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يتطلع العالم اليوم الى جملة من التقنيات المعاصرة والمؤثرة على جميع االصعدة ومنها التي تسهم
في تعزيز العمارة المعاصررررة حيث ان العمارة تأثرت بشررر مباشرررر بالتقنيات المعاصررررة فأن سررررعة
االنجاز والدقة في العم والجهد القلي فضرررر ا عن تنوع المواد التي من شررررأنها ان تدوم لفترة اطول جع
ذلك نقطة استقطاب للتوجهات المعمارية وخصوصا ا الزخارف العربية االس مية االصيلة التي كانت في
السرررراب تصررررنع بمواد محلية معرضررررة للتأك والتلف فضرررر ا عن انها تنجز بايدي حرفيين تسررررت ر وقتا ا
اطول فبالرغم لما توفره التقنيات المعاصرة من ام انيات مادية وحرفية عالية يبقى التسائ ه مازالت
الزخارف العربية االس مية في ظ هذه الثورة التقنية محافظة على روحيتها واصالتها ومن هنا ظهرت
 ( نقص المعرفة حول روحية النتاج الزخرفي المؤصرررررر في العمارة:المشرررررر لة البحثية والتي تنص على
العربية االسررر مية المعاصررررة) وعليه فأن هدف البحث هو تعزيز واغناء الجوانب الروحية المتحققة في
النتاجات الزخرفية المؤصلة وال امنة في العمارة العربية االس مية المعاصرة وتضمنت منهجية البحث
بناء اطار مفاهيمي ومعرفي لمفردة الزخرفة والمفردات المحاذية لها ومن ثم تحلي عدد من الدراسرررررات
السررررابقة وبناء االطار النظري الخاص بالبحث والذي تضررررمن المفرات الرئيسررررة والثانوية ومن ثم تطبيقه
على عينة من المشرراريع المنتخبة وتوصرر البحث الى ان روحية النتاجات الزخرفية المؤصررلة ت من في
جماليتها المرتبطة بالش ر الخاضررع للمضررمون االصرري حيث ان الروحية تعني العلة في الوجود وتفيض
الش ر حيوية وخلوداا كما ان التطور التقني المعاصررر في مواد االنشرراء وطر االنشرراء يجع الزخارف
.العربية االس مية اصيلة ومعاصرة مادامت محافظة على المضمون والش التابع للمضمون
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Abstract:
Today the world is looking at a range of contemporary and influential technologies
at all levels, Which contribute to the strengthening of contemporary architecture, Where
architecture was directly influenced by contemporary technologies, The speed of
achievement and accuracy in work and little effort as well as the diversity of materials
that would last longer, This has become a point of attraction for architectural trends,
especially the original Arab Islamic decoration, Which in the past had been created by
local materials that were subject to erosion, with craftsmen's hands and a long time of
achievement, Despite the availability of modern technologies of material and high-end
possibilities, it remains to be seen whether Arab-Islamic decorations under this
technological revolution still preserve their spirit and authenticity, Hence the special
research problem, which states: (The lack of knowledge about the spirituality of the
decorative product of contemporary Islamic Arab architecture), Therefore, the aim of the
research is to promote the spiritual achieved in the decorative products inherent and
inherent in contemporary Arab Islamic architecture, The research methodology included
building a conceptual and knowledge framework for the main and secondary research
terms, and then extrapolating a number of previous studies and constructing the
theoretical framework for the research and then applying it to a sample of the selected
projects. And that the most important research findings that the spirituality of original
decorative products lies in the aesthetics associated with the form subject to the original
content, where spiritual means the bug in existence and overflowing form of vitality and
immortality, And the contemporary technical development in the construction materials
and methods of construction makes the Arab Islamic decoration as authentic and
contemporary as long as it preserves the content and form of content..
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 -1المقدمة:

تكمن اهمية الزخارف العربية االس ال الاليمية لق متعاالون االمت هم متعا

س ال الالق ام رمحق حوث اغابها يمتد الى االص ال الالمت

العربية االسالاليمية من حوث ال الالتط مالتيمر مهق مز ان من ا مازار التتراص الخا

بالممتمع العربق االسالاليمق مال ي وتص ال

بها عالائديان مثالاليان ماحيا ه ا الم مز يحال اتصال ال ال ال ال ال الالات الممتمع بتاراخ ملما ل من ا عكاسال ال ال ال ال ال الالار ممهراة تعزز من رمحا ية
ال ضال ال ال الالا ار المالدسال ال ال الالة لق الممامع مالمسال ال ال الالامد ماالضال ال ال الالرحة ل مليا مالصال ال ال الالالحون مالمتعا الثا ق هم متعا أدائق حوث ان

الزخارف تؤدي دم انر مهما لق المما ب اال الالائية مالم اخية مال م ال الرلية ممن ه ا الم ياالون اصالالالب من الضالالالرمري الم مف عاى
ممضمع الزخارف من الما ب الرمحق ماالدائق ممعرلة مدى لعالوتها مع تيمرار العصر التال ية مال كراة.
 -2عرض االطار المفاهيمي
-1-2مفهوم الزخرفة

تعرف الزخرلة لق الاغة العربية بت ها من مصالالدر زخرف متع ق لن تزاون ال الال س الما كان بالتيراز ام بال اله ام بغور

مزمر مزخرف ال هب متيا ايض ال الان كامة الزخرف عاى
( )391 pg 2004 almaejam alwasitمالزخرف هق من زّان ّ
ممم ممغري ممزان ممزمر(؛)27pg 1982 Hristani
ك
كمالالا ان الزخرلالالة لق المعالالامج االم بيالالة مردر لق عالالدط مرادلالالار ل ق معمج الاغالالة اال ماوزاالالة (معمج الممرد) مردر ل ظالالة
ال ع ( )Ornamentكزخرف مك لك االس ال ال ال ال الالج ( )Ornamentationبمع ى الحّاية مالتحس ال ال ال ال الالون مالزخرلة مالزا ة ك لك مكما

مردر با ظ اخر لق س السياق كالال ال ال ال الال( )Decorationمتع ق الزا ة مالزخرلة مايضان المزخرلار ال ية (1982 Baalbaki
 )421pgتعرف الزخرلة اص ال ال ال ال الالييحان بت ها لن التزاون مالتحّاية مالهدف م ها تكمان ع اص ال ال ال ال الالر ل ية تعبوراة متمرادية مموزط

مارى(راد) 1ان الزخرلة لق اصال الالييحان هق ا ال الالكاالن محددط تحدودان ار د ة مبحالار د يالة محادط مك ا ال الالكالها تت ال الالك لتكمن
ار يبيعة ه دس الالية ام ا الالكات ممردط من دمن ان تهدف الى ميم ت الالخيص الالية متعرف الزخرلة اص الالييحان بت ها عبارط عن
ممممعة من المحدار الزخرلية ار ام از محددط ملها كيا ها الثابر الخا

مالمس ال ال ال الالتال مي ال ال ال الالك تكرار مت اعاة مع المحدار

االخرى تصال ال ال ال ال ال الالميمان زخرليان ام تكما ان مزخرلان ال ي وتموز باليابع التزاو ق الممالق ( )3pg 2012 Ajamممردر الزخرلة
لق عدط مماالر م ها لق ال اس ال ال ال ة حوث ورى (كا ر) 2ان التخيييار مالصال ال الالمر لق ال اله ال ق ام الزخرلة التق تتتل من
صال الالمر ام از ال باتار مامراق الحائز الزاتية هق ال تع ق ال الالوئان ب اتها مال ت ال الالور الى ال ال تحر م همج معون ما ما هق ا ال الاليا

ممواالة محرط ملكن ال تكت ق بال اتهالا الن الزخرلالة ا مالا ممالدر لتمعال حالاماهالا مميين لهق مكمال ممالالق متخالدج حالامال الزخرلة

مي ور(با ير) 3الى ان الت اصو تزاد من يمة ال

ممكا ت مان المت اهق لق الصغر هق احدى مآمي العظمة مالتق ترلع

من ت ها متزاد من عظمتها (.)45-44pg 2003 Muhammad Ali

وعليه يمكن صيييا ة ريرافا ااراايا للزخرفة نهاها امام فاي من الا ييو مكون من ماموعة عااصيير ريمً ييويا ال ييفا
القيمة الروحية الامالية والزااوية لل يييييطا الحاوه علجها وايله اقبر مق ولية ومح يييييااز ورحمً الزخرفة في بااياها انيادا

ري جراة رررام شكليا من خالل رقوااها ورركج ها وط يية الامام الذه رشكلت وفقا له.

أدبيا ملواسمنلا ا تهر بالعدود من الكتب حمت ال ن
مؤرخا ل نيا بالاغة اإل ماوزاة م نا
)(1هربرر ادمارد راد 1968 – 1893 Herbert Edward Readم
ن
اعر م ا ندا ن
مالتق تضم ر ممادار مؤثرط حمت دمر ال ن لق التعايج.
) (2إيما ما كا ر  )1804 - 1724( Immanuel Kanهم لواسمف ألما ق من الالرن الثامن ع ر عاه ك حيات لق مدو ة كم يغسبرغ لق مماكة برمسيا
كان آخر ال يس ة المؤثران لق الثالالة األمرمبية الحدوثة .مأحد أهج ال يس ة ال ون كتبما لق ظراة المعرلة الكيسيكية.

كرس مز ان كبو انر من حيات معما
( )3غاسالالتمن با الالير  1884-1962ماحدان من أهج ال يسال ة ال ر سالالوون مه اك من يالمت أ أعظج لواسالالمف ظاهري مربما أكثرهج عصالراة أيضالان  .لالد ّ
ل اس ة العامج م ّد مج ألكا انر متموزط لق ممات االبستمملمميا حوث تمث م اهيم لق العالبة المعرلية مالالييعة المعرلية مالمدلية المعرلية مالتاراص الترامعق.
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 -2-2مفهوم االصالة

االصال الالالة لق الاغة العربية هق أس ال ال

ك

ال ال مممممعها االصال الالمت مان اص ال ال ال ال الالق اعتبر ل اص ال ال

ميالات ان ال خ

ألص الالو اي ا حاصال الين مالي ى ام رمين اص الالو اي امتاز بالعال مالرأي ( )55pg 1232 abn manzurممردر االص الالالة
لق المعامج االم بية لق كامة ( )originalityمتع ق كمن ال ال اصالالايان ام المدط ام االصالالالة ماالبداع متتتق بمع ى التم ور

عرف االصالالالة اصالالييحان عاى ا ها م همج ل يمة امتماعية ب ان تكمن
"  .)15 3pg 2006 al atabe( " Rootingمت ّ
المرسص لدى الراد الممتمع ممدى الال اعة المتعمالة لدوهج مهم اهج من المكا ة ال ية التق يحالالها
ل يمة ل ية اي ا ها الم همج
ّ
لق مس المممتع ال ال ي يمثا ال ( )4pg 1978 albasriمكمالالا ا هالالا حالالالالالة من التم الالب ماالمت الالاع ماالبتعالالاد عن التالاوالالد لق
الثالالار التق تيي بال ال ال الالخص ال ال الالية من خيت اال دماج بالثالالار االم بية ( )2pg 2010 Moulayكما ان االص ال ال الالالة ير

مدود و تمى ألص ال معون ملك مختا

لق صالاليغة ظهمرط مهق تسالالتبعد ان االصالالالة سالالص عن السالالاب ما ما هم ودت مي الالور

الى ا تمائة ليصال ال ال مارتبز بالص ال الالدق مالتعبور الحاليالق من اصال ال ال ال ال ال ال

( )54 41 pg 2012 Farajملق تعرا

اخر

ليصالة ا ها تع ق التموز مالت رد مهق من ثج ران االبتكار مهق تحالو لعم ل ق و تمق الى خصية تراثية تتموز بتسسها

الممواة من خيت رلض ال ن الغراب مك ال ال ال ال ان عن معالج الهمية ال اتية متمثو ال ال ال الالخص ال ال الالية لق االعمات ال ية (Bhansi

.)151pg 1978

جر ييا مما يي و ان االصييً هو عنارص عن حصييجلة اااازات او وماال االمم ال ييانقة ييوا ا كاات فقراة او عقاادية او
مادية او االفيال واالموال في زمن عدص اااا از ا داعي ا حجاهاز واالصالة الرياي الرقومل في حجز مغلو في ذاره وااما الخروج

والمرواة الى مرطلنات اليصر وحركاره الري ال رارهي ولقن

من االصول الري ُ اي علجها الفكر الخاص نالمارمل.
ّ

 -3-2الرهصجً

يعرف التتصالالو لق الم همج االسالاليمق هم العمدط الى الالماعد االسالالاسالالية التق تبامر لق حمرها االسالاليج مهق الالرآن الكراج

مالس ال ال ال ال ة ال بمية مالبحث لق المس ال ال ال الا د عن التعام مع المحدثار التق تمم االسال ال ال الاليج ممن الما ب االمتماعق ورى االسال ال ال الاليج

التتصال ال الالو هم كي ية التعام مع الما ع االمتماعق معي ت بالالماعد االسال ال الاليمية التق مضال ال الالعها االسال ال الاليج مك لك هم البحث لق

د ارسال ال ال الالة الظماهر االمتماعية ممن م يا اسال ال ال الاليمق مم ه ( )57-56pg 2015 Alwanمكما ان التتصال ال ال الالو لق الما ب

المعرلق هم ان تكمن تاالالك المعالالارف الالادرط ان تاح الزمن متتمالالدد متتيمر مع الحيالالاط مالمحالالددط بالالالالماعالالد مالم الالاهيج الحالالدوثالالة
مالمعاصال ال ال الرط مالتق تسال ال ال ال د الى اعدط المعارف االس ال ال الاليمية الم ص ال ال الالمص ال ال الالة ( .)3pg 2017 mubarakممن ما ب آخر لتن

التتصالالو هم ال ال المتماسالالك مالماض ال ز ماالص ال اما ان يكمن بصالالمرط دلو

من ال ال ال ال ال ال الالرع ام من العال

ام صالالمرط اعدط بو ما الدلو اما ان يكمن كتابان

ام من االمماع اما الالاعدط لهق اما ان تكمن لال ام اعدط لالهية ام اعدط اصال ال ال ال ال الالملية ام اعدط

لغمية مغورها مكما ان التتصو هم م ه ام هق يراالة تست د الى االص الماض الثابر (المييد  )1pg 2007التتصو
وؤير لق كم العمدط الى الم مر ماالص ال ال الالمت مال يكت ى بما هم ممممد لق البوئة المعاصال ال ال الرط لهدف الب ا الم همق بتس ال ال الالس

صحيحة مراسخة مالمحالظة عاى الاليج الرمحية الممرمثة مالتق هق اصواة (.)4pg 2017 mubarak

ي ييرارم مما ي و الفرق جن االصييالة والرهصييجً فاالصييالة الميرفة نالقيم ووامل فيً في راراك ما وكً رمجز واراج في

محله زماااا وفيالا مكااا ار خا في مارمية دون االمرزاج هو اصالةز فما اشار اليه الفال فة الى االصجً هو اال اس في
الفكر وفي الفيً وبواود عقً ومادص وزمان مرقدمز في حجن ان الرهصيييييييجً رياي اليودص الى االصيييييييً وامرزاج االصيييييييً مل

المياصيييرص والخروج اراج ادجد مررنا نالقيم االصيييجلة للمارملز فالرهصيييجً رطور االصيييجً نفيً المدخً المياصيييرز فلو رم

و ل موميا للرهصجً لقان أ ررارجاية لالصالةز فمن االصالة جانل الرهصجً واود فقر ادجد وزمن مرقدم.
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 -4-2مات الاراج الزخرفي االصجً

مضال الالحر عددان من اليرمحار الى سال الالمار االصال الالالة بمضال الالعها المسال الالتالر لق الزمن ال ي تملدر م مك لك السال الالمار التق

ا تر ر بالمعاصرط لي ور ( )Bhansiالى ان من سمار االصالة هق الت رد مالتموز مهق لق االخور را ة االبتكار مكما ان
االصالة تتتق م دممة مع االبداع مان العم ال ق ي الد اصالت بممرد التالاود حتى مان كان تالاود التراث بهدف اعادط تصمار
مليما ا الالار الى ان من السالالمار المموزط ليصالالالة هق ال ردي(الخصالالمصالالق) مليسالالر المماعية ام الالممية (1979 Bhansi
لق اال الالارط الى االصال

 )149pgكما ان لا تاج االصالالو سالالمار وتسالالج بها ماتماى اسالالاس تاك الخصالالائ

مه ا الخصالالائ

ام السمار هق الت رد مالتموز مهم عماية ابتكار ا كاالن لوزاائية متموزط لتحالو حالة مدودط ملكن و بغق ان تتص

مع االصال ال

مك لك من س الالمار ال تاج االص الالو االبداع مالتماصال ال

مالتمدد مان التكرار مالتالاود اليحم خص الالائ

بالتماصاية

مصال ال ار

االص ال الالالة ال ي تالد الى االبداع مه ا ماومعا عام انز مغور ادر الى الظهمر خارج اير التكرار مالتالاود مالمرامحة مايضال ال الان غور
ادر عاى االستم ارراة مالتماص (.)53pg 2012 Faraj

ان ال تاج االصالالو ومب ان وتسالالج بالمدط مالتمدد ما ها غور مسالالتهاكة المضالالممن مال الالك

ماالبداع بحوث ان وا ر ال ظر

لمتاالق الع صالالر المعماري سالما كان عاى مسالالتمى الك ام المز ماليمتلمف مالغرابة اي ان اليكمن د سالالبالة تاج مماث ام
بي ل مان وتمتع بال ردية مالخصمصية ال كاية المستاهمة مزئيان مالتموز ان يكمن حامين لاخصائ

ال كاية المموزط مان

يعود صالالياغة االصالالو بصالاليغة امم مالض ال مان ورس ال الرسالالالة المرممط بالمط اكبر الى الممتمع مالت رد ان يحم خصالالائ
مالمعاصال ال الرط اي محاكاط المو الحالق بعمارط اص ال الالواة معص ال الالر ة

لرادط ملردية ال الالكاية ام الكراة ام االث ون معان اليماكها ا ار
ممعاص ال ال ال الرط مؤصال ال ال الالاة مالتمازن بون التراث مالحداثة من حوث الح ار عاى تمارث الممرمث عبر االميات بصال ال ال الاليحة الحاضال ال ال الالر
العصراة (.)308-295pg 2006 al atabe

وعليه جاب ان جر م الاراج الميماره االصجً والمؤصً المياصر نيدت

مات وهيز الرفردز الرمجزز اال داعز اال رقارز

الراددز الرواصيييييييًز والغرانة والالمهلواز المياصيييييييرصز الروازن جن الرراأ والحدابةز ونهعرنار ان الزخارا هي من الارااات
الميماراة الري رمارس دورها

من اليمارصز وعليه جاب ان رر م ن مات االصالة

 -5-2روحية وروحااية الاراج الزخرفي

الرمحية من (الرم ) هق ال س مما بها من حياط مت الاب الرم المادط مهق الالمى المع مية مالعالاية مهق ممهر الم الالاعر

مااللكار مهق الموزط التق تتحكج بتصالالرف اال الالخا

لق يراالة ت كورهج ام سالالامكهج مهق ع ص ال انر اسالالاسالاليا مدو اميكيان لا الالخ

ام المماعة اما الرم لق الاغار االم بية لتالاباها م ردار "  "spiritم" "soulام " "mindكم ردط معاص الرط مهق لق الحاليالة
ال ار مالم كرط التق تتص الالمر اال الاليا لق مالاب الممض الالمع المتص الالمر مالرم هق مط خ ية التالع تحر الحس المبا الالر ميعمز

ادراكها حس ال الاليان مهق ممهر عالاق متحرك من ات مهق العاة لق المممد متعم ككيان مس ال الالتال مهق المبدأ ال ي ي يض بالحياط
الى المسال الالج متسال الاليير عاي

مكما تمتاز الرم بالخامد كم ها مبتدعة من العاة االملى ( )14-4pg 2014 Asadiمت ال الالور

الرمحا ية الى عي ة اال س ال الالان مالمادط مع االحس ال الالاس بالمكان اي ان عي ة المادط باال س ال الالان يحتماهما المكان مالبوئة الياغية

لي كتن يكمن المكان مس ال ال الالمدان ام ضال ال ال الراحان ام ك يسال ال ال ال نة ام ارثان ديمان معاي لتن الرمحا ية ا ال ال الالم من م همج الرم من حوث
االرتباط حوث الرم هق لاسال ة ممممد ال ال المادي ال ي وتاالا اال سالان لق حون الرمحا ية هق م همج ي الم مميع ع اصر
البوئة الحامية لامادط مرمحها ممممد اال سالالان س ال

م د تكمن ه البوئة يبيعية ت الالم مؤثرار يبيعية كالما ما الالعة ال الالمس

مغورها ام د تكمن مصال ال ال الالي عة من ب اال سال ال ال الالان مترتبز بتاراص ام دسال ال ال الالية معو ة ملها مؤثرار اصال ال ال الالي اعية متعتبر الزخرلة
االس ال ال ال ال الاليمية من التممهار ال ية مال كراة التق تالدج المع ى الرمحق مالحركة المعرلية الالاباة لاتتم مالتتما متعم عاى ادراك

المعا ق العميالة مالتق تخت ق م ار اال ال الالكات الممردط تاك هق بمثابة عالج خا

تمسال الالد المحسال الالمس ال الار رمحيان متكسال الالبها ابعادان

خاصة من خيت االبتعاد عن محاكاط الما ع بتمراد اال كات متبسييها متص وتها من الخصائ
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المادية الخارمية لها مالترلع

بها الى المس الالتمى االلضال ال مالمثالق مالم ز عن ال عية مالمحاكاط مه ا مايس الالمى بالممات الخال
 )83ملق اغاب االحمات لتن الزخارف االس ال ال الاليمية تتخ

ام الميا (لي ق 2005

ال ال الالك التس ال ال الاليي لق العم مهق تمتد اماج ال اظر ب ال ال الالك ث ائق

االبعاد لتدخ عالج الممات مالمتمثاة بالرمحية مالتتماية مالتق تعتبر ظامان متكام من اال ال ال ال ال الالكات مالع اصال ال ال ال الالر الزخرلية ار
العي ار مااللمان مالم ظمة عاى مل ا ظمة مب ا ار لرادط ممموزط ( )115pg 1998 alalfiان التتكود عاى اهمية ال الالك

المتداخ بالمض الالممن هم ما اس الالت در عاية الزخرلة ب الالك عاج مزخرلة العمارط العربية ب الالك خا
ال ق المؤكد عاى االبداع ال ي وخايب الك ال ال ال ال ال ال ال

مالتق امر عاى االبداع

مالبحث مالمعرلة الحدسال ال ال ال ال ال الالية التق تتموز بها ممهر الممممدار التق تتموز

بالخامد م لك من خيت التمراد لامظاهر المادية ال ال ال ال ال ال الالكاية لامحس ال ال ال ال ال الالمس ال ال ال ال ال الالار ممحاملة تيلوها حم عالج ممرد مميا آخر
(.)211pg 1997 alKhuzai

وعليه جر ييييييا ان الم ييييييمون الروحي للزخارا اليربية اال ييييييالمية رقمن من خالل الامال الخالص الذه جخفي خلفه

ال ميااي ال امية من خالل االشكال الزخرفية الرهملية القا لة للرهواً والميرمدص على ااممة فرادص رر من اليالمات واليااصر
الزخرفية والما يييييييقة والممردص نشيييييييكً الاهااي روحي عممة اال يييييييالمز في حجن ان الروحااية في الزخرفة اانية عن امل

اليااصيير المادية والروحية واالح يياس نالمكان ( مل المؤبرات الط ييية او االصييطااعيةل لييطي ميمة رهملية ورهوالية عامة

نالمكان ورقون الزخارا

من هذه ال جاة ومد يغلب المكان على هجاة المادص الزخرفية وم مواها رني ا لقد جره او راراخة

فيك ها ميمة ا افية خالل الزمن.

 -6-2ادراك الامالية الروحية في الزخرفة

الممات لق الاغة هم الحسن الكثور مهم مصدر الممو مما وتمم ب ماتزّان مالممات ضد الالب
لين مماماة اي
ممو مممات مم ّمات (بالضال ال ال ال الالج مالت ال ال ال ال الالدود) هم التكثور مامم من الممو
ممما اي زا ميالات مامار ن
ّ
ماسال الالحت بالممو مالمماماة هق المعاماة بالممو اما الممات لق االصال الاليي لهم ر ة الحسال الالن ميالسال الالج الممات الى ممات
مخت

ميالات مم ككرج مهم

باال سان لق ات ام خص ام لعا مممات يص م الى غور ( )8-5pg 2012 alSurgiان لهج الممات هم

عماية معرلية مهق من ثج يمكن ان تكمن لعين خالصالان لاتصالمر ام لعين خالصالان ليدراك ام االث ون معان م د تكمن الكين آخر
مهق الحدس معاي لتن لهج الممات يكمن بتحد البدواون اما ان يكمن لع خال من العات التصال ال ال ال ال ال الالمر العالاق مهق اليمكن

معرلت ميسال الالتبعد لم انر ام ان يكمن ادراك الممات هم لع خال من العات االدراك الحسال الالق ميكمن ه ا مدركان بالحماس مبما
ان ال ع العالاق اليمكن ادراكة من ب اال سال الالان بدمن تتثور االدراك الحسال الالق مان االدراك الحسال الالق محد من دمن معرلة ال ع
العالاق يكمن س ال ال ال ال ال الالا مان معاي لتن الممات هم امتزاج المض ال ال ال ال ال الالممن العالاق المؤل
محسال الالمسال الالة مع ممات ادراكق محسال الالمس بيراالة تمع ه ا المضال الالممن العالاق مه ا الممات االدراكق اليمكن ان وتموز احدهما
من تص ال ال ال ال ال الالمرار تمرابية غور ادراكية مغور

عن االخر متحر ه ا الم همج مد ع ص ال الران وتحدان اتحادان عضال الالميان مهما الممات االدراكق ال ي يياب التمسال الالود الحسال الالق
مالمضال ال الالممن العالاق ال ي يياب المع ى الرمحق ميكمن ال ال ال الالعمر بالممات لق اال سال ال الالماج بون مى االدراك الحسال ال الالق مالماكار
ال ه ية alealiا ( .)56-39 pg 2000 sitis
وعليه ي يييييييرارم ان الامالية رريلو نياصيييييييران الجرمجز احدهما على االخر هما الياصييييييير الخاراي (االدراك الح ييييييييل

والياصيييير الداخً(الم ييييمون الروحيلز فالامالية الروحية اليمكن ادراقها دون االدراك الح ييييي ز كما ان االدراك الح ييييي

وحده يكون اذاا ومناش ار.

 -7-2الامالية في الامام الزخرفي

يعرف ال ظاج بت ممممعة من االم از ام الع اص الالر التق تت اع مع بعض الالها ممع البوئة التق تحتماهج مل معاوور م ماعد

معو الالة لغرض تحالو هالالدف معون( )10pg 2009 aleumriمكمالالا ان ال ظالالاج هم تاالالك االم از المتالالداخاالالة ار العي الالار
التبالالادليالالة مالتق تتكمن ألم ال مظي الالة وؤدوهالالا لالالك التكمان مال ال ي يعرف بالالال ظالالاج( )73pg 1978 alsilmiuميعرف ال ظالالاج
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بصيغة اكثر د ة با ممممعة من االم از الثا مية ام هق ع اصر ثا مية تتداخ متاتحج لتكمن ظاج اكبر ما م مهم ال ظاج
االسالالاسالالق ميعتبر حالة سالالبية مغور مياالة اي ا من الممن ان وتحد ه ا ال ظاج ال الالام مع ا ظمة الالاماة امع اصالالر ثا مية

اخرى ليكمن ظاج اكبر مامس ال ال الالع مهم ايضال ال ال الان ظامان س ال ال الالبيان متتكرر العماية دائمان( )134-121pg 2001 alealiملق ظرط
لال ال ال ال الال(باممكارتن) ان ممضمع المعرلة الممالية اي ال عمراة هم الممات مالممات هم المعرلة الكاماة المياالة بماسية الم اعر

مبالحاليالة هق المعرلة الكاماة بماسال ال ال ال ال ال الالية العال
بعضال ال ال ال ال ال الالها البعض مبو ها مبون الك

 )30pgمع د تعرا

لالهدف من الممات لق ا

ال ال ال ال ال ال ال ال ال ي ومب ان وثور رغبت ا (1991 Tolston

الممات المعماري ورى ا اال سال الالماج مالتمال بون ك االم از مالتق اليمكن اضال الالالة ازالة ام اضال الالالة ام

تغوور مز اال مكا ر لي ض ال الالع
امالالا (كاو

مالممات يحدد بالت اسال ال ال ال ال ال الالب اي عاى مل

ظاج االم از بعي اتها المتبادلة مع

لاتص ال الالميج مهم تمال محكج بون ع اص ال الالر المب ى مميعان ()195pg 1981 Hamouda

بال ) ي ال ال ال ال ال ال الالور الى ان الممالالات هم الصال ال ال ال ال ال الالمرط المعبرط عن ايالالة عي الالة بون الخيمط مااللمان ماالحمالالاج لق حالالد اتهالالا

(.)14p 1985 Rykwert

اما ال ظاج لق الزخرلة لهم االسال ال ال ال ال ال الالاس لق الزخرلة مال ظاج هم المحدد لاب ية الزخرلية لاعم ال ق مال ي يالمج عاى تحالو
المحدط الممالية من حوث تيحج الع اصالالر الزخرلية ك ظاج ب ية لي الالور (البرتق) الى مممد ماعد رئيسالالية عاى الزخرلة اتباعها

لتعيق يمتها ممكا تها الصال ال ال الالحيحة االول ان تكمن زخرلة م تظمة ممموزط ممختا ة تمامان دمن ان ي ال ال ال الالمبها الت ال ال ال الالمي مان ال
تزدحج مع بعضال ال الالها البعض الن ه ا االزدحاج مالت ال ال الالابك ي الد الزخرلة يمتها بااي ا ان تتموز الزخرلة باال ا ة مان تكمن مرئية
مممزعة ب ال ال ال ال ال ال الالك ا و مد و ( )204 p 1955 Albartiمارى ( ال ال ال ال ال ال الالترامس) اليمكن ادراك المع ى دمن مممد ظاج مان
المع ى لق اال ال ال ال الالكات الزخرلية و بعث من ت ظيمها الممالق لهق ال ت ال ال ال الالور الى اعادط الممضال ال ال الالمع خارج التكمان ب تتص ال ال ال ال

باالسالالتغيت الحسالالاس مدان ليمكا يار الكام ة لق اسالالتخداماتها ال الالكاية اله دسالالية ام العضالمية ام كتابية لالعي ار ال الالكاية
التق ت ظج الع اصال ال ال ال ال ال الالر الزخرلية هق التق تبعث متظهر المع ى الكامن لق الزخارف بت ماعها المختا ة(Muhammad Ali

. )15pg 2003

جر ييييا ان الامام هو الاوهر الري ي يييياد اليه اليمً الفاي وخصييييوصيييي ا الزخارا الري هي خالصيييية اليالمات الراميمية
الااراة عن ارحاد اليااصيييير البااوية مكواة اية ذات مواعد راميمية وهي االخرى مد ررامم مل مبيالرها لريطي امام ا اق ر

وهكذا..ز ف ييييالا عن ان الامال المانيأ عن الزخارا هو امال راميمي ما ييييو من حجأ االربام الماده او االررنام رمز
فقره او عقااده ميجنز واليااصيييييير الزخرفية ذات عالمات مواعدية ال يحدها اااب او اهة ميجاة فهي مارشييييييرص في اميل

االنياد وهي امام مراا و ممرد لرشكً في الاهاية عمالا فايا جرمرل نالامال.
 -8-2القيمة الامالية للزخرفة اال المية

ان الربز بون الممات مادراك مبون الممضال ال الالمع الممالق مالعي ة المدلية بو هما لالممو هم لك ال ال ال ال ال ي يكت ق ب ات

مال ي اليعوبة ال

لق الخص ال ال ال ال ال الالائ

الب ائية التق وتكمن م ها لهم كام ب ات من تاالا

ات ماتموز بالكمات التكما ق لدي

مي ور (الغزالق) الى ان اال سان ال ي تغابر عاي البصورط الداخاية عاى الحماس الخارمية هم االكثر ادراكان لاممات مالمعا ق
التق وتموز بها لك ال ال ال ال ال ال ال الممو ( )421pg 1988 Shakhtمارى (ال ارابق) الى ان المعرلة اال ال ال ال ال ال ال ار ية تحدث ع دما
وتيمر االدراك العالاق لي سالالان الى اعاى الدرمار مالتق تتحال عن مممد عالين لعاالن وهب الصالالمر مه السالالمة ال تحدث اال
لمن لدي مط االرادط العالاية لق الحومية مالتق تتج من خيت التبصر مالتتم مالتحرر من ود المادط اي تصب

سة لق غ ى

عن المادط مع دها وترلع اال سان الى الكائ ار الم زهة مالعامية ماتحال لها االتصات بالعال االصاق ع د لك تتحال السعادط

من خيت االدراك ما م ار اليبيعة ( )50pg 2001 eabdمارى (كرمت ال ال ال ال ال الالة) ان الممات هم حدس ما مرتبز بص ال ال ال ال ال الالمر
داخاية اكثر مما هم مرتبز بالصال ال ال ال الالمر الخارمية لال ن حدس متعا بصال ال ال ال الالمرط داخاية مهق اهج من الصال ال ال ال الالمرط المادية ماليمكن

الت را بون المضالممن مال الك

ال ن مالممات ال وتكام مالج وتمل ار ال الك مالمضالممن لال الك هم المادط التق تعيق الصالمرط
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الخارمية مالمضال ال الالممن هم الحس المرتبز بالعاي ة مال ي وربز بو هما هم العم ال ق ال ي يعيق ص ال ال الالمرط ممالية لق ال هاية
.)50

(1988 Zakaria

وعليه فالامال مررنا جن عاصيييران مهمجن وهما المادص والم يييمون فالمادص ما ردركه وررح ييي يييه الحواس الخاراية

واهمها اليجنز والم ييمون هو ما ررح ي ييه اليواطد الداخليةز فاليمكن الفصييً جاهما وال يمكن ادراك احدهما دون االخرز

فالمؤبر الخاراي ييمً على رفيجً الحس الداخلي وبهما يحدأ الامالز كما ان لرقامً الصيييييييييور الخاراية والداخليه هي

الخصيييييصيييية االهم للامالز فيملية الرهبجر جن الصييييور الخاراية والداخلية ال رحدأ مالم يكن هااك روافو من حجأ رقامً

الشئ الخاراي للرهبر على الحس الداخليز الشكً (1ل جو ا عالمة القيمة الامالية نالروحية.
الروحية

الجمالية

شكل مادي

النظام
الظاهري

المضممن

النظام
الداخلي

العقيدة

المجتمع

المرلقي

محسوس

ك ر ج ( )1ومض عي ة الرمحية بالمضممن مال ك

غير محسوس

المصدر الباحثان

 -9-2ااواع الزخارا
لازخارف عدط ا ماع هق الزخارف اله دس الالية مال باتية ماألدمية مالكم ية مالكتابية مالحرملية ماليبا ية متختا

لاس تها م كاها ميبيعة عماها مك لك تختا

من حوث رمامها لق م اي دمن غورها مهق ت م اآلتق

الزخارف لق

اوالا /الزخارا الهاد ييييييييية :هق من ا دج ا ماع الزخارف التق ممدر لها دالالر تص ال ال ال ال ال الالماراة مرمزاة تحماها من خيت يبيعة
ت الالكواها ميبيعة العي ار التق تربز بو ها مس الالمور باله دس الالية ال ها تتكمن من ا الالكات ه دس الالية مخيمط مس الالتاليمة مم ح يار
(1990 Asadi

 )26ماصبحر الزخرلة االسيمية لق عصر االسيج احد الع اصر المهمة التق ت غ مساحار ماسعة

من العمائر االس ال ال الاليمية لازخارف اله دس ال ال الالية العدود من اال ال ال الالكات لم ها المس ال ال الالتاليمار مالمثاثار مالمربعار مالدمائر المتالايعة
مالمتماسالالكة مالمتماسالالة مالمتحررط مك لك ال الالك الخماسالالق مالسالالداسالالق مالمثمن مالمع الالر ماالث ق ع الالر مغور ...الص كما تموزر

.)61
باال كات ال ممية التق تترام من  6الاط الى  20الية (ك عان 2010
باايا /الزخارا الانارية :الزخارف ال باتية ت م االزهار ماالمراق ماالع اب ماال مار ملرمعها مالثمار مال ماك ...الص.
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بالبا /الزخارا الحجوااية :ام تسال ال الالمى بالزخارف التصال ال الالماراة متسال ال الالتخدج لوها اال ال ال الالكات اال سال ال الالا ية مالحوما ية ت ال ال الالم الزخارف
الحوما ية الحوما ار كاها مالح ال الرار ماالسال الالماك...الص مك لك اال سال الالان (الزخارف اآلدمية) من خيت تصال الالمار امضال الالاع حركة
.)22
اال سان معد مكرمها لق االسيج خ ية دم االلكار مالعمدط الى االص اج(2003 Muhammad Ali
رانيا /الزخارا القواية :الزخارف الكم ية تضالالج السالالحب المبات العماص ال االمماج ...الص (2003 Muhammad Ali
.)22
خام ييييييي ا /الزخارا القرا ية :ه ا ال مع اسال ال ال ال الالتخدمر لي الكتابة ك مز زخرلق كما لق الكتابة الصال ال ال ال الالو ية مالعربية مالهورمغاي ية
مغورها مهق د تكمن زخارف من ال مع الب ومي ام من ال مع التيبيالق مالزخارف الكتابية كثو انر ما تحم ممضال ال ال ال ال الالمعان ام داللة
.)26
اللتة1990 Asadi( .
ياد يا /الزخارا الحروفية :مهق ت الالكو لاحرمف العربية مب الالك مبدع تعيق اصالالالة لا ن الزخرلق مهق مزا من الحرمف
العربية تحم ابداعان تكما يان امداللة رمزاة حوث وبرز لوها الحرف ام ممممعة حرمف بصمرط ماضحة متغيق مساحة ماسعة
من الامحة ان الحرملية اتمة عن تضالالخيج الحرف العربق ام (ممممعة حرمف ضالالمن سال من الحرمف) ممعا مهيم ان عن
. )8
با ق الحرمف االخرى (2017 al atabe
ييييييانيا /الزخارا الطنامية :ت ت الزخارف اليبا ية عن تعدد مس ال ال ال الالتميار الزخرلة ار ال ا ية albasriط مالتق تتمتع بالعم
ماختا ك مسالالتمى عن االخر لق الحمج ام لق ال س ال ام لق الحمج مال س ال معان لتظهر لامتاالق ظاج زخرلق وتموز بالعم
.) 3
ماالمتداد السيحق متسمى اليبالة االملى بالمستمى الرئيس مالتق تاوها بالثا مية مهك ا (2017 al atabe

ك (أ) ومض الزخارف اله دسية

ك (ب) ومض الزخارف اليبا ية

ك (ج) ومض الزخارف الحوما ية

ك (ر) ومض الزخارف ال باتية

ك (ث) ومض الزخارف الكتابية

ك (ع) ومض الزخارف الكم ية

ك (غ) ومض الزخارف الحرملية

ك ر ج ( )2ومض ا ماع الزخارف العربية االسيمية
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 -3اا االطار الامره

وتج لق ه ا المحمر ب ا االيار ال ظري من خيت ت امت عددان من الدراسار السابالة التق ت املر ممضمع الزخارف العربية

االسيمية لق العمارط.

 -1-3الد ار ات ال انقة
 د ار ة Muhammad Aliز الزخرفة جن الشكً والمياىز  :2003جات الد ار ة الى ان اصمت الزخارف ترمع ألسبابعالائدية تزا ية س الالحراة التماوز االمتماعق ممض الالحر الد ارس الالة الى ان اهج ماعد الت الالكو الزخرلق ب الالك عاج هق التمازن
الت ال ال ال الالعب التكرار التماث

لق حون ان خص ال ال ال الالائ

الت ال ال ال الالكو هق التمراد ال ظاج الرمز التكرار مااليالاع اما ماعد الب ية

الزخرلية لتعتمد عاى مس الالتمى الم ظممة الزخرلية ممس الالتمى ال تاج ممس الالتمى المكم ار ميعتمد ايص الالات المعا ق الزخرلق ب الالك
اس الالاسالالالق عاى العمام االتية (المرسال ال

المرسال ال الي

الال اط ال ال ال رط المرمع مالرسال الالالة س الالها) مكما يعتمد ال ن الزخرلق من

خيت ايصات المعا ق لامتاالق ب ك رئيسق عاى المظي ة المرمعية مالمظي ة اال عالية مالمظي ة ال عراة مالممالية ماالخبار

مالمع ق ممظي ة االهتماج مالم اركة.

 د ار يية احمد  eabdالمايم حامد القطانز الرقامً الميماره جن الرشييكجً القاام والم ييراد (د ار يية حاالت اال ييافات فيالمشروعات اليامةلز  :2006تمصالار الد ارسالة الى ان تحالو التكام المعماري بون الت الكو المعماري الالائج مالمسالتمد يكمن

ب معون اما التمال ام التباون لال سال ال ال الالبة لاتمال يكمن من خيت التماث

الت ال ال ال الالاب

التداخ

التممية مالتخ ق اال عكاس لق

حون التباون يكمن اما تباون تاج ام تباون مزئق من خيت المالياس مااليالاع مال سالالب ان الد ارسالالة املر اهتمامان لق ممضالالمع
تتثور االضال ال الالالة المدودط الى المبا ق الالائمة لامصال ال الالمت الى تكام معماري مبو ر ان الت ال ال الالكو المعماري بون الالائج مالمسال ال الالتمد

يعتمد عاى اسال الالس عماية الت ال الالكو المعماري معاى االدراك  albasriكما بو ر ه اك يراالتون لتكام الع صال الالر المسال الالتمد مع
الالائج هق التمال مالصورمرط لامستمد مع الالائج مالثا ية التمووز مالتباون لامستمد عن الالائج كايان كان اج مزئيان.

 -د ار يية  eabdالقرام اا ييم محمد الدليميز القيم الامالية للزخرفة اال ييالمية في اامل القوفة الق جر ز :2009تمصالالار

الد ارسال ال الالة الى ان اتية الحرلق ام ال ان المسال ال الالاج تكمن من خيت الزخرلة االسال ال الاليمية متعتبر الزخرلة االسال ال الاليمية هق التعبور

الصال ال الالادق عن الاليج الممالية ان الزخرلة االسال ال الاليمية تعمد لق االص ال ال ال الى م مرها ممرمعياتها التاراخية لازخرلة االسال ال الاليمية

مع ر الد ارس ال ال الالة

مخيت لك تمك ر الزخرلة االس ال ال الاليمية الت رد بالحرف العربق بعودان عن مماد اليبيعة ال ها تض ال ال الالاهق الخال
بممضمع ممالية الزخرلة االسيمية التق ترى لوها ان ممالية الزخرلة االسيمية اتمة عن الت اس العاج مالتمازن بون االم از

ك لك التك ارر لق المحدار الزخرلية مااليالاع ماالرت اعار ماال خ اضالالار مال سالالب مالت اصالالو ماال سالالماج محددر الد ارسالالة ماعد
الممات لق الزخرلة االسال الاليمية مهق الت اظر مالتماثر مالتكرار مالت ال الالعب مالتمازن مترى الد ارسال الالة ان سال الالبب
االسيمية ترمع الى اساسيار الدون الح و

ال الالم الزخرلة

مالمبادئ االساسية التق ما بها كالتمحدود مالديمممة مالخامد مغورها.

 د ار ييييية اايام عي يييييى كامم Ajamز القيم الامالية للوحدات الزخرفية في مرمد الا ي ذه القفً (علز  :2012تمص ال ال الالارالد ارسالالة الى ان الاليج الممالية لق الزخارف االسالاليمية تعتمد ب الالك عاج عاى ممالية ال كر ال اسال ق لازخارف االسالاليمية ممدى

ايصالها لامع ا ق الرمحية التق تكمن لوها مك لك ممالية الزخرلة االسيمية من خيت ماعد تكما ها متركوبها ميبيعة االمتداد
الزخرلق مايض الالا تعتمد عاى المب ى ام الم الالت ال ي يحم تاك الزخارف االس الاليمية ماهموت الدو ية ممدى التتثور لق الممتمع
االس الاليمق ان الزخرلة االس الاليمية عمدر ال ان المس الالاج عاى عدج ترك مس الالاحار لراغية بون الزخارف االس الاليمية مالعم عاى
تكمان مسالالاحار زخرلية مما مع الزخرلة االسالاليمية تغيق مسالالاحار ماسالالعة متمصالالار الد ارسالالة الى ت مع الزخارف االسالاليمية
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لامبا ق الدو ية ب ال ال الالك كبور تومة تغور الزمان مالمكان اال ان مميع ه اال ماع ترمع الى اص ال ال الالملها مهق العمارط االس ال ال الاليمية
مالزخرلة االسيمية.
 -د ار يية رزمي ا جلةز الزخرفة الاصييية في عماار المغرب االو ييا واالادلسز  :2015ت املر الد ارسالالة اهج الخصالالائ

التق

وتمتع بها ال ن االس الاليمق مخص الالمصال الان الزخارف االس الاليمية لالزخرلة االس الاليمية تتمتع بالمحدط لق الس الالمار الم الالتركة مهق لق

ما ع االمر الترممة الخيية مال ال ال ال ال ال الالكاية مالام ية لالمحدط لق ال ن هق بامرط م همج التمحود ع د المس ال ال ال ال ال الالامون مك المس ال ال ال ال ال الالامار

مالمحدار الزخرلية ال ية ومب ان تتمتع بالمحدط ماال س الالماج ما الالتراكها بصالال ار مسالالمار م الالتركة ت الالد من اماصالالرها ما الالارر
الد ارس الالة ان الزخرلة االس الاليمية اتس الالمر بمظي ة ممالية متبامر لق الت مع مالت اسال ال مالت اغج مكما تموزر الزخرلة بالت مع ل وها
الزخرلة ال باتية ماله دس ال ال الالية مالكتابية ماآلدمية مالحوما ية مبو ر الد ارس ال ال الالة عاى كراهية التص ال ال الالمار ملوها لمت ال ان المس ال ال الالاج الى
التمراد مالتكرار ليما بررر ان المادط التق اسالالتخدمر هق بسالالبب تملر المادط ملما تحم من خصالالائ

تسالالاعد عاى اال الالا

مك لك لالتال ية هق تومة تيمر متراكج متمارث خبرار الحرلوون عبر حالب زم ية متتابعة.
 د ار ييية ا راهيم يل جو يييد ويخرونز اماذج الرزاجن في اليمارص ز  :2017بو ر الد ارسال الالة تالارب المع ى بون الزخرلة مالزا ةلالزخرلة ا تصالرر عاى المما ب ال ية مالممالية ماما التزاون لت ها اكثر تعالودا ما الم م هب ليصاليم ميان اكثر تعالودان تتكام
المظهراة مالخصالالائ

لية الرمزاة مالمظي ة سالالميان ملاتزاون الدمر البالم لق صالالياغة ا ماط م تمحة تكثر تعالود لق الخصالائ
الممهراة ساعدط االدمار ماالمكا ار التك ملممية عاى دم ال مم مون الت كواق مالسامكق مع العمارط ماعير ال تاج المعماري
م الدمر التصال الالحيحق مالعيمق ميمكن ادراك التزاون ادراكان حسال الاليا يكمن لق الخصال الالائ ال وزاائية الظاهرط مادراكان عالايا من
خيت د ارسالالة العي ار مالتراكوب لازاون لع لق العمارط لالد يكمن معالدان ومازي المظي ة ام يكمن بسالالييان يمث الرمز متخضالالع

العمارط لاتزاون تحر مم مون هما ال مم ج الت كاق المس دط ماعد ال كاية عاى ماعد اليبيعة ملاخمارزميار المو ية دمر لق

ا تاج تصميج متكام مك لك التال يار الامغارتمية التق تملد اال كات مال مم ج الثا ق هم السامكق التزاو ق يض ى الى المب ى

ص ار اليبيعة كال مم مالحركة مالتيمر.

 -2-3ا رخالص مفردات االطار الامره من الد ار ات ال انقة
وتج استخي

م ردار االيار ال ظري الخاصة بالبحث من الدراسار السابالة مكما مبو ة لق المدمت االتق

مدمت ر ج ( )1ومض م ردار االيار ال ظري المستخرمة المصدر الباحثان
المفردص

المفردات

الراي ة

البااوية
م روى

القيم الممكاة
داللة رمزاة مبا رط

م روى الرشكجً الماده

الوميفة الرمزاة داللة رمزاة غور مبا رط
العيق
ار

الت اظر
التماث
التكرار
الت عب
المحدط

التمازن لق التركوب مالتمزاع
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خصائ

ت ظيمية

االمتداد
الع ا

ر

االرت اع ماال خ اض
اال سماج
االسامب
المحدط
االيالاع
الهيم ة

م روى االدراك

المركزاة
الت اس
المالياس اال سا ق
ال ك

خز
الية
المستمي

خصائ
ظاهراة

الامن

الحمج
الاليمة
ال دط
التتثور

المامس

يبيعق
اصي اعق

ال الية
مالمساج
ية
م روى

الرشكً

ساكن

الية االضا ط خيت الع اصر
سب ال تحار الى ال ظاج

ع اصر ساك ة
م اص ت ظيج ساك ة

دو اميكق

ع اصر متغورط
م اص متحركة

المحدا ية الخالصة هلل تبارك متعالى

االيمان بالكمن الممتد

م روى الم مون

عقاادية
اارماعية

الديمممة لق الخياب العربق
كراهية التصمار
ال سو الممتمعق
تمثو االحداث
اختيمار سية

ذارية

االبتعاد عن الخمف
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عي ة ال رد المساج بالخال
مم ع بال سبة لامدو ة
ميمة الم اى

الاليمة

ارتباي بحدث

التتراخية

الاليمة الالدمية

 -3-3رحلجً المؤشرات

وتضال ال ال ال ال ال ان ممالية الزخارف العربية االس ال ال ال ال الاليمية تتعا بمس ال ال ال ال الالتماون مهما المس ال ال ال ال الالتمى المض ال ال ال ال الالمم ق(الرمحق) مالمس ال ال ال ال الالتمى

المادي(ال ال الالك ) وتضال الالمن المسال الالتمى الرمحق بال كر اال سال الالا ق ال ي تترمم اال ال الالكات الزخرلية من خيت الع اصال الالر مالعي ار

ميرحها اماج المتاالق .ل لك ان ب ا االيار ال ظري لابحث مكما هم ممض ال ال ال ال ال ال ال لق المدمت ر ج( )1مال ي ورتبز بممضال ال ال ال ال ال الالمع
البحث(رمحية ال تاج الزخرلق المؤص ال لق العمارط العربية المعاص الرط) وتضالالمن مسالالتماون االمت مسالالتمى الت الالكو المادي ال ي

وترمج المض الالممن الى ا الالكات يمكن ادراكها من ب المتاالق ماتض الالمن مس الالتمى الت الالكو امالن (مس الالتمى االدراك) التق تتض الالمن
خص الالائ ت ظيمية تتعا بالع اص الالر معي اتها مك لك الخص الالائ البصال الراة التق تتض الالمن ال الالك مالامن مالمامس مال ال ال الية
مالمسامية ثا يان(مستمى المظي ة الرمزاة) مالتق تهتج بعي ة ال ك مالمع ى ثالثان(مستمى الت ك ) ميكمن اما بع اصر زخرلية
س ال الالاك ة ام متحركة اما المس ال الالتمى الثا ق لهم مس ال الالتمى المض ال الالممن مال ي ي ال الالم المتغورار(المض ال الالممن العالائدي مالمض ال الالممن

االمتماعق مالمضممن ال اتق مالاليمق لامب ى).
 -4الد ار ة اليملية

بعد ان تج تحدود م ردار االيار ال ظري لابحث سوتج االن عماية تيبو االيار ال ظري عاى عو ة من الم اراع الم تخبة

بعد تحدود لرض ال الالية البحث مالتق هق ((رحقو روحية الاراج الزخرفي المؤصيييً في اليمارص اليربية المياصيييرص من خالل ادراك
ط يية ال اية الراميمة للزخرفة اليربية اال ييالمية الم ييرادص على اصييول عقااديةلل لاتمص ال لهدف البحث لق ميرفة مدى

رحقو الروحية للاراج الزخرفي االصييييجً في اليمارص اليربية المياصييييرص من خيت ياس الاليج الممك ة لام ردار الرئيس ال الالة التق
تتحال بمممبها الرمحية بتيبيالها عاى الم الالاراع المعماراة المعاصالرط الم تخبة .سالالوتج مصال

المص الالادر مال ص الالم

الم الالرمع ب الالك عاج اعتمادان عاى

الممثم ة مس الالوتج ياس المتغورار الرئيس الالة مل اس الالتمارط التحاو لام الالرمع مالتق س الالتم من ب الباحث

المتغورار الثا مية لتج تحدودها ض الالمن الاليج الممك ة مالخاص الالة

اعتمادان عاى الرمس الالج التمض الاليحية مالمخييار اما ليما وخ
بك متغور من متغورار الم ردار الرئيسة مبترموز يمة التحال بال الال( )1معدج التحال بال الال( )0مك لك التحال ال سبق بال الال( )2كما
ممض لق المدمت الماح (.)1
 -1-4مياججر اارخاب اليجاات للد ار ة اليملية

تج تحدود عددان من الم اراع لغرض الدراسة العماية م د اعتمد اختيار ه الم اراع عاى عدط معاوور مهق
 -1م ال الالاراع دخار التال يار المعاصال ال الرط لق ا ال الالا الزخارف العربية االسال ال اليمية ض ال الالمن المب ى المعماري من حوث الت و ام
المماد المستخدمة ام المظي ة ام الت و مالمماد المستخدمة مالمظي ة.

 -2اختيار عدد من الم ال ال ال ال الالاراع المختا ة لق المظائ
مالعربية مالمحاية مه ا يعيق مص

مك لك ار مما ع مغرالية مختا ة باالضال ال ال ال الالالة الى ت معها بون العالمية

اكثر م يج ممك ة اكثر.

 -3ان تتملر الالاعدط المعامماتية له الم ال الالاراع من حوث المص ال الالادر ليس ال الاله مصال ال ال ها متحاواها مكما ومب ان تكمن معرملة
محايان معربيان معالميان.

258

بها البحث ام د تكمن اتس الالمر بممض الالمع البحث

 -4ان تكمن د ركزر لق ا الالائها ب س الالبة غور اواة عاى مماض الاليع وخت
المت امت.
العو ار التالية
ملق ضم مالمعاوور السابالة تج اختيار ّ
 -1مرحد اللوفر ا و م ي – االمارات
 -2اك م قا – ُعمان

 -2-4اليجاات المارخنة للد ار ة اليملية

 -1-2-4مرحد اللوفر ا و م ي – االمارات 2017-2009 /
يالع متح

الاملر – ابم ظبق لق مزارط السال ال الالعديار – ابم ظبق  /االمارار العربية ميمتد الم ال ال الالرمع بمسال ال الالاحة ( )97أل

متر مربع مهم من تصال الالميج المعماري العالمق (مان ملو ) مص ال المج المتح

عاى ال الالك مدو ة مصال الالغرط ت ال الالب (أرخبيي) لق

البحر متض ال الالج لق الممممع ( )55مب ى أبيض تج اس ال الالتيحا تص ال الالاميمها من تص ال الالاميج الم ازت الم خ ض ال الالة لق اله دس ال الالة العربية

التالاودية تصال ال ال المس ال الالاحة اإلممالية الداخاية لامتح

إلى ( ) 8600متر مربع تتض ال الالمن اعار العرض مالمعارض ممتح

األي ات بو ما تص ال ال مسال الالاحة اعار العرض إلى ( )6400متر مربع ميضال الالج المتح

( )23صال الالالة عرض دائمة تالدج تح ان

ل ية ترمي صالصالان من الحالب التاراخية المختا ة التق مرر بها الب الراة مصالمالن إلى الم ر الحاضالالر لق ( )12سالالاسالالاة مختا ة

(.)visitabudhabi.ae

متتمج بمظهرها المهوب أل المتح

لا اظر إلي من البحر

تغيق الالبة البالم يرها ( )180مت انر معظج أم از المتح
مالم اي المحيية ب ممدو ة أبمظبق بمم عاج .مهق تتكمن من ثما ق يبالار أربع م ها مصال ال ال ال ال ال معة من الحدود الص ال ال ال ال الالاب

من ( )85سالالمان وبام مزن الالسالالج

مأربع يبالار أخرى داخاية ي صالالاها هيك لمال ي بارت اع خمسالالة أمتار .متتتّل
الماحد رابة  50ي ا .متتموز بة متح الاملر أبمظبق التق اسالالتغرق ت الالوودها سال تون بتصالالميمها اله دسالالق المدرمس متغيوها
بة المتح

أ الالكات ه دس الالية عدودط ( )7850محدط زخرلية ه دس الالية مبتحماج مختا ة .متدخ ا الالعة ال الالمس من خيلها عبر لتحار ت كر
ال الالبوهة با سال الالياب ال مر من بون االمراق المس ال ال ة لسال الالع

ا ال الالمار ال خو

مترت ع الالبة التق وبام مز ها اإلممالق ( )7500ين

عاى أربعة أعمدط ت صال ال بو ها مس الالالة تالدر ب ال ال ال ال ال ال ال ال ال  110متر متتمارى داخ ث ايا المتح

بما يم

الالعم ار مكتن الالبة معاالة

ميصال ال ال ارت اع الالبة عن مس ال الالتمى الياب األرض ال الالق محتى الحالة السال ال ال اية لاالبة إلى ( )29متر .أما أعاى الية لق الالبة لهق
عاى ارت اع ( )40متر عن مسالالتمى سالالي البحر م( )36متر عن مسالالتمى الياب األرضالالق ال الالك (ماح  )1تمر المبا الرط

بتعمات الب ا لق سال ال ال ة  2009ج من ب

ال الالركة ارابتك االماراتية م ال الالركائها الم ط متج التتا الم ال الالرمع لق ملمبر 2017ج.

(.)visitabudhabi.ae
مدمت ر ج ( )3استمارط التحاو المتخصصة لام ردار االيار ال ظري المصدر الباحثان
المظي ة الرمزاة

ورسال ال الم الالرمع ا الالارط الى رمزات من خيت مس الالتماون عاى مس الالتمى الكت لهم اعتمد
الالك الالبة كع صالالر اسالاليمق يغيق ام از من الم الالرمع اال مهق مز من المدو ة العربية

االس ال الاليمية كم ها تح ة مامب الحار عاى المدو ة التالاودية كترث .مالمسالال الالتمى الثا ق هق

امالية مادية

الت اصو التق التق تتكمن م ها الالبة العمي ة مهق محدار زخرلية ه دسية مالمكم ة من

 8يبالار.
خصائ
عاى مستمى
االدراك

ت ظيمية

تت ال ال الالك المحدار الزخرلية ب ال ال الالك مس ال ال الالتمي لق ك يبالة معتمدط الت اظر

مالتكرار مالت ال ال ال الالعب مالتماث ماالسال ال ال الالامب المموز م ار تمزاع متزن مب ال ال ال الالك

ممتد بحوث اغاالر ب هاية الالبة ب ظاج ال ال ال ال ال ال الالبكق اخر عم كتيار مكا ر
الهيمة لا بكة االضخج ماالمض
259

لا اهد.

خصائ

بصراة

عاى مستمى
الت كو

ساكن
دو اميكق

ومحق الم ال ال ال الالرمع لامتاالق عن بعد امتزاج بون العمارط التالاودية مالتك ملمميا

المعاصرط من خيت مزا المماد المختا ة المعد ية مالتالاودية.
ال ك ال هائق وبدم ساك ان تمامان لامتاالق.

غور متحرك

ت ور المحدط لق الزخارف الى المحدط االلهية من خيت استخداج ال مز الزخرلق العربق
عالائدية

االسيمق م سخ مالتيعب ال سبق لق ال ك

متكرار لق مز مدرمس حسب المبادئ

التق تكم ر م ها المحدط الزخرلية كما ان ظامها الممتد ي ال ال ال ال الالور الى الكمن اليم تهق
مب ك عاج ان الالبة المحودط ت ور الى محدا ية هللا عز مم .

الامالية الروحية

امتماعية

من تراكوب يبالار الزخرلة المرص الالمص الالة مالتق ت الالور من اكبر يبالة لق الممتمع الى
اص ال ال الالغرها تعم كمحدط ماحدط لق تس ال ال الالالو

المعاج باالض ال ال الالالة الى ا بص ال ال الالي

ا ال ال الالعة

ال الالمس ل عي ة بالتراث العربق االص الالو من خيت ال الالبي ب ا ا ا الالعة ال الالمس عبر
امراق سع
اتية

ال خو .

اعتماد المحدط الزخرلية العربية االسيمق السائد مهق ال ممة المثم ة مامتداداتها
اكتسبر يمة المب ى من تاراص الم يالة لق السعديار التق اعتمدر مز الب ا التالاودي

يمة المب ى

المسالالتمد من المدو ة العربية االسالاليمية الالديمة باالضالالالة الى الالبة المسالالتمدط من العمارط
االسال ال ال ال ال ال الاليميالالة تاوهالالا الزخرلالالة االسال ال ال ال ال ال الاليم يالالة مهم اليالالابع التق تموزر ب ال العمالالارط العربيالالة
االسيمية.

 -2-2-4اك م قا ُ -عمان 2010-2008/
تج تصميج المب ى من ب ركة اتكو ز -ماس عاى مساحة( )33000متر مربع ليستمعب حمالق  2000ممظ

لية كما

ان الداخ الى الم الالرمع ييحظ غ ازرط اسالالتخداج الزخارف اله دسالالية العربية االسالاليمية مخصالالمص الان المضالالاعار مال ممة الثما ية

التق تج ص ال ال عها من الحدود الصال الالاب بيراالة التخراج ماليراالة الثا ية الصال الالب عاى ال الالك ام از ممن ثج تركوبها مربيها مك لك

المخرمة ت ال ال ال ال ال ال الالكار اماج ال مال الخارمية مبتبعاد م ياسال ال ال ال ال ال الالار مختا ة تكم ر لق
من خيت رسال ال ال ال ال ال الالمها عاى المدران لالزخارف
ّ
ممممعار مت امتة بالحمج اي ك ممممعة تختا عن غورها مع الح ار عاى س ال الالك ميراالة الصال ال ع ال الالك (أ)(ماح
 ) 2اج لق الداخ

يحظ ان الحدائ مالماحار الداخاية د تج تسال ال ال ال الالالي ها ب س الزخارف اله دسال ال ال ال الالية ي االحماج الم سال ال ال ال الالممة

مبيراالة تص ال يع مختا ة عبر الصالالب مالتركوب ال الالك (ي)(ماح  )2ماما ال مع الثالث لهم تج رسالالج ه الزخارف عاى بعض
المدران الداخاية لام رمع كما ممض لق ال ك (ك)(ماح  )2يضاف الى ه ا لالد تج ح ر الزخارف اله دسية عاى المدران

الخارمية لامب ى ب الالك حرلق ممموز بعماية التخراج عاى المرمر ال الالك (غ)(ماح  )2ه التص الالميج تمحق لا الالخ

المار

خارج ام داخ الم الالرمع الى ان الم الالرمع تج تص الالميمة بحوث وربز الماض الالق من خيت الزخرلة االس الاليمية مالعم العربق مع
الحاضر من خيت تال يار اال ا المعاصرط (.) www.atkinsglobal.com
ان المب ى وتمتع ببعض متيابار االستدامة بما لق لك الزماج األخضر ال بة

اف ال ي يالا اختراق ا عة ال مس .

مك لك عم الحمامار بتمهزط اسالالت الالعار كما أن اإلضالالا ط الكهربائية تخ ر تاالائيان مع زاادط ضالالم ال الالمس كما ان المامهة
مغياط بيبالة من الزخارف اله دسية ي ال مز االسيمق المستمدط من العمارط التالاودية االسيمية العربية تعم ه الزخارف
كم ربيار لتظاو ال مال الزمامية من ا عة ال مس (.)http://www.constructionweekonline.com
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مدمت ر ج ( )5استمارط التحاو المتخصصة لام رمع المصدر الباحثان
المظي ة الرمزاة

اسالالتياع المصالالمج من خيت التصالالميج ان ي الالور الى العم التتراخق لاباد ممسالالتمى

الثالالة االسالاليمية لاممتمع دمن االمت اع عن اسالالتحضالالار الحاضالالر المتالدج مكان لك
من خيت استاهاج الزخرلة االسيمية اله دسية مبتكرار محدمد مامتزامها مع التصميج
العصري لق التكمان مالمماد.
خصائ

عاى مستمى

ت ظيمية

االدراك

تت ك المحدار الزخرلق لق الخارج ب سب ضمن ممممعار مختا ة

سال ال ال م س ال الالمج ض ال الالمن ممممعة ماخرى ار

لتارنط يظهر تكرارها ب ال الالك
س م سب تختا عن الممممعة االملى ضمن أير محدمد تصميمية
رس ال ال الالمها المص ال ال الالمج ب ال ال الالك مثاثار مان االختيف لق ال س ال ال الالب لازخارف
ضال ال الالمن ممممعار هق التق رسال ال الالمر تاك المثاثار ال ال ال الالك (أ) (ماح

امالية مادية

 )2لق حون ان ال سب ضمن المساحة الماحدط لق الداخ اختا

عن

الخارج ليمكن م ال ال ال الالاهدط الت اظر مالتك ارر مال سال ال ال ال ال الم تظج ماال س ال ال ال الالماج

ضمن المستمى الماحد ال ك (ي ق)(ماح .)2
خصائ

بصراة

اعتمد المصالالمج لق ابراز ت اصالالو الزخارف مخصالالمصالان لق الخارج الى
اعتماد الظ مالخا ية بدالن من االلمان لالزخارف(الم الربيار) التق تظا

ال مال التق تالع خا ها مهق بالامن االخضال ال ال ال ال ال الالر الغام ومع الزخارف

م روى امالية الرقاية

ب الالارزط من خيت الت الالا ض الام ق بون الزخ الالارف مالزم الالاج مكال ال ل الالك لق
المس الالال

الداخاق بون الزخارف مالس الالما

مكما اعتمد المص الالمج اختيف

الحمج بال سبة لاممممعار الزخرلية مسواة البراز الزخارف االسيمية.

عاى مستمى

ساكن

الت كو
دو اميكق
عالائدية
امتماعية

يساهج االختيف الزخرلق لق الحمج ضمن المساحة المستمية الماحدط
لق خا ايالاعان سيان متحركان لدي المتاالق عاى الرغج ان التكمان ساك ان
ميكا يكيان.
غور متحرك

الزخارف اله دسال ال ال ال الالية ت ال ال ال ال الالور دائمان الى المحدط ماالمتداد مالي هاية مال ظاج الم س ال ال ال ال ال
مالتمسك مهق مبادئ االسيج الح و المراد ارسالها من ب الم رمع.
المسالالامون اخمط كالب يان المرصالالم

م ظج اممرهج ظاج ممحد الي رق بون لرد مآخر

ضال ال الالمن الممتمع اال ا ا رى لق الم ال ال الالرمع ه اك ممممعة تختا

عن االخرى ربما

الامالية الروحية

اراد بها المص الالمج ان يالمت ه اك اختيف لق المس الالؤليار ملق الم اص الالب التق ت الالغ
لق الدملة ال ك (أ) (ماح .)2
اتية

اراد المصال ال ال ال الالمج ان ياليع االمتداد الزخرلق المتكرر مال ي اليحد بحد برسال ال ال ال الالج خيمط
مهمية لق المامهة الخارمية تحدها اختيف المحدار الزخرلية اله دسال ال ال ال ال ال الالية ضال ال ال ال ال ال الالمن

ممممعار ملق م اي اخرى ي رغها تمامان من الزخارف ال ال ال ال ال ال الالك (ب) (ماح .)2
هق م ا ض الالة لايبيعة الس الالائدط عن الزخرلة العربية االس الاليمية التق تس الالمد لوها المحدط
لق اال كات الزخرلية ضمن مساحة ماحدط مليسر تمزاع مساحار.
يمة المب ى
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 -2-4رحلجً الاراام

 -1-2-4اراام مياس مفردص م روى الرشكجً الماده X

اظهرر ال تائ المسالالتحصالالاة من ياس م ردط مسالالتمى الت الالكو المادي( )Xمن اسالالتمارط ياس الم الالرمع ان مسالالتمى ادراك

الع اصر الزخرلية ( )X2هق المؤثر االكبر لق مستمى الت كو ب سبة ( %62.9حوث حالالر الخصائ
بالع اصر مالعي ار سبة اكبر من الخصائ

الت ظيمية مالمتعاالة

الظاهراة ب سبة  )%75كما ممض لق ال ك ( )5واق لك اعتماد الم رمع

لق اال ال الالارط الى ترموز الع اصال الالر التالاودية ( )X1ب سال الالبة  %18.55ماعتماد اال ال الالكات الزخرلية معي اتها ب ال الالك سال الالاكن ()X3

ب سبة  %18.55مكما ممض لق ال ك (.)4
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مستوى التشكيل المادي شكل رقم ()3
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الخصائص التنظيمية
75
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االدراك

الخصائص التنظيمية

االدراك شكل رقم ()4

 -2-2-4اراام مياس مفردص م روى الم مون Y

اظهرر ال تائ المسالالتحصالالاة من التيبو العماق لم ردط مسالالتمى المضالالممن الزخرلق ( )Yان المؤثر االكبر لق المضالالممن

هم المض الالممن العالائدي( )Y1ال ي حال

س الالبة  %72س الالبة الى با ق المتغورار مااي مؤثر يمة المب ى( )Y4ال ي اعتمدر

المم ع مالحدث مب سال ال ال ال ال ال الالبة  % 19سال ال ال ال ال ال الالبة الى با ق المتغورار ممن ثج واية مؤثر الاليج االمتماعية متتثورها عاى الت ال ال ال ال ال ال الالكو

الزخرلق( )Y2ب سالالبة  %9سالالبة الى با ق المتغورار واق لك المؤثر االضالالع

مهم المؤثر ال اتق ب سالالبة  %2مكما ممض ال

لق ال ك (.)6
72

50

19

7

2
المؤثر الذاتي
2

100

المؤثر القيمي للمبنى
19
مؤثر المجتمع

مؤثر المجتمع
7
مؤثر االعقيدة

مستوى التشكيل المادي شكل رقم ()5
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مؤثر االعقيدة
72

0
مستوى المضمون

 -5اال رارااات

 -1تكمن رمحية ال تاج الزخرلق االصال ال الالو لق الممالية التق تتعا بال ال ال الالك مالمضال ال الالممن حوث ان ال ال ال الالك هم المسال ال الاليز بون

المضال ال الالممن الزخرلق مادراك المتاالق مال ي يعم كمترمج لامضال ال الالامون (بعماية التمراد) التق تخت ق بون ييار الزخارف العربية

االسيمية.

 -2ترتبز اص ال ال الالالة ال تاج الزخرلق العربق االس ال ال الاليمق بالاليج الرمحية مالتق هق ترتبز بممالية ال ال ال الالك مالمض ال ال الالممن حوث ان
س ال الالمار ال تاج الزخرلق االص ال الالو تتعا ببعدون البعد المض ال الالمم ق مالبعد المادي متكرس لق االبداع مالمدط مالغرابة مالتماص ال ال

مالتمازن مالمعاصرط مالى غورها من سمار االصالة.

 -3مرم ة ال تاج الزخرلق العربق االسيمق من خيت ا سمام مع تال يار العصر لق اال ا

حوث وبالى محالظان عاى الاليج

الرمحية الكام ة لق الممالية م لك باس ال الالتخداج التال يار المعاصال ال الرط ب مامع ال تاج العربق االص ال الالو معاصال ال ال انر ممحسال ال الّان لا هج
الدارج عن ال تامار الزخرلية بتعتبار ومب ان تكمن تالاودية.

 -4تؤكد الرمحية عاى العاة لق المممد مهق االسال ال الالاس لق م بع ال ال ال الالك ب مت يض ال ال ال الالك الحامي لها حومية متمتاز الرم

بالخامد مالتق يصعب ادراكها ادراكان مبا انر ل لك لالد استعون باال كات الزخرلية كم ها مترممان مودان لمضمم ها.
 -5تكمن مط اظهار المض ال الالممن من خيت اظهار ممالية الزخرلة مه ا يكمن لق العي ار الت ظيمية بون الع اص ال الالر الزخرلية
ام من يراالة تصميج المحدار الزخرلية.

 -6ان ادراك الع اصالالر الزخرلية االسالاليمية يكمن ب الالك اسالالاسالالق عبر الخصالالائ

الت ظيمية التق تكمن لق الع اصالالر الزخرلية

معي اتها حوث ان يبيعة الت ظيج يعكس الهدف المضمم ق ال ي يالبع تحر ت ظيج تاك اال كات الزخرلية.

 -7تؤثر رمزاة ال ال ال الالك المعماري ب ال ال الالك

س ال ال الالبق عاى االدراك ممالية الزخارف العربية االسالال ال الاليمية حوث ان الزخارف تبالى

محت ظة باليمتها الرمحية مادامر محالظة عاى المضممن العربق االسيمق مالم عكس عاى ال ك الظاهري لي وؤثر ال ك
المعماري ب ك كبور عاى يمة الزخارف العربية االسيمية.

 -8من ابرز المضال الالامون التق تؤثر عاى ال ال الالك الزخرلق مظراالة تركوبة مت ظيمة لق الزخارف العربية االس ال اليمية هق العالودط
االسالاليمية حوث المحدط من التمحود ماال ت الالار بيحدمد ورمز الى الكمن اليم تهق مالتكرار الى المسالالاماط مالت الالابك الى ب ية
الممتمع االسيمق المرصم

.

 -9تمتاز الزخارف العربية االسيمية بالمرم ة العصراة لهق ملودط ك عصر ال ها تثبر المضممن ما عكاس ال كاق متترك
مرم ة لق التعام مع المادط.

 -10التعتمد رمحية ال تاج الزخرلق العربق االس ال الاليمق عاى دو اميكية مثبار الع اص ال الالر الزخرلية مالتق تتما ال الالى مع متيابار
العصر مادامر محالظة عاى المضممن االصو .

 -11تت الال الالك المحدار الزخرلية لتكمن ع صالال الالر زخرلق اض ال الالخج وهدف الى الح ار عاى تاج اص ال الالو بمالياس اكبر مكما هم
ماض لق ت ظيج المحدار الزخرلية بت كو

بة ضخمة هدلها احتما المدو ة العربية التالاودية.

 -12تعتبر الزخرلة الحرملية من الزخارف التق تؤكد عاى اص الالالة خز الحرف العربق مب الالكا التاج مال ي يحم داللة عميالة
لق اال ال ال ال ال ال الالارط الى اهمية الحرف المارد لوها من خيت محا لق اعرب المماة العربية م لك بمعا بمالياس اكبر ام بتص ال ال ال ال ال الالميج
مختا

عن غور .

 -13تتموز الزخارف اليبا ية بتعدد المسالالتميار ماختا حمج ام س ال الزخرلة ام االث ون معان لك مسالالتمى مت الالور بتصالالميمها
الى العم مالى االس اد مالتساس لق تمزاع المهاج ملق لك عم لكري مموز.
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 تؤثر الرمحا ية لق الزخرلة مالتق هق ابعة عن ممع الع اص ال ال ال ال الالر المادية مالرمحية ماالحس ال ال ال ال الالاس بالمكان ( مع المؤثرار-14
اليبيعية ام االصي اعية) ليعيق يمة تتماية متتمااية عامة بالمكان متكمن الزخارف ضمن ه البوئة م د يغاب المكان عاى

.هوئة المادط الزخرلية ممضمم ها تبعان لالدسوت ام تاراخة ليكسبها يمة اضالية خيت الزمن

 الروصيات-6

 ومص ال ال ال ال ال الالق البحث باالخ ب ظر االعتبار عام االدراك مالمض ال ال ال ال ال الالممن العالائدي ع د ا ال ال ال ال ال الالا اي مع من الزخارف العربية-1
.االسيمية
 ومصال ال الالق البحث بتسال ال الالايز الضال ال الالم عاى الزخارف العربية االسال ال الاليمية ماسال ال الالتخدامها ب ال ال الالك ما ر بتعتبارها مز ان من الهمية-2
.التاراخية لاعراق ب ك خا ملاعالج العربق االسيمق ب ك عاج مالتق تماك يمة رمحية كبورط
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