّف ّتاليثنً ّتالعؽتز ٍوٓ يؿ تهـيً  

نثٌذ تقثف هنل تهيٌرضثذ  يؼروف تيثنٌَ ٍّنّؿٍ فٓ نفد ّتعؽخّكؽ تلرؿنذ تالكىثؿ تالقالييد ح   
يؿ تهنفد تهرٓ تٌَنقذ ٍوٓ تهيٌرضثذ تالقالييد فٓ يؼروف تاليثنً ٍّوٓ " نفد تالقالييد"تالقالييد ُّٓ 

َه تالقثهيج تهنٌثٍيد ّتهـؼؿفيد ّفٓ حَه تهّعؽتذ تهرـيٌيد ّتلنثل ّعؽخ فٓ تٌرلثؿ ح تهَنّؿ فيِؿذ
.تالّتٌٓ  

ففٓ تهؼـف يساًل يالعي ليًّ تقرؼؽتى تهَضيٌد تهيؿنحد تهينٌَد فٓ ضييٌ تالكىثؿ تهَثهى تالقاليٓ حثالوثفد    
ؽٌٓ فٓ يؼروف تى تقوّج تهحؿيق تهيَإهٓ ـؼؿفرَ حثهؿقى حثالهّتً رعذ تهىالء تهـضثضٓ تهلفثف ّنؾهم تقرؼؽ

ّفٓ تهيَثؽً كؽ تٌرلؿ فٓ ضييٌ تالكىثؿ تالقالييد ٍّوٓ يؿ تهَنّؿ تقوّج تهرنفيذ  تالكىثؿ تالقالييد
.ّفٓ تهـضثش تيوًث كؽ لثً تقرؼؽتى تهلىٌ حثهَضود ّتهٌفػ فٓ تهلثهج تهيـؼؿف, ّتهرىَيى فٓ ـؼؿفرِث  

تهـؼؿفيد ّتلنثل تالّتٌٓ ؾترِث ّيّتؽ رنٌيَِث  فٓ يؼروف  ّنل روم تهنٌثٍثذ تلرؿنذ فٓ تهٌَثنؿ  
.تاليثنً تالقالييد ٍّوٓ يؿ ٍنّؿٍ  

اللم تً تهّعؽخ فٓ تهفً تالقاليٓ كؽ ٌلأذ نٌريضد هعؿيد تهرٌلل ٍحؿ تهعؽّؽ تهضغؿتفيد فٓ تهَثهى تالقاليٓ   
فلؽ ريرٌ تهنٌثً ّتهعؿفيًّ ّتهفٌثًٌّ حثهرٌلل يً حوؽ  ً تنسؿ يً يٌىلد فيَ رعذ عنى تقؿخ ّتعؽخّنؾهم ّكّ

تاليٌد  ّرعذ ؿٍثيرِى  ّنثٌذ ىؿق تهرضثؿخ تهٓ تؼؿْ حثعسًّ ًٍ تالقرلؿتؿ ّؿٍثخ تهفً هيَيلّت فٓ حالىِى
ّتهرلٌيثذ تهيؼروفد ّتهىؿـ ّتهّعؽتذ  خ تهفٌيد ّتٌرلثل تالقثهيج تهفٌيدتعؽ تُى تهَّتيل تهرٓ قثٍؽذ ٍوٓ تهّعؽ

.ؼؿفيد ّيً سى تنحظ ٌفثؾ ُؾٍ تهىؿـ ّتهرلٌيثذ ّرفثٍوِث ّنؾهم تقرَثؿخ تعؽُث يً تالؼؿ تيؿًت يينًتهـ  

يً تهّضٍّ نفد قوحيد تّ ٍيحًث فٓ تهفً تالقاليٓ فِّ تعؽ تقحثج تهرفثٍل تهيقريؿ  هى ينً تهرًٌّ حأْ ّضَ  
,تهؾْ يَيل ٍوٓ تٌَثك تهفً ّييٌََ يً تهؿنّؽ ّتهضيّؽ  
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ّتهرٓ نثً تهفول ؼرالفثذ تهيعويد تهرٓ نثٌذ يّضّؽخ كحل تالقالى ًّ فٓ تهفً تالقاليٓ نٌريضد هالّضثء تهرٌ   
تالّهٓ تهٓ ؿّط تهرقثيظ تهرٓ يؽٍّ  ؿُث يَّؽ حثهؽؿضدلثء ُؾٍ تهسلثفثذ تهفؿٍيد تهيعويد تالكويييد ّتقريؿتحفٓ إ

ِث حِؾٍ تهؿّط ّحَؽُث ًٍ تهوغى ّ تالقرحؽتؽ هيِث تهؽيً تالقاليٓ ُّٓ ييـخ ُثيد فٓ تهَلؽخ تالقالييد فريرَإ
ّؽٍّرِث إهٓ تهعؿيد ّتهيقثّتخ يحَؽ ًٍ فؿه تْ إضؿتء رَقفٓ حعق تْ تيؿ يً تاليّؿ يثؽتى ؾهم ال يؿيٓ 

.تهٓ تهيقثف حيحثؽا تالقالى ّضُّؿٍ  

ثهى يرؿتيٓ تالىؿتف تهرًٌّ فٓ عؽ ؾترَ ييـخ ىحيَيد فٓ تهفً تالقاليٓ ىثهيث تً تهَثهى تهؾْ تفؿـٍ ٍأً  نيث   
ييرؽ يً قّتعل تفؿيليث تهَؿحيد ٍوٓ تهيعيى تالىوقٓ تهٓ تهقّتعل تهلؿكيد يً ضٌّج لؿق تقيث ٍوٓ تهيعيى 

.تهِثؽْ فِؾت تالرقثً تهضغؿتفٓ يّهؽ تهرًٌّ   

هرعليق  تهفٌثً تهيقوى يً نل يث ّكٌ ٍويَ ٌيؿٍ يً ٌٍثنؿ قّتء نثٌذ ٌحثريد تى عيّتٌيد تى تؽييد ّكؽ تقرفثؽ    
تُؽتفَ تهـؼؿفيد عيز نيف ُؾٍ تهٌَثنؿ ّحَؽُث ًٍ نّؿرِث تهىحيَيد هوعؽ تهؾْ يضَوٌث فٓ حَه تالعيثً ال 

 غل تهنرثحد تهَؿحيدٌقرىيٌ تً ٌقرؽل ٍوٓ تنل ُؾٍ تهٌَثنؿ ّينؽؿُث ُّّ هى ينرف حِؾت فعقج ّهنٌَ تقر
فِّ يؿيؽ تً يعلؽ فٓ ٍيوَ تيوًث حثهٌقق ٌفقَ حل ؿنج ُؾٍ تهٌَثنؿ ّـّش حيٌِيث فٓ نسيؿ يً تهيّوٍّثذ 

2.تهفٌٓ نل يث هؽيَ يً ٌٍثنؿ ّّعؽتذ هيؼؿش ُؾت تهَيل تيد فٓ تهضيثل  

نِث رأسؿًت نحيؿًت عرٓ حَؽ تً تقرلوذ لؼنيرَ حؼنثةّكؽ رأسؿ تهفً تالقاليٓ حلنل ٍثى حثهفًٌّ تهيعويد    
ّيييـترِث تال تً روم تهرأسيؿتذ كؽ حلٓ حَوِث عيز ّؿز ُؾت تهفً حَه تهرأسيؿتذ يً تهفًٌّ تهرٓ قحلرَ 

ىٌيًّ ّنؾهم تهرعف تهفٌيد تهرٓ ٓ يوذ يّضّؽخ ًٍ ىؿيق تهنٌثً تهّتتحؿـُث تهفً تهفثىيٓ ّتاليّحٓ ّتهر
ٌيً تهيِثضؿيً ّؾهم حأعيثء تهرؿتز تهفٌٓ ثٌرؼوفذ يً روم تهَنّؿ ّنثً ؾهم هيّتضِد تهحوثةٌ تهيقرّؿؽخ ّتهف

.تهيعوٓ  

ٍّوٓ تهؿغى يً تهرأسيؿتذ تاليؿتٌيد ّتهنيٌيد تهرٓ يِؿذ ٍوٓ تهرعف تهييوّنيد إال تً تهفٌثً تهييوّنٓ هى    
ٍ تهيعويد ّكؽ عثّل تهرلؿيج حيً روم تهؼنثةم تهّتفؽخ ّحيً تهرلثهيؽ تهيعويد عيز ضَل هؾهم تهرلويؽ يٌقٓ رلثهيؽ

حًَث يعويًث ؼثم حِى ففٓ تهحؽتيد كثى تهفٌثً تهييوّنٓ حرلويؽ تهّعؽتذ تهنيٌيد رلويؽًت رثيًث ّهنً حَؽ ؾهم كثى ىث
.حرعّيؿُث ىحلًث هورلثهيؽ تهيعويد فلثى حيـضِث حثهٌَثنؿ تهيعويد تهّىٌيد  

ـؼؿفيد تهرلويؽيد تهرٓ ّهى ريٌٌ تهرأسيؿتذ تهيؼروفد تهرٓ يِؿذ ٍوٓ تهفً تهييوّنٓ يً تقريؿتؿ تهٌَثنؿ ته   
يِؿذ فٓ تهفرؿتذ تهقثحلد ٍوٓ ُؾت تهَنؿ ّتهرٓ ّنل حَوِث هٌث يً فًٌّ ينؿ تهلؽييد يؿّؿًت  حثهَنؿ 
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ّنؾهم تالقثهيج تهِيويقريٌيد ّتهؿّيثٌيد تهرٓ رّتؿسِث تهفٌثً تهيقوى فٓ تهيقيعٓ عرٓ ّنوذ هوَنؿ تالقاليٓ 
.ىثحََ ّؼنثةنَذ ّيؿُث حعيز تؼؾحؽتيد ٌلأرَ ٍّيل ٍوٓ رى  

:تهؽؿتقد تهرعويويد*  

:ًدذ تهيعويد ٍوٓ تهفً تهييوّنٓ ـؼؿفًد ّ نٌثٍتهيؤسؿت-3  

ً تْ فً يأسؿ ٍويَ ٍؽذ ٍّتيل يعويد ّريِؿ روم تهَّتيل ٍوٓ تالسثؿ تهسثحرد ّنؾهم تهيٌلّهد روم تهَّتيل إ
ُٓ:  

تهيّكٌ ــــــ تهحيةد ــــــــ تهّوٌ تالكرنثؽْ ـــــــ تهّوٌ )
(تهقيثقٓ   

:تهيـــّكٌ : تّاًل  

يرٌ حيّكٌ يرّقى ّقى تهَثهى نوَ ّكؽ قثٍؽٍ ُؾت تهيّكٌ تهيرّقى ٍوٓ إً تهَثهى تالقاليٓ حنفد ٍثيد ي     
فيِث ّيرَثيل يٌ تهفًٌّ تهيَثنؿخ هَ حل ّيؤسؿ فٓ  ذتً يرَثيل يٌ تهفًٌّ تهقثحلد ٍويَ فٓ تهيٌثىق تهرٓ تٌرلؿ

.ؽتؼل تهَثهى تالقاليٓ ّعؽٍ ّهنً فٓ ؼثؿضَ تيوًثتهفًٌّ تهرثهيد هَ هيف فٓ   

نيث تً يّكٌ تهَثهى تالقاليٓ تهيرّقى ضَوَ يعى يؿّؿ تهىؿق تهرضثؿيد تهَثهييد تهرٓ رٌلل رضثؿخ تهلؿق      
تالكنٓ يً تهنيً ّتهٌِؽ تهٓ تّؿّحث ّتهَنف ّيٌَٓ ُؾت تً يؿّؿ تهرضثؿخ ّيث رعيوَ يً يٌرضثذ عوثؿيد كؽ 

.هوَثهى تالقاليٓ حثً يىوٌ ٍويِث فوال ًٍ تقريؿتؽٍ ّ تقرَثٌرَ حثهنسيؿ يٌِث ترثط تهفؿند  

ّحثهرىحيق ٍوٓ ينؿ فئً يّكَِث تهيرّقى تيوًث ضَوِث ررثسؿ حثهفًٌّ تهقثحلد فٓ تهيٌىلد ّتالىالً ٍوٓ      
.ثذ تهفًٌّ تهيَثنؿخ فٓ يٌثىق تؼؿْ حفول تهرضثؿخ تهَثهييد تهرٓ ريؿ حِث ّيث رعيوَ يً يٌرض  

3:تهحيةد : سثٌيًث   

 إً هوحيةد رأسيؿ ّتوظ ٍوٓ تهيٌرضثذ يً عيز رّتفؿ تهيّتؽ تهيقرؼؽيد فٓ نٌثٍد روم تهيٌرضثذ ّنؾهم    
ٍوٓ تٌرثضَ حنسؿٍ ّنؾهم  رؼؽيد فٓ رنٌيََ قثٍؽرّتفؿ تهَضيٌد تهيقضّؽرِث فَوٓ قحيل تهيسثل تهؼـف عيز تً 
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ٍوٓ تـؽُثؿ تهنٌثٍد تهيَؽٌيد تيث تالؼلثج فلؽ توىؿذ ينؿ تهٓ ينؿ تهيَثؽً عيز قثٍؽ رّفؿ تهيٌثضى فٓ 
تقريؿتؽ تالؼلثج يً تهؼثؿش عيز تقرّؿؽذ تؼلثج تالؿـ يً رؿنيث ّتهنٌّحؿ يً قّؿيث ّرؿنيث ّتالٌحّف 

 حيث ينفٓ ٌرثضِث فٓ ينؿ تال تٌِث هيقذ ضيؽخيً تهقّؽتً ّتهرم يً تهٌِؽ تهٓ ضثٌج حَه تالٌّتً تهرٓ رى ت
. تهيٌثغ فٓ ينؿ هى يقثٍؽ ٍوٓ ـؿتٍد روم تاللضثؿعيز تً   

4:تهّوٌ تالكرنثؽْ : سثهسًث   

إؾت تؿتؽٌث يَؿفد تهّوٌ تالكرنثؽْ هوَنؿ تهييوّنٓ ٌٌيؿ تهٓ يث رؿنَ هٌث ؾهم تهَنؿ قّتء فٓ ٍيثةؿٍ     
ؽْ تُريثى قالىيٌَ حثهفً تّ فٌٌَّ ّتهرٓ رّوظ هٌث يؽْ تالـؽُثؿ ّتهرلؽى ّتهسؿتء تهؾْ قثؽ ُؾت تهَنؿ ّي

ّتهرٓ نثٌذ فلؽ نثٌّت ٍوٓ تُريثى حثهغ حثهَيثؿخ عيز يّضؽ هوقوىثً تهّتعؽ تنسؿ يً ٍلؿخ يٌلأذ ّتهفًٌّ 
قّتء ـضثضيد تّ ؼـفيد تّ يَؽٌيد تّ ؼلحيد تّ ٌقيص روم تالؽّتذ تهرٓ نثٌذ رؤؽْ  رعرثش تهٓ تؽّتذ نسيؿخ

.فٌيد غثيد فٓ تهضيثل ّتهؿٍّد تهغؿه تهّييفٓ يٌِث تهٓ ضثٌج نٌِّث رعفد  

فئً تهّوٌ تالكرنثؽْ حلرٓ تلنثهَ قّتء نثً يـؽُؿ تّ يرؽُّؿ يؤسؿ ٍوٓ تهعيثخ حنفد ٍثيد حيث فيِث    
حثهرثهٓ فلؽ تسؿ تـؽُثؿ تالكرنثؽ فٓ تهَنؿ تهييوّنٓ ٍوٓ تهفًٌّ ضييًَث ّضَوِث يً تؿكٓ ّتضيل  تهعيثخ تهفٌيد ّ

.ّضّؽخيث ّنل هٌث يً رعف ّتنسؿُث   

5:تهّوٌ تهقيثقٓ : ؿتحًَث   

إً تْ تكرنثؽ فٓ تهَثهى يؿرحى تّاًل حثهّوٌ تهقيثقٓ فئؾت نثً ٌُثم تقرلؿتؿ قيثقٓ ٌّيثى يعنى تٌرَلذ    
.عؿنثذ تهحيٌ ّتهلؿتء ّحثهرثهٓ رٌرَك تهنٌثٍد ّرنسؿ تالٌلىد تهرضثؿيد فٓ تالقّتق   

ّكؽ رَؿوذ ؽّهد تهييثهيم هفرؿتذ نسيؿخ تٌَؽى فيِث تالقرلؿتؿ ّنثً ؾهم يرؿرج ٍوٓ فرظ تهيغّل هوَؿتق   
ّتقلثى تهؼالفد تهَحثقيد ٌُثم ييث تؽْ تْ ُضؿخ تهنسيؿ يً تهٌثف تهٓ ينؿ ّنثً يً حيٌِى نٌثً ّفٌثٌيً 

.تهفٌٓ حلنل نحيؿ فثـؽتؽ تالٌرثش ّتهؾْ ضثءّت ّيَِى تقثهيج حالؽُى ّيثؿقّت ّييفرِى   

ّكؽ تسؿ تهّوٌ تهقيثقٓ تهقيب ٍوٓ تالكرنثؽ ّتهنٌثٍد ّتهفً عيز تٌَ نثً فٓ تّكثذ تهعؿج يلّى تهقالىيً   
ؿتةج حثُيد يً تهلَج الً تهحالؽ فٓ عثهد عؿج فثؽْ تهٓ رأؼؿ تهفً ّتهنٌثٍد ّؿنّؽ تالكرنثؽ فٓ وحضيٌ 

.نسيؿًت يً تالعيثً فٓ ٍِؽ تهؽّهد تهييوّنيد  

                                                           
4
  19,18,90مركز الشارقة لالبداع الفكرى دائره الثقافة واالعالم بحكومة الشارقه ص  كتاب الفنون االسالمية دكتوره سعاد ماهر  

5
(المرجع السابق)رسالة دكتور عبد الخالق    



:تهفً تهييوّنٓ تهيّؿّسثذ تهيعويد فٓ -2  

:يً عيز تهـؼثؿف : تّاًل   

تالقثهيج تهـؼؿفيد تهرٓ لثً ضؿْ تهفٌثًٌّ تهينؿيًّ ّتهقّؿيًّ فٓ تهَنؿ تهييوّنٓ ٍوٓ تقرؼؽتى       
ّهؾهم فلؽ تقرؼؽتيِث فٓ تهَنؿ تهفثىيٓ ّتهرٓ تٌرلوذ تهيَ ٍحؿ تهَنؿ تاليّحٓ تهؾْ تقرؼؽى تيوًث روم تالقثهيج 

.يِؿ ٍوٓ تهرعف تهييوّنيد ٌٍثنؿ ـؼؿفيد يرلثحِد يٌ روم تهرٓ يِؿذ ٍوٓ تهرعف تهفثىييد سى تاليّحيد  

:ّيً روم تهٌَثنؿ تهـؼؿفيد  

6:ّ ؿقّى تهىيّؿ  تهـؼثؿف تهعيّتٌيد(3  

يؿ يً تنسؿ تهـؼثؿف تهرٓ تٌرلؿذ ٍوٓ تهرعف تهفٌيد ٍوٓ ّ ؿقّى تهىيّؿ  تً تهـؼثؿف تهعيّتٌيد    
فرؿخ تاليّحيً  ذهرٓ يِؿذ يٌؾ تهَنؿ تهفثىيٓ ّتقريؿتتهَنّؿ تالقالييد تهيؼروفد ّيٌِث يٌثيؿ تالٌلوثه ّ

ّ ّتهييثهيم ّكؽ تؼروفذ تّوثً تهعيّتٌثذ يً يٌيؿ الؼؿ فثيث ينًّ حيً تنسؿ يً عيّتً ّتنسؿ يً ىثةؿ ت
(. 1-2-3)فٓ هّعد  عيّتً ّىثةؿ يًَث نيث ٌؿْ ؾهم  

نيث ( تهغـتل ّ تالؿٌج ّتهقيم)تهعيّتٌثذ تهرٓ تقرؼؽيذ فٓ تهـؼؿفد ٍوٓ تهرعف تالقالييد يً تنسؿ ّ    
رعف هو ٓ تهرعف تهفثىييد ّتاليّحيد ّتٌرلل ؾهمتهىيّؿ رلنل فٓ نسيؿًت يً تالعيثً تهيّوًّ تهؿةيقٓ ٍو نثٌذ

  .تهييوّنيد

:ؿقّى تهنثةٌثذ تهؼؿتفيد تهيؿنحد(2  

كؽ يِؿذ روم تهؿقّى ٍوٓ تهرعف تهفثىييد ّؼثند تهؼـف ؾْ تهحؿيق تهيَؽٌٓ ّتقريؿ يِّؿُث ٍوٓ    
حثهوٌّيً تالقّؽ ّتالـؿق ٍوٓ تؿويد حيوثء ّحثهوٌّيً تالحيه  تهؼـف تهييوّنٓ تهيؿقّى رعذ تهىالء تهلفثف

(.5-3)حؿّقويً تهنيٌٓ نيث فٓ هّعدّتالـؿق رلويؽًت هؼـف ته  

:ييدتهؿقّى تالؽ(1  
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كؽ يِؿذ ٍوٓ تهرعف تهفثىييد حلرٓ تٌّتٍِث يً ؼـف ّـضثش ّيَثؽً ٍّثش ّؼلج ّتّؿتق ّضؽؿتً    
ٌّقيص ّتٌرلل تهٓ تهرعف تاليّحيد ّتهييوّنيد ّنثٌذ روم تهؿقّى تالؽييد تيث تً ريِؿ هّعؽُث تّ فٓ يضيٍّد 

(.7-6)نيث فٓ هّعد الّضَ تالؽييدؿقّى تهنثةٌثذ تهؼؿتفيد ؾتذ تّيٌِث يٌثيؿ لؿتج ّعؿّج ّتٌرلؿ تيوًث   

7:ّ تهٌحثريد تهـؼثؿف تهٌِؽقيد(3  

يً تنسؿ تهـؼثؿف تهفٌيد تهٌرٓ تٌرلؿذ ٍوٓ تهرعف تالقالييد حلنل ٍثى  ّتهٌحثريد رَرحؿ تهـؼثؿف تهٌِؽقيد   
ّنثٌذ رأرٓ نيّوًّ ؿةيقٓ هوـؼؿفد  ّتهعيّتٌيد عّهِث تهلحِد يسل تهـؼثؿف تالؽييدّؾهم الٌَ هى ينً يؽّؿ 

.فيِؿذ ٍوٓ يؿ تهَنّؿ تالقالييد ٍّوٓ نثفد تهرعف تهفٌيد تّ نؼوفيد هويّوًّ  تهؿةيقٓ   

ثيؿتء تهيعّؿ تهيَؿّف ّكؽ نثٌذ تهـؼؿفد تهٌحثريد ٍوٓ تهرعف تهفثىييد يثُٓ تال تقريؿتؿ القوّج ق  
ًٍ تالقوّج ؽحذ تهعيثخ فٓ تهؿقّى تهٌحثريد ّكؽ ؼؿضذ  تيث فٓ تهَنؿييً تاليّحٓ ّتهييوّنٓ فلؽحثالؿتحيقم 

فٓ ؾهم  تهرٓ نثٌذ يٌرلؿخ فٓ تهيٌىلدحثقوّج تهلؿق تالكنٓ ّ عؿيد تهؿقّى تهِيوٌقريد  ذتهرلويؽْ ّرأسؿ
.تهّكذ  

:دتهؿٌّم تهييوّني(6  

يً تنسؿ تهيّوٍّثذ تهرٓ ّؿؽذ ٍوٓ تهرعف تهييوّنيد ُٓ تهؿٌّم ّتهرٓ يِؿذ حثٌّتٍِث تهيؼروفد     
فٓ تهَنؿ تاليّحٓ يسل ؿٌم تهٌقؿ تهؾْ ترؼؾٍ نالط تهؽيً  ذ حؽتيد يِّؿ ُؾٍ تهؿٌّمينّؿخ ّنثٌتهنرثحيد ّ ته

تٌَ ضثء تقرؼؽتى تهؿٌّم حلنل نحيؿ رعيل تقيَ إال تاليّحٓ نلَثؿًت هَ ّيِؿ ٍوٓ ضؽؿتً كوَرَ ٍّوٓ ٍيالذ 
 9-8) نيث فٓ هّعد ّنسؿذ تٌّتٍِث يث حيً ؿٌّم ينّؿخ ّؿٌّم نرثحيد ّؿٌّم ّييفيد تهَنؿ تهييوّنٓ فٓ
.) 

8:رّكيَثذ تهنٌثً (7  

تً رّكيَثذ تهنٌثً تهرٓ يِؿذ ٍوٓ تهرعف تهييوّنيد ُٓ تقريؿتؿ هيث يِؿ فٓ تهَنؿ تهفثىيٓ عيز     
ّكؽ يِؿ ُؾت  ذ ٍوٓ كّتٍؽُثقضورعيل رّكيٌ نٌثٍِث تهرٓ فثىييد فٓ تىالل تهفقىثى  ؼـفيد ٍسؿ ٍوٓ رعف

(.31)ٌُثم عؿيد تنسؿ نيث فٓ هّعد حلنل تنسؿ تٌرلثؿًت فٓ تهَنؿ تهييوّنٓ عيز تنحظ   

:ؿقّى حَه تالّتٌٓ فٓ تهؼوفيد ( 8  
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هرٓ لثً تقرؼؽتيِث ّؼثند ٍوٓ يِؿ فٓ ؼوفيد تهيّوٍّثذ ٍوٓ تهرعف حَه تالّتٌٓ نثالحثؿيق ّت    
تهؼـف ؾْ تهحؿيق تهيَؽٌٓ فٓ تهَنؿ تهفثىيٓ حثؼرالف تلنثهِث ّتعضثيِث ّتهرٓ تقريؿ يِّؿُث ٍوٓ تهرعف 

(.32-33)نيث فٓ هّعد ًت يً تهيّوٍّثذتهيلنثّتذ نؼوفيد هنسيؿتهييوّنيد ّنؾهم يِؿذ   

9:ؿقّى تالؽّتذ تهيّقيليد ّتهّرؿيد(9  

 ؿ فٓ تهَِؽ تالقاليٓ عيز يِؿذ فٓيِؿذ ؿقّى تالؽّتذ تهيّقيليد يٌؾ ٍِؽ تهينؿييً تهلؽيثء ّتقري     
تهفً تهفثىيٓ ّتٌرلوذ تهٓ تهَنؿ تهييوّنٓ ّنثً يً تنسؿ تالالذ تهرٓ تقرؼؽيذ فٓ تهـؼؿفد تهَّؽ ّتهؿحثحد 

.يد ّتهييوّنيد عيز يِؿذ رووم تالالذ ٍوٓ تهرعف تهفثىي  

:ثذ تهَؿحيد تهنرثح(31  

كؽ يِؿذ تهـؼؿفد تهنرثحيد فٓ تهفً تهفثىيٓ ّنثٌذ حثهؼى تهنّفٓ حنثفد تٌّتٍَ ّ نثٌذ ريسل يّوٍّثذ      
م ٍوٓ تهرعف تاليّحيد ّ تهرٓ يؼروفد نرّكيَثذ تهنٌثً  تّ ٍحثؿتذ ؽٍثةيد تّ ٌنّم رقضيويد ّتقريؿ ؾه

تهنرثحثذ تٌرلثؿًت فٓ تهَنؿ تهييوّنٓ قّتء تهنّفيد تّ ؼى تهٌقػ تهٓ ضثٌج تهؼى تهنّفٓ ّ تـؽتؽذ ٍويِث  يِؿ
(.33-31)هسوز تهييوّنٓ نيث فٓ هّعدتهٌقؼيد تّ تهؼى ت  

يً تهـؼثؿف تالقالييد تهرلويؽيد تهيَؿّفد فٓ ينؿ ّتهرٓ ّرَرحؿ تهـؼؿفد تاللَثٍيد  تّ تهـؼؿفد تهيسوسد  (33
حثذ ٌقؼيد تّ نّفيد ّ ؿقّى عيّتٌثذ حثالوثفد ّ نرثؼىّى ٌُؽقيد يرنؿؿخ  نثٌذ رـيٌِث ـؼثؿف ٌحثريد ّ

(.37-36-35)د كليؿتذ تهقيم نيث فٓ هّعدـؼثؿف رلح  

تقريؿ رنّيؿ حَوِث   تهيّوٍّثذ تهرنّيؿيد تهرٓ نثٌذ رنّؿ ٍوٓ تهرعف تهفثىييد ّ تاليّحيد تً  (32
ٍوٓ تهرعف تهييوّنيد يسل تهيٌثيؿ تهٌيويد ّ تهلّتؿج تهلؿتٍيد ّ هلثء تاللؼثم تّ  يٌثيؿ ىؿج ّ يّقيلٓ 

(.39-38)تهعيثخ تهيّييد  نيث فٓ هّعدتّ تهفؿقثً تّ يٌثيؿ   

 

:يً عيز ىؿق تهنٌثٍد: سثٌيًث   

10:تهيَثؽً -3  
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تـؽُؿذ فٓ تهَنؿ تهييوّنٓ نٌثٍد تهيٌرضثذ تهيَؽٌيد عيز رَؽؽذ تلنثهِث ّيضثالذ تقرؼؽتيِث ّكؽ       
قثٍؽ ٍوٓ تـؽُثؿُث تهنسيؿ يً تهَّتيل يٌِث تُريثى قالىيً تهييثهيم ّتاليؿتء حثكرٌثء نل غثل ّسييً ّقثٍؽُى 

ّقثٍؽ ٍوٓ ؾهم تيوث ُضؿتذ  تهَنؿٍوٓ ؾهم تهؿؼثء تالكرنثؽْ ّتهلّخ تهقيثقيد تهرٓ فؿوِث قالىيً ؾهم 
.ثٍؽ ٍوٓ تـؽُثؿ تهنٌثٍد تهيَؽٌيدتهنٌثً تهيّنوييً تهٓ ينؿ ييث ق  

يً ىؿق  ّكؽ ّؿز نٌثً تهيَثؽً فٓ تهَنؿ تهييوّنٓ تهرلثهيؽ تهفٌيد تهيرّتؿسد ؼالل تهَنؿ تاليّحٓ    
.تهنٌثٍد ّتهـؼؿفد ّنؾهم تهٌَثنؿ تهـؼؿفٓ  

تهرعف تهيَؽٌيد فٓ تهَنؿ تهييوّنٓ ّتهرٓ نثٌذ قثةؽخ فٓ تهَنّؿ تالقالييد  تقريؿذ ىؿق نٌثٍد ّكؽ    
ّيٌِث ىؿيلد تهىؿق ّتهرٓ رَؽ يً تكؽى تهىؿق تهنٌثٍيد , تهقثحلد ٍويَ ّنؾهم تهَنّؿ تهقثحلد ٍوٓ تالقالى

تهعضؿ ّ يٌ ّنثً تهرىّؿ حِث ًٍ ىؿيق تالؽتّتذ تهيقرؼؽيد فٓ رلنيل تهرعفد فنثً تالٌقثً تهحؽتةٓ يقرؼؽى 
.ّنؾهم ىؿيلد تهنج فٓ تهلثهج, تذ تهرلؽى تقرؼؽيذ تهلّتنيك ّتهيىثؿق ّتهقٌؽ  

تيث ًٍ ىؿق ـؼؿفد تهيَثؽً فِٓ ّتعؽخ فٓ تهَنّؿ تالقالييد  تيث تهـؼؿفد حثهعفؿ تّ حثهىؿق ّ تهلثهج ّ     
.تهـؼؿفد حثهييٌث تهـضثضيد  ّنؾهم تهؼؿيى ّ تالوثفد تّ تـؼؿفد حثهرنفيذ تهرٓ رَرحؿ ّهيؽخ تهَنؿ تالقاليٓ  

ّيً تالؽّتذ تهرٓ نثٌذ رنٌٌ يً تهيَثؽً تالقوعد ّتالحثؿيق  ّتهنٌثؽيق تهعفي ّتهليَؽتٌثذ ّ عوٓ         
.تهرـييً ّكؽ يِؿذ ُؾٍ تالؽّتذ ٍوٓ يؿ تهَنّؿ تالقالييد ّنّاًل تهٓ ؾهم تهَنؿ تهؾْ ٌرعؽز تٌَ ٌُث  

 

:تهؼـف  -2  

تً هوؼـف ينثٌد يؿيّكد فٓ ٍثهى تهفًٌّ تالقالييد ّيؿضٌ ؾهم تهٓ رفويوِث ٍوٓ روم تالّتٌٓ تهرٓ تٌرضذ    
.يً تهؾُج ّتهرٓ ٌِذ ٌٍِث حَه تالعثؽيز تهلؿيفد   

ّنثٌذ يَيى تالّتٌٓ تهؼـفيد تهرٓ تٌرضذ فٓ تهَنؿ تهييوّنٓ رعيل تهرأسيؿتذ تهؼثؿضيد تهلثؽيد يً تيؿتً    
فنثً يرى تٌرثش تّتٌٓ ؼـفيد رلويؽت هروم ٌلىذ عؿند تهرضثؿخ ّنثً يرى تقريؿتؽ ّرنؽيؿ تهؼـف ّتهنيً  عيز 

تالّتٌٓ تالضٌحيد إال  تٌَ نثً ٌُثم تقرَيثل هوٌَثنؿ تهـؼؿفيد تهيعويد فٓ ُؾٍ تهفرؿٍ ّتهؾْ نثً يرى ٍوٓ 
عويد فٓ تهـؼثؿف ٍحؿ تهَنّؿ تهوٌّيً تالقّؽ ّتالـؿق عيز تعرفي تهؼـف تهييوّنٓ حرلثهيؽٍ تهرؿتسيد تهي

تهقثحلد فحَه تهيّوٍّثذ ّتالقثهيج تهـؼؿفيد تهرٓ يِؿذ ٍوٓ تهؼـف تهييوّنٓ رؽل ٍوٓ تقريؿتؿ تهرلثهيؽ 
.تاليّحيد   



ّيً تٌّتً  تً ىؿق نٌثٍد ّتـؼؿفد تهؼـف ّتعؽخ هى ررغيؿ تال فٓ تالؽّتذ تهيقرؼؽيد هونٌثٍد فلى    
هقثحلد ٍوٓ تهَنؿ تهييوّنٓ تهؼـف ؾّ تهحؿيق تهيَؽٌٓ تهؾْ يِؿ فٓ تهؼـف تهرٓ تقريؿذ يً تهَنّؿ ت

تهَنؿ تهفثىيٓ ّتؼرفٓ فٓ تهَنؿ تاليّحٓ ّؾهم حقحج عؿيق تهفقىثى تسٌثء تهنؿتً حيً لثّؿ ّوؿغثى سى 
ثش ُؾت قلّى تهؽّهد تهفثىييد سى كيثى تهؽّهد تاليّحيد تهرٓ حؽتذ فٓ يعثؿحد تهيؾُج تهليَٓ تال تً ؾهم هى ييٌٌ تٌر

.تهًٌّ يً تهؼـف فٓ تهَنؿ تهييوّنٓ   

تيث يً عيز تلنثل تالؽتّذ فلؽ تقريؿذ تاللنثل تهيأهّفد نثالىحثق ّتهضؿتؿ ّتهلؽّؿ ّتالحثؿيق ّحالىثذ   
.عيز هى ررغيؿ ّييفرِث فيوذ تلنثهِث نيث ُٓ  ّتهـُؿيثذ تهـؼؿفد  

11:تهـضثش  -1  

عيز تقرؼؽيّت تاللنثل ؿتقؼد فٓ يضثل نٌثٍد تهـضثش  كؽ ّؿز نٌثً تهـضثش تهييوّنٓ رلثهيؽ كّيد ّ       
ّتالقثهيج ّتهـؼثؿف تاليّحيد ٍّيل تهنٌثً تهييثهيم ٍوٓ رىّيؿُث ّتهرٓ نثً حَوِث يقريؿ يً تهَنؿ 

.تهفثىيٓ يسل ىؿيلد تهٌفػ ّ تقرؼؽتى تهلثهج ّتهـؼؿفد حثالوثفد   

هم تاليؿ فٓ تلنل تالّتٌٓ عيز يوذ تلنثل تالّتٌٓ تهيرَثؿف ٍويِث يٌؾ تهَنؿ تهفثىيٓ يرى تٌرثضِث ّنؾ   
ّتذ ّتهلٌيٌثذ ّتهؽّتؿق ّتهىقّذ ّتهنةّف ّتهليثكى ّتالىحثق ثؼالل تهَنؿ تاليّحٓ ّتهييوّنٓ يسل تهيلن

.ّتهلّتؿيؿ ّتهلؽّؿ ّتهـُؿيثذ   
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 * :تهؼثريد

ريٌٌ تقريؿتؿ تهٌَثنؿ  ٓ ىؿكذ ٍوٓ تهيٌرضثذ تهييوّنيد هىإً تهرأسيؿتذ تهؼثؿضيد تهيؼروفد تهر         
وِث تهٓ ٍنّؿ قثحلد تهـؼؿفيد تهرلويؽيد تهرٓ تقرؼؽيذ فٓ ٍنّؿ قثحلد ٍويد ّتقريؿذ تسٌثةَ ّتهرٓ يؿضٌ حَ

تهٓ ضثٌج تً تهفٌثً  ًٌّقرلل حىثحٌ ؼثم حَ ًٍ روم تهفتهرٓ تقرؼؽيِث ّىّؿ ٍويِث عرٓ تٍوٓ تالقالى 
يج تهييوّنٓ  هى يثؼؾ تهٌَثنؿ تهؼثؿضيد نيث ُٓ تً هى ينً ؾهم فٓ تهحؽتيد فلى تٌيث ٍيل ٍوٓ رىّيؿُث ّتهرلؿ

.تهيـش حيٌِى حيٌِث ّحيً تهرلثهيؽ تهيعويد ّ  

تقريؿذ ٍوٓ يؽْ تهَنّؿ تالقالييد هى يرغيؿ حِث قّْ تالؽّتذ تهيقرؼؽيد فٓ  نيث تً تقثهيج تهنٌثٍد      
ّنؾهم تلنل تهيٌرضثذ تهفٌيد فوى رؼروف نسيؿت يً , تهنٌثٍد تّ تنرلثف ىؿق تقِل يً عيز تهيضِّؽ ّتهرنوفد 

.ٍنؿ تهٓ تؼؿ ّؾهم تيؿ ىحيَٓ الً ّيثةفِث هى ررغيؿ   

    

 

 

 

 

     

 



 
 

 

 

:تهؽؿتقد تهّنفيد*  

                                                                         :( 1- 2- 3)هّعد 

 وثه تهرٓ يِؿذ ٍوٓ تهرعف تهفثىييد ّتاليّحيد ّتهييوّنيد       ريسل ُؾٍ تهوّعثذ يٌثيؿ تالٌل
 حؿٍْويث ؿقّى عيّتٌيد هٌيؿ يٌله ٍوٓ تؿٌج رؿضٌ هوَنؿ تهفثىيٓ  ُٓ ضؿخ ؼـفيد( 3)هّعد 

, ّيعيى حِى ـؼثؿف ٌحثريد حىؿيلد تالؿتحيقم  

ٍويَ ؿقّى عيّتٌيد القؽ يٌله ٍوٓ تؿٌج  يؿضٌ هوَنؿ تاليّحٓ ُّ ىحق يً تهؼـف (2)هّعد 
,يعّؿخ ّيعيى حِى تيوث ـؼثؿف ٌحثريد  

ؿقّى هعيّتٌيً  ٍوي تهضـء تهنؿّْ يٌِثيً تهَنؿ تهييوّنٓ يّضؽ  ُٓ كٌيٌد ـضثضيد  (1)هّعد
  . ؽتؼؿ ؽتةؿخ يفنند يٌله تعؽُيث ٍوٓ تالؼؿ

(5-3)هّعد   

ٍوٓ يؼروف تهَنّؿ ريسل ُؾٍ تهوّعثذ ؿقّى تهنثةٌثذ تهؼؿتفيد تهرٓ يِؿذ ٍوٓ تهرعف تالقالييد-  

ٍّويَ ؿقّى هنثةً ىحق يً تهؼـف ؾْ تهحؿيق تهيَؽٌٓ تهؾْ يؿضٌ هوَنؿ تهفثىيٓ  (3)تهوّعد  
,ٍويَ ـؼثؿف ٌحثريد يعّؿخ ّضقؽ ىثةؿ يؿرؽْ رثش ٌقثًؼؿتفٓ يعيل ّضَ ت  

ّكؽ رى  ٍويِث ؿقّى هعنثً هَ تضٌعد ىثةؿ رؿضٌ هوَنؿ تهييوّنٓ  ضؿخ ؼـفيد ُٓ(5)تهوّعد 
ـؼؿفد ضقؽٍ حـؼثؿف يعّؿ ّؼوفيد ُؾت تهيّوًّ ٍحثؿخ ًٍ ـؼثؿف ٌحثريد يعّؿٍ تيوث ّروم 

.تهؿقّيثذ ٍوٓ حؽؿضثذ تهوًّ تالـؿق ٍوٓ تؿويد حيوثء  



(7-6)هّعد  

ّريسل ُؾٍ تهوّعثذ تهؿقّى تالؽييد تهرٓ يِؿذ ٍوٓ تهرعف تالقالييد ّتهرٓ حَوِث ييسل يٌثيؿ -
يؽ ّتهلؿتج ّتهيّقيلٓ ّتهىؿج ّتهعؿجرنّيؿيد يسل يٌثيؿ تهن  

فٓ ضوقد لؿتج يؿرؽْ  ريسل ىحق يً تهؼـف يؿضٌ هوَنؿ تهفثىيٓ ٍويَ ؿقّى هلؼم (6)هّعد 
ٍحثءخ يـؼؿفد حـؼثؿف ٌحثريد يعّؿخ ٍّوٓ ؿأقَ رثش ّييقم حيؽيَ تالسٌيً نثقيً ّتالؿويد عّهَ 

 يـؼؿفد

.عوـٌّيد نغيؿخ حـؼثؿف ؽتةؿيد  

ؽتؼل  ريسل كثٍؽخ ليَؽتً نرؼؽت ّتهرٓ رؿضٌ هوَنؿ تهييوّنٓ رعيل ؿقّى تؽييد اللؼثم (7)هّعد
تيث تهضـء تهَوّْ يً كثٍؽخ تهليَؽتً فَويِث ؿقّى  يلّيًّ حعؿنثذ يؼروفد ؽٍثةيد تىثؿ ييسوًّ ٍحثؿخ

.نرثحيد حثهؼى تهسوز تهييوّنٓ   

(9-8)هّعد  

 تالقالييد ٍوٓ يؿ تهَنّؿ تهينّؿخ نلثؿتذ هوقالىيًريسل ُؾٍ تهوّعثذ تقرؼؽتى تهؿٌّم ّؼثند -

تهؾْ ترؼؾٍ تهقوىثً نالط تهؽيً  تهيّضّؽ حثهلوَد ؿٌم تهٌقؿ ريسلرؿضٌ هوَنؿ تاليّحٓ  (8)هّعد
,ُّّ ٍحثؿخ ًٍ ٌقؿ ٌثلؿ ضٌثعيد ؽتؼل تىثؿ تاليّحٓ لَثؿت هَ ّقضوَ ٍوٓ ٍيالرَ  

عيز لغل  ؽ تهٌثنؿ يعيؽ حً كالًّّىقذ ٌعثف يً ٍِرؿضٌ هوَنؿ تهييوّنٓ ُّّ (9)هّعد 
 لَثؿت هَ حثهـؼثؿف يً تهؼثؿش ّتهؽتؼل ّيرّقىَ ؿٌم تهٌقؿ ّتهؾْ ترؼؾ تهٌثنؿ يعيؽ ُّ تالؼؿ 

.ٍّوٓ ضثٌحيَ ـؼثؿف نرثحيد  

(31)هّعد  

ريسل تهوّعد كّتٍؽ تّتٌٓ يً تهَنؿ تهييوّنٓ رعيل رّكيَثذ هونٌثً ّتهرٓ حؽت يِّؿُث فٓ تهَنؿ -
.ٍوٓ كّتٍؽ تالّتٌٓ تيوث ّتهرٓ كؽ ٍسؿ ٍويِث فٓ تىالل تهفقىثى حنّؿٍ يعؽّؽٍتهفثىيٓ ّهنً   

(32-33)هّعد  



ّؿًت تهؽّؿق تقرؼؽتى تالّتٌٓ تاليؼروفد نؼوفيَ هويّوًّ تالؿةيقٓ ّتنسؿ تالّتٌٓ يِ ريسل-
هلؼم يؿرؽْ ٍحثءخ ٍّيثيد  ؽييدىحق يً تهَنؿ تهفثىيٓ ٍويَ ؿقّى ت ُّ(33)هّعدّتهيلنثّتذ 

  .ٍوٓ ؿأقَ ٍّوٓ يييٌَ ؽّؿق ّنل ؾهم ٍوٓ تؿويد يً تهؽّتةؿ تهنغيؿخ

حثهوًّ  يً تهَنؿ تهييوّنٓ ٍويِث ؿقّى ٌحثريد ّحيٌِث ييِؿ ؽّؿقحالىد ؼـفيد ُٓ  (32)هّعد
.تالقّؽ ّتهٌحثرثذ حثهوًّ تالـؿق ٍوٓ تؿويد حيوثء  

 

(33-31)هّعد  

فٓ تهـؼؿفد ٍوٓ تهرعف تالقالييد تهنرثحد تهَؿحيد تقرؼؽتىريسل ُؾٍ تهوّعثذ -  

حثهؼى تهنّفٓ تهيّؿق يعيى حِث  ريسل ضؿخ يً تهَنؿ تهفثىيٓ رعيل ـؼثؿف نرثحيد (31)تهّعد 
, ـؼثؿف يضؽّهَ ّـؼثؿف ٌحثريد يعّؿخ  

ٍوٓ  حثهؼى تهسوز تهييوّنٓ يً تهَنؿ تهييوّنٓ يعيل تيوث ـؼثؿف نرثحيد ريسل كٌيٌد (33)تهّعد
.يعّؿخ ٌّحثريد  تؿويد ـؿكثء  

(37-36-35)هّعد  

تهرٓ يلغوِث ـؼثؿف ٌحثريد ٌُّؽقيد ّنرثحيد ريسل ُؾٍ تهوّعثذ تهـؼؿفد تاللَثٍيد-  

ريسل ىحق يً تهَنؿ تهفثىيٓ يـؼؿفد حـؼثؿف يلَد يً تهيؿنـ ّيـؼؿفِث ؿقّى (35)هّعد 

يـؼؿف حـؼثؿف يلَد يً تهيؿنـ تهؾْ يلنل  ريسل ىحق يً تهَنؿ تاليّحٓ (36)هّعد ,ٌحثريد 
,ّؿؽخ ّيـؼؿف تاللَثٍثذ ؿقّى ؽّتةؿ تهٓ ضثٌج تهؿقّى تهٌحثريد  

يـؼؿف حـؼثؿف يلَد يً يؿنـٍ تهؾْ يلنل ّؿؽخ  ريسل ىحق يً تهَنؿ تهييوّنٓ(37) هّعد
.ّيـؼؿف تاللَثٍثذ ـؼثؿف ٌحثريد حَوِث ّتكَيد ّتهحَه تالؼؿ يعّؿ  

(39-38)هّعد  



ُؾٍ تهوّعثذ تهيّوٍّثذ تهرنّيؿيد تهرٓ تقريؿذ ٍوٓ تهرعف تالقالييدريسل -  

ّيؿرؽْ تهـْ تهعؿحٓ  ضّتؽٍ ٍوُّٓ ىحق يً تهَنؿ تهفثىيٓ ٍويِث ؿقّى تؽييد هفثؿف  (38)هّعد
تهنثيل ّيلف ٌقؿ ٍوٓ يؽٍ تهيقؿْ ّكؽ ـؼؿف ضقؽ تهعنثً حثقوّج غيؿ ّتكَٓ  ّيّضؽ فٓ تهؼوفيد 

,ؿقّى ٌحثريد  

ّيعيى حَ ؿ تهييوّنٓ قضل ٍويِث تيوث فثؿف ٍوٓ ضّتؽٍ ُٓ يحؼؿخ يَؽٌيد يً تهَن (39)هّعد 
. ـؼثؿف ٌحثريد يعّؿخ  

:تهوّعثذ *  

هّعد يً نرثج (1)هّعد   هّعد يً نرثج                (2)هّعد                هّعد يً يّكٌ(3)هّعد   

337ّعؽخ تهفً تالقاليٓ م                  Islamic Art P.140                        
http://civilizationlovers.wordpress.com/category/%D9%82%D8%B3%D9%85-

%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9/ 

 

http://civilizationlovers.wordpress.com/category/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9/
http://civilizationlovers.wordpress.com/category/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9/
http://civilizationlovers.wordpress.com/category/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9/
http://civilizationlovers.wordpress.com/category/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9/
http://civilizationlovers.wordpress.com/category/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9/


   
ّعد يً يّكٌه( 5)هّعد                                           هّعد يً يّكٌ(3)هّعد     

http://civilizationlovers.wordpress.com/category/%D9%82%D8%B3%D9%85-

%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9/                     

                   
تالقاليٓرنّيؿ تهحثعز يً يرعف تهفً (7)هّعد                                               هّعد يً يّكٌ( 6)هّعد  

http://civilizationlovers.wordpress.com/category/%D9%82%D8%B3%D9%85-

%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9/ 

http://civilizationlovers.wordpress.com/category/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9/
http://civilizationlovers.wordpress.com/category/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9/
http://civilizationlovers.wordpress.com/category/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9/
http://civilizationlovers.wordpress.com/category/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9/
http://civilizationlovers.wordpress.com/category/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9/
http://civilizationlovers.wordpress.com/category/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9/
http://civilizationlovers.wordpress.com/category/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9/
http://civilizationlovers.wordpress.com/category/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9/


 
هّعد يً ضؿّج ٍلثق تهعوثؿخ ّتالسثؿ(9)هّعد                    هّعد يً ضؿّج ٍلثق تهعوثؿخ ّتالسثؿ        (8)هّعد     

                     https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.312344108830613&type=1 

    

(31)هّعد  

 رنّيؿ تهحثعز يً يرعف تهفً تالقاليٓ

 
هّعد يً يّكٌ (32)هّعد                                                        هّعد يً يّكٌ (33)هّعد  

 

http://civilizationlovers.wordpress.com/category/%D9%82%D8%B3%D9%85-

%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9/  

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.312344108830613&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.312344108830613&type=1
http://civilizationlovers.wordpress.com/category/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9/
http://civilizationlovers.wordpress.com/category/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9/
http://civilizationlovers.wordpress.com/category/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9/
http://civilizationlovers.wordpress.com/category/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9/


     
هّعد يً نرثج ( 33)هّعد          هّعد يً نرثج ّعؽخ تهفً تالقاليٓ( 31)هّعد  

                       Islamic Art p.141                                                             
                                                                                   

      

 
هّعد يً ضؿّج ٍلثق تهعوثؿٍ (36)هّعد    ضؿّج ٍلثق تهعوثخ ّتالسثؿ هّعد يً (35)هّعد

  ّتالسثؿ

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.312344108830613&type=1 

   (37)هّعد

هّعد يً ضؿّج ٍلثق تهعوثؿٍ ّتالسثؿ    

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.312344108830

613&type=1 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.312344108830613&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.312344108830613&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.312344108830613&type=1


 

 

   
ٓرنّيؿ تهحثعز يً يرعف تهفً تالقالي (37)هّعد                         هّعد يً يّكٌ    (38)هّعد  

http://civilizationlovers.wordpress.com/category/%D9%82%D8%B3%D9%85-

%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9/                  
    

:تهيؿتضٌ*  

نشر بالمعرض الخاص بمناسبة , التنوع فى الوحدةنرثج  غثؽخ,عضثّْ كؽّيٓ-

. 7891يناير ,انعقاد مؤتمر القمة االسالمى الخامس   

.م9009كلية االثار جامعة القاهرة  رسالة ٍحؽ تهؼثهق,ٍوٓ-  

الفنون االسالمية مركز الشارقة لالبداع الفكرى دائره كتاب سعاد ,ماهر محمد -

.ةالثقافة واالعالم بحكومة الشارق  

مصر مكتبة مدبولى  ب الفنون العربية االسالمية فىكتا ٍثنى,يعيؽ ؿـق-

9001-9001 .   

9079كتاب الفنون االسالمية فى العصر المملوكى  يعيّؽ ,تحؿتُيى عقيً-  

http://civilizationlovers.wordpress.com/category/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9/
http://civilizationlovers.wordpress.com/category/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9/
http://civilizationlovers.wordpress.com/category/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9/
http://civilizationlovers.wordpress.com/category/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9/


لفنون المملوكية فى مصر وبالد الشام وما كتاب امحمود ,ابراهيم حسين -

9070يعاصرها فى شرق وغرب العالم االسالمى   

ؿّتةٌ يرعف تهفً تالقاليٓ ٌلؿ تهؽتؿ تهينؿيد نحعٓ ,تهلثؿّهٓ-
.2119تهوحٌثٌيد  

ّعؽخ تهفً تالقاليٓ ٌلؿ حيَؿه تهفً تالقاليٓ حيؿنـ تهيوم فينل هوحعّز -
.3315ّتهؽؿتقثذ تالقالييد تهؿيثه  

ضيثل نرثج تهفًٌّ تالقالييد تهـؼؿفيد فٓ تهَنؿييً ,ٍحؽ تهؿعيى تحؿتُيى-
.2112تاليّحٓ ّتهييوّنٓ نويد تالسثؿ ضثيَد تهلثُؿخ   

-Elkhalili,Nasser Islamic Art And Cultuer  

 


