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ABSTRACT 
The architectural styles and Methods it Appeared and that were varied and Multiply to bear 
a distinct and aesthetic identity, especially in the external form and predicates in internal 
structure of the building. The conditions surrounding the building had a great effect in the 
formulation of the architectural work represented in the internal composition of the spaces 
based on the prevailing ruling thought which was accompanied by the external 
configuration also strong and clear architecturally And Idiomatic, With a variety of time 
periods accompanied by a difference in cultural, social and intellectual values, there is a 
philosophy of architectural expression carried by that relationship between architectural 
and conceptual philosophical design which is used to understand the relationship between 
external configuration and internal configuration , Therefore, the research problem came 
with (the absence of a clear perception of the expressive relationship between the external 
configuration and the internal space and its effect on the recipient). Which called for 
studying the intellectual approaches to the relationship between the external configuration 
and the internal vacuum Which led to the search for a general framework for understanding 
the mechanisms of architectural expression at the philosophical and design level ,  And 
then formulate and test the virtual perceptions of the research and application by asking a 
questionnaire form, which depends on the theoretical framework drawn from a group of 
residents from within the field of architecture (Department of Architecture, University of 
Babylon), On a set of research samples .The research adopted qualitative measurement of 
results. The research found that the use of the principle of integration in architecture 
requires an expressive relationship between form and space, emphasizing this intellectual 
compatibility and achieving the visual pleasure of the recipient.  
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 الخالصة 

ظهرر االسالرر والالرسوارر مالسوة ة تيررعالسو ررنالع ررتحاالرعويةررتالو ةةررماللييررعالة ةاررهاالرلة واررعالخ رررعال  ه لرر السو  رر امالسو رر تلنال
 غعالسو ةررمالسوة ةرر تثالةةرر  ال ررنالرييكررتل العيررييفالسو رر سخالسوررتسخكنال السظالكرر لالوك رر رلالسوةةااررعالالرر وة ويالة ررا السا رر ال ررنالرررا

سو يررييفالسورررتسخكنالوك  سغررر االىوررر رسالةكررريالسو يرر السوصررر  تالرسوررراثالكررر لالةاررر ة  الوك  رر امالسو ررر تلنال   ررر الالاررر عال ييرررعالررس رررةعال
ة ة تي الرع  ا ي ال الرب ويعالسوةقلالسوهةواعالرسو نالر ة ه السخ  لال نالسوقرا السو ق  ارعالرسال ة ةارعالرسا  ار ح عالرسو ي يرعالسرر  ال

عالوك   ارر السوة ةرر تثالعةةكهرر العكرر السو   ررعالرسو ررنالىررترتل الس رر االةكرريالعيلهرر االسوة ةرر تيافالسو ررنالعويةررتالىررافالسوارر االلورر فال كصرر 
سو   ا السو ي ثالسو كص نالرسو اةاةنالرسو نالعص  تمالو ه السو   عالىافالسو يييفالسو  تلنالرسو يرييفالسورتسخكناللري رسالةكريالةصر ي ال

رسو رنالعرر  الةكريالسوة كقرنال الوراو اللر راالة ر كعالسو ةرمالىررال ةرتمالرلريحالالسو  صاطالرسو يسرمالسرالةكيالةص ي السو  قاتالرسوغةري 
عايتالرس  الوك   عالسو   ا يرعالىرافالسو  ر امالسو ر تلنالرسو ر سخالسورتسخكنالرعرل ا لالةكريالسوة كقرنت الةةر السلر تةيالحتسلرعالسوةرتسخمال

سطر تالةرر مالو هر السوارر االسو   ارر السو ي يرعالوك   ررعالىرافالسو  رر امالسو ر تلنالرسو رر سخالسورتسخكنالرسو ررنالس  رريالسو ةرمال اهرر السوريالعةت ررتال
سوة ةرر تثالةكرريالسوةصرر ي السو كصرر نالرسو ارررةاةنالاالرةررفال رر الرررا غعالسو ارريتساالسا   س ررراعالوك ةررمالرسخ   تلرر الرعا اقهرر الةرررفال
ط يررطالطرر تالسلرر ة تاالسلرر  ا لالرسو ررنالع  ةررتالةكرريالساطرر تالسوو رر ثالسوةصرر  كيالةكرريالةاةيةررعالةررفالسوةقاةررافالةررفالحسخررمالةقررمال

تيررعال الل ة ررعالال ىررمالتالةكرريالةاةيةررعالةررفالسو اورر االسو ة ررعالاالةاررمالسة ةررتالسو ةررمالسوقارر  السوورريةنالسو ةرر تاال  صرر السوهوتلررعالسوة ة 
وكو   ج.الر تالعيرمالسو ةمالسوريالسلالعيظارمالة رتسالسو ي ةرمال رنالسو ةر تاال صر كهمالرلريحالة  رعالع  ا يرعالتسالارعالىرافالسو ر مالرسو ر سخال

ال.عيكتاللاسالسو يس طالسو ي ثالرعةقطالسوة  عالسو ا يعالوكة كقنال
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 المقدمةالال
الوتسخكنسالرسو   رالسو  تلنالسو   امالىافالسو   ا يعالسو   عالع ه 
العاةاةنال- كص نالعي ةمالالايتاالسوة ة تيعالساةة لالةفالسوي ا ال ن

الع تاالع ه الرويوه الاالسوتسخكنالوك   رالسو  تلنالسو   امال اه ال  يس ط
السويالح عالةة الاالسوة كقنالسن   لال اابال كص نالعو  ضالالايتاالسخ  ال
الواسو ال اه السوةر  االرسو يسةمالسو   عاللالالرسوا االط ا عالةفالسو ص ؤل
الوك   عالرس  العايتالرليحالةتم ىررررالسو ةمال كعة الستع ات
الةكيالرعل ا لالسوتسخكنالرسو   رالسو  تلنالسو   امالىافالسو   حواع
السوة كقن الالىرالسو ةماللتلالرب مت السو   ا السوا االو ه السط تالر ع 
الةكيالسوتسخكنالرسو  سخالسو  تلنالسو   امالىافالوك   عالسوة ة تثال
الع    ف:ال هنالسو ةمال   اعالسة الالاتالالرسو اةاةنالسو كص نالسوةص ي ال
السوتسخكنالرسو  سخالسو  تلنالسو   امالىافالسو   حواعالسو   ا يعالسو   ع
الةوتالسوةصاا السوة ة تثالالرسو ي الال وة ويالسوةةااعالسو  رلالى    ف
الةكيالسو ي يعالسوةتسخمالعي ا ال  رتاال  ه اللو الةف.الالالسو اةا 
الىافالسوة   حوعالسو    االةفالسوويعاللاسالوا ا عالسوةص يي االلةاع
الةفالةصا الة ع اافالرويوهة تالرسو  سخالسوي كع الة ح   الالةو اكافالاافله 
الخ وهالةفالرسواثالرسةتالسلال نال اة ه السواثالسوة ة تثالالسو ي الخ ل
الىائ هالةعالوإلنص لالرسان   ةاعالرسو ي يعالسو ا يعالسو سةعال  ةقط
الرتسرالوكص نالسو ي ثالالسو و  ضالسرالسو ي ةمالةص ي الالةكيالليسرس

اللا  الواسو السوة ة تثالالوك ةمالسل لنالتسة الرلاسالسوة كقنالةعالسو يسرم
السو ي يعالسوةتسخمالرة  الرستع  ط عهالسوة ة تثالالسو يييفالعي ا 
الة ةكعالسويالسو ةمال و قمال  .الرسو  سخالسوي كعالىافالوك   عالسوة كةع
الةاةيةعال نالرعك ااه السو   عالعك العةكام السوةر  االسو يسةمالةفال

السوي كعالىافاللسوة   حالسو   ا ثالالسو ي السوا االعة  السو نالرسوةةتحسا
.رسو  سخ

: التكوين المعماري بين الشكل والفراغ
الاالرسو وررنالسوةرر حثالسو يرر ثالالرساىررتسعالال وت ررعالسوة ةرر تثالالسو يررييفال ة رر م
السوةةرررر  لالرسو رررر سخالسوي كررررعاللةرررر السل لرررراافالةوارررر يفالةررررفال  يرررريلالالسظ

الررر  االةررفالةوهةرر الكررمال ةةكررهالالةرر الررريتلالاللكةررمالسوة ةرر تثالالوكو رر  
 الالةةرتحالعو اةرنالع ر امالال طر تالسخ  الالعاةاةاعالرةو ر الرة ة 
الةةرر  الالرر و  سخالسوي كررعالعة رر السو ررنالسو   ا يررعالسو   ررعالع كرريتااللورر الرةررف
الستع  طر السوة ةر تثالالسو يرييفالال رقنالسوة ةر تثالالسو ير الستع  طالسويالسح 
ال  رر ل الرة وييرر الساخرر الةكرريالسةررتلة السلةاررعال هيررتالسلال ة ررفالاالر اقرر 
الةرررفالىهررر ال ةررراطالةررر الال رررمالسوصررر  تالسو يررر الع  ررر الع  ا يرررعال كصررر عالسوررري

السوة ة تيرررعالسوكغرررعالر ررر سراالساحتسفالو ةقارررطالعصررر ةتالرةيسةرررمالةرررر  سا
السوة ررر لا الع  ررر الوررراو تال8اص1995الشررر تبا.ال ىاوهةررر السوة ررر  كع
الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال:ال كررنالالةرر السوررتسخكنالرسو رر سخالسو رر تلنالسو  رر امالةررفالويررمالسألل لرراع

ال  ماهية التكوين الخارجي : -1-
العي ررررر السو رررررنالسوة ررررر لا الةرررررفال سوي ارررررالسو ررررر تلنالسو يرررررييفال   رررررةف
الالوك  رررر امالررررررياالسو رررر مالةررررفالىتس ررررعالساىتسةاررررعالسوة ة تيررررعالع كا  رررره
ال اةر العةتحاللايتالةاةيةعالسنهالةكيالسوة ة تثالالسو  مال   لالةام
الةوهررر الع يررريلالالسو رررنالسألل لررراعالسو و رررر الةارررم الحسخكاررر ال  سغررر الىاوهررر 

الرسو  سغررر االرسالصررر مالرسوةصررر يي االسووقررر طاللرررنالسوة ة تيرررعالساشررر  ل

الرعةررتحالرسوتس  يررعالرسوةوةواررعالسوةصرر قاةعالةوهرر السنرريسعال رر و ايطالمرسوي رر
الن ررر الر رررنالحسخكارر ال  سغررر الىاوهررر ال اةرر الرسوةصررر يي االرسو اررريطالسووقرر ط
السوة ةر تثالالسو ر مالال لتالال كيلالالسحةينت الري اف الالخ تلاعالك كعالسوي ت
الع  ر ال السوة ة تيرعال  و و رر الرسو ر سخالسوي كعالىافالساعا لالنقاعاللي

الداخلي  الفراغ  عن  وتعبیره  الخارجي  الشكل  جودة  لزیادة  كلھا 
 .(Bacon,1974,p16-18)

الوكةررريسحالسو  تلارررعالسوةصررراعالسوهائرررعالال نرررهال ا ررر لالسو  ررر امالة هررريمالسةررر 
الرسو   رر االسو  رر اكاعالوك و ررر السو ارر  يالةررفالن رر مالةررفالرسوةرو ررع
الةصر  تة السوةارة ال اهر ال   عالةةكاعاللنال  و   ام.الالىاوه السوةصاع
الرسالر السل لراعالك و رر السو  ر اكاعالعسو ار يالسوة ة تيرعالسوة  حسا
السنهررر السث الة رررافالىو ررر مالر  ررر رساالك رررمالسوررريالواةيوهررر السو ارررةاةاع
الةةكاررعالرويررمالةةررتحاالرةقرر  ا ال يسةررتالر ررطالورراحسرالرسلرركيبالط يقررع
الةكرريالعاكررطالع رر امالككةررعال رر لالورراو الع رر امال صررةيالن  لرر  الالع رر اكاع
السوةواكررطاللرراسالرةررفت.ال5ص ال2010ةينررعا.ال الة رر الرسوو رر  السو ةكاررع
الةررفالىهرر الرةر السوهائررعاللرريالسو  ر امالىاوةرر ال قررطالسوهائرعاللرريالسو رر مال ر ل

الال.الالةوه الع   الة   ا
ماهية الفراغ الداخلي : -2
السرالرسوغر لالساطر تالحسخرمالسوةص ةعالكمالال نهالع  اكا السو  سخال   لال

ال ارررهالسرالشررر مالغاررر الة  رررنالةكةررري الري  ةرررتالسو ررر سخالككاررر الالسوة  رررةوع
مالع رررتسالسو  سغررر االةكررريالةررر ال ةررراطالالرررهالري  رررافالال و رررر السوي كرررعالةاررر

ال و هيتالةفالخ لالسة يس ه السرالسناه تل الىيسلاعالةو رر السو ر مال
الت.21االص2014  مالاال
الرةرررفالسوةةاارررعالسو ررر رلالعيكرررتالة ح رررعالى وارررعالسورررتسخكنالسو ررر سخال ةارره
السوو  ررررنالسوة هررريمالرعي رررر السو ررر تلنالسو رررر مالع  ررر السخرررر  الالن ةارررع
ال ر مالالسو ر سخالسوة ويةرعالسوي رمالع سكارلالعاريخالر رت السوة ة تثالالوكةو ج
السو  ررررر امال ةارررررهالةررررر الرلررررراسالة ي ةكرررررعالعيررررريلالالرويوهررررر السةا نررررر الة قرررررت

الري ة رعال  هر السوة كقرنالسلالسو  سالطاالةكيال   ةتالسواثالسوااتالسوة ة تثال
السورررتسخكنالسو كصررر نالسوة ةررر تثالالسو ارررةا الخررر لالةرررفالسورررتسخكنالالررر و  سخ
الكةررر الك كرررنال  سغرررنالسىهررر تالساالةررر لنالسو  تي ارررعالال ألةةررر لال  إلىهررر ت
السورررتسخكنالكررر و  سخالسوة ة تيرررعالةةررر لساالةرررفالك اررر ال رررنالظوررر ال  ررر 
السرالسوي نرر الة  ررتال ررنالساةةررتاالىهرريالسرالسةةررتالسوصرركا لاللرر ةعالو  ةررع
السوة ةر تثالالرةرنالسل.السووه رعالةار الكور   السةت ال نال    الكة 
النقر طالرر رعالرعيييوهالعةت تلال نالةقايحالرةنالليالسوتسخكنالال و  سخ
الوارر ةعالسويلررانالك و ورر ر الة  يةرر السو رر سخاللرراسالكرر لاللرريسرالالررهالسو ؤيرر 
السارتبارررررعالسوةرررررتلال رررررنالساو ررررر بالكاررررر وع الةغكقررررر السرتالطيوررررريلالالسىرررررف
. ت( Nouby,2007,p836ى رة 

الداخلي والفراغ الخارجي التشكيل بين للعالقة الفكرية المداخل
للفكر الحاكمة المفاهيم:  فلسفي مدخل 2-1

السطرر تالسنررهالةكرريالسو يرر الةكرريالسوةرر ك السوة هرريمتالكرريلالالعيةرر   الةرر ل
الة اورررعالط قرررعال رررنالة رررافالوةا ةرررعالة تلرررعرسوةالسو يررر ال يلرررهالة ل رررن
السلرررر  الرةكرررري السوةا ةررررعالوهرررراسالالساحتسكاررررعالساحساالاللرررريال  رررريلالالربهرررراس
السوةقرررلالخررر لالسوةهوارررعالرسوةة تلرررعالسو يررر ال  يلرررهالسوة كةرررعالسوة رر لا 
الةررر الة   حوررعالرع  اررر ساالالل يرر تال  ررر ل السوةرر ك السوة هررريمال هرراسالسوهةواررع
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الال كصر عاليلالسو ورالالر  نالةرفالسو ةر تاالعةاهاالةامالرسو  ت السوتسخمالىاف
الخ ر ا الساىرتسةنالسوةور جالة ح ر االلنالةص يي اال  ثالع ةمالسىتسةاع
تال77ص 2011 السوورررريبن.ال وكة كقررررنال ي يررررعالة  ررررع السوة ررررتعالر يرررر 
السرالسو ق  ت ررررعالكرررر وقا ال  ى ررررعالسةرررر السوة كةررررعالوكة رررر لا السوة ينررررعال رررر وقا 
الت.1-1 الال وة اطالةي  الركة السا ت يويلاعالك وقا الة غا ا

 

السو   ا يرررعالسو   رررعالررررا العةت رررتالةرررفالصرررررلسوةالسوةررر ك اللررريال ررر و ي 
السو وررررر  ضالسرالال و ي ةررررماللرررريسرس الالرسوررررتسخكنالسو رررر تلنالسو  رررر امالىرررراف

الةاةيةرعالخر لالةرفالسوة كةرعالسوة ر لا ال رنالسو ةريلال ةرتثالرب و ر ون
الرع غار السوةا ةرعالعيلرهالة ر كمالع هر الةارمالسوة   وارعالساةتسثالةف
الوراو  الال ك سوةرالوك ير ال رنالوك غار الع  ر السوة ة تيرعالسوة ر ننالواو الع   
السو يسىررررررتال ررررررنالعتتيااررررررعالعارررررريتساالسرالليل يررررررعالعةرررررريااالسثال رررررر ل

الة ررر لا الظهررريتالةكاهررر ال   عرررلالسووصررر اعالسلةا هررر ال رررنالسرالرسوة غاررر سا
الرةررفالرسوةا ةررعالسو رر حالرلرركيكا االس  رر لالةكرريالعررو   الرلررنالة كةررع
السو يررر الخررر لالةرررفالرسوة رررةيلالالسو ررر مالةكررريالعرررو   السخررر  الالن ةارررع
ال.الت57اص2007تس تا الةوهة الويمالسو   ا ثال

 والمضمون  الشكل:  تعبيري  مدخل 2-2
الىرررافالسو   ا يرررعالسو   رررعالو هررر السوةهةرررعالسو ي يرررعالسوةرررتسخمالةرررفال    ررر 
السوو  يررر االال رررضالع صررر الةارررم السو ررر تلنالرسو ررر مالسورررتسخكنالسو ررر سخ
الىواررررعالةكررريالالرررر و  كاهالسو   اررر ثالالسوةررررتخمالخررر لالةررررفالسو ورررنالساىرررتسع
تال رملا الظكر الر رت السو   ا يرعالسو وارعالخر لالةرفالسوةي يعالرة ةيلال

الةرررفالسو   اررر السة  نارررعالالةرررت الع صررر السو وارررعالسوة  رررعالسلالك  ال عرررهال رررن
ال ة رررر كعالوكة رررر لتالسو وررررنالسو ةررررمال وقكهرررر السو ررررنالسو  رررر يعالساة لررررا 
الةرعالرساةصر  السو ير االحةرجالكا ارعال رناللرنالن ر لالرلهرعالةفالسو ة تا
السو   ا يرعالسو   رعتالال  ثالاللة ل السوة ة تثالالررمالةافال ن.السوة حا
الوكة ررةيلالالسوة كقررنالةررتخمالسو رر م”ال:القيوررهالرسوة ررةيلالالسو رر مالىرراف

الىرافالساتع ر طالةرت ال   رافالةارمال“وك ر مالسوة رتعالةرتخمالرسوة ةيلال
السو ررر مالىررافالسو كصررر اعال  و   ررعالسوة ة تيررعالساىتسةارررعالسو ةكاررعال ا ررن

السو يسالررعال  ررتالسورراثالسوة ةرر تثالالسو   ارر الة ررتسالعةررتالعوررتت الرسوة ررةيلال
الىاوهةرررررررررر السوة   حوررررررررررعالسوة ة تيررررررررررعالسوكغررررررررررعالر رررررررررر سراالو هرررررررررر الوكة كقرررررررررن

الت.3اص2007خ ر عا 
ال.سوة ة تثالالسو ةمالةكيالسوة  الرسل السل وال:الالنقتثالةتخمال2-3

الةرررررفالسوة ةررررر تثالالسو ةرررررمالةكررررريالسة  ةررررره صررررر ةتالسو ةرررررمالسوة ةررررر تثال
السواةرررر ونالرساحسرالسورررريظا نالساحسرالك رررر رااللةرررر السل لررررافالةاررررتتيف

السوةهةررعالساةرريتالةررفالسووقررتثالسوة رر الةاهرر ال صرر وتالسو ررنرع ررتالسالرر ال
الككةرر الوكقارر  ال  ىكررعالسالرر الك نررتال رككةررالةي رريةا هالع ررةفالسو ررن

السوةي ررررريةاعالىرررررافالسووقرررررتالسلررررر الرع رررررلتل الةي ررررريةاعال ك ررررر الكررررر ل
ال.ت100صالا2007 ت  ت.ال رسواسعاعالرسو   ا يعالرسوة  ناع

السوةي رريةاعالوكقررا ال صرر وتالسورراثالسوو  ررتالسلالسوةي رريةاع:السالر ال- 
الخرر لالةررفالعررلعنالسوة ةرر تثالالوك ةررمالسواة واررعالسوقررا الإحتسفالالرر لال رريةف

الساحسرالك رر راالسورريالال إل رر  عالسو ةررمال ررنالسوي ةوررعالوهوتلرراعسالسو   ر ا
الة  ةررررعالةررررت الةكرررريالنقررررتلالىورررر رالسورررريالسوو  ررررتال ةاررررمالةاررررمالسورررريظا ن
السوة ح ررررررعال سو ائررررررعالسوةةااررررررعالوك ائررررررعالرسوررررررتسخكنالسو رررررر تلنالسو  رررررر ام
الوكقررا السال ةرر مالسوريالسوو  ررتال ةاررمالسرالرسال ةر ةنتالسو قرر  نالرسوةة ري ال

الوك ررررر م.السوةةرررررتحاالوتلررررراعسوهالسو   ررررر اال رررررنالسوي ةورررررعالسوةي ررررريةاع
الةارمالسووقرتال رنالسوي ار السا ر السوةي ريةاعالوكقرا ال ر لالة ةرعالربايتا
الا1996ال ىين ر االعيييورهالرع  ررامالسوة ة تثالالسو ةمالله ا االع   
الت.52ص
الرسو ائرعالسوصرا  الةرفالسوو ال عالسوة   ا العك السوة  ناع:اللنالسال ال-ب

الةررفال ةكاهررال  رر ةمالالةرر السوة ةرر تثالالسو ةررمالىهرر ال  يسلررتالسو ررنالسوةةااررع
السوةوةرررر مالسوو  ررررتال رررريةفالةاررررمالرسو ق  اررررعالرسو  س اررررعالسو ائاررررعالسوة ةرررر 
الالر وقا الستع  طرهالخر لالةرفال لعنالسوة ة تثالالسو ةمالإحتسفالسلالوكة   ا 
السوةةااع.السو ائاعالسو يسةمالةعالرعيس قهالرسو ق  اعالسو  س اع
الوكة ررر  ا السوةوةررر مالسوة ةررر تثالالسوو  رررتال ررريةفالسو   ا يرررع:السالررر ال-ا

السو ةرررمالك ررر راالخررر لالةرررفالعرررلعنالواة وارررعالسوقرررا التسفسحالالررر لالسو   ا يرررع
الرسوقرررا التةرررهالسرال يررر االةرررفالك رررمالسو   اررر ال رررنالرةو رررر لالسوة ةررر تثال
السو ور رالرسوةريسحالرسألن ر رالسو ر سخالرظا رعالةرفالع  ار سالعيريلالال تالسو   ا يع

ال.ت5صاال2007االل ل  السو ي يع.السوة  قتساالسر
الثسورراالساةصرر  الةكرريالسواسعاررعالسالرر الع  ةررتالسواسعاررع:السالرر ال-ث

الكارمالسثالورهالسحتسكهالرةت السوة ة تثالالوك ةمالتؤي هالةوتالسوو  تال ام
الةةرمالكرمالسلالةارمالسو  اراعالن ر لالرلهرعالةرفالسوة وريالسوو  تال   ال
الع  كرررمالر رررتالواخررر يفالرس رررةعالغاررر الرسوة ررر  ا الةصررر قكعالة ورررعاللررري

الع  كرررمال ررتال هررنالربررا و الوكو  ررتالسوةهسلاررعالرسوة وررعالسوي ررتالالرر خ  ل
الةةررررها الرسوة رررر لالسوي ررررتال  رررر االةررررفالسورررر غ الةكرررريالسوو  ررررتالالرررر خ  ل

التال.5الاص2011ا
 : والفراغ الشكل مورفولوجيا:  ادراكي مدخل 2-4

الرلرريالةرر حثاللصرر السثالةيت يويلارر الخرر لالةررفالساحتسفالةةكاررعالعررلعن
الىيسلررراعال  ةرررتحالسوررراثالسواصررر الظوررر الة ينررر االةرررفالسووررر عجالسو يرررييف
الةارررمالسو رر سخالةررفالةارررهسالع ررغمالسوة ينرر االرلرررالالوررهالسو رر تلنالسو ررط
الرحسخكرنالخر تلنالشر مالظساالة  غرعالسرالةارة عالعيريلالالسةر السالص م
السو رنالسوة  غرعالسو  ى رعالساشر  لالعةتالعوتت اللو السوة ة تيعال  ألةة ل
الوك ةررمالسوةاررهال ررتخمال  إلنصرر لالسوررتسخمالةررفالسانصرر لالة هرر ال    ةررم
العار ب افال رنالحسخكرنالسخر السوريالخر تلنالةارهالةفالريو قمالالسوة ة تثال
الةغكررطالناررمالسرالةغكررطالالغرر لالة ح رر الرةو اررك افالمةوارر الة  رر ال  اف

السو ر سخالةرعالسوي كعالع ي ةمالرلو الة  يتالسرالش  لالنامالسرالش  لالسر
الاالسوصررررر ةتث السو ورررريلالالةررررفالغا لرررر الةررررفالسو ةرررر تاالىهرررر الع ةاررررهالسو ررررن
الالتالال.13الص ال1998

 : والفراغ الشكل مورفولوجيا اتجاهات( 2-4-1)
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الرسةرتالكرمالةيت يويلار الة   رعالةرفالاىرتالال و  سخالسو  مالة  عالألحتسف
السو   اررررر ثالالسو يررررر الوقررررر سراالكيلررررراكعالىاوهةررررر ال بطسورررررالوةة رورررررعالةوهةررررر 
ال:الالساعنالسووةيالةكيالرظ و الىاوهة السوة   حل

 : الشكل مورفولوجيا اتجاهات .أ
الوقا لررررر االع  رررررعالسو رررررنالساشررررر  لاللرررررن:الالسوهوتلرررررنالسو ررررر مال•

السوهوتلررراعالساشررر  لالرع  رررةفالاالعة ةرررهالة ررر حااالرنصرررلاللوتلررراع
الرسوة ررر رطالعرسالرررايسنالرسوة  رررلالسوهررر مالة رررمالسوةو  ةرررعالسال لررراع
ال.الالسال لاعالسالهسرالةفالرغا ل الرسلهس ه الرسوي ا
الةكررريالسوا ا رررعالع ررريسويالسو رررنالساشررر  لاللرررن:الالسو  ررريثالالسو ررر مال•

السو ارريطالك  رر االسوة رر  كعالسوصررة االىرر  ضالع ةاررهالةاررمالرررو ة ه 
الرسنصرررا ةه الىائ هررر الةرررعالساشررر  لالعيارررمالاالسوةررر حاالغاررر السانصرررا ىاع
الساشر  لالعيرييفال رنالاصرنت الكةر ة  السان   ةارعالة تساللا حاالاالة ه 
السو رر ت الىررافالسو   ررعالعي ةررمالةكرريالحواررمالسك رر اللرريالسو  رريثالالرو رر م
السو يررر الالررر ة ستيعالسو  ررريثالالسو ررر سخالىتسخكرررهال   ررر الةارررمالرسورررتسخم
الالسو   ا ثال

النة ارررعالك كرررعالةرررفالة ررر تاالسوة ةررر تثالالسو يرررييف:الالسووة رررنالسو ررر مال•
الظساالسلرقمالسرالةريس طالةرفالعاةا ارعالعيريلالال رتالحسخكارعال  سغ االظسا
الةررررر النة ررررنالةصرررر ة الشرررر مالعيرررريلالالسرالة رررريثالالسرالتلررررنلوالشرررر م
السوغررر لالعةت رررتال رررنالل ةررر الحرتسالعك رررلالسو رررنالسلرررق ه الى لكارررتالرع ةاررره
ال ررتالسووة ررنال  و رر مالسوة ةرر تثالالوك رر مالسو رر مالسو ررل ا الر ررنالسو رر تلن
السوررتسخمالسورريال ة ررتالرويورهالسو رر ت الةكرريال قرطالةق ارر سالسورر  ضال   قرتل
-2الصالاال2014الاالةةةررريح السوة  رررعالسو يررر الةكررريالوك لكارررتالكيلررراكع

 ت.5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  الفراغ مورفولوجيا اتجاهات .ب
ال قررريبالظساالةق كرررعالرررروتر اعال  سغررر االةرررفالة ررر تا:الالسلررر  عا اعال•

ال.الرسو يميعالسا  راالو  ة ا
السلر مالسرالسةكريالسوريالسرالل ن ار العة رتالسو رنالسو  سغ ا:الالح و ةا اعال•

الة  رررررررتحاالسشررررررر  لالةكررررررريالنارررررررتل الرلرررررررالالةاررررررر رتاالسخررررررر  الال  سغررررررر ا
الت.51الص ال2014 سوقويسعن 

السورررراثالسوااررررتالسو ةرررمالةقيةرررر االسلررر الةررررفال عهسلرةرررالك نررررتال  و  سغررر ا
اللررريالسإلىرررتسةنال ررر و  سخالرسوة وييرررعالسو اررر يعالسو سةرررعالسوة كقرررنالع ارررن
ال.السو  تلنالسوة ة تثالالسو   ا ال    السواث
ال
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 والفااراغ الخااارجي التشااكيل بااين المتباااد  التعبيااري  الفكاار اليااات
  الداخلي
الت اصراافال صرةافالسوريالسوة ة تثالالسو   ا السو ي السوا االعاوامال ة ف
السلال ة رفالسظالسو ي يرعالسوةصر يي االةرفالسو ت رتالةوهةر الكمال ةةمالةام
الرسو يرر   السو يس رطالخر لالةررفالسورتسخمالةرعالسو رر تلنالسو  ر امال  ي ةرم
الكرمالس  ر تال ر  الرلريلالرسو  ر حالسو ق ىرمالخ لالةفال  و  ضالسلالسر

ال:الرك اعنالةوهة 
 : التعبيري  الفكر تكامل 3-1
ة ين عرررهالرةو ررررر لالةهةرررر العويةررررتال ةررريثالسو ةررررمالسوة ةرررر تثالال ررررمالال

رع ررررتحاالةكرررريالسعارررر لال  ىررررتال ررررنالسو  رررر امال ةقررررطالسةكرررريالحتلرررر اال
سو اررر ن الرسو يس رررطال اةررر الىاوهةررر ال ررر وة كقنال ة رررفالسلال ةررر الال وة  رررعال
سو ي يررعالسظسالةرر الرلررتالع  ال رر االةواقاررعالع  رر ال يرر سالسىررتسةا الة و لررق ال
رة و غةرر اللرركاة الةاررمال    ررعالسوهس رر السو يرر السوة ةرر تثالةررفالسو  رر امال

تلنالسويالسوتسخكنالكة الع  ر ظ العا ب رهالسظسالةر الر ر الورهالسوةارة السو  
ع  ال  اال  سغاعالعا ةت عالع رتلالو ا برعال  سغارعالع و لرلال رنالسلةا هر ال
ةرعالسو   ال ر االسوة رتاالوهر الرلور الع ي ةررمالسوي كرعالةرعالسو ر سخالةرفالخرر لال
سو   ارر السو كصرر نالةررفالن ةاررعالرةررفالن ةاررعالسخرر  السو   ارر السو اررةاةنال

ت.السلالةررر ال قررر  الةكارررهالسو ي ةرررمال(smithies,1981,p10سوةواقرررنال
ىررافالسو  رر امالسو رر تلنالرسو رر سخالسوررتسخكنالوررا الالرر و يس طالسرالسو ارر ىطال
 اةرر الىاوهةرر  الرويررفالسلالنرر ة فالةررفال رر سراالرسلرر ا  بالة  ررعالالارر يعال
ظررر ل االسرالة ررريالخ ارررعالىاوهةررر الك   اررر ال كصررر نالسرالعيررريلالوهةررر الوغرررعال
ة ة تيررررعالة رررر  كعالعاة هةرررر الك   ارررر العاررررةاةن.الرلورررر فالحتلرررر اال

يي االوة هيمالسو ي ةمالىافالسو  ت الرسوتسخمال قرتال ارمالسوريالةرتالرةص 
سو ا ىطالرسو  لةعالسوت اقعالويمالة غا ساالسو  سخالسوتسخكنالةكريالسلرا ال

السلررتسلالسلالت.Bachman,2003,pp 32-46سو رر مالسو رر تلنال 
ال رررنالسوةصررر  تمالرسوةارررهالرسوةررر حاالسورررهةفالةقرررتستالعقكررراياللررريالسو ي ةرررم
اللرررنالرسوو اارررعالال رررةوهال ه ةرررترالال ة رررفالاوعنالاو   و  تالرميررر حاالسو وررر ر
الرعي ةررمالسو ورر رال يرر االسلرر   صال ررنالسوةهةررعالع ة ررمالالةاررمالسو رريسملال
التةهيرعالرة ر حساالن  يرعالخكرطالال رنالسوة ة رمالسوهرتلالرعةقاطالسن ة ه
الة ح رعالسن ةرعالسخ ار تالرب رتال  مالسو ي ةمالل  عااا االالةو   عالعصة 
السوة  سالارررعالوا ا ررعالسحتسفال  اكرررلالسو ي ةررمالرةرررنالسلالربةرر الاالةةررتحا
الةةكاررعال  يرريلالالسامةررعالرسوقرر ستساالوك ارر تساالرة  رر حلال ررتسخمةالال رر م
 ,BOOKMA السو  ةاررررررعالسان ةررررررعالو ةااررررررهالسو  ارررررر الخكررررررط

1997,p104ال.ت
العررر بطالال ةررر تاتالسو  رررييعالسو ةررر تاالتس رررتا التس رررتالسةةررر لال رررنالرع ررر م
الو ةقاررررطالسو  ررررييعالة هرررريمالسلرررر  تمالةاررررمالرخ تلررررهالسوة ورررريالحسخررررم
السوهرتلالرط ا رعالحسوةريسالط ا رعالةارمالةرفالرسويرمالسوارهرالىرافالسو ي ةم
ال ة ررررررفالاال رررررر رتي االككهرررررر العارررررر  الوكة ورررررريالسوتسخكاررررررعالرسوي رررررر را
السو رررر ت الىررررافال ييررررعالة  ررررعالالإ ارررر حالنارررر الةاررررم الةوهرررر السالرررر غو ر
الرسو ارةاةنالسو كصر نالسوةصر ي الالةكريالسو ر ااال ا الوة ويالرسوتسخم
الرظرررمالةارررمالسو   اررر ثالالسو ي ةرررمالسوارررعاللرررة االلةارررعالعةةرررمال   ررر 

السوورر تالرلررنتالfeng shui الشرريثالالسو رروجالو كصرر عالسو  اصرراعالسو و ررر 
ال ررترتالسو ررنالسو و ررر اللررنالو يرريلال السو  ررلالسوةرر رالرسوة ررتلالرسات 

السو رنالسواراواعالال وةصر كفتالتس رت الرعرل  السو ر لال را العاةا الةيوه 
تالشرريثالالسو ارروج الاعارر لالسو   ررعالسالرر والالعاررةاةه ال ررنالسلرر  تةت
الرسلرركيبالويبرر لالىيررركعالرسلرركيبالسو رر مالسلرركيبالرلررنالسوةا رر  اهيقن

السوةي رررررررررعالشررررررررر مالرلررررررررريالسارلالسالررررررررركيبالسخ ررررررررر تالةارررررررررمالكيسسو ررررررررر 
الالت.5ص ال2011 ةةيش 

   رررر السلالسو يرررر السو اررررةاةنال ررررو   الةكرررريالسو اررررةا السوة ةرررر تثال
رسوررراثالىرررترتلالسكرررتالسو يررر السو   اررر ثالسوةصررر  تمالىرررافالسوةي رررعالسوةةررراطال
ال وة ويالرسو  سخالسوتسخكنالوهالكة الك نرتال كصر  هالسوة   رعال ال  اةرعال رنال

 ةرررمالرسانصررر لاللرررهرالةرررفالسوا ا رررعالسوا ا رررعالكرررمالشرررنرالري ةرررتالري ي
  ةررمالط قرر الوقيسناوهرر الرة  ح هرر الرسو ررنال صرر يةمالىهرر الري  ررتالسنصرر نا هالال
ةررفالن ةاررعالسخرر  ال ة ررفالسو رر ر الى ارروامالسخرر الوةصرر يي االسوارر اال
سو ي ةررمالىررافالسو  رر امالسو رر تلنالرسو رر سخالسوررتسخكنالوررت السوة كقررنالةررفال

الخ لالع صاطالسو   عالسرالع قاتل الةكيالسووةيالساعنال:
 :لبساطةا 3-1-1
السوة غارر ساالويررمالسويس ررةعالرسو  لةررعالالرر و يس طاللورر السو ي ةررمال ي رر ال

السو رر تلنالسو ر مالسلرا الةكريالسوررتسخكنالوك ر سخالرسو ارةاةاعالسو كصر اع
السو رر ةمالسوةيةررتالسوهوتلررنالسو رر مالخرر لالةررفالظ ورر الريررلعنالربرر و   
الرييكرررت.الالسو ارررةا ال رررنالرسويةرررتاالسو   اررر ال رررنالسو صررر طعالتةرررهالةارررم
السوة ررهيتاالالةقيو رهالرسوة رةيلالالسو ر مالافىررالسو   رعالةكريتاللريوا  ل 
السو رررر ت الىررررافالسو   ررررعالعي ةررررمالسلالرب و رررر ونتالسوةو  ررررعال   ررررعالسو رررر م 

الةكررريالسوة كقرررنالعصررر ةتالربصررر ط هالة ةررر تثالالسىرررتسةنالةاكرررلالرسورررتسخم
السوررررتسخمالىرررافالرسانرررتة  السوررر  ة الةرررفالعرررلعنال  و صررر طعالع  اررر لال هررر 

ال رلرسو رررالسو  تلارررعالسو ائرررعالةرررعالسو  ررر اكاعالةقية عرررهالال رررمالرسو ررر ت 
 ت.128ص 2009 الرل ع السوةةااع

 :والغموض التعقيد-3-1-2
السو ر تلنالسو  ر امالىرافالسوة ةر تثالالسو ير العي ةمال نالسو  قاتال ي  ال

السو   ارر الرتسرالسوةقاقررنالسوة ورريال هرر الةكرريالسوقررتتاالةررتمال ررنالرسوررتسخكن
السوة اارر االوقرر سراالسو قكات ررعالالرر وا  الالسلرر ا  الهالة رريالسرالسوة ةرر تثال
الن اارعالرلراس الةو ر حالككرنالك ار لالة ويسوالعي ةمالةفالال و غ الرسوةق طع
.الالسوةةررراطالسوصرررا  الةرررفالالرررهالسو ررر صالسو   اررر ثالالسالررركيبالاخررر  ل
الة قررتالرويررفالة ح رر الة ي ةررمالرسو اررةاةنالسو كصرر نال رر و   ا الرب و رر ون
السوة ورريالىررافالسو   ررعال هرر الةرريلالسوة رر تالوكغةرري الن ااررعالرلرراسالةصررا 

الو رر يتسالسورريالسوة كقررنال ررت عالرلرراسالسو صرر ؤااالك رر االرب و رر ونالرةةاارره
السو ارررر ثالالسو رررر سالطالةررررفالالرررر و غ السوة ورررريالةررررعال ي يرررر الساعارررر لالال ررررتم

الخ تلاررر السو اررةاةنالسو كصررر نالسو يرر العي ةررمالةرررفالسوورر عجالسوةةصرري 
الت.30الص 1987 ال و يتثال الرحسخكا 
الع  ار ثالال ير ثالالك ار لالسوة وريالة  رعالةكيال قطال ق ا اللو ال  و  قات
ال  نا الإلررتالك مسالرر و ي الك ةرر تاالسوةةرراطالسوة ةرر تثالالسو يرر الةررعالة ي ةررم
السار رر االلررالال ررنال ررهيتل الةوررتالةاررماللرر رحثالسناينارريالوكة ةرر تثال
ال ةرراطالةرر الةررعالرعورر   االال ررتاالرع رر تبتالك ارر االسا  رر لالتحرحالك نررت
ال رررر فالةرررر السو ررررت تالالررر و يس طالعةاررررهالسورررراثالعارررةاةه الةررررفالالرررر و غ الىهررر 

ال  هر الكة .الرسو اةاةنالسو كص نال ي اال    الرلاسالرسوتسخمالسو  ت 
الالا  رعال كصر نال ير السلر  تسمالةورتالسو ي ةرمالإلواعالةا ة  السوغةي 
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يبين التناقض في الفكر التعبيري الفلسفي بين الخارج والداخل .  :1-1شكل 
https://libeskind.com المصدر 

ال ررررنالغ  ررررعالشررررنرالةررررفالوك ةررررمالحسخكاررررعالة  لررررعالسورررريالع ررررا الة اوررررع
العارررررةاةهالةورررررتتالترلالح ررررر ال ررررر لالةرررررا  السلررررر  تةه الكةررررر السالةارررررع
الريرلعن.السالر  ناعالى شركينعالالةت ورعالساوةر ننالسورترونالسواو تالوة  رع
الوة هيةرررهالةرررا العا ارررطالخررر لالةرررفالسوة وررريالحخررريلالةورررتالسوغةررري 
الةرررفالحخيورررهالةوررراالسوهس ررر الالةرررمالةرررفالسشررر تاال رررنالسواةررر لالسوة ةررر تثال
ال ةر كنالوكةر  االالى رنرهثالالعة  لالريتاال نالوااتل السوة  ر  االسلةم
الو ةةررررنالىاررررتل السشرررر ةتالسو ررررنتالك يررررتالسةارررر ا الررررريتاال اررررهتالةررررا  

السوةي رررررمالوهررررراسالةا القررررر السو ة ررررر لالوا ررررريلالتالسوةينا ررررريت الةرررررفالرلههررررر 
الت.53-51صالا2015السوا لا. الالسوتتسةن

 : المعماري  الفكر تناقض -3-2 
اللرريالرس رر السىررتسةنالةاهرريحالسورريالوكيررريلالسوارر  الالسالصررطالةررفالو ررم 

ال ةرررفالسك ررر السرالة و   رررافالىرررافالرساخررر  لالسو اررر تعالسوررريالساعاررر ل
الال و وارررر السوة رررر لتالوررررت ال  لكررررتالرسو  رررر حالسو ارررر تعاللرررراسالةواكررررط
ال ارهال  هر السوراثالسارلالسوةا لالليالوكة ويالسو  مالرسو  م الالرنقا ه
السو رر مالىررافالسرال ولرسوصررالسوةيلررلالىررافالسو رر مال اةررعال قررتالسو ورر  ض
السواررررريتاللرررررالال يرررررمالسورررررتسخمالةرررررفالرسوة  ررررريتالسو ررررر ت الةرررررفالسوةغكرررررط

الةاييررررعالسك رررر الساىررررتسةنالالرررر وةاهيحالساحتسفالةررررفالعا ررررمالسوة و   ررررع
ال. رسو  ط اعالسو ا يعالوكة  عالسوة كقنالوت الس  تاالرسك  
الةكرررريالك كررررعالىهاةوررررعال ررررلعنالرسو  سكررررلالرسو ورررريعالال و  قاررررتالسو رررر يتالسل

الىررررافالسوة هنررررعالوكةكرررريلالرويررررريلالك ررررمالةررررتاالسلرررر  ة لالسرالساخرررر  ال
السوورر ة السوةكةرر الىررافالسث السوة ينرر االةررفالةاةيةررعالىررافالسرالنقا رراف
السوة  وارررررررر االةرررررررفالرغا لررررررر الرسواررررررررغا االسوي اررررررر االرسك رررررررمالرسو  رررررررف
السوة ةر تثالالو ير العو  ضالريلعنت.ال39ص 2007 تس ت السو اةاةاع

ال:الرك اعنالريتالةتاالةكي
 تصميمي :  –تناقض تعبيري فلسفي  3-2-1

   ا يررعالسوة و   ررعاللرري رسالةكرريالسوةصرر ي السو كصرر نالسرالسلالسأل يرر تالسو
سو اررررةاةنالع  رررر راالرع  رررر تبالةررررفالةررررافالألخرررر ال  و ورررر  ضالىررررافال
سو ررر مالسو ررر تلنالرسو  ررر رالسورررتسخكنال صررر ةتالةكررريالك ررر االة ةرررر اال
سالر  ه مالوررت السوة كقرنالةررفالن ةاررعالرةرفالن ةاررعالسخر  ال صرر ةتالةكرريال

 كقرررنالعةقارررطالتغ رررعالسوة ةررر تثال رررنالميررر حاالسا ررر تاالرسوتل رررعالورررت السوة
.ري اصررررتالسو يرررر السو   ارررر ثالسو كصرررر نالرسو اررررةاةنالسوة ورررر  ضالةررررفال
خرر لالسةررتالسةةرر لالسوة ةرر تثال حسنارر لالوا صرر وتتالةررفالخرر لالى سة ررهال
ال و  ةرررلالىرررافالسوة  رررنالرسوة  ررر الرسوةصررر ق مالورررا   ال يررر لال رررنال
ة رررررر رعال سوة ةررررررمالسواهيحثيكيبوهرررررر كفتالةاررررررمال كصرررررر عالسو  رررررر امال

ال  ررر السو رررر سخالالسو ررر تلنالعةرررر  لالةكررريالسوارررر العالسوة ةررر تثالسوةةرررراط
سوررررتسخكنالسورررراثال  رررر مال كصرررر عالسوة ةرررر تثالى ررررل  لالاللةررررتسثالسوقارررريال
سو   سنرررنال وكو رررنالةيلررريالعتالريص ة ررر الىررراو الرررريتاالسوو رررنالرلررريال
ط ررمالت رراعال  هرر ح الحسخررمالررروتر الىررافالساةرريس ال اوقررمالة رر ة ال
لرررراسالسوا ررررمالوكررررهرستالةاررررمال قررررتسلالساةصرررر  الالرررر إلحتسفالسواررررةا ال

الت.ال253 الصال2009م الواال  حالرسن تسمالسو  يتالال اعهسل. ن ا
  ر  الوك ور  ضالةرتاالسعا لر االرع  كرمال رنالعيله عهر الةرفال كصر عال
سو ي ةررررمالرظورررر الرتسرالسو غاارررر الرسو ات ررررتالسو رررر كنالرسو ررررل ا السوةو لررررلال
الةكيالرلتسلالسوة كقنال ة فالسلالعي  الةفالخ لالسواترلالسو  ونال:ال

ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال

ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
الوررررت السحتسكاررررعالةصرررر يي االةررررتاالوررررهال  ضسوة وررررالسو   ارررر ثالالسو يرررر السل

السو  رر  فالرةررت الوكة ورريالسو رر تلنالسو   ارر الةاررمالةكاررهالعرري  السوة كقررن
السرالسو ورررر  ضال هرررر ال رررنالسوصررررهيوعالخرررر لالةرررفالرسوررررتسخمالسو رررر ت الىررراف

الةكررريال صررراا الغةررري السوررريال ررريحثالسوررراثالسو  قارررتالوتتلرررعالسويرررريل
ال:الساعنالسووةيالةكيالظ و الري يلالالسوة كقنال ي 

 :  النسبي التناقض .1
و ورر السر رر عال  هرر ال اهرر السو ورر  ضالسوة صررطالسرالةرر ال اكررطالةكاررهاللال

سو و  ضالسووص نالال  مالرس  ال ص ااعالسوة كقنال ر سراالسو ور  ضال رنال
سو يرر السو   ارر ثالةررفالخرر لالسلرر ا  بال كصرر  هالرعاررةاةهالرةررفالسة كررعال
ظ ورر السو يويويلارر السو   قررعالسنا  رر الةررفالحخرريلالةارر الساوررعالرةيسك ررعال

 يرررييفالسوة ةررر تثالالة وررريالسو يويويلاررر الرررررياالسوررريالة ررر الر رررعالسو
ةررمالسو يررييفالسو رر تلنالةةررمالسو يررييفالسوررتسخكنالةررنالظهرر االلةاررعال
ة  حساالرةقيةر االسو ةر تاالسوتسخكارعالةكريالسو يرييفالسو ر تلنالوكة وريالال

تال6-1سو رر مال الLloydكةرر اللرريالرس رر الةررفالخرر لالعاررةا الىو  ررعال
ةاررمالع هرر السو ررتة االرسو و ررر السان رر  اعالوكة ورريالة  ر ررعالةررفال

ياالةرررفالرظا  هررر السوةةرررتحاالرلرررناللرررةعالةرررفالسو ررر ت الري  ررر الةوهررر الالقررر
لررة االسوةتس ررعالسوة ررلخ االساالسلالةاةررمالسو اررةا اللرريسرالخ تلارر السرال
حسخكا الاال    الةفالة لاعالررظا رعالسو ر سخالسو رنالع رغكهال إظهر تاللرالال
سو ررررررتة االسوتسخكاررررررعالرة  وا هرررررر ال  اررررررنالترتالسوةتس ررررررعالرسلرررررر  تسمال

السلكيبالسو قواعالسو  واعال نال
سو صررر طعال رررنال هررر السو وررر  ضالةرررفالالسو ارررةا الرب و ررر ونالعصررر ااعالتبرررط

الت:ال5 الص2009خ لالة ال لعنال سو  نن 
السوةاررهالظساالسا قاررعالسوةصرر  طالةكرريال   ةررتالة ررهلالالالصرراطالعاررةا  •

ال سوة  يتالسو  سغن
ال سوةو لالةو ر الةفالسو   ا الر سةع •

التال  افالسلتسلالسو ي السو   ا ثالسوة و  ضالرسوة ي ةم1-1لترلال 
الةمالعي العو  ضالال

هداف  ا
ه  الفك

هي  التعبي

 التجزئة والتفكيك
 ��نفصال و��زدواجية

هكة والتهجي   ديناميكية الح
زيادة ��ثارة والدهشة لدى 

 المتلق 

 التجميع 
مهارية   ��تصال و��ست

 ��تقهار وا���ن 
سهولة فهم اللغة المعمارية 

 لدى المتلق  
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السرالسو  سغررررر االرظا رررررعالعغااررررر ال رررررنالرسوة رنرررررعالسورررررتسخكنالسو   اررررر  •
ال ال وي ةمالسوةو ل
ال ررنالسو رر   اعالعةقارطالط يررطالةررفالرسورتسخمالسو رر ت الىررافالسو رتسخمال•

ال.السوهل  الةفالةص ة االسل  تسمالخ لالةفالسو اةا 
 :الgroys,boris,1992,p22) ال هنالسو و  ضالظهيتالسل  بالسة 
ال سوةقاقاعالرظا  هالةفالوكة ويالسو  تلنالسو  مالحاوعالةتم •
الخرررر ر الن اارررعالةيورررهالسو ة سنارررعالسوا ا رررعالةرررفالسوة وررريالعوررر  ضال•

 .الوكة ويالسو  تلاعالسويسله االةكيالسوتسخكاعالسو تةعالةو ر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :والداخل الخارج بين التعبيري  الفكر اليات ادراك على المؤثرات
الىررافالسو   ارر ثالالسو يرر السوارر االسحتسفالةصرر يي االةكرريالسوةررر  ساالعوقصرر 
ال: ك اعنالةة رتالو  ثالسوتسخكنالرسو  سخالسو  تلنالسو  م

 : مادية مؤثرات 1
الالارررر ي السوة ورررريالتريررررعالخ وهرررر الةررررفال ة ررررفالسوةكةيلررررعالسو رررريسل السل

السو رررنالسوة ة تيرررعالسوكغرررعالشررر  االو ررر السحساالالعة رررمالةارررمالة رررهالرسو   ةرررم
الةرفالرسنا  ر .الالسورتسخكنالسو يييفالةعالسو  تلنالسو يييفالىه ال  ة كي
العاررررررةاةاعالسحرساالسارلالسوةقرررررر مال ررررررنالع ررررررتالسوة ح ررررررعالسوةررررررر  ساالسل

العقصرر السلال ة ررفال ي عررهالرييكررتالوا  رر السوة ةرر تثالالسوةاررة ال صرر  تةه 
ال:الالالساعنالسووةيالةكيالرةيسر  عه الو ا  اه الع   

 :المعماري  التصميم مفردات 1-1
السوةررررر ك السو يررررر الع  ررررر العارررررةاةاعالة ررررر حساالمةوارررررعال  ررررر االويرررررمالسل

الع ررر حالع ةرررمالسو رررنالرلرررنالسوة ة تيرررعالسو  ررر االو كررر السو   ا يرررعالرسو كصررر ع
الط ال رررهالرب و ررر ونالر يررر لالش اررراعالع اارررهالةارررمالسخررر الةرررفالسواررر سم
العورر  ضالسرالعي ةررمال ررناللرر مالحرتالاةاعسو اررةالروكة رر حساالسوة ةرر تثال
ال ):10ص 1993 الال رسح اللنالسوة  حسااللالالرسل السوة ة تثالالسو ي 

ال سو  ة ا .1
ال ساةةتا .2
ال سوةيس ط .3
ال سالقم .4
ال رسوةكا االك وهخ تلالسو اةاكاعالسو و ر  .5
ال.سا  ثال.6
  : البصرية الخصائص 1-2
الة  شر االحتسكهر سال ة رفالعيرييوافالسرالشر كافالىرافالسو ار يعالسو   عالسل
السواريتاالرلرالالرسةرتاالالار يعالريتاال نالة  الة يسلت فالك ن السظسال قط
الةقكارر الع اكهر ال ر  السلالسرال  سغار التلررة السرالة ح ر الرلرا العيريلالالسلالسةر 

الةرر الرويررفالةي  ررعالسرالسو يسلررتالحس ةررعالعيرريلالالسلالسةرر السو ارر يعال  و   ررع

ال رررنالنقارررتلالرةررر الوهررر السو اررر ثالالساحتسفالوة رررعالع يسلرررتالسلاللررريال هررر 
السو رر سخالىررافالسواةررعالررر يبعاللرريالرسوررتسخكنالسو رر تلنالمسو رر الررريتا
السور بطال ر الةتاالةكيالكمال ه الليالسوص امالويفالرسةتاالالايتاالسوتسخكن
السوي ررر راالةرررفالحتلرررعالرةكررريالرسةارررعالالا يقرررعالال رررتال اهررر الالاررر ي الىاوهةررر 
السو ار يعالسو ار  يالةرفالةاةيةرعالة ةر تثالالعيرييفالويمالسلالرةام
ال ي يرعال كصر عالةرفال ةرتثالةر السلر ا  بالةرفالوكة كقرنال  ىتالوهالسوةةاها
الع  رر الهال ررتالسو ررنالسو ارر  يالى كرر الرسوررتسخمالسو رر ت الةررفالكرر العةارره
العقااةاررعالة رر  ا ال هررنالحسخكارر السرالخ تلارر الوي رر ه الع  رر الع  كررمالر ررت

 الل لرررر  سو نالسووةررريالةكرررريالرسورررتسخمالسو ررر ت الىررررافالسو   حوارررعالوك   رررع
التال:4ص 2007
الرسوكيلالالسا  را.ال3السوةكة .ال2السوةقا  .ال1الال

  : ةالمعنوي المؤثرات1-3 
الرسوةاررهالسو رر تلنالسو  رر امالىررافالوك   ررعالسوة وييررعالسوةررر  ساالع  كرريت
الن ةارعالرةرفالسوة ويالرظا عالع   السو نالسو ي يعالسو كص عال نالسوتسخكن
الةكرريالرظورر السوة ةرر تثالالسو   ارر الرتسرالسوةقاقررنالرسو ةررهالسوة ورريالسخرر  ال
ال : ساعنالسووةي

 : المبنى وظيفة
ال ررنالسوة ةرر تثالالنارر تالةكرريال رريثالالحواررمالسوة ورريالرظا ررعالسلرر ق سرال  ررتال

الةكرررريالحواررررمالسخرررر  الالن ةاررررعالةررررفالوكة كقررررنالسو   ا يررررعالتلرررر و هالستلرررر ل
الرعي ةرررمالرعارررةاةا ال كصررر ا الرسورررتسخكنالسو ررر تلنالسو يررر الىرررافالسو ررر سالط
الرعلكاررتالسظهرر تالسلالةاررمالرسوة ورريثالالسوةرر حثالسوةصرر ي الالةكرريالسو   ارر 
الوكة رررر لتالسو ي يررررعالسوةو  ررررعال ررررنالك ارررر سالحرتسال ك ررررلالوكة ورررريالسويظا ررررع
السنررهالكةرر السوةا ةررعال ررنالسوة ورريال ك  ررهالسورراثالرتال وررتالسةص لررهالن ااررع
الط ا رعالةرعالرسوو صرنالسو ير ثالالسوةصر  ةكافالعيارمال رناللر مالىترتال قيم

العررررل ا ال ق اررر الرا.الالررظا  رررهالورررترتلالسحسرلالك ررر راالرب و ررر ونالسوة وررري
السوة وررريالحسخرررمالسوررريال ة رررتالىرررمال قرررطالسو ررر ت الةكررريالسويظا ارررعالسو رس رررت
الوةصررر  تةنال رري   الةارررمالرسوقا ةاررعالسا قاررعالسانةررر طال ررنالر  سغ عرره
الع هةهرررر ال ررري  الكةرررر السان ررراعالو لح ررررعالسوةاكيبرررعالساة لررررا السوة وررري
ال. )3ص 2005الرحتاالل ش  الررظ   هالوكة وي

  : والرمز المعنى 2
السوقاةررعاللرريحاالعةررو الةاررمالشررنرالال ررمالة رررقعالررراغعالسوة ورريال  ررت

الىرافالسعةر حالال نرهالألنرجالة  هر الةارمالال ألشا رالة   هالرعة  الرسو ل ا 
السويرررمالةكقررعال رر وة وي.الالرر و  ك السانصرر لال    ررهالرليةرر الر يرر لالسو رن
ال لخراالربراو الساحتسفالةكريالعرر  السو ق  عالسلالسثالرسو ق  عالسألحتسفالىاف

السرالةةرررمال ةرررمالسوررراثالسو رررنالظوررر ال هررريالسو ةرررهالسةررر .السلةا رررهالسوة وررري
الةوهةر الويرمالسوة ح رعالسوصرة االةرفالسوو ر الالغرضالسخر الشائ ال ص تةن
ال ر و ةيمالور ظالرةكريالال و ر يالة   رهالةكريالسو ةرهالةتويلالري ي م
التال.lang ,1987,p95 السانص ناعالسوة  ننالة و الةفاللهرالع    
ال:الرسوتسخمالسو  ت العة  السو نالسو   ا يعالسو   عالىو رالة  ح 
السو  ر امالىرافالسو   ا يرعالسو   رعال  ورنالسو رنالرسال والالسوة  حئالع تح

الةرررفالع اكرررلالكا ارررعالةوهةررر الويرررمال اررر  الالةارررمالرسورررتسخكنالسو ررر تلن
السو   ا يررعالسو ي يررعالسو لرر وعالعيرررمالسو ررنالوارريتاال الة سة عهرر السوةاررة 

 
هوج عناصه الخدمة كا��� والمصاعد  2-1شكل :  يبي  ل

-https://www.lloyds.com/lloyds/aboutالمصدر
us/history/lloyds-buildings 
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السوة ر حئاللرالالن رافالسلالرية رف.الالسوةارة السو ورنالسو ةرمال رح هر السو ن
ال:ال لعنالكة 

الالارريتلال  إل قرر عالسوة كررعالو ةقاررطالةارر لالسا قرر عال  ررت:الالسا قر ع •
الىررافالعاةررعالةو  ةررعالالارريتاالسوة كررعالعرر ححال  وررنالةارراك السوة  ررتحا
السوة ورر  ضالع عارلالرساالسو  عارلالافىرال  ورريعالرسا قر عالرسو غاار السويةرتا
 عيرر ستالط يرطالةرفالري ةقررطالسوة كرعالةرفال   رر الةارمالسوةر الرسوة هس رت

ه ��اااكال ه وباساااتخدا  الياااة بغبااا  ching) الفنياااة العناصااا
(1997,p152. 

الةررررفالسك رررر السرالو وارررر العيرررر ستالال نررررهالسو يرررر ستال  رررر ل:الالسو يرررر ستال•
العارر ةت  السو ررتت الةو ةررعالسرالمةواررعالةصرر   االةكرريالسو رر مالة ينرر ا

الريكارررر الة ك عهررر الرسحتسفالسو و رررر السعارررر لال يكرررتال ررر و ي ستالعو مواررر الرس
السرالخايطررر العيررريلالال رررتالةاةيةررر االةرررعالسو   ةرررمالسوررريالسو وررر لالةررر حا
السرالة    ورررررعالوينارررررعالةاةيةررررر االسرالة ب ررررر االسرالة ك ررررر االسرالس يسلررررر 
الساة ررررررتسحالة رررررر ل السورررررريال  ررررررا السوة ورررررريالىهرررررراسالرسو يرررررر ستالة تتلررررررع

الظثالسو اررةا اللررا اليةكررالسوة كررعالى ةقاررطالسوة ع اررعالرسالرر ة ستيع
الر اةررعالرسو  ر الهالسوا ظىارعالالة وريالسو يرر ستالة هريمال ر ع طالكةر السو  رت ف
التال.Beaudry,2003,p5 السو ونالسو ةمال نالسان   

الريرر  الالسوي ررمالسرالوك و ررر الةاةررنالعورريعالرلرريحال  وررن:الالالتاادرج •
السانصررا مالسورريال صرر وتالسظالال ألةررمالة  رر الةة ررهاللرريالسو ررتت السلالكرريوف

الةكرررريالع ةررررمالسو ررررنالسو  رررر امالو و ررررر السوة رررر سالطالرسواةررررعالسوةرررري  ن
ال.ت22ص ال1985 الالسوا حتلن. السو ا ن 

السو غاررر العةقارررطالةكررريال ورررنالةةرررمالكرررمال   ةرررتالسلالاىرررت:الالتناااو  •
الةكرريالسو ورريعاللورر ال قرريمالسثالرةتعررهال  قررتالاالالةاررمالسا قرر ةنالرسو وغررا 
الةو ررر الىررافالسو ورريعاللرر رال يكةرر السويةررتاالةكرريالوكة رر  السو و ررا النرريع
الةرفاللراسالة ر الككةر الويةتعه الرس ةعالن  العي  الال  طالسو ونالسو ةم
ال رنالة  مة ر لالرر   لالرسو ريعال ر و ي ستالرسو  ةكارعالسوت و ةا اعالسو ةم
ال. عويةهالةكيالرةتعهالع  نال  السوة   السو ونالسو ةم

السوة اك ررررر االةررررفال  ررررتالرسو ررررر ومالسويةررررتاالعةقاررررطالسل:الالالوحااااد  •
الةررفالإلنا ةرهالسوة ر حئالسلر الةرفالرع   رر الىرمال ورنالةةرمالاثالسو  اصرع
الساىتسةاررررعالوك ةكاررررعالسل لررررنالشرررر طاللررررنال  ويةررررتاالسواة واررررعالسوو ةاررررع
السورنالسو ير الررةرتاالسوهرتلالىيةرتاال ر ع طالشر ةمالع  ا الرسويةتاالسو واع
الررةررررتاالسو وارررعالسوكغرررعالررةرررتاالسو وررررنالسالررركيبالرةرررتاالةكررريال رررو   
الةكررريالسو ررر تلنالسو  ررر امال رررنالسو و رررا السن  ررر السظسالالة وررريالسو  ررر ام
اللكصررررركعال ررررر سرااللرررررا اناللررررراسال ررررر لالسو  ررررر السرالسورررررتسخكنالسو ارررررةا 
السو يرررييفال ا رررنالىرررافالسو   حوارررعالسوة ة تيرررعالوكغرررعالسلررر  تسمالسالوكة كقرررن
العةقارطالعة رمال  ويةرتاالىاوهةر السو ةر  الة   االعة مالةامالسوة ي ةم
ال ررنالوا رر  الرسوة  رر  فالسوة قررتالسوة ةرر تثالالسو ةررمال ررنالةاهرريحالس ارري
الةكرريالعصرر ةتالرسويةرتاالرخ تلارر الحسخكار الة ي ةررمالةصر ة الةيةررتالشر م

 سوة كقررررررررررنالةوررررررررررتالرسالرررررررررر ا  بالتسفساحالةةكاررررررررررعاللررررررررررهيوع

(zevi,1997,p195).ال
ال
ال
ال

ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال

 كقاايم والااداخل الخااارج بااين التعبيااري  الفكاار اليااات ادراك محااددات
  نسبية

 : التعبيري  الفكر على والمؤثر  المحيطة الظروف 1
الك كصر عالسو   ار ثالالسو ير العا ارطالةكريالسوةر  االسو يسةمالعا اطال ة وو 
الكررررمالع ةاررررهالةاةيةرررر االسورررريالرسو رررر سخالسو رررر مالىررررافالسو   ررررعالعة رررر 
الةرفالسوو  الالغضالساخ  الالةفالةو  حاالعا كه الال ا  يالةاةيةع
الاالسوو ةرررر ل الساعرررنالسووةررريالةكرررياللةا ررر الةكاهررر العقرررعالسو رررنالسالةارررع
ال.ال)6الصال2008

الت اصررراعالةةررر رتال ررر ثاللو وررر :الالالبيئياااة /الطبيعاااة محاااددات  .2
الكةر الرلرنالالر وة ويالسوةةااعالسو  رلالةكيالع  ةتالسوا ا اعالوك يسةم
ال:الساعنالال واترلالةي ع

 : تكنولوجية محددات 1.2
الكرررا و السلررر ة الر ررتالسو ةررر تاالة ينررر االةررفالسل لرررنالة ررريلالالسان رر رال
السانصرر لالةررفالظ ورر العاكررلالر ررتالسوةرر ونالر  ورر السورريالسو رر تي ال ارر الةوررا

السنةر طالةكريالةةرترحاالكةا اال نالرسل  تسةه السوة ي  االسوةيسحالع  ام
السو  رر ساال ررنالسوة ةرر تثالالسو  رر امالستعرر طالر ررت الالىو صررهالةكاهرر الع رر ل
السو  رااتالرب يويويلار السوةةكارعالسو ور رالالة حاالسل ل السو  تي الةفالساروي
السو  سغررررنالال و ارررريتال رررر السامةرررر لاللررررالال ررررنالسانصرررر لالسى ي لرررر السو ررررن

السرالسوةر ك الو غ ر االعك اعالرسوت واعالسو لةاعالسوة  ننالوها كمالوكة ة تثال
الوصررر واعسالسوة ررر ننالوها كرررمالسوةررر ل السو وررر رالو  ةرررمالسو  سغرررنالال و اررريت
التال.ال(matteol,2013,pp5-10 سو ةمالر ةلالو غ  االعك اع
الةكرريالسوهةواررعالوك  رر االسوة ةرر تثالالسوارر العال رري  ال: العصاار طااا  - 2 2

السورررتسخكنالسو يرررييفالةكررريالعرررل ا لال ة رررتالسنرررهالةارررمالسوة ةررر تثالالسو يرررييف
ال:السل لافالشقافالخ لالةفالسوة ة تثالالوكةاه

السو ي يرررعالسو يلهررر االعررريحثال: المعمارياااة الفلسااافية االتجاهاااات .أ
السو يرييفال كصر عالةكريالسو رل ا الرمير حاالسوة ة تيرعالساعا لر االك ر االسوي

السا ير تالو كر الررت ال رنالسوة ة تيرعالساش  لالك نتالةامالسوة ة تثال
الرسو ةررهثالالرسو   ارر ثالالرسوي لررا نالسو رة نصررنالك اعارر لالرساعا لرر ا
السوةتس رعالرةةر تاالرسويظا ارعالرسو  رييعالسو  ل ر الةتتلعالسويالرريا
الرور السوات رتاالرسوةتس عالسوةتس عالال تالرة السوة لخ االسوةتس عالع   ه السو ن
السو  سغر االسوريالرررمالس  ر الرويرفال قرطالساشر  لالةكريالسو ي ال ق ا 
اللورررر الرةرررفالسوةصرررر  تمالسوة ةررر تثالالال اعاررر لالسا ورررر عالوهيررر حاالسوتسخكارررع

ه يبي ( 4-1) شكل  ومستويات للوحدة المكونة ����ات العناص
ها  (Bentley and other, p.82) المصدر.  تواجد
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الالغررضالعلكات رعالع  حواررعالك   رعالرسوررتسخمالسو ر ت الىررافالسو   رعالن رلا
ال. ع  حل السرالعيس قه الةفالسوو  

السو ورريلالالةررفالغا لرر الةررفالك ررفالسو ةرر تاالسة رر ماال: الجماليااة القاايم .ب
الرورر السوة ةرر تثالالسو يررييفالةررعالسنررتةاتالسو ررنالسواة واررعالالرر وقا الساخرر  ال
ال. سوة ة تثالالسو فال نالةوهالو ن ا لال  العالعيف
الالر و ي الة  رعالوهر السو رنالسو يسةرمالعكر اللرنال: انساانية محددات .ت

الةكررررريالعصرررر ةتالةقيةررررر االةررررفالعة ييرررررهالةرررر الال رررررمالسو قرررر  نالسو ق  ررررتث
السال لرراعالسو و ررر الةررفالسوةا ةررعالكرريلالالسوة ةرر تثالالالرر و ي السووهرري 

السو   ا يرعالال وقاةرعالساةص  ال ة وو الةامالسو كص نالسو   ا النا تال ن
الىراسو السو صركا الةرفالاىرتالرب وا عالخ  االةفالوت و الة الالقتتالة الوة وي
الو ك ا عرهالر قر الساخر الةرفالسل ا ى هالع  كمالة ة  هال  حالسثالسلالةن
السرالةاةيةرررررعالسثال ررررنال  هررررر الرب و رررر ونالرخ  سعرررررهالرسو ق  اررررعال يررررعسو ي

الة ررررت الالسوة رررر  كعالسانصرررر ناعالسوةررررر  ساالةررررفالرسلررررعالنارررر  الةا ةررررع
ال.ال  )22صالا1986السوايسحا

 الجااادو  خاااال  مااان االنساااانية العوامااال  عاااض تحدياااد ويمكااان 
  :االتي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ال
ال
ال
ال

الوكة رررر  ا الة ررررت نالعارررروامالىي ررررعاللرررروقيماللرررر طالةرررر ال رررريرالر ررررن
ال هررر الةكررريالعصررر ةتالسو رررنالسووصررر اعالرسوة ررر حئالسوقرررا الظساالرسوةةرررتحسا
الىرافتال  ضسو وريالالسو ي ةرم السو   ا يرعالسو ي يرعالسوة ة تيعالسوكغعالر  سرا

الةكررررريالورررررهالسورررررتسخكنالسو  سغرررررنالرسوةارررررهالوكة وررررريالسو ررررر تلنالسو  ررررر ام
السوتتسلرررر االةكرررريالة  ةررررتسالرظ ورررر الرسو اررررةاةنالسو كصرررر نالسوةصرررر يياف
الك تس ررررعالسو رررر ننالسوةقرررر مالر ررررنالسارلالسوةقرررر مال ررررنالسوة ة تيررررعالساحىاررررع
السوةصرررررةاعالسوتتسلرررررعالةكارررررهاللررررروقيمالسوررررراثالسوةق ررررر تالسوةررررروهجالوي رررررع
ال.الالسو  وةاعالسرالسوةةكاعالسرليالالسوة  ر االوكة  ننالسو ةكاكاع
ال : وكقا  السوةق  ةعالسوةوهااع
السووريةنالسوةقار  الةكريالسو ةرمال رنالسوةا رةرعالسوقار  الط يقعالع  ةت
السوو رررررر ثالالسإلطرررررر تالةكرررررريالع  ةررررررتالرسو ررررررنالسالرررررر   نعالسلرررررر ة تاالر ررررررط

السو ر تلنالسو  ر امالىرافالسو   ا يرعالسوكغعالة  عالو ي ا السوةص  كي
الرو ررررة لالوك قاررررا الكللرررر  السوةق  ةررررعالرسوة رررر حساالسوررررتسخكنالرسو رررر سخ

السالررررر ة تاالةررررر  العررررر السالررررر  ا لالىو ررررر  جال   كرررررطال اةررررر السوةارررررتس ع
 الالسو ةرر تاالةقررمالحسخررمالةررفالسو تتيصررافالةررفالةاةيةررعالةكرريالسوةق  ةررع
السوة رررر ننالةررررفالوةاةيةررررعتالالال ىررررمالل ة ررررعالسوة ة تيررررعالسوهوتلررررعال صرررر 

الرعةكارررمالةو   ررعالة ةكررعالسوررريالسان قرر لال رر الرةرررفالسوة  ررر االسو  وةاررع
ال.وك ةمالسو  اصعالسو   اعالرةعالترسخ   السوو   ج
ال
  : البحثية لعيناتا

الوكة ر  ا الةر مالى اوامالسارويالسوة ةكعال نالسوو  يعالسوتتسلعالل را
السو   اررر ثالالسو يررر السواررر االعة ررر السو رررنالسووصررر اعالسوقرررا الظساالرسوةةرررتحسا
الرظسوررر السوررتسخكنالسو  سغررنالرسوةاررهالسو ررر تلنالسو  رر امالىررافالسوة رر  ف
السوة ررر  ا العرر سالطالةررفالبرر و غ رالالرسو ارررةاةنالسو كصرر نالسوةصرر ي الالو كرري

الالة ويالويمالسلالساالسوة ي ةمالسوة ة تثالالساىتسعالو ةكاعالرسوةةتحسا
الةةررتحساالر ررعالعرر الوررا و الرسوةةررتحساالسوة رر  ا الةررفالسو ت ررتال ةرريثال
ال. ساعنالسووةيالةكيالسوة  ننالساخ ا ت

الىهرررررتلالسوة  رررررر االسو  وةارررررعالسوة ررررر ننالىرررررافالعوررررريعالرلرررريح •
ال. كة كقنوالسوةلويلالسوة ة تثالالسو ي الةكيالسو   ل

السو رر ت الىررافالع  حواررعالة  ررعالعةرريثالالسو ررنالسوة رر ننالسخ ارر ت •
الة   رعررررعالىرررتتل االسو يررر ثالالسو ي ةرررمالسرالال و وررر  ضالعةارررهاالرسورررتسخم
ال. رسو اةاةنالسو كص نالسوةص ي الالةكي

السرسخرر الىررافالسوهةواررعالسو  رر االىررافالع يلررطالسوة  رر تاالسوة رر نن •
العساطررر الىهرررتلالرسو  ررر يفالسوةررر حثالسوقررر لالالرسرس رررمالسو  ررر يفالسوقررر لال
الة  رر واافال رر نافالىررافالال ان قرر لالعةاررهاالسو ررنالسو  رر االوهررالالسو يرر الةكرري
ال . سوة   تبعالسا ي تالةفالرسوي ا 
ال  سوة   تاالسو ة اعالسو او االررم
العرر السو ة اررعالسو اورر االسخ ارر تالة رر  ا الةرريلالط ةررهالعرر الوةرر الال الرر و ح
ال: ساعنالسووةيالةكياللنالةاو االستبعالسن   ب
 الالالالرر و ةهال–الساة ي اررعالتاسوة ةررالسويا رر ايالالسكصرر  الة   ررع.1

X1 ال
ال  X2 ال و ةهال-الالالسوا ال ليالالوك ويلالاللوتسثالة وي.2

ال      X3 ال و ةهال-الالالالسل  سوا يالالس الىنالس الة وي.3
الX4الالالالال و ةهال-الالالالسوة ةتاالسويا  ايالالسو ق  نالرسوي الة كهال.4
 

 

تالةق تنعالن  يعالىافالة  لا السو يسةمالسوا ا اعال ال2-1لترلال 
ال ة افالتسوةاتتالسةتسحالسو 

الة هيمالسوةةتحسا
لنالع  ماللهرسالةفالسوةا لالسو ا ثالسواثال ي عالاللغ س اع

 ال اهالسوة ويالرسواثال ي  الال و   اعالةكيالسو يييفالسو  و
السوة كيال الوك   ع الىكيتا السو ة تا ال ن السو  ييع رع    ل

الىافالسو يييفالسوة ة تثالرسوا ا عالسوةةااع
السوةو خاعالةو خاعال الال و يسةم الرع  اكه السوة وي ك وة ستاالال  ل  

الةفال الرغا ل  الرسو ي ت الرسألةا ت الرسو طييع رسو ة 
ةو ر السوةو خالرظ و الالغ  الخكطالظ رلالةو خاعال

الة  ةعالوإلنص ل
ع س اعال
الة  تيع

الر ق ال السانص ل الش كه  الىائ االة  تيع السوةتل ع    
إلتسحعهالرخكطالسثالعيييفالة ة تثاللت تال  يلالةقاتسال
الالغضال الال و  سث الساو هسم ال ال الكة  الاله ال ةاط الة 

الع    السوو السوويالواس السو  ضالةف الخ ر  الةف   
السو ائعالسوة  يعالىائعالعقاتالسك  الةفالة ةمالعات تال
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 اليابان/  للفنون سنداي مبنى .2

 

 
 
 

 االمريكية المتحد  الواليات/  اكستر مكتبة .1
الال و  سخالسوي كعالعاةعالسو نالسو   عالسة السوترونالسوا سمالخ لالةفالرخ تلنالحسخكنالرظا نالال ي السكص  الة   عالى اةا الك لالويي الساة ي نالسوة ة تثالال  م
السو   عالعةةمالسخ  الالن ةاعالرةفتالالالحسخكاعالةوةواعالرخايطالالخ تلاعالةص قاةعالخايطالسل  تسم الالسو اةاةنالسو ي الخ لالةفالسو و  ضاللةعالعةةم
السا  راالرسللالسوصا الة هيمالرسل  تسمالساعهسلالحتل االس ايالسويالوكيريلالسوة نتساالحرس  السل  تسمالةام الال نسو كصالسو ي الخ لالةفالسو ي ةماللةع
السو يرالسش عالع  اهالليالسا     الوهاسالسو كص نالرسوهتلالسوة  غعالسوتس  يعالسوةص ة االلالالة  السوة   عال  سغ اال نالسوا ا نالسو يرالسش عالو تخم

الالوكةص  تةافالرسوة   عالسوة ةعالرنيتالسوق سراالعةو السو نالسوهوترلاعالعساوهالة كعالةص تساالال نه السالايسنع ال2009االن ام  ال.ال17الص  الةي  الكة ت
الال.الhttps://www.archdaily.comالسوةاتتالت8-1 الال و  م

 ام
و  
س

ال
لن
  ت
سو

ال
وي
كة 
و

ال

   

وي
كة 
نالو
سخك
السوت
 ام
و  
س

ال

   

 اليابان/  للفنون سنداي مبنى.2

ى اةا الة كهاللوتسثالوك ويلالالةت وعاللوتسثالةكيالليسةمالسوةةاطالسوه حثالال وا ال لالةامالعةاهاالسو   عالىافالسوي كعالال toyo ito  مالسوة ة تثالعيييالس  ي
الال و  تعالةفالخ لالعة  مالساةةتاالرسو  سخالال و    اعالةفالخ لالعي ةمالعاةاةنالر كص نالةنالع   السو و ر السوة ة تيعالسوتس خكاعالساشا تالسوة يسلتا

سن يبالةةيحثالةت تثالةاك فالع ع عالةفالسوا ىطالسات نالسويالال13ال إل   عالسلالل عالسويستالت اقعالوكايسىطالع ترالة  ةعال نالسو   رالة اكعال قطالةفال  مال
ال  الةي   اللي الكة  الال وة وي. السوةةااع السوغ ال ا الةف الساشا ت اللارع الغ ست الةم السو كيث ال سوصا  السو  م ت.ال9-1ن

 تالhttps://www.pinterest.comسوةاتت 
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 استراليا/  اس بي اس مبنى .3
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 استراليا /  اس بي اس مبنى .1
الىافالسو   عالعةةمالةامالسل  سوا ال نالع قاتسالساك  السو و رالة  تيعالةفالرسةتسالواا  2002الة مالسك يب ال نالس الىنالس الة ويالس    
الىافال لعناللو ال  و ي ةمالسل  سوا ال نالسوة ة تيعالسوهوتلعالة  لال  مالةفالل ثرالعاةا الخ لالةفالنيةهالةفال  يتسالع قاتسالرسو  ت السوتسخم
السواتتسلالرعاةا السو  سغ االال ضال نالسو و  ضال  ه الرويفالويكاهة الرسو كص نالسو اةاةنالسو ي الع  الهالةامالةفالرسو  سخالسوي كع

الالىه ال ةاطالة الةعالرعو   ه الةةاةعالكلنه الوكة ويالسو  تلاع ال.10-1 السو  مال نال  ه الكة . الت
التالhttp://www.alamy.comسوةاتت 
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ال
نى

لمب
ي ل

رج
خا

 ال
يل

شك
ت

 

  المتحدة الو�يات/  الثقافي والكر مركز. 4
الةفالسوي ا ال ةيثالالةامالسوة ة تثالالوك فالرخ رعالسوةت مالوك فالة وةاعالة  ةمالخةصعالسك  الةفالة ةمالسوة  ر الوك فالرسوي الة كهال  ت

السوةص  تةعالسوة ة تيعالسو ايطالخ لالةفالسو اةاةنالال و ي ةمالرسوتسخمالسو  ت الىافالسو   عالعةاهاالةامالسوة ة تيافالألشه السوة  ت 
العاةا الة مالسوتسخكاعالسو و    االال ضاللو و الك لالرويفالسوة  ر االسوة ة تيعالال و  يا اعالسو كص نالسو ي الرعةاهالسو ا يعالرسو ا  ي

الت11-1 الال و  مالة افالليالكة السوةوةواعالسو ايطالال ضالة صتالةامالحسخكاعالو  سغ االسالقمالةفال كام
 ( http://www.cruisinmuseums.com)سوةاتت
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 االستبيان نتائج- 10
السو رر ت الةررفالوكة رر ننالسو ي رراةاعالال وكقارر االسالرر  ا لالن رر  جاللرر را
ال  : لعنالكة السال  ا لالسل سرالخ لالرةفالسواتسرلالةفالرسوتسخم

  تراكس مكتبة/ اوال 
السوة  رر حلالسو   ار ثالالسو ير السوار االسحتسفالسلر ا  بالكا ارعال ار  .ال 1
ال رسو  سخالسوي كعالىاف

الالر  تسمالالسو رتتي اللائرعالسة ر رالةرفتال%72 النصر عالسك  السش تا
الك نرررتالةاةكرررهال رررنالسو وررر  ضالة رررتسالسةررر السوةاةرررمال رررنالسو ي ةرررمالة رررتس
الةرفالساك ر السووصر عالةكريالسو اةاةنالسو و  ضالرسل ةيسظتال5% 28 
الال ع   هر تال%75 الساك ر السووصر عالرعةارهاالسوةصر  تةعال ضسو ور السواع
السو رر تلنالسو  رر امالعاةررعالسو ررنالسو   ا يررعالسو   ررعال ررنالسو صرر طعالةررم
ال. ال و  سخ
السوةكةررررطالسو يرررر ثالالسو ورررر  ضالت ررررضالسرال  رررريلالحتلررررعال ارررر   . 2

ال : ال وة وي
الةرررفالسوة ةرررلالوك وررر  ضالرسوررر  ضالسوق ررريلالحتلرررعالةرررفالسوصررررسلالةورررت
الىوصررر عالسو تتيصرررافاللائرررعال رسة رررالت رررضاللررر رالسوة كقرررنالن ررر الرلهرررع
ال.  (72% 
الرسوةرررر  ساالسوة ررر  ا الرعقارررا الة   رررعالةكررريالسوقرررتتاالحتلرررعال اررر  . 3
الرسو  سخالسوي كعالىافالسو   عالة ةتالسو ن

السوة رر حساالسخ رر تاتال%26 50 السوريالو اررمالووصر عالسوو رر  جالسظهر ا
ال رنالرسو ر ت السورتسخمالىرافالسور بطالحتلرعالةكيالعل ا سالسك  ل السوة ة تيع
الةرفالعرل ا سالسو ار يعالسو ار  يالسك ر الةفالسو  مالسوةيسحالل راالةاف
ال. ساغك اعالن  اللهع

السو   ارر ثالالالرر و ي الستع اررتالسو ررنالوكة رر حئالسووصرر اعالسوقاةررعال ارر  . 4
ال رسو  سخالسوي كعالىافالسوة   حل
الوك   ررعالكة ررت السا قرر عالسخ رر تاتال%54 31الىوصرر عالسوو رر  جاللرر را
ال. رسوتسخمالسو  ت الىافالسو   حواع

الةكريالس ر االرسو رنالسوةةاارعالسو  رلالحتسفسالةكيالسوقتتاالن   ج. 5
ال. رسو  ت السوتسخمالىافالسوة   فالسو ي 
السوة ةرررر تثالالعررررل ا سالسورررريالع ررررا السو ررررتتي اللائررررعالسة رررر رالتسثاللرررر را
العررري  السو كصررر نال يررر لالل كرررتالسو رررنالك وة  قرررتساالسانصررر ناعالال و يسةرررم
ال. وكة ويالعاةاهالةكيالال تا
  للفنون  سنداي مبنى/ ثانيا

السوة  رر حلالسو   ارر ثالالسو يرر السوارر االسفسحتالالسلرر ا  بالكا اررعال ارر  . 1
ال رسو  سخالسوي كعالىاف

الالسو ررررررتتي اللائررررررعالسة رررررر رالةررررررفتال%5 84 النصرررررر عالسك رررررر السشرررررر تا
الةاةكرهال رنالسو ور  ضالة رتسالسةر السوةاةرمال رنالسو ي ةرمالة رتسالال  تسم
الة  ررمالال رر مالساةةررتاالسلرر  تسمالخرر لالةررفالرظ ورر تال%15 ال ي نررت
تال%100 ال عسووصررالرك نررتالسان ر  اعالساةةررتاالوا ا رعالةورر  ضالرلراس
 رسو  تلنالسوتسخكنالسو   امالىافالسو   ا ال نالسو ص طعالةكيالال ع   ه 

ال .

ال : ال وة ويالسوةكةطالسو ي ثالالسو و  ضالت ضالسرال  يلالحتلعال ا  
الةرررفالسوة ةرررلالوك وررر  ضالرسوررر  ضالسوق ررريلالحتلرررعالةرررفالسوصررررسلالةورررت
الىوصررر عالسو تتيصرررافاللائرررعالسة ررر رالت رررضاللررر رالسوة كقرررنالن ررر الرلهرررع
ال.  (55% 
الرسوةرررر  ساالسوة ررر  ا الرعقارررا الة   رررعالةكررريالوقرررتتاسالحتلرررعال اررر  . 2
الرسو  سخالسوي كعالىافالسو   عالة ةتالسو ن

السو رررنالسوةاةيةرررعالةرررفتال%45 السوررريالو ارررمالووصررر عالسوو ررر  جالسظهررر ا
الىررافالسورر بطالحتلررعالةكرريالعررل ا سالسك رر ل السوة ة تيررعالسوة رر حساالسخ رر تا
السك ررر الةرررفالسوا ا ارررعالسا ررر رااللررر راالةرررافال رررنالرسو ررر ت السورررتسخم

ال. ساغك اعالن  اللهعالةفالعل ا سالعسو ا يالسو ا  ي
السو   ارر ثالالالرر و ي الستع اررتالسو ررنالوكة رر حئالسووصرر اعالسوقاةررعال ارر  . 3

ال رسو  سخالسوي كعالىافالسوة   حل
الوك   رررعالكة رررت السويةرررتاالسخ ررر تاتال%54 31الىوصررر عالسوو ررر  جاللررر را
ال. رسوتسخمالسو  ت الىافالسو   حواع

الةكريالس ر االرسو رنالسوةةاارعالسو ر رلالسحتسفالةكيالسوقتتاالن   ج. 4
ال. رسو  ت السوتسخمالىافالسوة   فالسو ي 
السوة ةرررر تثالالعررررل ا سالسورررريالع ررررا السو ررررتتي اللائررررعالسة رررر رالتسثاللرررر را
ال. سوةةااعالك ألشا تالسوةةااعالال و يسةم

 استراليا:  اس بي اس مبنى/ثالثا
السوة  رر حلالسو   ارر ثالالسو يرر السوارر االسحتسفالسلرر ا  بالكا اررعال ارر  . 1
ال رسو  سخالسوي كعالىاف

الالسو رررررتتي اللائرررررعالسة ررررر رالةرررررفتال%73 64 النصررررر عالسك ررررر السشررررر تا
الةاةكرهال رنالسو ور  ضالة رتسالسةر السوةاةرمال رنالسو ي ةرمالة رتسالال  تسم
السو صر طعالةكريالال ع   هر تال%62 الىوصر عالسو  كارتالرع تال%35 ال ي نت
ال .  رسوتسخكنالسو  تلنالسو   امالىافالسو   ا ال ن
ال : ال وة ويالسوةكةطالسو ي ثالالسو و  ضالت ضالسرال  يلالحتلعال ا  
الةرررفالسوة ةرررلالوك وررر  ضالرسوررر  ضالسوق ررريلالحتلرررعالفةرررالسوصررررسلالةورررت
الىوصررر عالسو تتيصرررافاللائرررعالسة ررر رالت رررضاللررر رالسوة كقرررنالن ررر الرلهرررع
ال.  (34% 
الرسوةرررر  ساالسوة ررر  ا الرعقارررا الة   رررعالةكررريالسوقرررتتاالحتلرررعال اررر  . 2
الرسو  سخالسوي كعالىافالسو   عالة ةتالسو ن

السو رررنالسوةاةيةرررعالةرررفتال%50 السوررريالو ارررمالووصررر عالسوو ررر  جالسظهررر ا
السوة ة تيررررعالوكة ررر حساالك نرررتالةاررررمالسو اررر يعالاررر  يسو السخ ررر تا
الس رررري الالةررررفالرسوكرررريلالالسو ررر مالسوةرررريسحالةررررفالكررررمالكررر لالةاررررمال رررريثالالعرررل ا 

السو رررر ت الىررررافالسورررر بطالةكرررريالوك ررررل ا السلرررر  تسة السو ارررر يعالسو و ررررر 
ال. رسوتسخم

السو   ارر ثالالالرر و ي الستع اررتالسو ررنالوكة رر حئالسووصرر اعالسوقاةررعال ارر  . 3
ال رسو  سخالسوي كعالىافالسوة   حل
الوك   ررررعالكة ررررت السو يرررر ستالسخ رررر تاتال%47 الالىوصرررر عالجسوو رررر  اللرررر را
ال. رسوتسخمالسو  ت الىافالسو   حواع

الةكريالس ر االرسو رنالسوةةاارعالسو ر رلالسحتسفالةكيالسوقتتاالن   ج. 4
ال. رسو  ت السوتسخمالىافالسوة   فالسو ي 
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الةكررررريالسو رررررل ا ال رررررنالسو يويويلاررررر الحرتالةكررررريالو يكرررررتالسوو ررررر  جاللررررر را
ال رسوتسخمالسو  ت الىافالسو   ع
ال

  المتحد  الواليات: الثقافي والكر مركز/را عا
السوة  رر حلالسو   ارر ثالالسو يرر السوارر االسحتسفالسلرر ا  بالكا اررعال ارر  . 1
ال رسو  سخالسوي كعالىاف

الالر  تسمالالسو رتتي اللائرعالسة ر رالةرفتال%80 النصر عالسك  السش تا
الوك ي ةرررررمالنصررررر عالسةكررررريالك نرررررتالةارررررمالسوةاةرررررمال رررررنالسو ي ةرررررمالة رررررتس

الةاررررمتال%20 الي نرررت الةاةكررررهال رررنالسو ورررر  ضالة رررتسالسةرررر .السو كصررر ن
تال%75 الىوصررررر عالسو لكارررررتالرعررررر السو كصررررر نالوك وررررر  ضالساك ررررر السووصررررر ع
 رسوتسخكنالسو  تلنالسو   امالىافالسو   ا ال نالسو ص طعالةكيالال ع   ه 

ال . 
ال : ال وة ويالسوةكةطالسو ي ثالالسو و  ضالت ضالسرال  يلالحتلعال ا  
الةرررفالسوة ةرررلالوك وررر  ضالرسوررر  ضالسوق ررريلالحتلرررعالةرررفالسوصررررسلالةورررت
الىوصررر عالسو تتيصرررافاللائرررعالسة ررر رالت رررضاللررر رالنسوة كقرررالن ررر الرلهرررع
ال.  (70% 
الرسوةرررر  ساالسوة ررر  ا الرعقارررا الة   رررعالةكررريالسوقرررتتاالحتلرررعال اررر  . 2
الرسو  سخالسوي كعالىافالسو   عالة ةتالسو ن

الك نرررررتالةارررررمتال%41 46 السوررررريالو ارررررمالووصررررر عالسوو ررررر  جالسظهررررر ا
الرسوررتسخمالسو رر ت الىررافالسورر بطالةكرريال رريثالالعررل ا السوة ة تيررعالوكة رر حسا
السك رر السو ر مالسوةرريسحالةارمتال30 34 الىوصرر عالرسو ةرهاليسوة وررال ر الرةرف

ال.عل ا سالسو ا يعالسو ا  ي
السو   ارر ثالالالرر و ي الستع اررتالسو ررنالوكة رر حئالسووصرر اعالسوقاةررعال ارر  . 3

ال رسو  سخالسوي كعالىافالسوة   حل
الوك   ررررعالكة ررررت السو يرررر ستالسخ رررر تاتال%40 الالىوصرررر عالسوو رررر  جاللرررر را
ال.الرسوتسخمالسو  ت الىافالسو   حواع

تاالةكرريالسحتسفالسو رر رلالسوةةااررعالرسو ررنالس رر االةكرريال.الن رر  جالسوقررت4
 سو ي السوة   فالىافالسوتسخمالرسو  ت ال.

لررر راالسوو ررر  جالو يكرررتالةكررريالحرتالسو يويويلاررر الرطررر العالسو اررر ال رررنال
السو ل ا الةكيالسو   عالىافالسو  ت الرسوتسخمال

ال رسو يرا االسال و  ل ا
 االستنتاجات( 11-1)
 سو  ونالسووةيالكيةالسو ة اعالسوتتسلعالن   جالة  النص ااعالل طالةة 
ال :
السوقرتتاالةكريال قرطال   ةتالاالوك و  ضالسوصك نالسرالسا ا ىنالسو ق م •

السو ق ررمالخرر لالةررفال ررلعنالرويررفالرسو رر سخالسوي كررعالىررافالسو   ررعال هرر الةكرري
السو وررر  ضالسوة كقرررنال رررتتفال رررتالالة وررريالسالررر  ال رررنالسو وررر  ضالوة رررتس
ال سووه  عال نال  ق كهالاالرويفاللهكعالالا يقع

العورر  ضالسورريال  ةرريلال ررتالسوة ةرر تثالالسوةاررة الن رر ال ررنالسو ي ةررم •
ال. سوةص  تمالسرالسوة كقنالن  ال ن

ال ررنالرع رر الهالسوة ةرر تثالالسو اررةاةنالسو يرر ال ررنالسخرر  لاللو ورر  •
العكر الخر لالةرفالش ارا هالة ةر تثالالكرمال  ر  الةارمالسو كص نالسو ي 
ال. عةكاكه الع السو نالسوة  نن

الال رررر مالسوة صرررطالةكاررررهال اكرررطالةررر السرالسووصرررر نالسو وررر  ضال  هررر  •
الرعاررةاةهال كصرر  هالسلرر ا  بالخرر لالةررفالارر ثالسو   السو يرر ال ررنالرس رر 
ال. سوة كقنال  مالةف

السوةررر ك السو يررر الع  ررر العارررةاةاعالة ررر حساالمةوارررعال  ررر االويرررمالسل •
الع ااررهالةاررمالغا لرر الةررفالسوارر مالعةاررهالسو ررنالرلررنالسو   ا يررعالرسوكغررع
ال. سوة ة تثالالط ال هالرب و  ونالر ي الش ااع

الريرررلعنالسورررتسخمال رررنالسو غااررر الاللةرررتسثالسو ررر ت الةكررريالسوةة   رررع •
ال ةرررراطالخررر تلنالملررر لنالالغرررر لالسوة وررريالعغكارررمالخرررر لالفةرررالظوررر 
السة  نارعالةرعالسوةرر  االسو  تلارعالسو يسةرمالةرفالةكاهر الوكةة   عالال وي كع
ال. سويظ  مالةفالوةاةيةعالسو  سخالسل  تسم

الالة ورررريالسوررررتسخكنالسو ررر سخالةكرررريالظورررر الرعرررل ا السويظا ررررعالسخررر  ل •
السوق راعالة هريمالةرفال غار السوة ويالن  ال نالسوة  ك عالسويظ  مالعهسر 
ال ررررنالكةرررر الرسو رررر سخالسوي كررررعالىررررافالةرررر السو   حواررررعالسو   ررررعالةررررفال اررررعسو ة

ال. سو  يا ننالسوة ةم
السو  تلاررعالسويسلهرر االةكرريالسوررتسخكنالسو رر سخالظهرريتالسورر  ضال رر  ال •
الحسخررررمال ةررررتثالةرررر العارررريتالعيويويلارررر السرالشرررر   عالةرررريسحالخرررر لالةررررف
الرب و ر ونالسورهةفالة كرعالةكريالحوارمال هيال  سغهال نالسويوي ال  مالسوة وي
ال. وكة غا التسو  ىالةفالسو ي العةيل

ال ررنال  ررهساال ي ر السو رر تي الةررت الةكريالسو ارريتالىررافالسور بطالسل •
الةررتالةوررتالاعقرمالة ة ررعالعغاار سااللورر فالرب و ر ونالسوة ةرر تثالالسو ير 
الىرررافالرسو وررر  ضالسو ي ةرررمال يررر اال غاررر ال يررر الةرررترثالرسة  نارررعالة ررراف
الال نررهالسوقرريلال ة ررفالسنررهالالة ورريالسوةقرر  ا الال ررمالرستحاالرسوررتسخمالسو رر ت 
السو  ررررر االعهريرررررتاللررررريالسوةاكررررريبالرويرررررفالسو هررررر السوةاكررررريبالةرررررفالورررررا 

ال. سوة ة تثالالسوة ويالحخيلالةوتالوكة كقنالسوة ة تيع
السوةصر ةت عالسو ي يرعالسوة ة تيرعالرسورتا مالسو ريسلتاللرالال ريرال نال•

الةرفالرسو  رتالسووةااعالنه  عالسويال  ا اللت تال ي السويالسويريلال ة ف
الةرفال قكرمالااللراسالرويف السو  مالوةيت يويلا اللت تالرةا حالسو اوام
السو   رررعالةارررمالال ورررتسخمالسو ررر ت العررر بطالسو رررنالسو ة ارررعال ررراعسوقالشررر ل

السلالاىررتالسو ررنالسال لرراعالسوةقيةرر االةررفالرسو رر سخالسوي كررعالىررافالسو   حواررع
الرسوة ةرر تثالالسو يرر ثالالسو ارريتالةرر ااال ررنالة رريالساة  رر تالال ررافالعرخررا
ال.السوق حةعالسو ايتال ن

ال سو يرا ا
الاخ اررر تالةيلرررهالكة رررت السوة وررريالرظا رررعالالا رررمالسو ةرررمال يررررن •

الرسو رررررر ت السوررررررتسخمالىررررررافالسوة  رررررر حلالسو كصرررررر نال–ال اررررررةاةنسوالسو يرررررر 
السوررررررتسخكنالسو  رررررر امالىررررررافالسو ورررررر  ضالسرالسو ي ةررررررمالسوارررررر االى يظاررررررم
ال .سو اةا الخكمالسوة ة االسو ي اال  تمالالة الرسو  تلن

السوةةرراطالالرر وةا ةعالسوة ةرر تثالالسو اررةاةنالسو يرر الستع رر طال لةاررع •
ال. سوة ة تيعالش اا هالةفالسوة ة تثالال  و ملالسلالحرلال

السو رر ت الىررافالسو ورر  ضالسلرر  تسمالةوررتال كصرر نال يرر الحرلرريالال لةاررع •
الررتةعالألةتس رهالرسور  ضالسو ق رمالةرتمالسوريال ررحثال تالرسواثالرسوتسخم
السوةصرر ي الالةكرريالسوة ةرر تثالالوك يرر السالرر ا رال رر الرةررفالر ي يررعالالارر يع
ال. رسو اةاةنالسو كص ن
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الة  رررعالرلررريحال صررر كهمالسو ةررر تاال رررنالسو ي ةرررمالة رررتسالعيظارررمالسل •
الرعةقرطالسو ير ثالالسو يس رطاللراسالعيكرتال ر سخرسوالسو  مالىافالتسالاعالع  ا يع
ال. وكة كقنالسو ا يعالسوة  ع

السو ارةاةنالسو ير الاخ ار تالسو  اصرنالسوة ت السوة ويالرظا عالل م •
الةكرريالسو  رر لال رر  الرةكاررهالرسوررتسخمالسو رر ت الىررافالسوة  رر حلالرسو كصرر ن
الوكة رررةيلالالرييررررمالسو يررر ال  ررر مالسوررراثالسو وررر  ضالسرالسو ي ةرررمالسوارررع

ال. سو اةا الرتسرالسوةقاقن
السوة وررريالسوررريالسو لررريعالحرلالالةاكرررطالسو وررر  ضال  ررريلالالسلال اررلالا •

ال. ىو صهالظسعنالك ا ل
الةرافال رن السوةةراطالسوصرا  الةعالسو  تلنالسو   امالعي ةمالسلةاع •

ال. سوتسخكنالسو  سخالرظا عالةعالسو  تلنالسو   امال  ي ةم
الىرررافالةررر السو   رررعال رررنالسو ي ةرررمالسرالسو وررر  ضالسلررر  تسمالعررر اللررريسر •

ال  ررر فالالةارررمالررررةاةعاليتاررررال رررنال ررر  السلال ارررلالرسورررتسخمالسو ررر ت 
الىر السخر الة وريالةار حال  ريلالالراالسوة كقرنالن ر ال رنالةورهالسوة سحالسا  
ال. عل ا السراللييع

ال اررابالسىررتسةناللرر الةكرريالعاررةاةهال ة رريثالالسلالوكة ةرر تثالالاىررت •
ال. سوة ويال  سغ االحسخمالسويالسوهرستالاله
الظساالسوة ررررر ننالةررررعالك ارررر االالاررررريتاالسو ورررر  ضال يرررر االع و لررررلالاال•

السو  ررر امالخررر لالةرررفالرظا  هررر ال رررنال  ررر ع الكينهررر السوررريظا نالسواررر الع
الوه السو  تلن
 المصادر
 العربية المصادر

الساخ  لالةة تاالرالسا   لالةة تاالاالةاا يالاالةةيشالىف .1
الاالسو ة تاال ص السو ة يفالل ة عالة   عال نالةو يتالالةمالا

ال م2011
السو   ا يعالسوةو ية ا الالرع صا ل السو ة تاالاالال ىكيالخيسل الالىين   .2

الالسو ة تاال ن الالةكنالة تالل  حالع لةع  السو ق  اعالسو ررلالالحست 
ال.1996 الالالغتسح الالرسوو  الوك  لةع

السوةهوتلافالسعة حالةاكعالاالال  رتاالت  تاسو  سثالاالسوا حتلن .3
ال.  1985الاالاالغتسحالسو  بالسوةهوتلافالسعة حالاالسو  ب

الوكو   الرسو و اةاعالسو  كاعالسو ا  يال   الاالسةةتالنغ الل ل ا .4
الاك ح ةاعسالسوةة تلعالخايراعالر ط اللة وا العقااةهال ن

ال.2007الاتسو  س اع
السوو   ال نالسو   ا يعالسوة رةعالسوةةاتاالة تالىو تالسوا لا .5

ال نالةو يتاالغا الة لص ا التل وعالسوة  ر االسوة ة تثال
ال. 2015 الالسو يويويلاعالسوا ة عالسوة ة تيعاالسوهوتلع

الالةةها .6 الالةكنالة     الةة تاال نالسوةي يةنالرالسواسعن 
الالسوةتس عالال تالة الرالسوةتس ع الوكهوتلعال س اعسو السوةاكع 
ال .2011الا22السو تح الالسوة ة تيع

الالخ ر ع .7 الناالالله   الالسو ة تاال نالسواة ونالسوقا    الالةم 
ال.2007السو ة تاالوهوتلعالسو  س اعالسوةاكع الالةو يت

الىافالرسو  مالسوة ةيلالالسو ي ثالالساىتسعالحرتالا الالةكنالاالتس ت .8
ال.2007ةا ا الالسارويالسوا  عالاالرسويلتسناعالسو ق ناع

ال نالسو ونالساىتسع:الالسوة ة تثالالساىتسعال اع  الاالةكنالاالتس ت .9
الةا االاالسن  كينصكتالسالة ثالة كهالسارويالسوا  عالاالسو ة تا
ال.  1997

الالسو ة تاالسحتسف الالةو تالمسةمالة حل الالسوص ةتث .10 السو ا  ي 
 الالةو يتالغا الالةم الالسوة ة تيعالسوة  حساالسحتسفال نالسوةر  ا
ال.1998 الالسو يويويلاعالسوا ة ع الالسوة ة تيعالسوهوتلعال ص 

السو  باعالسلالنقكع:السو   يفالسوق لالال نالسو ة تاالاالح و الاالش تب .11
 الالك ا السىفالحستالاالحغةشالسوت فالنيتالسوة ة تثالالسوةهوت 
ال.1995االليتي الحة ط

الالسى سلا الطك تالاالسو  نن .12 ال السو قكات عالسويسله اال نالسإل ق ع 
الل ة ع الالالسوهوتلعالككاعالاالسوقت ةعالسوةيرمالةت وعال نالوام ع
ال.2009الاالسوةيرم

الالسةةتالعي اطالاالوايسحسالة ت .13 ال ي السال ةاعالسو ة تاالا 
الالسوق ل االاالسوةا يعالساناكيالة   عالاالرة  تا الةا ا 
ال.  1986

الحتسلعالاالسو ة تاال نالرسوة ةيلالالسو   امالى سراالاالةينع .14
الغا الة لص ا التل وعالاالال وة ةيلالالسو   امالاتع  طالعةكاكاع
ال.2010الاالةكلالال ة عالسوة ة تيعالسوهوتلعال نالةو يتا

الع  امالةكيالسو كص اعالسوا رة االس  الاالةا يوا  الاال   م .15
ال نالسوة لص ا الحتلعالووامالةقتةعالتل وعالاالسوة ة تثالالسو  سخ
ال.2014الاالليتي  الالةكلالل ة عالسوة ة تيعاالسوهوتلع

السو ائعال نالة ك الك وا السوة اتاالسو ائعالاالاال  ة الاال رسح .16
الل ة عالاالسوة ة تيعالسوهوتلعال ص الة لص ا التل وعالاالسوة اتا
ال.1993 الالةا الاالسوق ل ا

 الالر لةا هالسوة ة تثالالسو   امال نالسو  سخالحرت الاللةا الاالسوقويسعن .17
السوة ة تيعاالسوهوتلعال نالسوة لص ا الحتلعالووامالةقتةعالتل وع
ال.2014الاالليتي  الالحة طالل ة ع

الاالةمالسوة  ر االرسو ة تاالسووةتالاالسى سلا السلا الةةةيحا .18
الاسوا ة عالسوة ة تيعالسوهوتلعال ص الاالةو يت

ال.2014سو يويويلاعا
الةكيالسوقت  السو  و الةا يويلا العل ا الاالاالة لتالةكنالاالن ام .19

ال ص الة لص ا الاتل وعالسوة  ر السوة ة تثالالسو اةا الة  لا 
ال.  2009الةا االاالشة الةافالل ة عالسوة ة تيعالسوهوتلع

الرسو ق  اعالسوا ا اعالسو ائعالعل ا الاالاال  قيبالةص مالاالسوو ة ل .20
الوك كيمالطحة الل ة عالةاكعالاالسو    اعالسو واعالع  امال ن

ال.  2008السو  نناالسو تحال-رسو   رلالالسو سالعالسوةاكتالسوهوتلاع
 السو   يفالسوق لالال نالسو ة تاالةا   اهيق الالسوت فاالةص مالاالسوويبن .21

الةافالل ة عال–السوهوتلعالككاعالحك يتسلالالتل وعالاتالعو ا يعالتؤيه
ال.2011االةا الاالشة 
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السوة  ننالويسله االعةكاكاعالحتسلعالاالل ننالاالرحتالل ش  .22
الرسو ةيثالرسوتتسل االوك ةيثالع  يفالل ة عالاكعةالاالسوة ة تيع
الاال2سو تحالاال27السوةاكتالاالسوهوتلاعالسو كيماللكصكعالاالسو كةاع
 .2005الليتي ا

الاالسوتسخكاعالسو ة تاالن  يعالاالاالةةةتالسوت فالةةنالاالرل ع .23
الاالسوق ل االاالرسو يميعالوكو  السو كيمالحستالاالسارويالسوا  ع
 .الالال2009ةا ا
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    السال ال اال سالئكع

    الن  الاللمال ةتالىهي تاالسوة ويالةفال  م .1
    الا

لمال ةتالىوقتالسو ي السو   ا ثالسوة   فالىافالسوتسخمالرسو  ت اللي رسالةكيالسوةص ي ال .2
السو اةاةنالسرالسو كص نالوهاسالسوة ويال.

    الن  
    الا

مال الرلهعالن  فالسوة ة تيعالة لنالسواعالسو ي السو   ا ثالسوةص  تةعالىافالسو  ت الرسوتسخةفال .3
ال ة فالسخ ا تالسك  الةفالسل ى افالوك ي السويسةتت.ال

    ال كص نالعي ةم
    العاةاةن

    ال كص نالعو  ض
    العاةاةن

لنال  تالة تس   ال نالحتلعالسو ي ةمالسرالسو و  ضالسوةا ة عالوك ي السو   ا ثالىافالسو   امالسو .4
الوكة ويالسو  سخالسوتسخكنالوهال.الالال

الة ونال
الة يلطال
الةو  ضال

 
 

ال

    
    
    

 تلنالالة ظسال  ةاهالسو ي السو   ا ثالسوص ىطالسوةصاا الةكيالسو   عالسو نالعاةعالسو   امالسو  .5
الال و  تخالسوتسخكنال.ال

    الالسو ص طع
    السو  قات

    الن  الالالمالرسو  ت الع ةاهالال و و  ضالاللمال يلتاللو و ال  رتاالويليحالة  عالع  ا يعالىافالسوتسخ .6

    الا
ال .7 السوة   كع السوة ة تيع الوكغع السو ه  الةكيالحتلع العل ا س السك   السو  واع السو و ر  الةف افالىسخ  

السو   امالسو  تلنالرسو  تخالسوتسخكنال
    السوا سم

    السوة  حساالسوة ة تيع
    السو ا  يالسو ا يع

    السوة ويالرسو ةه
    السو  رلالسوةةااع
    السو   االسوة ة تيع

    ال يثالالسخكنال السوتة الةت العل ا السوة  حساالسوة ة تيعالةكيالعلكاتالسو   عالىافالسو  و السو  تلنالرسو  و .8
    الة يلط
    الةو  ض

يسراللسثالةفالسو ا  يالسو ا يعالسو  واعالس  الةكيالسو   عالسو   حواعالىافالسو  ت الرسوتسخمال .9
النالةكيالسوةص ي السو كص نالسرالسو اةاة

    السوةقا  
    السوةكة 
    السوكيلال

    السا  را
    اللةاعالة ل ط

ل  الة الليالسالكيبالسوةص  تمالةوتالسان ق لالةفالسو  ت السويالسوتسخمالةامال  تالالة  العالسا .10
كص نال السو سواثالىواتالةكاهالسو   عالسو ي يعالسو   ا يعالىافالسوي كعالرسو  سخالليسرالةكيالسوةص يال

السرالسو اةاةنالال

    العالسا ق 
    السو تت 
    السو ويع
    السويةتا
    السو ي ست
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x1x2x3x4

�يقاع 31%11%3.50%24%

التكرار 24%7%47%40%

التدرج 3.80%10%7%3%

التنوع 18%3.50%10%12%

الوحدة 24%40%20%18%
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تال  افال ا العةقاطالسوة غا ساالوكة  حاال الة  ح الىو رالسو   عالسو   ا يعالتالالويمالة  رع5-1ش مال   

 

  السو ا  يالسو ا يعالةكيالسو   عالسو   حواعالىافالسو  ت الرسوتسخمالليسرالةكيالسوةص ي السو كص نالسرالسو اةاةنتالالويمالتال  افال ا ال س6-1ش مال 
 ة  رع

 

 

x1x2x3x4

الطراز 33%38%14%11%

المفردات المعمارية 50%45%40%46%

الخصائص البصرية 42%38%50%18%

المعنى والرمز 28%13%4%34%

الظروف المحيطة 19%5%7%3.50%

الخبرة المعمارية 7%10%3.50%7%
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x1x2x3x4

المقياس 35%11%14%28%

الملمس 45%22%43%66%

اللون 38%15%28%18%

ا��ءة 34%45%6%10%

كل ماسبق 13%3.80%11%16%
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تال  افال ا العل ا سالسو و ر الةكيالحتلعالسو ه الوكغعالسوة ة تيعالسوة   كعالىافالسو   امالسو  تلنالرسو  تخالسوتسخكنتالالويمالة  رع7-1ش مال   
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