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Abstract:                                                                                                           
Contemporary proposals focused on studying the general framework of the qualitative mental 
effect on the concepts that generally affects in the design process, a need for studying the 
clear influence of one of concepts representing the ideation which it’s the concept of identity 
from a pluralistic perspective on an important single specialty in the detailed design 
framework so the importance of studying intellectual pluralism of reference in Architecture 
by identity are clarified.  This research aims to define the general principles of the concept of 
ideation by reviewing a clarifying manner for representing it throw the identity to deduce the 
theoretical knowledge framework.  Projecting towards studying the concept of the 
architectural reference and reviewing specialist knowledge on the research subject to 
conclude the of applicable knowledge framework of it so the main problem will be subjected 
on ambiguity of the knowledge visualization about the effect of inspection the theoretical 
indicators of the identity on multi mental of the reference in the architecture and its aim by 
give intensive details on its effects, then applying the theoretical framework on the applicable 
one then view and analyze and discuss the results and exploring the verifications patterns and 
propose the conclusions and the final recommendations. to suggest that the references in the 
architecture of intellectual assets for the product of the previous architectural affected by 
identity and cost indicators representing a plurality of intellectual. 
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 :الملخص
رالثززرلطرركززرنلطر ززااالاسززالطرررززله  لطررززلثر للززالطرةرس زز لطر عززر ر  لركزز الطروراتززلالطررةلعززردلاسززالطرط ززعلط وززلرلطرةززل ل

ط لاهزالرروزا لطروا زعلرزظلر  زارلل،لرسركزرلعابر الطرتلج لطررل  لرطرط  لطر لثيرلطراطضحل تطلطرررله  لطرررثسل،لبشكللال 
 ةططنلاسالرررطدل خعع علارورعللالطورلطرةرللطر عر رالطر رعيسالر  اضحلطهر علطرط علطر ةطط علطرركريعلرسررجعللال

ل.لطرةرلردلبلثرلطروا ع
 زز ل  زز   ل لطرركززرلرززرارطلبةززرحل اضزز حلر رثيسزز لرززظلخززال لررززرط لطروالايوززطهلهززلطلطربتززتلطرززال ةريززالط  ززهلطرةلرززعلررروززا ل

ث لطر اج ل تالطرط  لرروا لطرررجعللالطرةرلر لاارحلورحلرةرلال خععالاظلطرراضزا للط ولرلطر  رنلطررةرلالطرخلص
طر عزززارلطررةرلزززالتزززا ل زززلثيرل طر تعززز  للبغرزززاح  ززز   ل لط وزززلرلطر ول عزززالطررةرلزززالر ززز ل،لر  زززاظلرشزززكس لطربتزززتلرخ عززز ل

طرركريز لرسررجزعللزالطرةرزلر لاهطلز لل اضز حلهزلطلطر زلثيرلاط   عزل ل تعزللر وليز لط وزلرلطررلشرطالطر  ريز لرسوا ز لاسزالطر ةطط ز ل
طر  زززرنلطررةرلزززالاسزززالط وزززلرلطررةرلزززالطر ول عزززالاعزززا لرةزززرحلا تسيزززللار لاشززز لطر  زززل  لاط   شزززلهلط رزززل لطر تعززز لرس زززلثيرل

طرررطجزززعللزززالطرةرزززلر لكلعزززا للكريززز لرس  زززل للظلر خززز صلبزززلارزززظلثززز لطر اجززز لروزززرحلط  ززز   لجلالطر ول  زززعلاطر اعززز لاطرروسزززا ل
ل.لللطررةرلرنلطر لل ل  لثرلبلروا  لارلشرط وللطررخ سر لطرررثس لرس ةطط  لطرركري 
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 -تمهيد:

أنلرروززا للتززا  ةطط زز ل اا زز لرززظلي   لارززللل زز  ااززالطروراتززلالطرركريزز لتززا لطر  ززر لرس ززلثيرلطرركززرنلرسوا زز لبشززكللاطضززحل
رززرططهلالال ززلثيرللززالطراطاززعلطر عززر رالرسةرززلر لار وززللرروززا لطرررجززعلابرززلل ضززرظل ززلثيرل    ر ززللاطلززططا للار وج ززلللززالخوززاطال

رحلاه ززلل للززطلرززظلط شززلردل هر ززعلطرركززردلطرخلعززعلبوززر  اازز ل  ةلرززللرززعلط وززلرلطررةرلززالطرةززل لرسةرززللطر عززر راللززالطرةرززلر .ل
طعا لهلطلطرراضا لاطرغاصللالطارلا لاطربتتللزالث ل زل لبععزطللوز لطوزر لطرةلرزعلاطرخلعزعلارزلل ركزظلطظل وزرحلرزظلرةزلرهل

ارروزا لطرررجزعللزالطرةرزلر لررزللرز لرزظل،لطروا ز لكررثسز لارزلثر لرسركزرلا ةططي ز للالهلطلطر ليلللطءطللطرط علطإلولرلطرةل لررروا ل
طررةرل زز لطر  ريزز لرلاط زز خالصلط وززاط  وززلءطلبلرززطخا للززالطر رلعززيللط خززر لرززظل شززكيلللتضززارلاطضززحللززالطر  ززل لطررةرززلرنل

بغ زز ل تعيزز لاط   شززلهلا تسيززللار لاشزز للطررلشززرطالطرةلرزز لطر ول ع زز  جززللطر وليزز لرسرلشززرطالطرةلرزز لطر  ريزز لاسززاللاطر ول ع زز 
لراضا .طر  ل  للالهلطلط  جل لاطخيرطلارحلط     لجلالاطر اع لالاظلهلطلطر

ل-:لاطر الجلءا ي  لارحلرشكسعلطربتتلطررةرل عللررلل ل 
اسززالطر ةط زز لطرركريزز لبر زز ا ل وللطررخ سرزز لرسوا زز للطرر ةززطط لطررلشززرطالطر  ريزز لطر عززارلطررةرلززالتززا لطثززرل تعزز لغرززاح(

ل.ل)لرسررجعللالطرةرلر 
ل-:ل رثلطرللاظلهطهلطربتتل

لشرطالطر  ري لطرر ةطط لرسوا  لبر  ا ل وللطررخ سر لاسالطر ةط  لطرركري لطررتا لطثرل تع ل اض حلطر عارلطررةرلالتا لل(
ل.ل)لرسررجعللالطرةرلر 

ل-:لورتالرظلخال لرسبتتللطرللاظلطرررض  لطرر     
 زز لطرركريزز لططر ةططلززرط لاسززالبر زز ا ل وللطررخ سرزز لرسوا زز للطرر ةززطط لررلشززرطالطر  ريزز طل تعزز ل ثززرطظله ززلصلعزز دلارززط لالل(

ل.)للالطرةرلر لااسالر  ا لالاط ل الر لا رعيس   لبت  لول ة لطررلشرلطررةرلالطررة رطلرسررجع
ل-:ارغرحل تعي لهطهلطربتتلاطر تع لرظللرضي  ل  علرلطرال

 طروا ز لل لءلطولرلرةرلال  رنلي  لل  لط  ةرطحلا تطيطلطرجاط  لطررر بو لبلررلشرطالطر  ريز لطرخلعز لبراضزا ل
 .يساااسالر  اييظلال لا رع

 لرةرلززززاطررززززظلطر رززززال للولاط  خالعززززرروززززا لطرررجززززعللززززالطرةرزززلر للرطايززززبر غرةرلززززال ول عززززاليخززز صلل زززلءلطوززززلرل
 .طرروراح

 اط زز خالصلطر  ززل  لار لاشزز وللااسززالر زز اييظللط وززلرلطررةرلززالطر ول عززالاسززالطر  ززرنلطررةرلززال وليزز لط وززلرل
 .بشكسيظل طتلطنلاث ل ا لطر غيرلا تسيسول

 طرخلعز لبرروزا لطر ةطط ز لطرركريز ل رزل لطررلشزرطالطر  ريز ل لر تعز طلطثزرل الع دلارط لال اض حلاط   شلهلت
ل.رسررطجعلل لثيرلر غيرطالطروا  

 الرؤيه النظريه – االطار المعرفي العام: الجزء االول. 1
   الفكر. 1.1

ل-جل ليظلأ ل يظ:للكرلرغا لير بطلطررالل.]509ص,1950،طررط نل[.برعللللارس علطر ركيرلأالطر أرللطرركرللالطرسغع
طألا ل عالطرةرس علطرةعس علاطر شل لطرله ال طر ركير لارس زعلطر أرزللاطر خيزلللوزطهلطر ر يز لأالرةرلزعلطررجوزا لأالطر اعزلل

لإرالتللرشكسعلرل.ل
بزلط لرجراازعلألكزلرلارلاألأ لرععطلأال  عل خصلطرررطلطررركزراطآلخرل عالطر ل  لرظلهل لطرةرس عل اطءلكلظلرأنلخلصل

اطآلرطءلأالط ا بزززززززززلرطاللل لطررروزززززززززا لبل ا عزززززززززلططالاطرزززززززززلط ردجرلازززززززززعللضزززززززززاللازززززززززظلطر بزززززززززلاألركزززززززززلظلار  رزززززززززعلرر زززززززززرد،لأ
ل  (Razi,1950,p.509)طررالت ع

راضززا ل لعززطلأارطالطرةطيززطلرززظلطرطرط ززلاللززالرجززل الطرت ززلدلطررخ سرززعل ةززلريالر  ااززعلررروززا لطرركززر،للوززاللأرززللطعززوالت ل
ا  ريزعلطررةرلزع...للاطر زلير و عللااسز لطرز رهلراج لل شزل لطرجوزل لطرةعزلالطألاسزالاطرر وز تلكر زيالطرط علاطيطلرظلطألبتزل

طررضززراظلطرركززرنلارجرززا لألكززلرلطرةعززللطربشززرنللبل زز لاعززاايل(Rosenthal,1999,p.342)طرززولاباط ززوعلر ززله لرخ سرززع
 رلاالطرلنل  ةلرللرة للوريععلطر ركيزرل  زله لطر البرجرااولل أخللخعاعي وللرظلط ت  لصلطرطط  لبلررت طلطرثعللالاط ج

ا جزطرلطإلشزلردلإرزالط ز لركثيزرطكلرزللي شزألطرخسزطلل.(Al-Jadraji,1998,p.12)ليوللاطدلرةو لال كاظلطراطازعلجز ءطكلكليزرطكلر وزل
لللبرة ززالطرةعزززللززلرركرل.(Qasim,1986,p.324)لززيظلارس ززلالطر ركيززر،لارت ززا لطرركزززر،لررززلل ع ضززال تززرنلطرطازززعلاطر رييزز 

رزظلخزال لر ز اط لطرةزل لا ععزطلبز لطر شزل ل زاطءليزطخلللزالعزر  ل  ريزلالطررةرلزعللطربشزرلارارزلكلل  رثللر  ا ل شز رصلل ز
رللكلظلرزر بطلبلرر ز ا لطرخزلصلالطرله الطرلنل عا لب لطرةعللبلربتتلاطرطرط علاع لغعلطرررله  لا عريرلطرربلط لطرةلرعل.لأ

 خ سزالرزظللال عزطروللأنلثعللزعلك  زل لرةرلزال ة رزطهللطإل  زلظللزالط ز ط    لطر زالازططرر رثللبرجرزا لطرربزلط لاطرعاطازطلطر ز
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ا ركزظلطا بزلرلهزلطلطرر ز ا لر  ارزعلااطازطلرعزرردلارعلارزعللزاللاعرلآلخرلارظللرطلآلخرلاسالطررغ لرظلريسوللإرالطراتطد
ر لطارللال     لطررةسارزلالكرللطظلل(Al-Jadraji,1998,p.15) ل.ل ردل لريخ علرتططدلأاوالخال ل سصلطرر ردلا رعلروسعع

للررةرلز ل،للالالطراازال ر ز ل أ يزطلاسزالط ز تططتلبةزحلطرة لعزرلطرال رزعلرس ةلرزللاط وعلاللس لالطإل  لظلط طرط  عطرر  سرعلل
رزظلل شرللجر علطرخعل صلللل شرلللرصلطرج ءلطرلنليخصلطر ةلرللطررطرصلطرلنل عط لاس  لطرركرل  رلءلطرتلجعلطررطركزعل 

هززالطررتززرصلطرتع عززالرس ةلرززللط   ززلجالاهززالطرززلنلياطجزز لرخ سززالطررعارززلاللوززالطرززلنل  زز خطروللأاللبل زز ط ضززللا عزز اللالسزز .
إظلاعالطرركرلكا  لالررلكلأالاطاةلكليجلارلطراطاعلطررت اهل طررلطن ل رثزلل ز ططكل.(Al-Muzaffar,2003,p.19) ي  رول

لل.ل(Qasim,1986,p.340)لاسززالرززط لطر ززلريولطررس ززرالطرثززرنللرال ززرعلاطرر  ززريظلهلر ثيززرلرززظلطررسرةرلززعلطإل  ززل  علهززالأ زز
ا ززأ الاززادلطرركززردلرززظلاززادلطررةرلززعلطر ززال تايوززلل ظلأاسززال اا ززعلرسعززادل ززأ الرززظلط زز خطط لطررةرلززعللرززصل ظلطررةرلززعلكرززاءدل

أنلإظل ززسوعلطرركززرلل(Al-Qamoudi,1996,p.46)ل.لا جةززللطررعللززلل ريززللإرززالرززلل ع  ززعلبزز لا تززا لطرضززةيالإرززالاززانل
 ة رطللالط  شلرهللاسال أ  هل ر وللكعلاطدلررجة علشرا عل ر سصلأال ر ل لبراطعرلالطرعطقلاطرعاط لاروزللطرعزطردلاسزال
ا لطدلط  بل لررلل ر ر لرظلربلط لاأهططهل خزط لغرضزولل،للزا طدلعز غعلخولل زعلجطيزطدلارس زعللزالغل زعلطرعزةابعلإللرز هل

ل(Al- Jubouri,2004,p.68).ر ل خ رقلط   شلرلطرخوللالطر لل لرول.لإركل وللطر وارلرلل
 عززط لاسززالهززلطلليزز  ل ةلرززللطرركززرلرززعلطرخعززل صلا ل رززعلج   ززلاللززللرززعلعززاردلر  لرسززعلالل ركززظلطظلي ةلرززللطظلطرركززرل 

ا ز لأالراطجوزعللطر ةلرللرللر ل  ظلعاردلطرشاءلطرر ةلرللرة لر  رعللاعروللرجرااعللطالك زلظلر  لرزللك زلهردلخلرجزع
رز .لطلل لزطلرسركزرلطظل كرزللطرز عصللزالهزل لطرعزاردلرزظلطرخز يظلطرزله الطرر زرط  لرزظلطألازرطهلطرخلعزعللز رهلطرراضززا لأال

،لللرتلرعلطر ر  علرسررطلطرر ةلرلل  وس لعاردلاطضتعلر  لرسعلالللطاطط لطرركرلاسالطر ةلرزلللطرراطض علطررعلربعلأالطررشللوع
 -Al).ةرزززززللبراجززززز لعزززززاردلر  لرسزززززعلت زززززالطلطلكل زززززالطررةرلزززززعلطرتع ع زززززعلازززززظلطرشزززززاءل لاعزززززعطعزززززالكل ظلط طرطصل 

Tawhidi,1970,p.375). إللي خززللطربةززطلطرركززرنلأثززرطلاطارطللززال ةريززالطرةرززلردللشززكللطرركززرلجل بززللرورززلللززالطرةرززلرد اللل
رززلل ررززالإر زز لر  جززلالللرززظلخززال لاسال ززليللطررثززل لإرززالطررت ززا لطرركززرنلرمشززكل لطررةرلريززع ه غززل ،للعززطلأشززلرلل لجوززلا 

طرو ط علطررةرلريعلرظل شغيللطرركرلاط  علظل رثالالالرعللط لرظلأظل  اظلرتحلغالهلأالرت طلررطرا ال ر سصلأشكلرولل
 شززكيللا  رززاليززلطنلأغززرطحلإ  ززل  علار وسبززلالت ل  ززعللا ززل لللل ةززرهلطرةرززلردلاسززالإ وززلللل(Hegel,1964,p.36). ززسرل

 ززر بطلطر بلوززللاث عززللبت ززلدلطررج رززعلا رل زز .لرززلطللززلظلطرةرززلردللززالهززلطلطرجل زز ل خضززعلررززلثرطالتضززلريعللر كل  ك ززعلارلط ززع
ا رل  علاطج رلا علاطا علط عللضاللاظلخضااوللرةاطرللول ة زعلار لخ زع...لر رثزلللرزصلطررزظلطرزلنلي خزللرزظلطررزلطدلركيز دل

نلياجزط لطإل  زلظلر رزلرهلل ز ل شزلول  لطرت ل  زعلاطررات زعلضزرظلاط   لج لهالطررت طلطرلي الطرزلل،لارظلطرخ ل لا يسعلرإل  ل 
ل(Shirzad,1999,p.17).جطرطظلاأ عال رعس لاظلرلثرطالطرول ةعلغيرلطرررغا لليول

يطرح الفكر هنا بوصفه جهدا يبين العمليه العقليهه والنشهاا الهيهني ونتها  مها يحصها مهن تامها وتفكيهر وم همون فكهر  
الدائم بالمحيط الثقافي ليقهدم مجموعهه مبهادق وقواعهد معرفيهه يعتمهدها االنسهان فهي اسهتدالالته  الفكار تنتج من االحتكاك

حيث تاتي قوه الفكره من قوه المعرفهه التهي تحويهها فسهلطه الفكهر تعتمهد فهي انتشهارها علهى  .التي تختلف من عصر الخر
مهع جزئيهات بها مهع صهوره التعامها ال يمكن  ايتاسيس نفسها كقاعده مرجعيه شرعيه تمتلك مواصفات الصدق والصواب. 

الهنقص مهن خزينهه الهيهني  بهيلكالمتعامها معهه ليكمها  مهع الخصهائص مها لهم تكهن صهوره الشهيء همتكامله وال يتم تعامله
المتراكم. وهنا فالفكر يشكا جانبا مهما في العمهاره وتعريفهها اي تخ هع لمهؤثرات ح هاريه وزمانيهه واجتماعيهه واقتصهاديه 

  وعها لعواما طبيعيه ومناخيه وغيرها.ف ال عن خ
 الهويه. 2.1

طنلها ززعلطرشززاءلااي ي زز لا شخ عزز للطررززلرطلا  طروا ززعلهززالكسرززعلرارززطدلطشزز عوللطرر رجرززاظلطرعززططرالرززظلطرزززل هززا لكرززلل عززا ل
لزال ةريرل ز لل طرجرجزل ا كرلل  عللطررا ااعلطررس زر علطرةرب زعل رييز للل.)اخعاعي  لااجاط لطرر ررطلر لابلردلاظل كللاطتط

للخززرطكلرسوا ززعل ةلززرلا وززللللززيظلطررله ززعلاطروا ززعلطرتع ع ززعلاطرززلطالاطرجززاهر  طرجرجززل ا للززال ةريرل زز ل,لا ززارطلطررا ززااعلرة ززاك
 -Al).طدلاسزززالطرشزززجردللزززالطرغيززز لطرروسززز  طروا زززعلهزززالطرتع عزززعلطرروسعزززعلطررشززز رسعلاسزززالطرتعزززل  لكلشززز رل لطر زززاللبزززلرعا 

Philosophical Encyclopedia,1986,p.822)هزززالعزززرل  لطرر رزززرطدلطرجاهريزززعلطر زززالطلطلرزززللللاطظلها زززعلأرزززرلرةزززيظلل
لرطالطرةلرضززعلأالطرتززل الطر رل ززع ة ززالطر ززاطهرلطرةززللردلاطرر غيززلاهززلطلياضززحلطظلطروا ززعل ل،ل غيززرال غيززرلط رززرلإرززالغيززر 

  وزرلروزلل ةليزرطالر ةزططدلأالاهزل لطرعزرلالطرجاهريزعلازطلللط ازرطحلارز ه تظل بتزتللزالطرجزاهرلأالطرعزرلالطرجاهريزعلل
كرزززلل ةزززرهلطروا زززعلبأ وزززلل أ زززللطج رلا زززع لأنلطرررط زززعلرضزززلللكلطريوزززللل(Rizouki,1998,p.27) .ر غيززردلطاظل غيزززرلط عزززل

 لاسالثالثعلأ زهلCorrea    طل اللل(Mohammed Abdul Aziz,2000,p.14 ). بل لبلرغيرلاط   رلءلط ج رلااط رل
ل-لردلاها:ررو لرله علطروا عللالطرةر

لطروا علابلردلاظل س سعلارس لالر  لبةعلار  الشي لكلجلرططكلثلل لكلاهال  تا لرعلطر رظلرلطل  اظلطي لر علطرتركع.ل
اولررززلكلطظلطروا ززعل  شززكللرززظل س ززسعلرززظلطرةرس ززلاللرززلرصل ل ركززظل للرك وززل للزز تظل وززارلهاي  ززللرززظلخززال ل ةلرس ززللرززعلرززلل

ل طرك لرظلتار ل.ل
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ر بوزعلبززلرااالطرزلط الللز تظل ةوزال عي رززلكلرالخزريظلرزعلاضززةو للزالالرز لرتزططلبززلررغ لرزظلط وز ل ل  ززةاظلطروا زعلر  زالر
رززززززززلرصللزززززززز تظل جززززززززطلهاي  ززززززززللالززززززززرللور ززززززززلل  ر زززززززز للابي   ززززززززللرززززززززظللاطللززززززززالطرعززززززززاردلطر ززززززززالاضززززززززة له لليوززززززززلر ززززززززال كا زززززززز

لل.[Correa,1983,P.13]تار ل.
كرللط ولل للظلرثالكل ركظلطظل شغللطآلخرلأ ضل ظلرلل شغس لطآللخري ع لاظللكرلطآلل لطظل تطيطلها علطرركرلبرلل شغس 

اهززل لطرضززبلل عل  زز حلرسركززرلأ ضززللرجززل لرس غيززرلاطر ةززطيللرززعلر وسبززلاللليوززللرززلل غ ززالهززلطلطرركززرل ورززملر ززلهرعلطآلخززرل ظ
رللرةرلزعلرزلل شزغس لط لا زط ركزظللأل ز ل لعلطرز  وظلطرر زل للوا زعلهزلطلطرركزرطرااا.لارةللطه لجاط  لهلطلطر اج لهالعزةاب

لضززالكلاززظلعززةابعل ةريرزز لبرززلل شززغس ل ززلبعلكل ظلطرراضززا لطرشززلغللبتززطللط زز لاززرحلل رعززحلاززظل ر زز لبوريعززعلأالبززأخر ل
رجراازززعلرزززظلطرعزززرطرطالطرجرلا زززعلطر زززال طروا زززعلت ززز لهزززلطلطرروززز للزززالعزززار وللطرطي لر ك زززعلل(Akash,1998,p.89).ر غيزززر

س ةليرلاظلطرع  لطرجاهريعل طرةعل ط علاط ج رلا زعلاطرجرلر زعلاط ا عزلط علاطر ع  زع لطر زاللزالي ل لهللرج رعلرلللال رظلرتططلر
ل(Al-Naeem,2001,p.16).رجرااولل شكللعاردلر  لرسعل ةلرلاظلثعللعلهلطلطررج رع

ل....)لل  ل رّي لليظل طروا علطررعط ع لا طروا علطرةرس عل  ركالطرترزط أرلل
 لر ززعلطر ززالهززاللززالطأل ززلهلغيززرلراجززاطدلإ للززالألهززلظلطررثعرززيظلاطررولربززعلل تعيزز لهززل لطروا ززعل للززلألارال رثززللطروا ززعلطرخ

ي ةط لطر رهلطرركرنلطرلنل لول للر  لارعللرصل  لل طروا علطررعط ع لهطللكلثعلل لكلهلرلكليج لطر ةالإر ز لأل ز ل شزكلل اازلكل
لعلطر ليردلطر ال ت انللالططخسوللجرلالالأخر لأعغرلر ول.رظلطرررجة علطرثعلل علاطر لريخ علطر ال اتطلليظلطرجرلا

أرلل طروا علطرةرس ع للوالها علاطاة علراجاطدللالكللتيظللإ  لظلطرشلر لا طرلل  أر لاظلط زر لااشزير  لاج  زي  لاطي ز لل
 ةلززرلا وززلللززالكززلل ززيجيبصلطاظل ززرططلاززظلكززللهززل لطأل زز سعل،لللروا ززعلطرةرس ززعلإلطكلهززالها ززعل لشززةاريعل ة شززوللطإل  ززلظلال

ل(Al-Hamed,1998,p.28).ااا
 شكللطروا علروسبلكلرورلكلاجل بلكلأ ل ز لكللزالت زلدلطررج رزعلإلل ت زللطررر بزعلطرر   زعللزال  تزعلروسز لطرشزةا لاطرجرلازلالال
اطرةرزلردليخزصلطرتلضزرللر هلطه رلرزلكللرط زلكلرتزطاططكللزللجرلا زلكلااسزال وزلقلاط زعلا لالطررج رعلطررةلعرلاهلطلط ه رل ل

 زالط  رل ز لا ةزاللة طرلليزطرصلطإل  زلظلرةلل(Akash,1998,p.89 ).لكرنلا لريخا،لار هلاريطلطرست عللعطلاط رللر لار 
اأ زز ل عززسحلرشززاءلرززللاألنلشززاءلل؟....اررززللطلهززاله ززلل؟ل....... علا ززطللرززصلطظل ةززرهلرززللارززظلهززا  زز ولطهري زز لطرجاهريززع

لا لر ةزططدلارخ سرزعلاغلربزللر رططلزعلرطلرروا لطروا زعلطرزلنل رك ز لطظلير زطنلطشزكل كلااظلتلجعلط   رلءلهل لي ال؟ل...... عسح
رلزززررلراجزززاط لاللهزززالطط رزززلكلر وسززز ل لةلرززز لاهزززطهلرززز لزززلللي ر زززعلبززز لطإل  زززلظللزززالتزززل ل زززالر ل  زززاظلطروا زززعلا عزززرطكلكرلر زززلكل

اللزالطرةرزلردلطرةرب زعلطررةلعزردل لا ركظلطرعا لطظلطر ةلرللرعلطر رطتلطرتضزلرنلطرتزلل(Al-Ukra,1982,p.92).طرجرلاا
يزز ط لايززطلطر ةلرززللطر ززوتالاطظلشززيا لرعززوسحل ط زز ثرلرلطر ززرطت لكتززللا ززطللززيظلطررززااريظلطررززلكاريظليلكززطللرززصلاس زز للززلظل

لل-طررااالرظلرله علها علطرةرلردلطرةرب علي أرجحلليظلرااريظلهرللكل  ا:
 رززال ل تعزز للززالطررلضززاللززالتعبززعلرةي ززعل شززاءلط  رززللاط  وززالالرااززال طر أايززللطررززلهان لطرززلنليززر لطظلطروا ززعللطألا :

ا ةليرلاظلطر  ردلطررة لريعلطر زال زر لطر زلريولكخز يظلللارعلأطرطصلهلطلطأل رال لا تع ع طج رلاالرةيظلاطظلطرتلضرلهالرت
لرسع  لطرطط رعلطر ال   عللالرلطر رظلاسالشكللتعل  لثلل ع.

طرزلنليزر للزالطروا زعلشزي لكليز  لط   زلب لا ةطيسز لبل ز ررطرلارز هلرله زعل ول  زعلثلل زعللوزالرااال طر أايزللطرزطي لر كا للطرثل ا:
-Al) لرززر بطلبززلر  ردلطر  ززل علطر ززال ززر لطر ززلريولاسززالط زز لارس ززعل  لبة ززعلرس وززارل ر سززصلليوززللطرعزز  لطرتضززلريعلتع عززعل  ززل ع.

Naeem,1999,p.15ل-ها:لنل ورألاسالطررج رةلاأربعللر لالررو لطر غيرلاطر  يالطرلارارللا ورحلل
لل.خلر لطررأراهللكل تططلطر غيرلبلا بلر لتطثالل-:لريزعلطر  يالطررلط ال

يجززلطلرعلر ززل ززطا لطرةرس ززعلطرله  ززعلإيجلل ززلكلالل-:طر  ززلاللر ززعلطررعززل ليزززظلطرعززط  للعرززظلخززال لطرشززةارلطررززر بطلبلر علريززطلطرعط رززعلاط 
لل.اطرتطيت

ل.ضرظلط ه رل لطرجرلاالإطرط لطرجطيطل عا لالل-:لر علطر اويظ
لAl-Naeem,2001,p.111)  .ل صلرعلطرل  علط ج رلا علطر ل طإرال عزّلللطرجطيطلك عسيطلجطيطلر ر لطنلالل-:لر علطر لّ ال

لل-كرللطظلطإلولرلطر  رنلطررة رطللال رك صلطألشكل للالطرلي علطرةررط  علا أهيسولل ر رحلاجاطلأربةعلر  ا لالرسوا علها:
لط ع.طروا علطرررل

لطروا علطرت  علطرجرلا ع.
لطروا علطررة ا علطرررط ع.ل
للAl-Naeem,2001,p.111) طروا علطررة ا علطرجرلا ع.

تعتبههر الهويههه  صههفات الشههيء المتفههرده وجوهريتههه وحقيقتههه المطلقههه وهههي االنهها االجتماعيههه الممثلههه للفرديههه م ههافا لههها 
لفكر من خالل صعوبه الهتكهن بهويهه الفكهر مسهبقا بسهبب التغيهر فهي االرتباا واالنتماء االجتماعي ويطرح تحديد هويه ا

طبيعه افكاره مع اختالف الهويه الياتيه عن المو وعيه ، فالهويه تعبير ديناميكي عن مجموعهه قهرارات جماعيهه يتبناهها 
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مهمها واساسهيا فهي مجتمع ما في زمن محدد للتعبير عهن القهيم الجوهريهه الممثلهه لثقافهه المجتمهع وتشهكا الهويهه مطلبها 
حياه المجتمع ويكون االهتمام بها جماعيا وتاريخيا وهي فهي العمهاره تشهير المهتالك االخيهره جهوهرا خاصها بوصهفها شهكال 

 للح اره. 
 -مناقشه:

يتو هها ان الفكههر يعتمههد قوتههه مههن قههوه المعرفههه التههي تحتويههه وهههو بههيلك يعتمههد فههي انتشههاره علههى تاسههيس نفسههه كقاعههده 
تمتلك مواصهفات الصهدق و الصهواب وبشهكا متكامها وبالتهالي يهنعكس كها اطهار فكهر  عهام بتوجههه نحهو مرجعيه شرعيه 

جانههب محههدد بتحديههد هويههه فكريههه كتعبيههر دينههاميكي عههن مجموعههه قههرارات جماعيههه يتبناههها مجتمههع معههين فههي زمههن محههدد 
لهك جهزءا اكثهر تحديهدا مهن الجهوهر الخهاص للتعبير عن قيمه الجوهريه الممثله لثقافته وتاريخهه وعمارتهه التهي بهدورها تمت

بالمجتمع كونها شكا للح اره وبيلك تت ا التعدديه الفكريه لكا مجتمع معين وزمان خاص فهي انعكاسهها  همن هويتهه 
الفكريه الممثله لجوهره وتقنينن يلك في هويه عمارته بشكا اكثر تفصيلي ليا وممها طهرح سهابقا يتو ها وجهود مسهتويين 

 ريه المطلوب تو يحها وتو يا االطر العامه النعكاسها وهي ..للتعدديه الفك
 المستوى العام للتعدديه الفكريه الممثله للهويه ويشما ....

 اسس فهم  الهويه   
 موقف الهويه المعاصره

 المستوى التفصيلي للتعدديه الفكريه الممثله للهويه ويشما ....
 اسس تقسيم الهويه
  مستويات الهويه

 التغير والتكيف للهويه اليات فهم
وبههالنظر الحتههواء كهها المؤشههرات السههابقه علههى محههددات تفصههيليه لههيا سههيتم صههو  االطههار المعرفههي النظههر  االولههي منههها 

 وكاالتي...
ل. 1-1جطا لرا ل ي  رلطررتس ل

 في العمارهالمرجع  - الجانب التطبيقي. 3.1
 رز لاطرر ز س رلال لطرلزطءلرزظلطر زلريول  ز خرط لرزلل ت لجز لبرزلليطظلرةبعلطراطاعل سة للاط وعلطررج رةلالطررخ سرزعلرزظلخزال

للر اطعزللهزالارس زعلإ  زل لرةرزلرنل ة رزطلل.[Abel,1996,p.149].طإلوزلرلطرررجةزالطر رزل الرسركزرلاهزالطرخلععلرسرج رع
رةزط لاأظلطر اطعزللاسالرروا لطرل لءلاسالرلل زل لرزظلأعزا ل ررطجزع لطر  لجزلالطررةرلريزعلطر زلبععلا ل ركزظلأظل زل الرزظلط

لي وس ل أري ولللالطر رل ل.راطنلالرلطر رظلاألعالالرلطرركلظ كاظلبر  ا لا ظلاطرركزلظلظلطألشكل لطرتضلريعللطالرةلظ 
لوزطهل تعيز للرعلإاولءلبةطل ل كاراجالرسةرلردلرظلخال لإاولءلطررة زالطرتضزلرنلر زللرزظلطرر ز ريطلاطرجروزارلارسرج رع

ل-لكريعلاشكس ع:بطلطروا علبلررة الإرالررجةي يظ،رلل طرعرطن ايرجعللShirzad,1999,p.20) طر اطعللرعلطررج رع.
عز دل  زرطرلطاظللركرلرسع دلطررة رزطدللزالطررةلرجزعا ثليالطرل  ثرلرظللكرلاطتطرظلخال ل ضريظلطر  ل للطرررجعلطرركرن:

ثززللرززعلطرررجززعلشززر لطظل  ززاظلطرجززعل  ززولبتيززتليززلطنلإرززالط  ززل للكززرلر رلثززللرززعلط عززللالززاللرززصلطشززلردلإرززالطرجززعلطر رل
لط ل ةلطلاظلطرررجعلاسيسع.

 ركلظلطا رلطلط ثرلرظلررجعلاطتطلرظلتيتلع غعلطررةلرجعلابللرلاطرةالالالهالطر ال تططلطروا عطرة لعلطرررجعلطرشكسا:
عسيط زعلارةلزردلازظلطرال ل لطال رلثللرزعلطرررجزعل بزلخ الهلكسزالطالج  زا لطرزللطر زرلاللوزالارل زعل   زج لرزعطرلطالاس   رل 

لSafadi,1990,p.21) طرتع عع.
لكزززززززززززززززززززززززززظلطظل اجزززززززززززززززززززززززززطلطاظلطرجاط ززززززززززززززززززززززززز لطر ةليريزززززززززززززززززززززززززعلرسرة زززززززززززززززززززززززززا.لر للوزززززززززززززززززززززززززال الزززززززززززززززززززززززززالرجزززززززززززززززززززززززززل لطرةرزززززززززززززززززززززززززلردل

لةرززلردلطرتططثززعللعززطالهاي وززللطرراضززاا علإلهرلروززللربةززطلطررة ززاللززالارلر وززل،لللرةرززلردلهززالا ززيسعلطر ةليززرلاززظلطروا ززعلرززظل
اطظللPunta,1996,p.30) لرزززلكللأ وزززلل ززز رعطلطر بلووزززللبزززلررج رعلا رعزززطلهاي وزززل.خزززال لرة لهزززل،لاطلطلرزززللط ززز خطرالرة زززالا

اطظل رززطلطرةالاززعللززيظلل.طرطإلجززرطءطالطررة رززطدللززالخسزز لطر  لجززلاللط رززعل رووززلل  رثززلللززالطرتززلهلاطإلضززللعلاطرت ززالاطر  ززرل
خ سالا  لبشر لبعل  لضرظلرجل لطألررعلطر  ل لاطرررجعلطرشكسال ليس  لبلرضراردل رلثللطر  ل لرعلطرررجعلاط رلل ركظلطظلي

طرالضراردلطر  وردلاسال ةطط علطرررطجعلطر زالالر وزللا زل للطر اطعزللل Brawne ا شيرلRizouki,1998,p.37) اطررو .
،لطللطظل ةطط ززعلطرررطجززعلاطررعززلطرلابشززكللررززر ليززلطنلطرززال شزز يالغيززرلررغززا لل زز لاأظلأ  تضززلرللاطر   اراج ززللطرر عطرززع

ل.[Brawne,1992,p.78].ظلطررعززلطرليارززطل ااززللرززظلطرراضززالا ول ززعلطرط رززعلاتززطاتلطرال اطعززللاط  عوززل اززططلكليززرلرزز
لالأظلطرطاادلرس  ا علطاظل ةييظلطرررجعلطررش رصلرط رزعلطررات زلالاطررةزلر ليزلطنلطرزاللعزططظلل طرجلطرجا اهلطلرللأ طلاس  ل

رر سعزالاروززلطلي ةززلرلطر اطعزللطرركززرنلا عززبحلط شزلرطالخلر ززعلرززظلط رزعلطررات ززلالالزالطر  يجززعلطرغززلءلتزاطرللززيظلطررعززر لاط
لAl-Jadraji,1995,p.61-62) .طررة البتك للعططظلطرررجعلطررش رصلا تطتلط  عول 
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تطههرح المراجههع فههي العمههاره كاصههول فكريههه للنتاجههات المعماريههه السههابقه لكهها الح ههارات والثقافههات ممهها يسههتوجب التواصهها 
ى عمهود  ززمهانيو وافقهي زمكهانيو كهون االشهكال الح هاريه تمتلهك معهاني يتطلهب تامينهها زمانيها معها وباكثر من مستو 

ومكانيا وتطرح لهدينا نهوعين مهن المراجهع احهدها فكهر  يت همن النتها  الكثهر مهن فكهر واالخهر شهكلي تعامها مهع العناصهر 
خلهها النتها  لي همن التجديهد لالبعههاد والعالقهات. ويحقها المرجهع جانهب مهههم فهي تحقيها التواصها ويخلهها بعهدا مهمها فهي 

الفكريه المتمركزه في المرجع محققها التواصها مهع القهديم ومنظومتهه الدالليهه كهون وسهيله تعبيهر العمهاره عهن هويتهها ههي 
فنمط العالقه بين النتا  والمرجع الشهكلي ال يلهزم بال هروره تماثها المرجهع مهع ، معناها المحدد الرتباطها بمجتمعها وهنا 

ا  با يمكن االختالف بشرا االبقاء على االلفه والفهم مع  روره السيطره علهى تعدديهه المراجهع  همن حهدود معينهه النت
 تجنبا للتشتيت غير المرغوب.

 ما بعد الحداثهالمرجع في عماره . 4.1
ل-: اجولالارلردلرللبةطلطرتططثعلبلر  بعلإرالأطرطصلطررة ال طر سعا لإرالط جلهيظلهرلل طر جيطن  عال

ل خزصليلكطلاسالط   رلءلطرتضلرنلبشكللكليرلططا لكلإرالط ز ةرل لطر علريزطلطررةرلريزعلطرط ا ل جل لط   رطث زعللزالوزرحلرةزلظ 
 ...ابع غ يظللوالارلردل  تطتلاظل ر وللبل   ةل علل علريطهللر  اظل ريةعلطر سعالطرةرلرد

 ل. طرةعال ياظلطرجططرور لطر لبععل ررةرلريعلبلت لءلطط ارال رتلل ع ل تلا ل  ولطر علريطلطل
طعززللطرتضززلرنلطرثل  ززعل ط ثززرلط ر لتززلك ل  زز  طلإرززالرتل ززلدلطر علريززطلطررةرلريززعلطر ززلبععللززط كلرززظلط    ززلخولللوززطهل تعيزز لطر ال

لل.  طراطاةياظلطرجططلاط  عل لرعلطرر سعا
للط  جل لطرثل الجلءلاسالشكلل  لجلالر رراعل جرةوللررله  لرش ركعلبةيططكل ازظلطر اطعزللطرتضزلرنلرلكزططكلاسزالوزرحلرةزلظ 

لNujeidi,2001,p.29) كلألط لاررلثسعلطإل  لظلاطرول ةع..طرو.لس لاسيوللطرخرا لاظلتعللطرةرلردلجطيطدل غ
ل لبععلرتر دلرسلهظللضاللازظلطررةزل ال رلطلطالل ل  ارن لطرالضراردلط  ثرلرلطر علريطلطررةرلريعلكررطجعلررلل رس  لرظلرةلظ 

يززطدلطرر ارززطدلكلرة عززرلطر ززلريخالطرززلنل ر سززصلرة ززالر طاجززلكلي زز  لاززظلأ ززسا لطرززطر لطرغززلرحللززيظلطررة ززالطرعززط  لطرززلنلطرجط
ارززظلخززال لأ زز ثرلرلطر علريززطلاأ زز خطط لط  زز ةلردلاطر ةريززال.ل  زز طا  لطرززلط ردلاط خززرلطرجطيززطلطرر  ززاظلرززظلطرا  رززعلطرجطيززطد

لأا رززطالارس ززعلل،  ززلظللسغززعللس غززعلرةلززردل تعزز لط   رززلءلاطر اطعززللطرتضززلرنلاطررعلر ززعلطرجطر ززعلر اريززطلأشززكل ل خلوزز لط 
رطلاكزلرصلطر ةلرللرعلطر علريطلاسزالطرةرزلردلاسزالأ وزللاجزاطللكزرنلي وزارلالزرلطرز رظلارز هلاجزاططلرلط زلللعزطللل ز ثررالطرز 

ك ةليززرلرس بززلط لاط   ززجل لطرززالضززراردلط زز ثرلرلطرةرززلردلطروجي ززعل لAbel ا شززيرVenturi,1987,p.23-97)  .طأل رززال 
اسالضراردلط  ثرلرلطررعزرريظلرس علريزطلابشزكللجزطنلرةلرضزلكلطر ةريزالطرضزي لروزل لطر علريزطلطالرزلللطضلل لر ركي  طرثعللا.ل

طر اطعززللطر ززل لرززعلطراطاززعلطررززلطنلرسررطجززعلارشززيرطلل طرةزز طانل اي  عززطلل.[Abel,1996,p.133] ر ززرحلطظل تا زز لهززل لطر علريززط.
 عاطلطرال تجرلطرركرلا تطيطلاللس علطرلطالاتعزرهلللزال أايزلللرزصلطراطازعلاط ا رزلطلاسزالرزلليثيزر لرزظلرشزلارللطرالأظللرص

رزززط لطرر سعزززالالزززالطر زززلرالأرزززللأازززلطدلأ ززز خطط لطرة لعزززرلطررةرلريزززعلطرراراثزززعلأالأازززلطدل ر يززز لاالال وزززلللززز وك لرغزززرحلخسززز ل
 الر   ططكلللرشكللطررةرلرنل ألAl-Azzawi,1998,p.764) .الطرر سع عطررتل لدلرةوللاأاولءلأركل  علطر أايللطرر ةططلرسلط

طللل.الالطرتزلر يظليبعزالط زيرل ر ز لبةيزططكلازظلطر اطعزللطإللزططاالالي غرهلبأ    لخلررتس علررطجة طلإرالرلل تطتلالرر لكل
ر عر رالطالي بعلرظلرغزعلرتس زعلكزللط  لي بعلرظلرغعلشكس علالرر عل لبةعلر للطرط  الابلر لرال ل عا لشي لكلاظلطر رهلط

للرشززكلل للززطلطظليززر بطلبررجة ززعللكريززعلررجرااززعلرززظللJadraji,1995,p.66) .ر ززلر وللهززالط رززعلاسززالال ززطي وللطر لريخ ززع
اسززالل Eisenman لطربشززرلاجززرالرتززلا اللززال تريززرلطرةرززلردلا  لروززللطرري يززلانلرززظلطررةززل الطرر اط  ززعلليوززل،للسعززطلركزز 

ةزززززززززززلطلطرط ر زززززززززززعلا ا يزززززززززززالطرعاطازززززززززززطلطر ركيل زززززززززززعلر تريزززززززززززرلطرشزززززززززززكللطررةرزززززززززززلرنلرزززززززززززظلطررةزززززززززززل الطرر اط  زززززززززززعلط ززززززززززز بةلطلط ب
ر لبعل ز لار ظل ل اجطلضراردل رلثللطر  ل لرعلطرررجعلتيتل ركظلطظليخ سزالا ز لشزل.[Broadbent,1980,p.211]ل  .

كززلظلل ززلكل ععززطلطررةززل الطررر بوززعلبزز أ للة ززطرلل  زز خط لطررعززر لأنلشززكلل عسيززطنلايجززرط للل زز للضززرظلرجززل لطآلررززعلاطرروزز 
لRizouki,1998,p.37) .   خط لشكللطر خسعلايجرط لإلضرلءلرةل الطرخعاع ع

ما يؤكهد علهى االنتمهاء الح هار  باسهتعمال زان توجهات ما بعد الحداثه بالنسبه الدراك المعنى تشتما على توجهين هما 
ل ههروره  ويلهك .)اني جديهده يغلههب عليهها الخهرو  عههن حقها العمههارهيؤكههد علهى طهرح معهه و زومهاالتقاليهد المعماريهه التراثيههه

اسههتثمار التقاليههد المعماريههه كمراجههع لمهها تملكههه مههن معههاني سههابقه محفههزه للههيهن ف ههال عههن المعههاني الجديههده المتولههده 
يهد اشهكال تخاطهب كالعنصر التاريخي الي  يمتلك معنى مزدو  باستمثار اليهات االسهتعاره والتعريهف والمقارنهه الجدليهه لتول

كمها ان اسههثمار العمهاره الهجينههه كتعبيهر للتبههادل واالنسهجام الثقههافي يركهز علههى  ههروره  االنسهان بلغههه التواصها الح ههار  
استثمار المصممين للتقاليد. وهنا البد من تاويا الواقع الماد  للمراجع واالعتماد على ما يثيره من مشهاعر لهدى المتلقهي 

وهنها فالبهد للشهكا ان  .خدام العناصهر المعماريهه او اعهاده ترتيهب عالقاتهها بهتهكم لخلها المحاكهاهالتالي امها اعهاده اسهتوب
ينبع من لغه محليه معبره عن الظهرف التصهميمي الخهاص بهها مهع وجهود  هروره لتماثها النتها  مهع المرجهع اي يمكهن ان 

 يختلف شرا بقائه  من مجال االلفه والفهم.  
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 .وبيقي زطروحات الباحثه د.سهى الدهو  النموي  المعرفي التط. 5.1
اه ززلل ززي  لاززرحلطررةرلزز لطرروراتزز لاززظلطر عزز  رلالطرخلعزز لبرلشززرطالطرررطجززعللززالطرةرززلر لابلا رززلطلطروززرحلطرروزز للعززطل
اطركل  ز لتزلهلرززللهزالغيزرلروزز لطضزلل لطروزرحلطرضززر الطرخزلصلبلررشزلريعلطررةرلريزز لطررولز لاسيوزلللرززصلطروزرحلطغ زلءطلرزز ل

طلطرجل  لطر ول عالبعا لااضاحلل رزلل   ز    لرزظلرزلثرطال  ز خط للزالط وزلرلطررةرلزالطر ول عزال تعزللا زطلاط ضلتللراجال
طر وليز لرززعلضززرار لط شزلر لطرززالطظلط شززكل لطرخلعزز لبلررشزلريعلطر ول ع زز لراجززاط لضززرظلطررعزطرلط عززسالا ركززظلطرةززاط ل

لطر  للالتل لطرتلج لرالوال لاسيول.
 -نوع المراجع:

ر  ززلرطالطررةرلريززعلأ اطاززللرخ سرززعلرززظلطرررطجززعل رطاتززاللززيظلررطجززعلخلرجززعلاززظلتعززللطرةرززلردلاررطجززعلخلعززعلبتعززلل ل ززالطل
كررجزعلأ ل زال ل  ز لطرةرزلردلطر ال ز ك عل,لاطر   اراج زلللجزعلازظلتعزللطرةرزلردل شزرللطرول ةزعطرةرلردلا علريط ل,لللرررطجعلطرخلرل

كزززظلط ززز ثرلرلررطجزززعل   رزززالرتعزززا لخزززلر لتعزززللطرةرزززلردلرثزززلل لطر   اراج زززللكرزززلل ركررجزززعلأ ل زززال ل  ززز لطرةرزززلردلطرتطيثزززعل,ل
ل,لاطرول ةع لرثللطا رلطل رال لرسبلخردلاشكللاراعل بلالطر  ل لطررل الكرعلطرلأار علر اريطلأشكل لررشلريعلرةرلريعلرلطازع

 لازطلPietilaس زطنل  لأظلطررةرزلرلطرر Antoniadesكرزللأاضزحل ل. Johnson Wax Factoryكرزلللزالرشزرا لرعز عل 
ط  ةلرلأشكل لول ة علرظلطر والطرلطط اللالرل الط تلطلطروسبعللالجلرةعلل  سرل  ل.لكرزلل ركزظلط ز ثرلرلررطجزعلرشز ععلرزظل

 لرسرةرززلرل لرط ززصل(يززرن ,لتيززتلDisney Hall for Concertsتعززا لطررا زز عالاطرززراصلرثززللرززللتعززلللززالرشززرا ل 
أرزلللربووزللبلرشزكللطرخزلرجالرسرشزرا لبةزطلارس زعلرةلرجزعل رثسزالل ضزخ  لطررع زله.ط  ثررالأشكل لطرراجلالطرعزا  علا ز ل

تعللطرةرلردلا علريزطهلللعزطلطا رزطالكررجزعلأ ل زاللزال  زلرنلطراطاة زعلاطرةعال  زعلطرجطيزطدلضزرظلارزلردلرزللبةزطلطرتططثزع.لكرزلل
 لط ززز ثرلرلGolquhounثاللياضزززحل  ركزززظلط ززز ثرلرلررطجزززعل   رزززالرسةرزززلردل  ضزززرظلطألارزززل لطر زززلبععلرسرةرزززلرنللط ززز .للرززز

 Monasteryكررطجعلر  رردل وراللالأارلر لطرةطيطدلار وللرشرا ل  لر ا لرظلطرربل الطرطي  علLeCorbusierطررةرلرل 
of La-tourette.[الززالاعزالر  ززل ل لرط زصل(يزرن لأشززلرل لJencksلإرزالط زز ثرلرلررطجزعل   رزالإرززالطرةرزلردلأال   رززال 
 (Al-Dahawi,2009,p.121). رثللطرول ةعل كشكللطر ركعلرثاللرتعا لخلر لطرةرلرد
 -انتمائية المراجع:

 لاسززالط  رززلءلVidler ةلززرلاززظلرززط لطر بلو ززعلهززل لطرررطجززعلرززعل زز لال وللطر رل  ززعلاطرركل  ززعلاطرا  ر ززعل.لعززطلأ ززطالطرط ززعل ل
ابلرصلللظلطر ل  لطررةرلرنليلكطللكزردلطر اطعزللرزعلطرررجعلركل  للإرالطررطي عللالارلردلطرةعال ييظلالالل ردلرلبةطلطرتططثعل,ل

 لريولطررطي عل,للضاللاظلط   رلءلأر رل الرسررجعلإلل شيرلطرطرط علإرالأهر علطأل رل لطرر  ر علإرزالطررلضزا.للارزظلطألرثسزعل
طر ززال ززر بطلل لتيززتل لززر لطرةطيززطلرززظلطرررطجززعIsozakiاسززالط  رززلءلطرررجززعلركل  ززلل رل ززالر تززالطررززظلطررةلعززر لرسرةرززلر 

 لطر ززال ر ززل للوززللطرةرززلردلطرغرب ززعلاكززلرصلطرر ززلءطالPalladioرثززللشززكللر ززل ظلطررةرززلر لأرززل ظلرززظلطرةززلر لطرغربززالاطرشززرااب
طرزلنلل للال يايارصJojnson لرسرةرلرل AT&T.لأرللرل ال  ال ةطلررطجعلرظلطرةرلردلطرشرا عطرا و علاطألتجلرلطرو ط علطر
ظلارلردل لوتلالطر تل للال يايارصلاطرةل طدلإرالطر عالطألا لرظلطرعرظلطرةشريظللوالخيرل ر ل لل عر ر لطرر  اتالر

تيزتل زاتالطرعلازطدللر  علرةي علرثل لاسالط   رلءلأر رل الرسررجعل,للعطلا  لطررل الإرالثالتلأج طءلكللج ءل رثللتعبعل ل
أل  علاعرلطر وضعل,لأرللج  لطرل ل عللياتاللاهالرظل Brunolleschiرسرةرلر ل للاللسار  لPazzi Chappelبرعسال 
 لاهززالرززظلاعززرلLedoux لرززظل  ززلرلطرةرززلردلطرتطيثززعل,لايززاتالطر ززل لإرززالطرةرززلردلط  عا  ززعلرسرةرززلرل Sullivanبأل  ززع ل
عز لا عل,لكرللإظلطرلنل ة  لها علطرررجعلأ ضللطر بلو لل رطلا  رالكلألل  علطرطي  علأالطر ةس ر علأالطر زك  علأالطرلطر  اير.

لرززززثاللرل ززززالطررجرززززعلطرةسرززززالطرةرطاززززاللززززالبغززززطططلرسرةرززززلرل طرجززززلطرجا ل ة رززززطللززززال  اي زززز لطرةززززل لاسززززالر ززززل ظلطررةرززززلرل
 Palladioلأ ضل,لأنلطر بل لهلطلطررل الل رطلطرربل الطر ك  ع .(Al-Dahawi,2009,p.122)لل

 -:عدد المراجع
طر  لجلالطررةرلريعللخعزاصلهزل لطررعزردل,للرزالتلرزعلطا رزلطلررجزعلل ركظلأظل ةلرلاظل ةططلطرررطجعللالطر  ل لتيتل  بليظ

ارززظلطألرثسززعلاسززاللرززصلرل ززالططرلطراجزز ل.ل ل ةلززرلاززظلرة ززالاطتززطلاها ززعلرتززططدر   ززالاطتززطللززالطر  ززل للززلظللرززصل ة ززالط زز
Face Houseرسرةرلرل لYamashitaطرر   للتيتل  ورلأظلطررعر لأ طلاسالطراج لطإل  ل الرظلخال ل عر ر لرولط ل

ابزلردلازظلاجز ل ز لطر أ يزطلاس ز لبتيزتل ل ركزظلرل زعلشزي لللخزرلبأ  لل Jencksار لي أثرلبأنلررجعللخرل اط لااطلاعر ل 
غير .لاه لصلتل الي  لط ا رلطلليوللاسالررجعلاطتطلرخس لطر  ل لطررةرلرنلبتيتل رثللأاسالتل الطربالغعلإلطلط ز ول ل

روزززللطر ثيزززرلرزززظلطألارزززل لا ركزززظلاززز  لط جزززلهيظل رعزززيسييظل رتزززارالتاللظلطرزززط  ايزززالرلرزززط لاط زززةللجزززططلرزززطرررجزززعلأظل
ل-:طررةرلريع

ل.ل علاسالط ر بل للط  الر ةططدط  جل لطألا ل ك رالبلرررجعلبتطللط  لب ل لاطر  لطرةلر
 لإجززرطءطالخززاللط  جززل لطرثززل الي ركزز لتززا لط زز ثرلرلررجززعلاطتززطللنلر ززلتعلرتززطاطدللززالطر أايززلل عززلرلإرززال ا زز ةوللرززظ

ل.طر ج  علاطر جريطلاط  ثرلرلطرج ءا شرللل جر لاسالطرررجعللط  
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 Kallmann لرسرةرلرييظل Boston City Hall لإرالرل ال Curtisأرلللالتلرعلط ا رلطلاسالأ ثرلرظلررجعللعطلأشلرل 
Mckimell ل,ل Knowles زعلطرةريضزعلرزظلل ل زعلطيزرل  لتيتل ةططالطرررطجعلطررة رزطدلل زلردل لخزللطرركزل  لطر ا كري La- 
Touretteا لردل ة رزطلطررعزر للزال زلتلالطروزلل لطأل زرللطر زال خ راوزللطألراازعلطررةرزطدلاسزال رزلل ل لريخ زعل ةزاطلإرزال ل

 لأظلراضا ل ةطط علطرررطجعلطرر  ثرردلي  لبل  ثرلرلFujiiياضحل .لالطرععارلط  ولر عللالطرعراظلطرا والااعرلطر وضع
 ثرل,لإلليز  ل  زايظلإوزلرلازل ليجرزعللزيظلأجز طءلكزللرعزطرلرزعلإركل  زعلط ز ثرلرلطرث ل  زلالطرر ضزلطدل,لاط  بزل لرعطريظلأالأ

بةززحلطإلجززرطءطالطررتززططدلرثززللطر شززا  لاطر شزز يال,لبتيززتل ترززللطر ززل  لطر وززل البةززطهللرةززل الر ةززططدل عززروللبأ وززلل ال ززلل
ل(Al-Dahawi,2009,p.123).رر اتعلطر ول ع
 -جع:مالوفية المرا

لزالل Ronchamp لإظل عالك   عل Greeneلرثاللير ل لطرت لدلطريار علل ةلرلاظلرط لار لأالبةطلطرررطجعلاظلعار
لززالتززيظل  ةسزز لطرثل  ززعللألارززال ع ززرظلبلرتضززلردلطألاراب ززع ليززاتالل ززاايظلرززظلطرررطجززعلطLe Corbusierلر  ززللرسرةرززلرل 

كرلل  لا لرل زالططرلل.ألتل علطررالتيظ لابةعلطررطهبعلا لردلياتالبأشكل لبررطجعلرظلعارلطرت لدلطريار عل,لللر عال لردل شب
 لبلراعززالالكززرلأظلطررعززر لطهزز  لبل  زز ةلردلررززللهززالإ  ززل الالالول ةززعلبشززريعلتيززتلطر ززطالWrightطرشززال لرسرةرززلرل 

أرزللازظلطثزرل.لجزاطللزالطرت زلدضزيال لررزلل ةكزهلطرالطربلر ا لالطأللع عللالج  لطرر   لكأ وللطر ططططالرج  لإ  ل الررتبللب
 لبزلظلTakashaki للزالطر لبزلظلرسرةرزلر Tamana لرشرا لررعزطلار تزال Bognarطرررطجعلغيرلطررأرالعللعطلاعال 

رس  زل لطرةطيززطلرززظلطرررطجززعلطر زال ررزز لإرززالطرةطيززطلرزظلطررةززل اللرززثالل ررزز لطر زري علإرززالطر عززط لاطرتركززعل تزالطألرززل للززالتززيظل
ل Tamanaكرزلل ةلزرلطأل زو لطرثالثزعلازظلطروراتزلالطرر ز علس علر وزارلرطي زعل لالط  ر لحل تالطر زرلءطرسا هلإر رر ل هردل

ل.ررللطثرللرصللالرلرال علطر  ل لبتيتلط عزالطرةرزللبكا ز لغريز لغيزرلرزأراهلي ةسز لبةزاطر لجلطبزعلاررلج زعلاغيزرلر ااةزع
(Al-Dahawi,2009,p.123) 
 -المعالجة الحاصلة على المرجع:

رجرززللطرةرس ززلالطر ززال جززرنلاسززالا لعززرلطرشززرردلطررةوززلدلاطر ززال جةسوززلل  تززرهلاززظل لبأ وززللJorge Silvettiلوززلل رعززطلارل
اازززطلأشزززلرالطرط زززعلل.أعزززللاول ةزززعلاط ززز ةرل الطرشزززرردلطرعل ا  زززعلالرزززصللإ طتزززعلا تريزززالطرشزززرردلطألعزززس علاط ازززلطدل ركيلوزززل

 Brawneسزا لبةيزطدلازظلطرتسزا لعلطررعطرلطألعسالتيزتلأ وزلل زالرلت للخعاصلإلططا علطر ل  لطر ول الإرالأهر علرةلرج
للر  زل ل كزاظلرأرالزللبل ل ةزلطلطرب ز طلازظل عوزعللاظل بةلل ل ةلط لاظل عوعلطرلطءكرللأاضتالإظلرلرال علطرةرلل كطر ططار عل

ا لر لبةحلطرعز دل.لر ططا ي   لبل ل  لرلاطإللطط لاطر جطيطلهاللالطرتع ععلرةلرجعلرستا علبةيطدلاظلتطاطلطلطرلطءلاطظلرل
 لإرزالأظلطررل زالFarmer لتيزتلأشزلرل Greeneطررأرالعللالطر ةلرللرعلطرررجعل,لكرلللالرثل لر كظلطرلزرطرنلرسرةرزلرل 

 ةطلطر ططططلرس علر  لطر ال ع الضرظلطر اج لطرةضانللالطرةرلردلا  ورلطررل الطرخعل صلطر عسيط علر تعي لطر اط ظلليظل
 لGravesاه زززلصلعززز دلغيزززرلرأرالزززعلرس ةلرزززللرزززعلطرررجزززعلرثسرزززللي ضزززحللزززالوزززرقلط ززز خطط ل ل.طربشزززريعلطرول ةزززعلاطر ع  زززع

 لاطر زال   ز للاضزاتوللاربلشزري ولل,لإلليسجزللل Moore لا رزار Venturiرال ز ةلرطالاطر زال خ سزالازظلأ زلري ل ل  زارنل
 Gravesطخللر ززكظل  لإرززالاسزز لاالاززلالطأل  رززعلطرخلعززعلبززلرررطجعلاكرززللي ضززحللززال عززر  لرززHanselmann للعززطل,

-Al). رزززززززززالإ طرزززززززززعلطرركا زززززززززلالطرخلعزززززززززعلبرةلرجزززززززززعلأنلرزززززززززطخللا ثلي ززززززززز لبشزززززززززكللر رعزززززززززللرزززززززززربطلركا زززززززززلالطرر زززززززززكظ
Dahawi,2009,p.124) 

 -الخصائص المستثمرة من المرجع: 
طضزتعلرزظللكرالطرط عل روطن لإظل تعي ل زاطحلطل  لريز للزالطررشزلريعلطررةرلريزعل  ج زطلرة روزللضزرظلر ز ا لالشزكس علال

تططتلرجراازعلرةلرجزلالوزرأاللزالبةزحلطررشزلريعل خال لط ا رلطلاسالأ سا لطر ةلرللغيرلطر عسيطنلرعلطإلرتلطر لل لاط 
-Al)ل.خزر لط ز ثرلرطلر زاللطرر ز اييظلرةزلاتععزالتزل الألرشزكس عاسالطرخعل صلطرجاهريعلالالأخزر لاسزالطرخعزل صلط

Dahawi,2009,p.126)ل
 -مو ع تجسيد المرجع:

ارظلطألرثسزعللءللالطر  ايظلأالبع غعلطر للل  ظلطرراطضعلطر ال  ج طلليوللطرررطجعللالطر  لجلاللعطل  اظلبع غعلأج ط  بلي
 لتيززتلأظلشززكللأرجززللطرر ززالال ززاتالبأ وززللرززظلاززلر لGreene 1962رسرةرززلرل لPrairie,لططرللاسززالعزز غعلطألجزز طء

يززار.لأرززللبلر  ززبعلرسعزز غعلطر س ززعللززالطر  ززل لل لززر للززالرشززرا لطرتشززرطا,لأرززللطر ززواحلطرر علربززعلل ززاتالبأشززكل لأج تززعلطرو
 Museum of Maritime Science ل.طرلنل  شيرلإ لإرالشكللطر ري عللالواكيال(Al-Dahawi,2009,p.126) 
 -تنوع المراجع: 

ل وزللأالرلرالي وزلأالررطجزعلر  اازعلرزظلتيزتلول ةلعلرزظلتيزتلطرتعزللطرزلنل   رزالإر ز  لر لرظلخال لط  ثرلرلررطجعلر  اا
 لاسزالpublic Library لزالرل زالطررك بزعلطرةلرزعل ل Asplundاطألرثسزعلاسزاللرزصلكثيزردللعزطلطا رزطلطررعزر  للأالط  رل ي وزل

  لرلطر ال  ك علطرجطيطدلا علر  لطررك بلاللزالطرعزرظلطر ل زعلاشزرل,لاهزل ل ةزطلررطجزعلرةرلريزع,لكزلرصل ز لط  تضزلرلعزارل
أرززللرل ززالطررةرزززلرل.لاهززلطل ةززطلررجةززللغيززرلرةرززلرنلل.جرززعطررك بززعلاطرززلنلي شززللرززظلرعوززعلرجرل ززياراج عل لززر للززالرعوززعل
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إرززالاجززاطلرلرال ززعللززالربززطلطألج تززعلطربال زز  ك علبلرعزز طاقللJencks للعززطلأشززلرلOlivitte Center Wing  زز رر ص ل 
طربال ز  ك علاطر زال رثزللطألج تزعلرزظللكرللياجطلازط لرلرال زعللزالطرر ت  زلالهال ل  لرظلطرليالطألخضرلرس بلاطربال   كالال

الاط  وكزالكزللرزلهالر زططا لخال ل ررلعسولل,لا اط ولل,لراططهل لاكلرصللال ا  روللكجططرل عرالررللأضلاالرةلر لطر ع
 (Al-Dahawi,2009,p.126) .ارأراه
 -مناقشه:

انيهها ومكانيهها مههع الح ههارات يعههرف المرجههع كاصهها فكههر  للنتهها  الفكههر  المعمههار  السههابا وبشههكا يت ههمن التواصهها زم
على العناصر والعالقات ا افه للتواصها مهع  تعاما مع اكثر من فكر وشكلي يركزوالثقافات السابقه وبشكا فكر  متعدد ي

وكمها فهي حالهه عمهاره  .الن ما يعبر عن هويه العماره هو معناها المحدد الرتباطهها بمجتمعهها، المنظومه الدالليه للقديم 
شهتمله علهى تهوجهين همها التاكيهد علهى االنتمهاء الح هار  باسهتعمال ثه التي ركزت على المعنهى والرمزيهه مما بعد  الحدا

التقاليههد المعماريههه التراثيههه او طههرح معههاني جديههده بههالخرو  مههن حقهها العمههاره واعتمههاد اليههات عههده وصههوال لطههرح االبههداع 
 وعالقته بالبدء من النقاا االستعاريه للخصائص الشكليه للمراجع. 

تهم التعهرل لطهرح معرفهي تخصصهي حهول مؤشهرات ومفهردات ههيا لمفهوم العام للمرجهع ف وتو يا اوهنا وفي اطار تعري
المو ههوع وهههو الطههرح الخههاص بالباحثههه زد.سهههى الههدهو و بقصههد بنههاء االطههار المعرفههي التطبيقههي وبشههكا نقههاا مصههنفه 

تطبيقهي  مفههوم المرجهع مهع طهرح رفهي لكها نقطهه تفصهيليه مهن تفصهيالتفي مجملهها علهى تو هيا تصهنيفي مع تشتملا
لمشاريع معماريه مختلفه تجسد تلك التفصيالت ل مان الحاله التطبيقيه للنتا  المعمار  وصهوال الجهراء الهدمج والمماثلهه 

 .و2-1مع االطار المعرفي النظر  السابا. جدول رقم زلالطار الي  سيتم استخراجه 
 
 ي العامالتطبيقاالطار الجزء الثاني : . 2

 . التطبيا1.2
اجراء التطبيها الخهاص بعمليهه المماثلهه بهين مؤشهرات االطهار المعرفهي النظهر  وقهيم ومحهددات االطهار المعرفهي سيتم هنا 

التطبيقي ومن ثم عرل النتائج ومناقشتها الحقا وعلى مهرحلتين االولهى تخهص المسهتوى العهام والثانيهه تخهص المسهتوى 
 -التفصيلي لالطار النظر  وكاالتي:

ل. 4-1 ل 3-1......ي  رلطررست لطرخلصللجططا ل  ل  لطر ولي لرا ل .......................
 -:نتائج التطبياطرح وتحليا ومناقشه . 2.2

 التحليا االحاد  التغير. 1.2.2
 -المستوى العام:

 :لبلر  ب لر  ل  لطر ولي لطرخلصلل ا لطرررطجعله لرصلر غيريظل
 لاللج   ل هللو لطروا  ل طر  لبة  لا ةلرللطرررط لا تععلللالطلج   لطرررطجعلرظلخلر لتعللطرةرلر لا جسال تععلل

ل. رااالطروا  ل طرطي لر كا
 لززالرااززاللج   ززللززالط ززهللوزز لطروا زز ل طر  لبة زز  لا تععززلللضززة رلطرررطجززعلرززظلططخززللتعززللطرةرززلر لا ززجسال تععززلل

 . طروا  ل طرطي لر كا
ل  لاسزالطرررجزعللزالطرةرزلر لبت ز لطررلشزرلطرخزلصل ل زا للال لثيرلطروا ز ل ضزرظلطرر ز ا لطرةزلالتوازن اهلطلرلل شيرلطرال

طرررطجع لل رللاططلر غيرل طرررجعلرزظلططخزللتعزللطرةرزلر  للالطر تعز لطرضزةياللزالط زهللوز لطروا ز لب زل لطا رزلط لطلكزلرل
 اررا لرة رط ل لبعلللال  ل لرةرلرنل  لط  سولر .

 لثالث لر غيرطال:بلر  ب لر  ل  لطر ولي لطرخلصلبل رل   لطرررطجعله لرصل
 ل. لالرااالطروا  ل طرثللالج   للالط هللو لطروا  ل  ةلرللطرررط لا تععلللضة رلط   رلءلطرركل الا جلل تععلل
 لزالراازالطروا ز للج   للالط هللو لطروا  ل طر  لبة  لاطرااالطرلط ا لا تععلللج   لط   رلءلطر رل الا جلل تععلل

ل.  طرطي لر كا
 لالرااالطروا  لرسر غيريظ.لكس للالط هللو لطروا  ل  ةلرللطرررط لا تععلللضة رلا جلل تععلللط   رلءلطرا  را 

لزال زلثيرلطروا ز ل ضزرظلطرر ز ا لطرةزل  لاسزالطرررجزعللزالطرةرزلر لبت ز لطررلشزرللالتهوازن القهو  نسهبيااهلطلرلل شزيرلطرزال
ط   رززلءلطرززا  را للاطالطر تعزز لطرضززةياللززالط ززهللوزز لطرخززلصل بل  رل  زز لطرررطجززع لل رززللاززططلر غيززرنل ط   رززلءلطرركززل الال

لطروا  لب ل لطا رلطهرللاسالطر ةلرللطرررطنلطررتح.
 :لبلر  ب لر  ل  لطر ولي لطرخلصلبةططلطرررطجعله لرصلر غيريظل
  لزاللج   زلا تععزللللالط زهللوز لطروا ز لكس لا جلل تععلللررجعلر   الاطتطلاطت ا للرايظلطرلللالط  الر ةطط

لزالط زهللوز لطروا ز ل  ةلرزللطررزرط لا تععزلللضزة رلطاللالط رز لرتزطاط لا زجلل تععزللل طرزطي لر كااالطروا ز ل رال
ل. ج   لللالرااالطروا  ل طرثللا
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 ررطجعلر ةطط لا جسال تععللكس لللالط هللو لطروا  لا تععللج   لللالرااالطروا  ل طرطي لر كا . 
يرلطروا  ل ضرظلطرر ز ا لطرةزل  لاسزالطرررجزعللزالطرةرزلر لبت ز لطررلشزرلطرخزلصللال لثلالتوازن القو  اهلطلرلل شيرلطرال

 بةزططلطرررطجززع لل رززللاززططلر غيززرنل طرررجززعلطراطتززطللالطرط رزز لطررتززطاط ل للالطر تعزز لطرضززةياللززالط ززهللوزز لطروا زز لب ززل ل
لطا رلطهرللضةالارتطاط  لطرط ر .

 له لرصلر غيريظل:بلر  ب لر  ل  لطر ولي لطرخلصلبرلرال  لطرررطجعل
 لزززالراازززالطروا ززز للج   زززللزززالط زززهللوززز لطروا ززز ل  ةلرزززللطررزززرط لا تععزززلللضزززة رلطرررطجزززعلطررلرالززز لا زززجسال تععزززلل

ل.  طرثللا
 لالرااالطروا  ل طرطي لر كالج   للالط هللو لطروا  لا تععلللكس لطرررطجعلغيرلطررلرال لا جسال تععلل . 

يرلطروا  ل ضرظلطرر ز ا لطرةزل  لاسزالطرررجزعللزالطرةرزلر لبت ز لطررلشزرلطرخزلصللال لثلالتوازن القو  اهلطلرلل شيرلطرال
 برلرال زز لطرررطجززع لل رززللاززططلر غيززرنل طرررطجززعلطررلرالزز  للالطر تعزز لطرضززةياللززالط ززهللوزز لطروا زز لب ززل لطا رلطهرززللاسززال

 ط رر لطراطضت لرسررطجع.
 لرطجعله لرصلثالث لر غيرطال:بلر  ب لر  ل  لطر ولي لطرخلصلبلررةلرج لطرتلعس لاسالطرر
 ل. لالرااالطروا  ل طرثللالج   للالط هللو لطروا  ل  ةلرللطرررط لا تععلللضة رلع دلرلرال لا جسال تععلل
 لززالرااززاللج   ززللززالط ززهللوزز لطروا زز ل طر  لبة زز لا ةلرززللطررززرط لا تععززلللج   ززلعزز دلغيززرلرلرالزز لا ززجسال تععززلل

 . طروا  ل طرطي لر كا
لزززال ززلثيرلطروا ززز ل ضزززرظلطرر زز ا لطرةزززل  لاسزززالطرررجززعللزززالطرةرزززلر لبت زز لطررلشزززرلطرخزززلصللالتهههوازن طرزززاللاهززلطلرزززلل شززير

 بلررةلرجز لطرتلعزس لاسزالطرررطجزع لل رزللاززططلر غيزرطال طرعز دلطررلرالز  للالطر تعز لطرضززةياللزالط زهللوز لطروا ز لب ززل ل
لرلرال  لع دلطررةلرج لطررة رط .

 للرخعل صلطرر  ثرر لرظلطرررطجعله لرصلر غيرلاطتطل:بلر  ب لر  ل  لطر ولي لطرخلصلب
 لزززالراازززالطروا ززز للج   زززللزززالط زززهللوززز لطروا ززز لا تععزززلللكس زززل زززاطتالطل  لريززز ل ر ززز ا لالشزززكس   لا زززجسال تععزززلل

 .  طرطي لر كا
طرخزلصلللال لثيرلطروا  ل ضرظلطرر ز ا لطرةزل  لاسزالطرررجزعللزالطرةرزلر لبت ز لطررلشزرلالتوازن القو  اهلطلرلل شيرلطرال

ل.  بلرخعل صلطرر  ثرر لرظلطرررطجع
 :لبلر  ب لر  ل  لطر ولي لطرخلصلبراضعل ج يطلطرررجعله لرصلر غيريظل
 للالرااالطروا  .لكس للالط هللو لطروا  لا تععلللكس لطج طءلرظلطر  ايظلا جسال تععلل
 لالرااالطروا  للج   لا تععلللالط هللو لطروا  ل طرااالطرلط ا للضة رلع غ لكس  لرظلطر  ايظلا جسال تععلل

 .  طرثللا
لززال ززلثيرلطروا زز ل ضززرظلطرر زز ا لطرةززل  لاسززالطرررجززعللززالطرةرززلر لبت زز لطررلشززرللالتههوازن القههو  جههدااهززلطلرززلل شززيرلطرززال

طرخلصل براضعل ج يطلطرررطجع لل رللاططلر غيرنل طرع غ لطر س  لرظلطر  ايظ للالطر تع لطرضةياللزالط زهللوز لطروا ز ل
ل رلطهرلل ش الطرط ر لرظلطرررجعلا طل ج يط .ب ل لطا
 :لبلر  ب لر  ل  لطر ولي لطرخلصلل  ا لطرررطجعله لرصلر غيريظل
 ل].لالرااالطروا  ل طرطي لر كالج   للالط هللو لطروا  لا تععلللكس ل  ا لبل  رل   لطرتعللا جسال تععلل
 طروا زز ل  ةلرززللطررززرطلاطرززااالطرززلط ا للا تععززللللززالط ززهللوزز لج   ززل  ززا لبول ةزز لارلرال زز لطرررجززعلا ززجسال تععززلل

ل. لالرااالطروا  ل طرطي لر كالج   ل
لال لثيرلطروا  ل ضرظلطرر ز ا لطرةزل  لاسزالطرررجزعللزالطرةرزلر لبت ز لطررلشزرلطرخزلصللالتوازن القو  اهلطلرلل شيرلطرال

ل.  ل  ا لطرررطجع
 -المستوى التفصيلي:

 لطرررطجعله لرصلر غيريظل:بلر  ب لر  ل  لطر ولي لطرخلصلل ا ل
 طرررطجعلرظلخلر لتعللطرةرلر لا جسال تععللج   لللالط هل ع   لطروا  ل طررعط   لا تععللضة رلللالر ز ا لال

ل. طر  لطر  يالطررلط الاطر  لطر ل اطروا  ل طررة ا  لطرجرلا   لا تععللج   لللالطر لاللو لطر غيرلاطر  يال 
 ا ززجسال تععززللكس ززلللززالط ززهل ع زز  لطروا زز لا تععززللج   ززلللززالر زز ا لالطروا زز لطرررطجززعلرززظلططخززللتعززللطرةرززلر ل

 طررة ا زز لطرجرلا زز لاطرت زز  لطرجرلا زز  لا تععززللاا ززلللززالطر ززلاللوزز لطر غيززرلاطر  يززال طر زز لطر  يززالطررلززط الاطر زز ل
 . طر ل الاطر  لطررعللطر  لا
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 ا لطر رعززيسا لاسززالطرررجززعللززالطرةرززلر لبت زز لطررلشززرللززال ززلثيرلطروا زز ل ضززرظلطرر ززلالتههوازن القههو  اهززلطلرززلل شززيرلطرززال
طرخلصل ل ا لطرررطجع لل رزللازططلر غيزرل طرررجزعلرزظلخزلر لتعزللطرةرزلر  للالطر تعز لطرضزةياللزالر ز ا لالطروا ز لب زل ل

لطا رلط لاسالطرلط ر لطررة ا  لطرجرلا  ل   سول لطرررطجعلرظلخلر لتعللطرةرلر للالطرةرللطر عر را.
 ل رل   لطرررطجعله لرصلثالث لر غيرطال:   ل  لطر ولي لطرخلصلبلبلر  ب لر
 لالر  ا لالطروا ز ل طررة ا ز للج   للالط هل ع   لطروا  ل طررعط   لا تععلللج   لط   رلءلطرركل الا جلل تععلل

ل. لالطر لاللو لطر غيرلاطر  يال طر  لطر اويظلضة رلطرجرلا  لاطررة ا  لطرررط   لا تععلل
 لزالر ز ا لالطروا ز ل طرررط ز للج   زللالط زهل ع ز  لطروا ز ل طررعط ز  لا تععزلللج   لا جلل تععلللءلطر رل الط   ر

ل. لالطر لاللو لطر غيرلاطر  يال طر  لطر اويظلاطر  لطررعللطر  لالج   لاطررة ا  لطرررط   لا تععلل
 لالر  ا لالطروا  ل طرررط   للضة رلا تععللللالط هل ع   لطروا  ل طرةرس   لج   لا جلل تععللط   رلءلطرا  رال

 . لالطر لاللو لطر غيرلاطر  يال طر  لطر  يالاطر  لطررعللطر  لالج   لا تععلل
لزال زلثيرلطروا ز ل ضزرظلطرر ز ا لطر رعزيسا لاسزالطرررجزعللزالطرةرزلر لبت ز لطررلشزرلطرخزلصللالتهوازن اهلطلرزلل شزيرلطرزال

 ط   رززلءلطرركززل ا للالطر تعزز لطرضززةياللززالطر ززلاللوزز لطر غيززرلاطر  يززالب ززل لطا رززلط ل بل  رل  زز لطرررطجززع لل رززللاززططلر غيززرل
طر  لطر اويظل   سول لط   رلءلطرركل الرسررجزعلاكزلرصلر غيزرل ط   رزلءلطرزا  را للالطر تعز لطرضزةياللزالر ز ا لالطروا ز ل

لب ل لاا لاالا لطرا  ر لبررط  لطرشخصلاط  ةرلر لرول.
 لر ولي لطرخلصلبةططلطرررطجعله لرصلر غيريظل:بلر  ب لر  ل  لط
 لضزة رللزالط زهل ع ز  لطروا ز لا تععزلللكس زلا جلل تععزللررجعلر   الاطتطلاطت ا للرايظلطرلللالط  الر ةطط ل

طال،للزالطر زلاللوز لطر غيزرلاطر  يزال طر ز لطررعزللطر  زلا للضزة رللالر  ا لالطروا  ل طرت   لطرجرلا   لا تععزلل
لزالر ز ا لالطروا ز ل طرررط ز للج   زلط هل ع ز  لطروا ز ل طرةرس ز  لا تععزلللاللج   لط لا جلل تععلللالط ر لرتطال

ل. لالطر لاللو لطر غيرلاطر  يال طر  لطر اويظلاطر  لطر ل الج   لاطررة ا  لطرررط   لا تععلل
 زز ل طرت زز  لطرجرلا زز للززالر زز ا لالطرواللج   ززللززالط ززهل ع زز  لطروا زز لا تععززلللكس ززلا ززجلل تععززللررطجززعلر ةززطط ل 

 . لالطر لاللو لطر غيرلاطر  يال طر  لطر اويظلاطر  لطررعللطر  لالج   لاطررة ا  لطرجرلا   لا تععلل
لزال زلثيرلطروا ز ل ضزرظلطرر ز ا لطر رعزيسا لاسزالطرررجزعللزالطرةرزلر لبت ز لطررلشزرلطرخزلصللالتهوازن اهلطلرزلل شزيرلطرزال

لزالر ز ا لالطروا ز لالزالطر زلاللوزز للعللالطرزط  الطرر ةززطط  للالطر تعز لطرضزةيا بةزططلطرررطجزع لل رزللازططلر غيزرل طرررجز
اطر زز لطررعززللطر  ززلاللززيظلطرررطجززعلطرر  اازز للززالطارزززلللطر غيززرلاطر  يززالب ززل لطا رززلط لاسززالطرر زز ا لالطرت زز  لطرجرلا زز 

للطر عر را.
 :لبلر  ب لر  ل  لطر ولي لطرخلصلبرلرال  لطرررطجعله لرصلر غيريظل
 لزالر ز ا لالطروا ز ل طرررط ز للاا زل ع ز  لطروا ز ل طرةرس ز  لا تععزلللزالط زهللج   زلطجعلطررلرال لا زجسال تععزللطرررل

اطر ززز للطر  يزززالطررلزززط الزززالطر زززلاللوززز لطر غيزززرلاطر  يزززال طر ززز للج   زززل لا تععزززللاطرت ززز  لطرجرلا ززز لاطررة ا ززز لطرررط ززز 
ل. طر ل ا

 لززالر زز ا لالطروا زز للج   ززل ع زز  لطروا زز ل طررعط زز  لا تععززلل ززهللززالطلج   ززلطرررطجززعلغيززرلطررلرالزز لا ززجسال تععززلل
لززالطر ززلاللوزز لطر غيززرلاطر  يززال طر زز لطر  يززالطررلززط الاطر زز للج   ززل طرت زز  لطرجرلا زز لاطررة ا زز لطرجرلا زز  لا تععززلل

 . طررعللطر  لا
رةرزلر لبت ز لطررلشزرلطرخزلصللزال زلثيرلطروا ز ل ضزرظلطرر ز ا لطر رعزيسا لاسزالطرررجزعللزالطلالتهوازن اهلطلرزلل شزيرلطرزال
ل.  برلرال  لطرررطجع

 :لبلر  ب لر  ل  لطر ولي لطرخلصلبلررةلرج لطرتلعس لاسالطرررطجعله لرصلثالث لر غيرطال
 لزالر ز ا لالطروا ز ل طرررط ز  للضزة رل ع ز  لطروا ز ل طرةرس ز  لا تععزلللزالط زهللج   زلع دلرلرال لا جسال تععزلل

ل. يرلاطر  يال طر  لطر  يالطررلط الاطر  لطررعللطر  لالالطر لاللو لطر غلج   لا تععلل
 لزززالر ززز ا لالطروا ززز للج   زززل ع ززز  لطروا ززز ل طررعط ززز  لا تععزززلللزززالط زززهللج   زززلعززز دلغيزززرلرلرالززز لا زززجسال تععزززلل

لززالطر ززلاللوزز لطر غيززرلاطر  يزال طر زز لطر ززاويظلطررلززط الاطر زز للج   زل طرت ز  لطرجرلا زز لاطررة ا زز لطرجرلا زز  لا تععززلل
ل. ل اطر 

لزال زلثيرلطروا ز ل ضزرظلطرر ز ا لطر رعزيسا لاسزالطرررجزعللزالطرةرزلر لبت ز لطررلشزرلطرخزلصللالتهوازن اهلطلرزلل شزيرلطرزال
ر زز ا لالطروا زز لب ززل ل للالطر تعزز لطرضززةياللززالطرعزز دلطررلرالزز  ل رززللاززططلر غيززرطالل بلررةلرجزز لطرتلعززس لاسززالطرررطجززع 

لطا رلط لطرررط  .
 لطرخلصلبلرخعل صلطرر  ثرر لرظلطرررطجعله لرصلر غيرلاطتطل:بلر  ب لر  ل  لطر ولي ل
 لزززاللضزززة رلط زززهل ع ززز  لطروا ززز ل طررعط ززز  لا تععزززلللزززاللج   زززل زززاطتالطل  لريززز ل ر ززز ا لالشزززكس   لا زززجسال تععزززلل

 . لالطر لاللو لطر غيرلاطر  يال طر  لطررعللطر  لالضة رلر  ا لالطروا  ل طرررط   لا تععلل
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لزال زلثيرلطروا ز ل ضزرظلطرر ز ا لطر رعزيسا لاسزالطرررجزعللزالطرةرزلر لبت ز لطررلشزرلل هعف النسهبيالاهلطلرلل شزيرلطرزال
طرخزلصل بلرخعززل صلطرر زز ثرر لرززظلطرررطجززع لب ززل لطر تعزز لطرضززةيالرر غيززر لطراتيززطل  ززاطتالطل  لريزز ل ر زز ا لالشززكس    ل

طرررط زز لاطر ززلالرتززطاط للززالطرةرززللط ل  ززلرنلللززالطر ززلاللوزز لطر غيززرلاطر  يززالاكززللر زز ا لالطروا زز لب ززل لطا رززلط لطر ززاطتا
لطر عر را.

 :لبلر  ب لر  ل  لطر ولي لطرخلصلبراضعل ج يطلطرررجعله لرصلر غيريظل
 لزالر ز ا لالطروا ز ل طرررط ز للاا زلط هل ع   لطروا  ل طرةرس   لا تععزلللاللج   لطج طءلرظلطر  ايظلا جسال تععلل

لزززالطر زززلاللوززز لطر غيزززرلاطر  يزززال طر ززز لطررعزززللطر  زززلالاطر ززز للج   زززلا تععزززللاطرت ززز  لطرجرلا ززز لاطررة ا ززز لطرررط ززز  ل
ل. طر ل ا

 لزالر ز ا لالطروا ز للج   زلط هل ع   لطروا ز ل طررعط ز  لا تععزلللاللج   لع غ لكس  لرظلطر  ايظلا جسال تععلل
 . اطر  لطر ل الطر اويظ  للالطر لاللو لطر غيرلاطر  يال طرلاا ل طررة ا  لطرجرلا  لاطررة ا  لطرررط   لا تععلل

لززال ززلثيرلطروا زز ل ضززرظلطرر زز ا لطر رعززيسا لاسززالطرررجززعللززالطرةرززلر لبت زز لطررلشززرللالتههوازن القههو  اهززلطلرززلل شززيرلطرززال
ل. طرخلصل براضعل ج يطلطرررجع

 :لبلر  ب لر  ل  لطر ولي لطرخلصلل  ا لطرررطجعله لرصلر غيريظل
 لززالر زز ا لالطروا زز للج   ززلط ززهل ع زز  لطروا زز ل طررعط زز  لا تععززلللززاللج   ززل  ززا لبل  رل  زز لطرتعززللا ززجسال تععززلل

لززالطر ززلاللوزز لطر غيززرلاطر  يززال طر زز لطر  يززالطررلززط الاطر زز للاا ززل طررة ا زز لطرجرلا زز لاطرت زز  لطرجرلا زز  لا تععززلل
ل. طر اويظلاطر  لطر ل ا

 لززالر زز ا لاللج   ززلرةرس زز  لا تععززللط ززهل ع زز  لطروا زز ل طلززاللج   ززل  ززا لبول ةزز لارلرال زز لطرررجززعلا ززجسال تععززلل
لززالطر ززلاللوزز لطر غيززرلاطر  يززال طر زز لطر  يززاللج   ززلطروا زز ل طرررط زز لاطرت زز  لطرجرلا زز لاطررة ا زز لطرررط زز  لا تععززلل

ل. طررلط الاطر  لطر اويظ
لشزرلطرخزلصللزال زلثيرلطروا ز ل ضزرظلطرر ز ا لطر رعزيسا لاسزالطرررجزعللزالطرةرزلر لبت ز لطررلالتهوازن اهلطلرزلل شزيرلطرزال

 .  ل  ا لطرررطجع
 التحليا الثنائي التغير. 2.2.2

ل-اضتالطر  ل  لارارللطرتلج لراجاطل تسيللطخرلااسالررتس يظلرسرلشرطالطرر تعع لضرظلكللر  ا لاكرلليسا:
 المستوى العام

 زللر غيزرلرزظلط ا ل:لطرر  ا لط لعالاطخ صلل اض حلا تسيللطر  ل  لطرر تععز لررلشزرطالطروا ز لبشزكللطلعزالرلل 
لر غيرطالطرررجعلابشكللطجرلرالاكل  ا...

 رجر ززعلطررلشززرطالطرخلعزز لبلرر زز ا لطرةززل لرسوا زز للززالر غيريزز لتيززتلكززلظللشززب لر عززلر  ززا لطرررطجززعلا ززجلل تععززلل
 لتزلر ال تعزز لرسر غيززرلطرثززل الاهززلطل ةكزهلاززا ل ززلثيرلرلشززرطالطروا زز ل2 لتززل ال تعزز لرسر غيززرلط ا لا 3ه زلصل 

لتعللطرةرلر ل  رطل   والصلط خير للكريللر بعل.لخلر جعلطرر ل ل لرظلاسالطرررط
 ط  رل   لطرررطجعلا جلل تععللشب لر علر لرجر علطررلشرطالطرخلع لبلرر  ا لطرةل لرسوا  للالر غيري لتيزتلكزلظل

رلطرثلرزتلاهزلطل لتل ال تع لرسر غيز3 لتل ال تع لرسر غيرلطرثل الا 3 لتلر ال تع لرسر غيرلط ا لا 2ه لصل 
 ةكززهلطهر زز لر اط  زز ل   رل  زز لطرررطجززعلطر رل  زز لاطرا  ر زز لرعلر زز لبلرركل  زز لب زز لاززا ل ززلثيرلرلشززرطالطروا زز لخززلر ل

لتطاطلطررج رعلطراطتطلا ةلرسوللطرراضااالرعلطر رلظلاطرا  ر لطرر  ةرس .
 ل لرسوا زز للززالر غيريزز لتيززتلكززلظلاززططلطرررطجززعلا ززجلل تععززللشززب لر بززليظلرجر ززعلطررلشززرطالطرخلعزز لبلرر زز ا لطرةزز

 لتل ال تع لرسر غيزرلطرثلرزتلاهزلطل4 لتلر ال تع لرسر غيرلطرثل الا 2 لتل ال تع لرسر غيرلط ا لا 4ه لصل 
اسالر ز ا لطرررجزعلطراطتزطللالطرط رز لطررتزطاط لب زل لضزةالطهري ز لبشزكلل لثيرلرلشرطالطروا  للضةا ةكهل
ل.ال 

 ر بليظلرجر علطررلشرطالطرخلع لبلرر  ا لطرةل لرسوا  للالر غيري لتيتلكزلظله زلصلرلرال  لطرررطجعلا جلل تععلل
 لتل ال تع لرسر غيرلطرثل الاهلطل ةكهلضةال لثيرلرلشرطالطروا  لاسزال4 لتلر ال تع لرسر غيرلط ا لا 2 

لطرررجعلطررلراهلب ل لضةالا ر  لطر ططار  لاطرركري لبشكللال .
 طجززعلا ززجلل تععززللشززب لر عززلر لرجر ززعلطررلشززرطالطرخلعزز لبلرر زز ا لطرةززل لرسوا زز للززالطرةلرجزز لطرتلعززس لاسززالطرررل

 لتزل ال تعز لرسر غيزرلطرثزل الاهزلطل ةكزهلضزةال3 لتزلر ال تعز لرسر غيزرلط ا لا 2ر غيري لتيتلكلظله لصل 
لطرول ة لط   رط يج  .لضةا لثيرلرلشرطالطروا  لاسالطرع دلطررلرال لرسرةلرج لب ل ل

 رر ز ثرر لرزظلطرررجزعلا زجلل تععزللاا زللرجر زعلطررلشزرطالطرخلعز لبلرر ز ا لطرةزل لرسوا ز للزالر غيزر لطرخعزل صلط
  لتل ا.4طراتيطل 
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 رجر علطررلشرطالطرخلع لبلرر  ا لطرةل لرسوا  للالر غيري لتيزتللجططلجعلا جلل تععللر بليظطرررللراضعل ج يط
تع لرسر غيزرلطرثزل الاهزلطل ةكزهلضزةال زلثيرلرلشزرطال ل ا لتلر2 تع لرسر غيرلط ا لا لا لتل 5كلظله لصل 
ل ج يطلع غ لكس  لرس  ايظلر وار لطر لثيرلاسالط ج طءلابشكللر  لا .طروا  لاسال

 ا لطرررطجعلا جلل تععللر علر لرجر علطررلشزرطالطرخلعز لبلرر ز ا لطرةزل لرسوا ز للزالر غيريز لتيزتلكزلظله زلصل  
ل ال تع لرسر غيرلطرثل الاهلطل ةكهل علر ل لثيرلرلشرطالطروا  لاسزال لت3 لتل ال تع لرسر غيرلط ا لا 4 

 طر  ا لبل   رل   لاطرول ة لاطررلرال  لرسررطجع.
  طرثززل ال:لطرر زز ا لطرةرززاطنلاطخزز صلل اضززز حلا تسيززللطر  ززل  لطرر تععزز لر ززللرلشزززرلرززظلرلشززرطالطروا زز لبشزززكلل

لال....اراطنلرجر علر غيرطالطرررجعلاطررعلر  للي وللاكل  
  ل14 لتلرز لرسرلشزرلط ا لا 10ط هللوز لطروا ز لاشزرسال عزلر ل  زلاللزال  زل  لرلشزرط وللطرثالثز لتيزتللسغزال 

 لتلرزز لرسرلشززرلطرثلرززتلاهززلطل ةكززهلارار زز ل ززلثيرلطررلشززرلطرر   ززالطرخززلصلبل ززهللوزز ل9تلرزز لرسرلشززرلطرثززل الا 
 طروا  لاسالر غيرطالطرررجعلبشكللال .

 لتززل الرسرلشززرلط ا ل7اشززرسال بززليظلاطضززحللززال  ززل  لرلشززرط وللطرثالثزز لتيززتللسغززال رااززالطروا زز لطررةلعززر ل 
 لتلر لرسرلشرلطرثل الاهلطل ةكهلطرررقلليظلول ة لطررااريظلرسوا  للال لثيرهللاسالر غيزرطالطرررجزعلبشزكلل12ا 

 ال .
  لتلرز لرسرلشزرل33لسغزال الطرر تععز لبشزكللطجرزلرالتيزتلطرر  ا لطرةل لبلجرس لاشزرلل بزليظلاطضزحلازططلطرتزل 

 لتلرزز لرسرلشززرلطرر   ززالطرثززل الاهززلطل ةكززهلتجزز لطر بززليظللززالطر ززلثيرلرسوا زز لاسززالر غيززرطال19طرر   ززالط ا لا 
 طرررجعلليظلط ورلاط  هلطرةرار  لاطرع دلطرخلع لبلررااالاطرريللرعلرحلط ارا.

 المستوى التفصيلي
 يللطر  ل  لطرر تععز لررلشزرطالطروا ز لبشزكللطلعزالر زللر غيزرلرزظلط ا ل:لطرر  ا لط لعالاطخ صلل اض حلا تسلل

لر غيرطالطرررجعلابشكللطجرلرالاكل  ا...
 رسوا زز للززالر غيريزز لتيززتلكززلظلطر رعززيسالرجر ززعلطررلشززرطالطرخلعزز لبلرر زز ا للر بززليظ ززا لطرررطجززعلا ززجلل تععززلل

الاهزلطل ةكزهلازا ل زلثيرلرلشزرطالطروا ز ل تعز لرسر غيزرلطرثزل لتزل ا ل7 لتل ال تعز لرسر غيزرلط ا لا 4ه لصل 
رعلر زز لل سززصلطرر ل ززل لرززظلخززلر لتعززللطرةرززلر لالرززصلب ززل لطرول ةزز لاسززالطرررطجززعلطرر ل ززل لرززظلططخززللتعززللطرةرززلر ل

ل.طر رعيس  لاط ر  لرس لثير
 تيزتلكزلظلرسوا  للالر غيريز لطر رعيسالط  رل   لطرررطجعلا جلل تععللر علر لرجر علطررلشرطالطرخلع لبلرر  ا ل

 لتل ال تع لرسر غيرلطرثلرتلاهلطل4 لتل ال تع لرسر غيرلطرثل الا 5 تع لرسر غيرلط ا لا لا لتل 4ه لصل 
اسالط   رل   لطررخ سر لرسررطجعلب ل لطرول ة لطر رعزيس  لرس زلثيرلابةزطلر ز ا ل لثيرلرلشرطالطروا  لل علر  ةكهل

لر.رلط   رل   لاسالطرجاط  لط ر  لرس لثيي لث
 رسوا زز للززالر غيريزز لتيززتلطر رعززيسالرجر ززعلطررلشزرطالطرخلعزز لبلرر زز ا للر عززلر ازططلطرررطجززعلا ززجلل تععززللشززب ل

 لتل ال تع لرسر غيزرلطرثلرزتل6 تع لرسر غيرلطرثل الا لا لتل 5 لتل ال تع لرسر غيرلط ا لا 4كلظله لصل 
ركل  زز لطر ززلثيرلطر رعززيسالاسززالاززططلطرررطجززعلب ززل لططرررجززعللاززطط ززلثيرلرلشززرطالطروا زز لاسززالل عززلر اهززلطل ةكززهل

ل.طرر ل ل للالطرةرللطر عر رالاط   ول
 رسوا  للزالر غيريز لتيزتلكزلظلطر رعيسالرجر علطررلشرطالطرخلع لبلرر  ا للر علر رلرال  لطرررطجعلا جلل تععلل

 ززلثيرلرلشززرطالل لتززل ال تعزز لرسر غيززرلطرثززل الاهززلطل ةكززهلضززةا5 تعزز لرسر غيززرلط ا لا لا لتززل 6ه ززلصل 
اطر لطرجاط  لط ر  لاطر رعيس  لاسالطر ثيرلاسالطرررطجعلا غييرلطرج لرلرالي وللب ل لرلرال  لطرررطجعلطروا  لاسال

ل.بت  لطرتلج لاطررغب لرط لطررعر 
 رسوا ز لطر رعزيسالةلرج لطرتلعس لاسالطرررطجعلا زجلل تععزللشزب لر عزلر لرجر زعلطررلشزرطالطرخلعز لبلرر ز ا لرطر

 لتززل ال تعزز لرسر غيززرلطرثززل الاهززلطل ةكززهل5 تعزز لرسر غيززرلط ا لا لا لتززل 4 غيريزز لتيززتلكززلظله ززلصل لززالر
ل.رسرةلرج ل لطرر ل ل طرع غلبت  لول ة  لثيرلرلشرطالطروا  لللالاطر  ا طر طر ل

 ا ز لرسوطر رعزيسالرجر علطررلشرطالطرخلع لبلرر ز ا للشب لضةياطرخعل صلطرر  ثرر لرظلطرررجعلا جلل تععلل
اهلطل ةكهلطا رلط لاسزالطرعزطرطالطر عزر ر  لطرررط ز لط ثزرلرزظل زلثيرطالطروا ز لاسزالل لتل ا3لالر غير لطراتيطل 
 .طرر  ا لطر رعيسا

 رسوا زز للززالر غيريزز لطر رعززيسالرجر ززعلطررلشززرطالطرخلعزز لبلرر زز ا لر عززلر لراضززعل ج ززيطلطرررجززعلا ززجلل تععززلل
 ززلثيرلل عززلر  تعزز لرسر غيززرلطرثززل الاهززلطل ةكززهللا لتززل 5ا لا  لتززل ال تعزز لرسر غيززرلط 6تيززتلكززلظله ززلصل 

ل.طرر  ا لطر رعيسالاط ر ل اللال تطيطلراضعلاع غ لطر ج يطلرسررجعل اطءلكسالطالج  ارلشرطالطروا  لاسال
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 رسوا زز للززالر غيريزز لتيززتلكززلظلطر رعززيسالرجر ززعلطررلشززرطالطرخلعزز لبلرر زز ا لل  ززلانل  ززا لطرررطجززعلا ززجلل تععززلل
 زززلثيرلرلشزززرطالل  زززلانل لتزززل ال تعززز لرسر غيززرلطرثزززل الاهزززلطل ةكزززهل6 لتزززل ال تعززز لرسر غيزززرلط ا لا 6 ه ززلصل

 رسررطجع.لطررخ سر طر  ا لطرر  ا لطر رعيسالليظلط رل لطروا  لاسال
  طرثززل ال:لطرر زز ا لطرةرززاطنلاطخزز صلل اضززز حلا تسيززللطر  ززل  لطرر تععزز لر ززللرلشزززرلرززظلرلشززرطالطروا زز لبشزززكلل

لعلر غيرطالطرررجعلاطررعلر  للي وللاكل  ال....اراطنلرجر 
 ل9 لتلرز لرسرلشزرلط ا لا 11لزال  زل  لرلشزرط وللط ث زيظلتيزتللسغزال ل عزلر ل  زلاط هل ع   لطروا  لاشرسال 

 تلر لرسرلشرلطرثل الاهلطل ةكهلارار  ل لثيرلطررلشرلطرر   الاسالر غيرطالطرررجعلبشكللال .
  لتلرزز ل9 لتززل الرسرلشززرلط ا لا 8لززال  ززل  لرلشززرط وللط ربةزز لتيززتللسغززال لر زز ا لالطروا زز لاشززرسال عززلر 

 زلثيرلطررلشزرلارار ز لا عزلر ل لتل الرسرلشرلطررطبعللاهلطل ةكهل8 لتلر لرسرلشرلطرثلرتلا 7رسرلشرلطرثل الا 
 طرر   الاسالر غيرطالطرررجعلبشكللال .

 لتلرز لرسرلشزرل8ال  زل  لرلشزرط وللط ربةز لتيزتللسغزال لزلاطضحطر لاللو لطر غيرلاطر  يالرسوا  لاشرسال علر ل 
 لتززل الرسرلشززرلطررطبززعللاهززلطل ةكززهلارار زز ل8 لتلرزز لرسرلشززرلطرثلرززتلا 8 لتلرزز لرسرلشززرلطرثززل الا 9ط ا لا 

 ا علر ل لثيرلطررلشرلطرر   الاسالر غيرطالطرررجعلبشكللال .
  لزززيظلطررلشزززرلطرر   زززالط ا ل تععززز لبشزززكللطجرزززلرالالطررطرر ززز ا لطرةزززل لبلجرسززز لاشزززرلل بزززليظلاطضزززحلازززططلطرتزززل

ل لتلر لرسرلشرلطرر   زالطرثزل ا32 لتلر لرسرلشرلطرر   الط ا لا 20تيتللسغال اطررلشريظلطرر   ييظلط خريظل
طر زلثيرلرسوا ز لتج للالاطرثلرتللط ا طررلشريظلطرر   ييظلل علر اهلطل ةكهلل لتلر لرسرلشرلطرر   الطرثلرت25ا 

لاطرر ززز ا ل   ب زززل لطرول ةززز لطر عززز  ر  للطرثزززل ابشزززكللازززل لالراوزززللازززظلطررلشزززرلطرر   زززاللرطالطرررجزززعاسزززالر غيززز
ل طر رعيس  لر .

 -االستنتاجات:. 3.2
 ط  شززلر لكعلاززط لررجة زز لشززرا  ل ر سززصلراطعززرلالطرعززطقلاللريل ززهطرركززرلاا زز لرززظلطررةرلزز لطر ززال ت ا زز ل ة رززطل

لطرعاط لابشكللر  لرل.ل
  ط  زززللط ج رلا ززز لطرررثسززز لرسررط ززز لرضزززللللروزززللالالطرشزززاءلطرر رزززرط لاجاهري ززز لاتع ع ززز لطرروسعززز لعزززرلل ة لزززرلطروا ززز

 لرزعل زر بعللب ل لطر غيرللزالول ةللولطلها  لطرركرلرظلخال لعةاب لطر  وظلا تطط ر بل لاط   رلءلط ج رلاال
لاظلطرراضاا  .ر وللطخ الهلطروا  لطرلط   ل

 ل تطيززطلها زز للكريزز لك ةليززرلطي ززلر كالاززظلرجراازز لاززرطرطالجرلا زز لي ل لهززلللززالل تززالجل زز لرتززططلي اجزز لطررج رززع
 رظلرتططلرس ةليرلازظلا رز لطرجاهريز لطرررثسز لرثعلل ز لا لريخز لاارلر ز لطر زاللزطارهلل ر سزصلجز ءطلط ثزرل تطيزططلرزظل

ا رلظلخزلصللزاللطرجاهرلطرخلصلبلررج رعلكا وللشكللرستضلر لابلرصل  ضحلطر ةطط  لطرركري لر للرج رعلرةيظ
 . ط ةكل وللضرظلهاي  لطرركري

 ةرهلطرررجعلكلعلللكرنلرس  ل لطرركرنلطررةرلرنلطر لل لابشكللي ضرظلطر اطعلل رل  للاركل  للرعلطرتضلرطال 
ركز للاسزالطرة لعزرلاطرةالازلال ل  ةلرللرزعلط ثزرلرزظللكزرلاشزكس  ل ر ةططل لكريبع غ يظلهرللاطرثعلللالطر لبع لال
رزززلل ةلزززرلازززظلها ززز لطرةرزززلر لهزززالرة لهزززللطررتزززططل ر بلووزززلللكزززاظلرزززعلطرر  ارززز لطرط ر ززز لرسعزززط  لطضزززلل لرس اطعزززلل

 برج رةول.
 بلشززكل لاززط لرخ سرزز لطر تسيززللطرر زز ا لالابتززل الرس تعزز ل  رززل لطر ةطط زز لطرركريزز لرسررطجززعلل ززلثيرلطروا زز لل رطاتززا

 -اكل  ا:
 طر تسيللط تلطنلطر غيرلاكلظلاسالر  اييظ....ل 
o  رك التا ل رطل تع لر اط ظلاانلرعل تععوللبشكللورياللالر  ا لالاط رل ل تع لطخر . ا لطرةل لطرر  
o رك التا ل رطل تع لر اط ظلرعل تععوللبشكللورياللالر  ا لالاط رل ل تع لطخر .طرر  ا لطر رعيسال  
 طر تسيللطرث ل الطر غيرلاكلظلاسال اجويظ....ل 
o .طر اج لط لعالاكلظلاسالر  اييظ... 
o رك البشكللوريالتا ل رطل تع لشب لر علر لرعل تععوللبشكللر  لانلرال رل لط خر .طرر  ا لطرةل ل  
o رك البشكللرتططلتا ل رطل تع لر علر لرعل تععوللبشكللشب لر  لانلرال رل لط خر .طرر  ا لطر رعيسال  
o ....طر اج لطرةراطنلاكلظلاسالر  اييظ 
o ا ل رطل تع ل بليظلاطضحلبشكللطجرلرا. رك التطرر  ا لطرةراطنلط ا ل 
o رك التا ل رطل تع ل بليظلاطضحلبشكللطجرلرا.طرر  ا لطرةراطنلطرثل ال  
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 طظلاجاطلتل الار  ا لالطر تع لطرر ةطط لاطرر  اا لرال رل لطررخ سر لطر زلبع ل شزيرلطرزالطظلطرررطجزعللزالطرةرزلر ل
ارلشززرط وللطررخ سرزز لطرررثسزز لرس ةطط زز لطرركريزز ل،لري اضززحلطظلكلعززا للكريزز لرس  ززل لطررةرززلرنلطر ززلل ل  ززلثرلبلروا زز ل

 سززصلطر ةطط زز لطرركريزز لرسررطجززعللززالطرةرززلر لل ززلثيرلطروا زز ل  وززرلل ل ززالطررلشززرطالطر رعززيس  لرسوا زز لكل ززهلرس ةززططل
 طرركرنلكاظلطروا  ل ةليرلطي لر كالاظلثعلل لطررج رةلالالكرهللطرةل .ل

 -التوصيات:. 4.2
 لزززالضزززاءلطروا ززز لاسزززالطرررجزززعل زززلثيرطالرلشزززرطالاردلطر ةرززز للزززالوزززرحلطوزززرلجطيزززطدلرطرط ززز لياعززالطربتزززتلبضزززرل

ل رطبولالطخر لرةاطرللاطدلرلثردللالطر  لقلطررةرلرن.
 لزالضزاءل رزلل لرةرل زعلر ةزططدلللرررطجعبزلطرركريز ياعالطربتتلبضراردلطرط زعلالوز لط وزلرلطرةزل لرةالازعلطروا ز ل

لاطرةس .ارظلتعا لرةرل علر  ااعلكلرر و ل
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-الملحا:  

 
 و يو ا االطار المعرفي النظر  الخاص بالتعدديه الفكريه الممثله للهويه ، زالمصدر:الباحثو.1-1جدول رقم ز
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 X.2.2.3 الهوية المعنوية الفردية 

 X.2.2.4 الهوية المعنوية الجماعية

 للهويهاليات فهم التغير والتكيف 
X.2.3 
 

 X.2.3.1 آليهة التكيف المبدئي 

 X.2.3.2 آلية الفصا النسبي 

 X.2.3.3 آلية التوطين 

 X.2.3.4 آلية التبّني

 
 

 ، زالمصدر:الباحثو. بالمرجع في العمارهالخاص  التطبيقيو يو ا االطار المعرفي 2-1جدول رقم ز
المفرده 
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Y.1 
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 Y.1.3.3 مراجع متعدده
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Y.1.4 
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