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 العٌاصر الفٌيح الٌحريح وهثادئها الرٌظيويح

 أ . ّ . د . هذٝس١ ػشثى طٌـش

  -هقذهح :

إٕ صٞػ٤ـ ٝصذ٤جٕ ثُؼ٘جطش ثُضش٤ِ٤ٌز ُِضظ٤ْٔ ثُ٘قض٢ رٝ ثُغالعز أدؼجد ، ٣ؼذ أعجعجً      

٣غجػذ ػ٠ِ ثُضؼجَٓ ٓغ ثُض٤ٌٗٞجس ثُ٘قض٤ز ثُض٢ صشصٌض ٤ُظ كوؾ ػ٠ِ ثُٔلج٤ْٛ ثُؾٔج٤ُز 

ؾٔٞػز ٖٓ ثُؼٞثَٓ ثُضو٤٘ز ٝثُضش٤ٌالس ثُقؾ٤ٔز ٌُِضَ ٝفغٖ ثخض٤جس ٝإٗٔج ػ٠ِ ٓ

 ثُٔٞثد ٝؽشثةن ثألخض٤جس ثُٔالةٔز ُِضظ٤ٔٔجس ثُ٘قض٤ز .

ُوذ ٗشأر كٌشر ٛزث ثُذقظ ٓجدر ػ٘جطش ثُ٘قش ثُز١ ٣ذسط شلج٤ٛجً ٝدظٞسر ؿ٤ش      

ثُذظش٣ز ٌٓضِٔز ٝهذ ػٔش ؽ٤ٔغ ٛزٙ ثُؼ٘جطش ٝٓذجدةٜج ثُض٘ظ٤ٔ٤ز ٝصغ٠ٔ ك٢ ثُلٕ٘ٞ 

ثُٞفذثس ثُذ٘جة٤ز ٝثُضؼذ٤ش٣ز ثألعجع٤ز ))ثُؼ٘جطش ثُضش٤ِ٤ٌز(( ٣شضشؽ إٔ صشصخ ُضقو٤ن 

ثُـج٣ز ثُٔ٘شٞدر ُِشٌَ ثُٜ٘جة٢ ُِوطؼز ثُ٘قض٤ز ، ًزُي ٢ٛ ٝعجةَ صؼ٤ٖ ثُ٘قجس ػ٠ِ 

دِٞؽ ؿج٣جصٚ ٝإٗضوجءٙ ٛزٙ ثُؼ٘جطش ٓغ هشثسثصٚ ك٢ أٝػجػٜج ٝصشجدٌٜج ٝصٔجصؽٜج ، هذ 

ٝ هذ ص٘ؾْ ػٖ كٞػ٠ . ٝؽش٣وز ص٘ظ٤ْ ثُٔلشدثس ثُضش٤ِ٤ٌز ٢ٛ ك٢ ٓوذٓز ٣٘ؾْ ػ٘ٚ كٖ أ

أعذجح ٝؽٞد ثألعش ثُل٢٘ ، ٝفض٠ ف٤ٖ ٣ؤد١ ثُض٘ظ٤ْ ثُضش٤ًذ٢ دٝسثً عج٣ٞٗجً ٓغجػذثً ك٢ 

 طٞسر ثُؼَٔ ثُل٢٘ ث٤ٌُِز كئٕ ثألعضؾجدز ُٚ صض٣ذ ثُضؾشدز ثُؾٔج٤ُز ص٣جدر ٜٓٔز .

خ ػِْ ثُذجفظ دٜزث ثُٞػٞؿ ك٢ ٓؾجٍ ٝٛزث ثُٔٞػٞع ُْ ٣غذن ٓؼجُؾضٚ فغ    

صذس٣ظ ثُ٘قش ٝكي ثألشضذجى ٓج د٤ٖ ػ٘جطش ثُلٕ٘ٞ ثُضش٤ِ٤ٌز رثس ثُذؼذ٣ٖ أٝ عالعز 

أدؼجد ، ًٝٔج أٗٚ ٣ٝغجػذ ػ٠ِ أسعجء ٓلٜٞٓجس ؽ٤ذر ػٖ ثُ٘قش ٝهٞثػذٙ ٝدخجطز ك٢ 

 ٛزث ثُٞهش ثُز١ صٜ٘غ ٝصضطٞس ثُلٕ٘ٞ ، ٝدٜزٙ ثُذسثعجس ثُقؾ٤ٔز أ٤ٔٛز ًذ٤شر ك٢

ثٌُشق ػٖ ثُؼالهجس ثُٔؼوذر ثُض٢ ٗقٖ ٣ظذسٛج ٝدغذخ ػ٤ن ثُٔغجفز ُؾأس إ٠ُ 

أخضظجس ثُٔٞػٞع رثصٚ ٝصٞػ٤ـ ٓقذدثس ٗٞػجً ٓج.
*

 

                                                           

رُي ال ٣وٟٞ ػ٠ِ ثُضظجٛش دجألهض٘جع دٜزث ثُضخش٣ؼ ه٘جػز صجٓز ُٔض٣ذ ٖٓ ثُضأع٤ش ٌُٖ ثُذجفظ ٓغ  *

، ُْ صضٞكش ُِذجفظ ثُلشطز ُزًش دؼغ  ش٣لشع ه٤جعجً ٓؼ٤٘جً ٝك٢ فذٝد ثُو٤جط ثُز١ ٣قذدٙ ثُ٘جش

ثُضلجط٤َ ثُض٢ ٣ٞد إٔ ٣ؼٜٔ٘ج ك٢ ثُذقظ ُٝذٟ ثُضلؼ٤َ د٤ٖ ثُخ٤جسثس ، فجُٝش إٔ أٓغَ ًَ ٗٔؾ ٖٓ 

شٌَ ظِٔجً ثصؾجٙ ثُٔٞػٞع ثُٞثعغ ٣ُؼ٘جطش ثُض٢ ُٜج أ٤ٔٛز ك٤٘ز ٓغ رُي ، كئٕ ًغ٤شثً ٓٔج فزف ٛزٙ ث
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ٝػْ ثُذقظ ص٤ٜٔذثً ػٖ ؽذ٤ؼز ثُ٘قش ٝعالعز ٓقجٝس ػٔش ثُؼ٘جطش ثألعجع٤ز     

 -ُِ٘قش ٢ٛ:

العز ٝٝعجةَ ثُضقو٤ن ثُلٌشر ، أٝ ٓجدر ثُٔٞػٞع ، ٝثُشٌَ أٝ ثُضظ٤ْٔ ر١ ثألدؼجد ثُغ

 ٝصضٌٕٞ ٖٓ ثُٔٞثد أٝ أعج٤ُخ ثُظ٤جؿز . ٝخضْ دخالطز ُِذقظ .

 -ذوهيذ :

ٖٓ ثُظٞثٛش ثُض٢ أٗلشد دٜج ثُؾ٘ظ  –ًغجةش ثُلٕ٘ٞ ثألخشٟ  –٣ؼذ كٖ ثُ٘قش       

ثُذشش١ ثُٔ٘ذؼغز ٖٓ سؿذضٚ ك٢ ثُضؼذ٤ش ػٖ ثُ٘لظ ٝثألكظجؿ ػٖ ثُٔشجػش 
(1)

  ٞٛٝ .

ّ ثإلٗغجٕ . كٜٞ أهذّ ٖٓ كٖ ثُضظ٣ٞش ، ٝأًغش ثُلٕ٘ٞ أٗضشجسثً ٖٓ ثُلٕ٘ٞ ثُوذ٣ٔز هذ

ٝصؼذ٤شثً ػٖ ثُؾٞ ثُٔق٤ؾ ٓغ أخضالف ثُـشع ٖٓ ثعضخذثّ ٛزث ثُلٖ ٣ٝخضِق كٖ 

ثُ٘قش ك٢ أعِٞدٚ ػٖ دجه٢ ثُلٕ٘ٞ ك٢ ًٞٗٚ ال ٣ضؼجَٓ ٓغ ثألشٌجٍ ثُٔغطقز ٓغَ كٖ 

 ثُضظ٣ٞش ٝإٗٔج ٣ضؼٖٔ أشٌجٍ ٓؾغٔز رثس أدؼجد عالعز .

ٝٛزث ٓج ٗشثٙ ػ٘ذ صُٞغض١ٞ ثٌُجصخ ثُشٝع٢ ك٢ ثُوشٕ ثُضجعغ ػشش ك٢ ًضجدٚ ))ٓجٛٞ     

  -ف٤ظ هجٍ : 1986ثُلٖ(( ػجّ 

))ثُلٖ ٛٞ إٔ ٣غ٤ش ثُٔشء ك٢ ٗلغٚ شؼٞسثً عذن إٔ ؽشدٚ ، ٝإر ٣غ٤شٙ ك٢ ٗلغٚ ، ٣ؼٞد 

ٌجٍ إ٠ُ ٗوَ ٛزث ثُشؼٞس دٞثعطز ثُقشًجس أٝ ثُخطٞؽ أٝ ثألُٞثٕ أٝ ثألطٞثس أٝ ثألش

ثُٔؼذّش ػٜ٘ج دجٌُِٔجس دق٤ظ ٣ظذـ ؽضءثً ٖٓ صؾشدز ث٥خش٣ٖ ، ٝٛزث ٛٞ كؼَ ثُلٖ((
(2 )

 

. 

ٝأؽِن دثٗض٢ ػ٠ِ ثُ٘قش ))ثٌُالّ ثُٔشة٢((    
(3 )

ٝػ٠ِ ٛزث كوذ ٣ظـ ثُوٍٞ دإٔ 

ثُ٘قش ٛٞ ثُضؼذ٤ش ػٖ ثالٗغجٕ ُالٗغجٕ ٖٓ خالٍ ثُشٌَ رٝ ثألدؼجد ثُغالعز
(4)

 . 

                                                                                                                                                    

ػٜ٘ج صٔجٓجً ،  ظالً ثُشد ٓل إال ؽجءٝأكضشع ٛ٘ج إٔ ثُوجسا ٣ٔضِي ٓؼشكز ٓغذوز دجُٔٞػٞع ثُٔطشٝؿ ٝ

 )ٝع٤وّٞ ثُذجفظ دضق٣َٞ ٛزث ثُذقظ إ٠ُ ًضجح( .

 



 صكـر عراك قدوري.  د.  م.  أ                                       التنظيمية ومبادئها النحتية الفنية العناصر

 

 3122لسنة  95العدد  53
 

ثُ٘قض٢ دجُضؼذ٤ش دجٌُالّ ، ٝصظٞسٗج ثُ٘قجس ٣ضٌِْ ، ٌُجٗش ُـضٚ ُٝٞ ٓغِ٘ج ثُضؼذ٤ش     

ثُٔجدر ٝطٞصٚ أعِٞح ثُظ٤جؿز ، ٝٓقضٟٞ ًالٓٚ ثُشٌَ
(5)

 . 

ثدضذثء  –ٓجسط ثألٗغجٕ ٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُضؼذ٤ش ك٢ ٓخضِق ثُؼظٞس ٝثُذ٤تجس      

ٓؼذشثً ػٖ ٓشجػشٙ صؾجٙ هٟٞ ثُطذ٤ؼز ، ٝصشخظ٤ٜج  –دجُؼظش ثُقؾش١ ثُوذ٣ْ 

عضؼٔجٍ صِي ثُضشخظ٤جس ك٢ ثُذ٣ٖ ٝثُغقش ٝك٢ ٓؾجالس ٓخضِلز أخشٟ ك٤ٔج دؼذٝث
(6)

 . 

ٝثُلٕ٘ٞ ثالٗغج٤ٗز ؽ٤ٔؼٜج ٢ٛ كٕ٘ٞ صؾ٤ٔغ ثُؼ٘جطش إل٣ؾجد ص٣ٌٖٞ ؽذ٣ذ ، ٝال       

٣ؼذٝ دٝس ثُل٘جٕ إٔ ٣ٌٕٞ أدثر ُض٘ظ٤ْ ٛزٙ ثُؼ٘جطش ػ٠ِ ٝكن ٗٔؾ أٝ ٜٗؼ سأٙ ٓؼذشثً 

ال صخِن إٗٔج صشٌَ ثُؼ٘جطش ، ٖٝٓ ؿشٝس ثالٗغجٕ إٔ  ػٖ ٤ُٓٞٚ ٝأفجع٤غٚ ، كجُلٕ٘ٞ

٣٘غخ إ٠ُ ٗلغٚ كؼَ ))ثُخِن ثُل٢٘(( ُِضؼذ٤ش ػٖ ػَٔ ال ٣ؼذٝ إٔ ٣ٌٕٞ صؾ٤ٔؼجً ػ٠ِ 

ٝكن ص٘ظ٤ْ أٝ صشص٤خ ٓؼ٤ٖ سآٙ ..... ًٝزُي هذ صضلن ثُؼ٘جطش ك٢ ثُلٖ ثُضش٢ِ٤ٌ أٝ ال 

صلجم ثُؼ٘جطش أٝ ص٘جكشٛج ، صضلن ، ك٤ٌٕٞ ثُضؾ٤ٔغ ٗجؽقجً أٝ كجشالً ػ٠ِ ٝكن ٓذٟ إ

كجُخظجةض ثُطذ٤ؼ٤ز ُِؼ٘جطش ٢ٛ ثُل٤ظَ ك٢ ٛزٙ ثُ٘ض٤ؾز أٝ صِي ك٤ِظ ٛ٘جى كٖ 

٣ؾٔغ د٤ٖ ثُ٘جس ٝثُٔجء
(7)

 . 

 -عٌاصر الٌحد :

ٓٔج ٣الفع ك٢ ثُٔ٘قٞصجس دـغ ثُ٘ظش ػٖ ثخضالف ؽشص ثُ٘قش د٤ٖ ثُٞثهؼ٤ز       

 -ٓضشثدطز ك٤ٔج د٤ٜ٘ج ٢ٛ :ٝثُضؾش٣ذ. إٕ ثُؾ٤ذر ٜٓ٘ج صوّٞ ػ٠ِ أسًجٕ عالط 

 ثُلٌشر ، أٝ ٓجدر ثُٔٞػٞع . – 1

 ثُشٌَ ، أٝ ثُضظ٤ْٔ ر١ ثألدؼجد ثُغالعز . – 2

 ٝعجةَ ثُضقو٤ن ، ٝصضٌٕٞ ٖٓ ثُٔٞثد أٝ أعج٤ُخ ثُظ٤جؿز . – 3

إٕ ه٤ٔز ثألسًجٕ ثُغالط ثُٔزًٞسر صٌٖٔ ك٢ طذد صالصٜٓج، ٝصٞفذٛج ٝثػضٔجدٛج      

ُزث ٝؽخ ثُقٌْ ػ٤ِٜج دٞطلٜج ٝفذر ٓضٌجِٓز ٝال ٣ؾٞص  ػ٠ِ دؼؼٜج دشٌَ ٓضٌجكب ،

ػّذ ثفذْٛ أًغش كجػ٤ِز ك٢ ثُضؼذ٤ش ثُ٘قض٢ ٖٓ ث٥خش٣ٖ، ٌُٖٝ ثُ٘قجس ٣ؤًذ أفذٛٔج 

٤ُضٌٖٔ ٖٓ ثُضقٌْ ك٢ صؼذ٤شٙ. إٕ ٛزٙ ثألسًجٕ صغ٠ٔ دجُغجُٞط ثُ٘قض٢، أٝ ػ٘جطش 



 صكـر عراك قدوري.  د.  م.  أ                                       التنظيمية ومبادئها النحتية الفنية العناصر

 

 3122لسنة  95العدد  53
 

ٓشًذز ٖٓ عالعز ػ٘جطش  ثُ٘قش ، ٝٓٔج صؾذس ثألشجسر إ٤ُٚ إٔ ػ٤ِٔز ثألدسثى ٢ٛ أ٣ؼجً 

٢ٛٝ: ثُؼ٘ظش ثُلٌش١، ٝثُؼ٘ظش ثُؼجؽل٢، ٝثُؼ٘ظش ثُقغ٢ أٝ ثُؾغذ١ ٝإٕ ثُؼالهز 

د٤ٖ ٛزث ثُغجُٞط، ٝد٤ٖ ثُغجُٞط ثُ٘قض٢ دذ٤ٜ٣ز ؽذثً، كجُٔٞػٞع )ثُلٌشر ثُ٘قض٤ز( ٣غ٤ش 

ثعضؾجدز كٌش٣ز، ٝػ٤ِٔز ثُضظ٤ْٔ صغ٤ش ، سدٝد كؼَ ػجؽل٤ز ، ٝأعِٞح ٓؼجُؾز ثُٔجدر 

فٞثكض فغ٤ز، ٝدٔج إٔ ًَ ٖٓ ػ٘جطش ثألدسثى ٓشًذ٤ٖ كأٗ٘ج ال ٗلشم د٤ٖ  صغ٤ش

ثُؼ٘جطش ػٖ ٝػ٢ ػ٘ذ ثُضزٝم، ٝٛزث ٣لغش ث٤ٌُل٤ز ثُض٢ صٞطَ دٞثعطضٜج ثُ٘قجصٕٞ ك٢ 

ثُؼظٞس ٝثُٔؾضٔؼجس ثُٔخضِلز إ٠ُ ٗضجػ سٝثةؼْٜ ، ٝثػطجء طٞسر ػجٓز ُؼ٘جطش 

 -ٍٝ ثالص٤ز :ثُ٘قش ٝصلشػجصٜج هذَ ثُذذء دذسثعضٜج صٞسد ثُؾذ
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 عٌاصر الٌحد 

 

 ٝعجةَ ثُضقو٤ن          ثُلٌشر ثُ٘قض٤ز                                                                         

 أٝ             أٝ                                                                                            

 ثُٔٞثد ٝأعج٤ُخ ثُظ٤جؿز     ٓقضٟٞ ثُٔٞػٞع                                                              

 

                                                          

 ٘قش دجُٔٞثد ثُظِذز .ثُ – 1                                                                     

 ثُضش٤ٌَ )دجُٔٞثد ثُِذٗز( . – 2                                                                     

 ثُض٣ٌٖٞ )دجُٔٞثد ثُقذ٣ذ٣ز ٝٓٞثد ثخشٟ(. – 3                                                             

 

 ثُشٌَ                                                     

 أٝ ثُضظ٤ْٔ دجألدؼجد ثُغالط                                       

 

 

 ثُغطٞؿ – 1

 ثُخطٞؽ – 2

 ثُِٔٔظ  – 3

 ثُِٕٞ – 4

 ثٌُضَ ٝثُلشثؿجس  – 5

 ثُٞفذر ٝثُض٘ٞع  – 6

 ٓذجدا ثُض٘ظ٤ْ – 7

 

 ثُضٞثصٕ . – 1

 ثُ٘غخ . – 2

 ثُقشًز . – 3

 ثُضؼجد . – 5       س .ثُضٌشث – 4
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 أٝالً : ثُلٌشر ثُ٘قض٤ز أٝٓقضٟٞ ثُٔٞػٞع :

ٓٔج ٣الفع ، إٕ ؽ٤ٔغ ثُٔ٘قٞصجس ثُؾ٤ذر طجدسر ػٖ ثعض٤ؼجح )كٌش١( ٤ٓجٍ إ٠ُ        

ثُضؼذ٤ش دجألدؼجد ثُغالط ، ٣ٌٖٝٔ ثؽالم ػذجسر ثُلٌشر ثُ٘قض٤ز ػ٠ِ ٓغَ ٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ 

 -ُ٘قض٤ز ثُؾ٤ذر ٓج ٣أص٢ :ثالعض٤ؼجح ، ٝإٕ ٖٓ ٓضطِذجس ثُلٌشر ث

صضٞكش ك٤ٜج ثُوذسر ػ٠ِ ثُضؼذ٤ش دظش٣جً ، ٝثألكظجؿ ػٖ ثُٔؼ٠٘ ٖٓ خالٍ ثُشٌَ  – 1

ٗلغٚ ٖٓ دٕٝ ثُقجؽز إ٠ُ صلغ٤ش ، ٝال إ٠ُ ثُِؾٞء ألصخجر ػ٘ٞثٕ ُٜج ٣ٞػقٜج ، ٝٓج 

 رُي إال ألٕ ثُو٤ْ ثُ٘قض٤ز ٢ٛ ه٤ْ دظش٣ز طشكز .

ُطذ٤ؼز ٓجدر ثُض٘ل٤ز ٝػالهضٜج دجُلشثؽ ، إر إٕ إٔ صٌٕٞ رثس دؼذ ٝثهؼ٢ ٓغضٞػخ  – 2

ثُٔٞػٞع ثُٔغضٞػخ عٞف ٣ٌٕٞ ُٚ ٝؽٞد ِٓٔٞط ػالٝر ػ٠ِ ٝؽٞد ثُذظش١ 

 )ثُٔشة٢( .

 إٔ صض٤ٔض دضؾش٣ذٛج ػٖ ثُضٖٓ ، ٝصذضؼذ ػٖ ثأل٤ٗز ٝثُؼل٣ٞز . – 3

 إٔ صض٤ٔض دجألدضؼجد ػٖ ثُضو٤ِذ ثُقشك٢ ُألشٌجٍ ثُؼؼ٣ٞز؛ ألٕ ثُ٘قش ك٢ ثألؿِخ – 4

ٓجٛٞ إال صؾش٣ذ ُألشٌجٍ ثُؼؼ٣ٞز ثألد٤ٓز ك٢ ٓجدر دثةٔز رثس خظجةض صخضِق ػٖ 

خظجةظٜج ، ٝثُضو٤ِذ ثُقشك٢ ألشٌجٍ ٓجدر ك٢ ٓجدر أخشٟ ٓـج٣شر ُٜج ك٢ ثُظلجس ، ال 

 ٣ؤد١ إال إ٠ُ ثُضؾجٝص ػ٠ِ ثُٔجدر ٝثُقظٍٞ ػ٠ِ ٗغخز كجهذر ثُق٤جر .

 :شاًياً : الشكل أو الرصوين تاألتعاد الصالز 

ثُضظ٤ْٔ : إٕ ثُل٘ج٤ٖٗ ثُٔقذع٤ٖ ٤ٔ٣ِٕٞ إ٠ُ ثعضخذثّ ًِٔز صظ٤ْٔ د٤٘ٔج ٣لؼَ       

ثألًجد٤ٔ٣ٕٞ ثعضؼٔجٍ ًِٔز ص٣ٌٖٞ ، إٕ ًِٔز ))ثُضظ٤ْٔ(( أًذش ٖٓ ثُض٣ٌٖٞ ، كجُضظ٤ْٔ 

٣شَٔ ثُض٣ٌٖٞ ، ًٔج ثٗٚ ٣ضؼٖٔ دؼغ ثُضقش٣ق ُِظ٤ؾ ثُطذ٤ؼ٤ز ، دَ إٔ ثُضظ٤ْٔ ٣ٔضذ 

ص٤خ ثُؼ٘جطش ؿ٤ش إٔ صشٟ إٔ ثُضؼذ٤ش٣ٖ ٓضشثدكجٕ كجُض٣ٌٖٞ ٛٞ إ٠ُ أدؼذ ٖٓ ٓؾشد صش

))صظ٤ْٔ ُضؾٔغ ثُؼ٘جطش ثُض٢ ٣ضٌٕٞ ٜٓ٘ج ثُشٌَ ٝرُي عٞثء ً٘ج دظذد كٖ ًالع٢ٌ٤ 

هذ٣ْ أٝ كٖ فذ٣ظ
(9)

(( ثُضظ٤ْٔ ر١ ثألدؼجد ثُغالط ًٔج ػشكٚ ))عضشد٤ي(( ٛٞ ص٣ٌٖٞ 

ٗظجّ ٓؼذش ك٢ ثُلؼجء
(8)

 . 
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ثُؼجدر ، ٗض٤ؾز ُلٌشر ؽ٤ذر أٝ ٓالصّ ُٜج ، ٝال ٣ؼذ ثُضظ٤ْٔ إٕ ثُضظ٤ْٔ ثُؾ٤ذ ك٢     

ؽ٤ذثً إال إرث ؽجء ٓٞثكوجً ُششٝؽ ٓجدصٚ ، ٝثألٓغَ إٔ صؾشٟ ػ٤ِٔز أدسثى ثُؼالهز د٤ٖ 

 ثُضظ٤ْٔ ٝؽذ٤ؼز ثُٔجدر كٌش٣جً هذَ ثُذذء ك٢ ثُض٘ل٤ز .

ثُضؼذ٤ش ػٖ  ُِٝضظ٤ْٔ أ٤ٔٛز ٓضدٝؽز ك٢ ثُضؼذ٤ش ثُ٘قض٠ ، إر إٗٚ ٣ٌٖٔ ثُ٘قجس ٖٓ    

ثُذؼذ ثُغجُظ دٞػٞؿ أًغش ، ٣ٌٝٔ٘ٚ ٖٓ ثُضؼذ٤ش ػٖ ه٤ٔز خل٤ز ُ٘ظجّ ش٢ُٞٔ صٞطَ 

إ٤ُٚ . إٔ ثأل٤ٔٛز ثأل٠ُٝ ص٘ضؼ ٖٓ ثُض٘جهغ د٤ٖ ٓج ٗؼشكٚ ػٖ ثُذؼذ ثُغجُظ )ثُؼٔن( ٝٓج 

ٗشثٙ ٓ٘ٚ . كجُؼ٤ٖ صشٟ دؼذ٣ٖ كوؾ ، ٝثألدظجس ٣ؾشٟ ك٢ فذٝد أٗؼٌجط ثُؼٞء ػٖ 

دظجس ثُغ٘جة٢ ٣ٌٔ٘٘ج ٖٓ سي٣ز ثُؼٔن ؽضة٤جً دغذخ ثُٔغجكز ثٌُجة٘ز ٓج ثُغطٞؿ . ٌُٖٝ ثأل

د٤ٖ ثُؼ٤٘٤ٖ ثُض٢ صؤد١ إ٠ُ أسعجٍ طٞسص٤ٖ ٓخضِلض٤ٖ دؼغ ثُشب إ٠ُ ثُذٓجؽ ٣غضشق 

ٜٓ٘ٔج ثُؼٔن ؽضة٤جً . ك٘قٖ ٗشٟ ثُغطٞؿ ٌُٝ٘٘ج ال صضٌٖٔ ٖٓ سي٣ز ث٤ٌُجٕ ثُذثخ٢ِ ، 

 ٔج ٣ؼشف رُي ٖٓ خالٍ ثُخذشر ٝثُقذط.ٝال ٖٓ سي٣ز ثُق٣ٞ٤ز ثٌُجٓ٘ز ك٤ٚ. دَ إٗ

أٓج ٓج ٗؼشكٚ ػٖ ثُؼٔن كٜٞ أًغش ٖٓ رُي ، ٝٛٞ ٗض٤ؾز ُقجعز ثُِٔظ، ُِٝقشًز       

ك٢ ثُلؼجء ، ُٝضؾٔغ خ٤ِؾ ٖٓ ثُٔشجٛذثس رثس ثُذؼذ٣ٖ أع٘جء ؽٞثك٘ج دش٢ء ٓج ، ُٜٝزث 

 كأٗ٘ج ٗشؼش دجُؼٔن ٝٗؼشف دٚ .

دؼجد ثُغالط ٣لضشع ٓغذوجً ٝؽٞد كٌشر ٣ٌٖٔ إٔ ٌُٝ٘٘ج ال ٗشثٙ دجُؼذؾ . ٝثُضظ٤ْٔ دجأل

٣غضخِض ٜٓ٘ج ٗغن ٖٓ ثُض٘ظ٤ْ ، ٝؽؼَ رُي ثُض٘ظ٤ْ هجدسثً ػ٠ِ ثُضؼذ٤ش دظش٣جً ػٔج 

ٗؼشكٚ ػٖ ثُذؼذ ثُغجُظ )ثُؼٔن( ، ٣ٝغضخِض ٖٓ ٛزث دإٔ ثُض٘ظ٤ْ ػٖٔ ثُضظ٤ْٔ ٣ؤد١ 

 إ٠ُ أفغجط أًذش دجُٞؽٞد.

ط ٖٓ خالٍ عِغِز ٖٓ ثُٔشجٛذ رثس ثُذؼذ٣ٖ ٝألؽَ صوذ٣ْ ثُشٌَ ر١ ثألدؼجد ثُغال    

ػ٘ذ ثُضظ٤ْٔ، ٣ضٞؽخ ثُشدؾ د٤ٜ٘ٔج دشٝثدؾ صغَٜ سدطٜج ػو٤ِجً ))طٞس ػو٤ِز(( ٝثفذر 

، ٝدزُي صضقون ٝفذر ثُضؼذ٤ش ، إر ثٕ ثُشٌَ ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣شٟ ٝثفذث إرث أخضِلش صؼجد٤ش 

ُغالط ٣ؾخ إٔ ٣وذّ إ٠ُ ؽٜجصٚ ثُٔخضِلز . ٝد٘جء ػ٠ِ ٛزث كإٔ ثُضظ٤ْٔ ثُؾ٤ذ دجألدؼجد ث

 ثُؼوَ ٓٞػٞػجً ٣ؼذش ثُضؼذ٤ش ٗلغٚ ٖٓ ؽ٤ٔغ ؽٜجصٚ .

ٛ٘ج ٗٞػجٕ ٖٓ ثُضظ٤ْٔ دجألدؼجد ثُغالط : ثفذٛٔج ثُضظ٤ْٔ ثُز١ ٣ؼضٔذ ػ٠ِ إصثفز      

ثُلؼجء أٝ ثُقٍِٞ ٓقَ ثُلشثؽ ، ًٔؼظْ ثُٔ٘قٞصجس ثُقؾش٣ز ، ٝثُغج٢ٗ ٛٞ ثُضظ٤ْٔ 
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أٝ ػْ ثُلشثؽ ًذؼغ ثُٔ٘قٞصجس ثُٔؼذ٤ٗز ، ٣ٝ٘ظش ثُز١ ٣ؼضٔذ ػ٠ِ ثالفجؽز دجُلؼجء 

إ٠ُ ٛز٣ٖ ثُ٘ٞػ٤ٖ ٖٓ خالُٚ ، ٝدجُ٘غذز إ٠ُ ثُلؼجء ثُٔقلش دثخَ ثُشٌَ ٖٝٓ فُٞٚ ، 

إٔ أعِٞح صقل٤ض ثُلؼجء أعظ خظٞص ثُضؼذ٤ش ، ًجُشؼٞس دغوَ ثٌُضِز ثُٔض٣ؾز 

 .ُِلؼجء أٝ ثُشؼٞس دجُغ٤طشر ػ٠ِ ثُلشثؽ ثُٔقجؽ ٝصط٣ٞوٚ ٝدقو٤وز فؾٔٚ 

 ػ٘جطش ثُشٌَ أٝ ثُضظ٤ْٔ دجألدؼجد ثُغالط .

 السطىح : – 1

٣ؼشف ثُغطـ ٛ٘ذع٤جً دٌٞٗٚ ٓغضٞ ، ثرث ٓج أٝطَ د٤ٖ أ١  ٗوطض٤ٖ ٖٓ ٗوجؽٚ دخؾ       

ٓغضو٤ْ ، دو٠ رُي ثُخؾ دأؽٔؼٚ ػ٠ِ ثُٔغضٟٞ ٗلغٚ، أٓج ٓج ٣وظذ دٚ ك٢ ٓؾجٍ ثُ٘قش 

٤شثس ٓلجؽتز ك٢ ثالصؾجٙ ، ٝهذ كٜٞ : ٓغجفز ٖٓ ٓغضٞ ٓقذٝدر ػ٠ِ ٝؽٚ ثُضوش٣خ دضـ

٣ٌٕٞ ٓغض٣ٞجً أٝ ٓ٘ق٤٘جً . أ١ ر١ ثُذؼذ٣ٖ أٝ عالعز أدؼجد ، كغطٞؿ ثٌُٔؼخ عش 

ٓغض٣ٞجس ٓضغج٣ٝز ثُٔغجفز ، ٝٓقذٝدر دجٗشجءثس هجةٔز ثُضث٣ٝز ، أٓج ثٌُشر كضضٌٕٞ ٖٓ 

 عطـ ٓقذح ٓغضٔش ٝثفذ .

جس ثُغطٞؿ ده٤وز ٝك٢ ٓؼظْ ثألشٌجٍ ثُؼؼ٣ٞز صٌٕٞ ثُضـ٤٤شثس ك٢ ثصؾجٛ     

ٝٓض٘ٞػز ٓٔج ٣ؾؼِٜج ص٤َٔ إ٠ُ ثٗضظجٜٓج ػ٘ذ ثُشي٣ج ك٢ أشٌجٍ ٛ٘ذع٤ز ٓذغطز ، 

 كجُضلجفز ػ٘ذٗج ًش٣ٝز ٝثُؾذجٍ ٓخشٝؽ٤ز أٝ ٛش٤ٓز .

إٕ صق٣ٞش ثألشٌجٍ إ٠ُ أشٌجٍ ٛ٘ذع٤ز ٣ؤد١ إ٠ُ ٓلّٜٞ ٝثػـ ُِلؼجء ٌُٞٗٚ      

 ٣ٞػـ ثالصؾجٛجس ٝدزُي صضٞػـ ثألدؼجد ثُغالط .

٘ذٓج صضٌٕٞ ثٌُضِز ٖٓ ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُغطٞؿ ثُذه٤وز ثُٔخضِلز ثالصؾجٛجس ًغ٤شثً ٓج ٣ؼٔذ ػ   

إ٠ُ صٞف٤ذٛج دجٗضظجٜٓج دشٌَ ٣قض٣ٜٞج ٣ذػ٠ ))دجُـالف(( ٣ٝضٌٕٞ ٛزث ثُـالف ٖٓ 

عطٞؿ ف٤ٌٔز ، ٢ٛٝ ثُغطٞؿ ثُٔضقووز ؽضة٤جً ٝثُٔضخ٤ِز ك٢ ثُؾضء ثألخش، ُٜٝزٙ 

ُطذ٤ؼ٤ز ، ٝك٢ ص٣ٌٖٞ ثُضظ٤ْٔ ، إر ثٜٗج صٌٔ٘٘ج ٖٓ ثُغطٞؿ أ٤ٔٛز ك٢ دسثعز ثألشٌجٍ ث

 إ٣ؾجد ٓشؽغ ر١ أدؼجد عالط ٣ٌٔ٘٘ج ٖٓ ثُضٞطَ إ٠ُ ه٤ْ أًغش دهز .
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 الخطىط : – 2

٤ُظ ُِخطٞؽ ٝؽٞد دؼذ١ عجُظ ، دَ إٔ ثُظجٛشر ثُض٢ صشٟ ػ٠ِ شٌَ خطٞؽ        

 -ك٢ ثألشٌجٍ رٝثس ثألدؼجد ثُغالط ٢ٛ أفذ عالعز أٗٞثع :

خجسؽ٤ز : ٢ٛ ٓؾٔٞع ٜٗج٣جس ثٓضذثدثس عطـ ر١ دؼذ٣ٖ ك٢ ثُلؼجء  خطٞؽ – 1

 ٓ٘ظٞس ٖٓ ٗوطز عجدضز .

 ِٓضو٠ عطٞؿ . – 2

ٓقجٝس أشٌجٍ رثس أدؼجد عالط ٖٓ ثُض٢ صض٤ٔض ٣ٌٕٞ أؽُٜٞج أػظْ دٌغ٤ش ٖٓ  – 3

أػشثػٜج ٝأػٔجهٜج ، ًجُوؼذجٕ ٝثألعالى
(11)

 . 

٢ صضشثة٠ ًٝأٜٗج ٓٞؽٞدر د٤ٖ ٗوطض٤ٖ أٓج ثُخطٞؽ ثُق٤ٌٔز ك٢ٜ ثُخطٞؽ ث٤ُٔٛٞز ثُض    

أٝ أًغش ، ٖٝٓ ٗوجؽ رثس ػالهز دذؼؼٜج ثُذؼغ ٝصخضض ٛزٙ ثُخطٞؽ ثُق٤ٌٔز 

دجأل٤ٔٛز ٗلغٜج ثُض٢ صقظ٠ دٜج ثُغطٞؿ ثُق٤ٌٔز دغذخ ٓغجٛٔضٜج ك٢ صٞػ٤ـ ثألدسثى 

 ٝثُشؽٞع إ٤ُٜج ػ٘ذ ٓقجُٝز ص٣ٌٖٞ ))طٞسر ػو٤ِز(( .

 -الولوس : – 3

ظ ٢ٛ ثُو٤ْ ثُغطق٤ز ُِٔٞثد ، ٝصضطٞس ٓؼشكض٘ج دٜج ٖٓ خالٍ إٕ ثُٔالٓ         

ٓقلضثس ُقجعض٢ ثُِٔظ ٝثُذظش ، كضضؼِْ ثُخظجةض ثُٔ٘ظٞسر ثُض٢ صؼ٢٘ طالدز ٓجدر 

ٓج ، أٝ ُضٝؽضٜج ، أٝ ٗؼٞٓضٜج ، ٝٗضٌٖٔ ٖٓ ثُض٘ذؤ دٔالٓظ ثُٔٞثد هذَ ُٔغٜج ٝدٔؾشد 

٘ج ك٢ ًغ٤ش ٖٓ ثألف٤جٕ ٗؾذ ثُ٘ظش إ٤ُٜج ألٍٝ ٓشر دغذخ خظجةظٜج ثُذظش٣ز ، ٌُٝ٘

 ثٗلغ٘ج ٓذكٞػ٤ٖ إ٠ُ ُٔظ ثُٔجدر ُِضٞطَ إ٠ُ صلْٜ أػ٠ِ ُطذ٤ؼز ِٓٔغٜج .

ك٘غ٤ؼ ثُٔجدر ثُٔغضؼِٔز ٣ٌٖٔ ثُضقٌْ دٚ ٤ُظذـ ؽضءثً ف٣ٞ٤جً ٖٓ ثُضظ٤ْٔ ثُٜ٘جة٢
(11)

إٕ  

 -ٓج ٣ٜٔ٘ج ك٢ ٓؾجٍ ثُ٘قش ٖٓ ثُِٔٔظ ثُ٘ٞثف٢ ثالص٤ز:

ُض٤٘٣ٌٞز ُِٔٞثد ًؼشٝم ثُخشخ ُٝٔؼجٕ ثُٔؼجدٕ ثُِٔٔظ ثُز١ ٣ظٜش ثُخظجةض ث – 1

 ٝؿ٤ش رُي .
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ثُِٔٔظ ثُز١ ٣ظٜش أعِٞح ثُغ٤طشر ػ٠ِ صش٤ٌَ ثُٔجدر ًأعجس ثُشلشثس ك٢  – 2

 ٓ٘قٞصجس ثُقؾش ٝثُخشخ ، ٝٓالٓظ ثُغطٞؿ ثُٔشٌِز )ثُٔ٘قٞصز( ٖٓ ثُط٤ٖ .

ُ٘قجس ثُٔالٓظ ثُٔضشؽٔز ، ٢ٛٝ ثُٔالٓظ ثُض٢ صٞف٢ دٜج ثُٔٞػٞػجس كضغ٤ش ث – 3

 إ٠ُ صشؽٔضٜج ك٢ ثُٔجدر ثُٔغضؼِٔز ُٔ٘قٞصضٚ .

هجد٤ِز ثُِٔٔظ ػ٠ِ ػٌظ ثُؼٞء ، ًقجُز ثُضأ٤ًذ ثُذشٝصثس دجُظوَ ٝدؼظ  – 4

 ثُق٣ٞ٤ز ك٢ ثُٔ٘جؽن ثُـجةشر دضٌغ٤ش ثُغطٞؿ إ٠ُ أؽضثء طـ٤شر ٤َٗشر ٝٓؼضٔز .

 -اللىى : – 4

ُٔ٘قٞصز ، ٣ٝؼٞد رُي إ٠ُ هذ ٣طِن ُلع ثُِٕٞ ػ٠ِ ٗغن ٝهٞع ثُؼٞء ٝثُظَ ػ٠ِ ث     

 أعِٞح صشص٤خ ثُغطٞؿ ، ٌُٖٝ ثعضؼٔجٍ ثُِٕٞ ٛ٘ج ٣ؼ٢٘ دٚ ٓغقز ٤ُٗٞز . 

دغذخ  -دٝسثً ًذٝسٙ ك٢ ثُشعْ -ال ٣ؤد١ ثُِٕٞ دٞطلٚ ػ٘ظشثً ٖٓ ػ٘جطش ثُ٘قش   

ػذّ ثٌٓجٕ ثُضقٌْ دٚ ًٔج ٣ٌٖٔ ثُضقٌْ دٚ ك٢ ثُضظج٤ْٓ رثس ثُذؼذ٣ٖ ، إال إرث ًجٕ 

ؾ ػ٠ِ ثُشٌَ عجدضجً ٝٗوطز ثُ٘ظش عجدضز ، ٝإال كإٔ ثُو٤ٔز ث٤ُِٗٞز ٓظذس ثُؼٞء ثُٔغِ

 عضٌٕٞ ػشػز ُِضـ٤ش دجعضٔشثس .

ثٕ ثُِٕٞ ثُقو٤و٢ ػشػز ُِضـ٤ش دغذخ ٗٞػ٤ز ٤ًٔٝز ٝٓٞػغ ٓظذس ثُؼٞء ، ُٜٝزث 

كئٕ ٓؼظْ ثُٔ٘قٞصجس صقون دٔجدر رثس ُٕٞ ٝثفذ ، إر ثٕ رُي ٣ذغؾ ٓشٌِز صٞف٤ذ 

 -ٝإٕ ًجٕ ػ٠ِ ٗطجم ػ٤ن  –ثعضؼٔجٍ ٓجدر ٓضؼذدر ثألُٞثٕ دسؽجس ثُؼٞء ٝثُظَ إٔ 

٣ؤد١ إ٠ُ صؼو٤ذثس ًغ٤شر ػ٘ذ ثُضظ٤ْٔ ، ُزث ٣ؾخ ثألٗضذجٙ دجعضٔشثس إ٠ُ ثألفٞثٍ 

ثُؼذ٣ذر ثُض٢ صؤعش ك٤ٜج ًَ ٖٓ ثُؼٞء ٝثُظَ ك٢ دؼؼٜج دجخضالف ثألٗجسر ٝثخضالف 

ٖ ؽذ٤ؼز ثُٔجدر ٓٞهغ ثُشي٣ج . كل٢ ٓؼظْ ثُقجالس ٣ٌٕٞ ُٕٞ ثُ٘قش ٗجؽٔجً ػ

ثُٔخضجسر
(12)

 . 

 الكرل والحجىم : – 5

إٕ ثٌُضَ ك٢ ٓٞػٞع ثُ٘قش ٢ٛ ثألشٌجٍ ثُظِذز  رثس ثألدؼجد ثُغالط ثُٔقذدر       

دغطٞؿ ، ٝصشـَ كشثؿجً ، أٓج ثُقؾّٞ ك٢ٜ ًضَ عِذ٤ز ف٤ٌٔز أٝ دؼذجسر أخشٟ ، ٢ٛ 
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غخ ٛزث ثُٔلّٜٞ ٣ؼذ كشثؿجس رثس عالعز أدؼجد ، ٓقجؽز ؽضة٤جً دغطٞؿ أٝ خطٞؽ ، ٝف

 ثُؾذَ ًضِز ، ٝثُٞثد١ فؾٔجً.

ًٝزُي ٣ٌٖٔ ػذ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثألشٌجٍ ثُظِذز ثُظـ٤شر ثُٔضوجسدز ٖٓ دؼؼٜج ًضِز      

، ٓغَ أطجدغ هذؼز ث٤ُذ ، ٣ٝٞطق ثُشٌَ دأٗٚ ػخْ أٝ ؽغ٤ْ إرث ًجٗش أؿِخ أشٌجُٚ 

 طِذز ٝص٘ضؼٜٔج ًضِز دغ٤طز شجِٓز . 

ؽ ك٢ فؾْ ٓج ٣ؼضٔذ ػ٠ِ دسؽز ثألفجؽز دٚ ، ٌُٖٝ أل٤ٔٛز إٕ صقذ٣ذ ٓغجفز ثُلشث     

كئٕ ٓؼظْ ثُضقذ٣ذ ٣ؾخ إٔ ٣ؼضٔذ ػ٠ِ ثُغطٞؿ  –ثُٔظٜش ثُذظش١ ك٢ ٛزث ثُٔؾجٍ 

ثُق٤ٌٔز ، ٓغجٍ رُي : ػ٘ذ ثُ٘ظش إ٠ُ ٗظق ًشر ٓؾٞكز ، صشٟ فؾٔجً ٓقذدثً دغطـ 

 فو٤و٢ ٓ٘ق٢٘ ٝدغطـ ف٢ٌ ٓغضٞ .

ظق ثٌُشر( دق٤ظ ٣ظذـ أهشح إ٠ُ شٌَ ثٌُشر ، ٗؾذ كئرث ؿ٤شٗج ثُشٌَ ثُٔزًٞس )ٗ    

إٔ عؼز ثُغطـ ثُق٢ٌٔ ص٘جهظش ًٝزُي صأع٤ش ثُقؾْ دظش٣جً ٝدجُ٘غذز ٗلغٜج ٣ٌٖٔ 

دخطٞؽ ٌٓٞٗز ٖٓ أعالى أٝ هؼذجٕ ٓٞصػز  –ٗقض٤جً  –ٝطق ثُقؾْ ثٌُش١ٝ ثٌُجَٓ 

ة٘ز د٤ٖ دجُشٌَ ثُز١ ٣ٌٔ٘٘ج ٖٓ سي٣ز ثُلشثؽ ثُٔقجؽ ٖٓ خالٍ ثُغطٞؿ ثُق٤ٌٔز ثٌُج

 ثُخطٞؽ ثُغ٤ٌِٖ ثُٔزًٞسر .

 -الىحذج والرٌىع : – 6

دجُغطٞؿ، ٝثُخطٞؽ، ٝثُٔالٓظ، ٝثُِٕٞ ٣ٌٖٔ ص٘ظ٤ْ ثٌُضَ ٝثُقؾّٞ ك٢ صظ٤ْٔ       

ر١ أدؼجد ثُغالط ٝإٔ أٍٝ ٓج ٣ؾخ ثُضؼشف ػ٤ِٚ ٛٞ ثُؼٞثَٓ ثُض٢ صضقٌْ ك٢ ص٘ظ٤ْ ٛزث 

 ثُ٘ٞع ٖٓ ثُضظ٤ْٔ.

ٓٞفذر ، أ١ إٔ ًَ ؽضء ٜٓ٘ج ٣ٌٕٞ ٓغجٛٔز أعجع٤ز ك٢  إٕ ؽ٤ٔغ ثُضظج٤ْٓ ثُؾ٤ذر      

ثُٔؾٔٞع، ٝإٕ ٛزث ثُٔؾٔٞع ٣قذد خظجةض ًَ ؽضء ٖٓ صِي ثألؽضثء ، ُِٝضٞػ٤ـ 

ػشح ثُٔغجٍ ث٥ص٢ ش٤ٌِٖ ٛ٘ذع٤٤ٖ ثٌُشر ٝثألعطٞثٗز ، صض٤ٔض ثٌُشر دذغجؽز ثُض٣ٌٖٞ ، 

٣ٜ٘ج دذهز ثعض٘جدثً إ٠ُ إر ثٜٗج ٓؤُلز ٖٓ عطـ ٝثفذ ٣٘ق٢٘ دأعضجم، ٝأٗٚ ٣ٌٖٔ إػجدر صٌٞ

ؽضء طـ٤ش ٖٓ عطقٜج . أٓج ثألعطٞثٗز كضض٤ٔض د٤ٌجٕ أًغش صؼو٤ذثً ُٞؽٞد ػالهز 

طـ٤شر د٤ٖ دؼذ٣ٖ ٓخضِل٤ٖ ٜٓ٘ج ، ٝدؼذجسر أخشٟ : إٕ ًَ ثٌُشثر ٓضٔجعِز ك٢ ثُشٌَ 
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ٝإٕ أخضِلش فؾٜٞٓج ، د٤٘ٔج صضؼذد أشٌجٍ ثألعجؽ٤ٖ ، ُٝـشع إ٣ؾجد ثُٞفذر د٤ٖ ثٌُشر 

٣ٌٔ٘٘ج ثُوٍٞ: دٔج إٕ ثٌُشر ٣ضٞكش ك٤ٜج صٞفذ س٣جػ٢ دجُطذغ ، ك٤ضٞؽخ ثٗز ٝثالعطٞ

ػ٤ِ٘ج ث٣ؾجد ٛزٙ ثُظلز ك٢ ثالعطٞثٗز ُٝٞ ًجٕ رُي دقذٝد ػ٤وز ؽذثً ًش٤ب ٖٓ ثُضؼذ٤ش 

ًٔج ك٢  –ػٖ ثُٞفذر ، إر ثٗٚ إرث ًجٕ ثُلجسم د٤ٖ ثسصلجع ثالعطٞثٗز ٝػشػٜج ًذ٤شثً 

ر ثُض٘جعخ. ٝإرث ًجٕ ثسصلجع ثالعطٞثٗز ٓغجٝ هطؼز ثُغِي ػجػش ٣ٞٛضٜج الٗؼذثّ ٝفذ

ُؼشػٜج ، ثصؼقش ٣ٞٛضٜج ، ٌُٖٝ شٌِٜج ٣ٌٕٞ ؿ٤ش ٓٔضغ كال ٣غ٤ش ثألٛضٔجّ ٝك٢ ًِضج 

ثُقجُض٤ٖ ٗؾذ إٔ ثُؼوَ ٤ٔ٣َ إ٠ُ ػذّ ثألعضؾجدز ُضِي ثألشٌجٍ. كل٢ ثُقجُز ثأل٠ُٝ ال 

 كال ٣غضشػ٠ ٣شٟ شٌَ ثألعطٞثٗز دَ ٣شٟ خطأ . ٝك٢ ثُقجُز ثُغج٤ٗز ٣ٌٕٞ ٓٔالً 

ثألٗضذجٙ ٝد٘جء ػ٠ِ ٛزث كإٔ ثُٞفذر ك٢ ثُ٘قش ٣ؾخ إٔ صٌٕٞ ٤ٓضثٗجً د٤ٖ ثُٞػٞؿ 

ثُذظش١ ُِشٌَ ٝد٤ٖ ثُٔضؼز )أٝ ثعجسر ثالٛضٔجّ( . ُٜٝزث كل٢ ثالٌٓجٕ صغ٤ٔز ٝؽ٢ٜ 

ثُٞفذر ٛز٣ٖ ))دجُٞفذر(( دٔلّٜٞ ثُضٞف٤ذ ف٤٘جً ٝ ))ثُض٘ٞع(( دٔلّٜٞ ثُضـ٤٤ش ك٢ 

جعخ . ٖٝٓ خالٍ ٛز٣ٖ ثُٔل٤ٜٖٓٞ ٣ٌٖٔ ثُوٍٞ دإٔ : ًِٔج صوشح ثُشٌَ ثُؼالهجس أٝ ثُض٘

ثُؼؼ١ٞ ٖٓ ثُشٌَ ثُٜ٘ذع٢ ًِٔج صثدس عُٜٞز ثعض٤ؼجدٚ )كٜٔٚ( ك٢ ثُلشثؽ ٝطجس 

أًغش ٝفذر ، ًِٝٔج صوشح ثُشٌَ ثُٜ٘ذع٢ ٖٓ ثُشٌَ ثُؼؼ١ٞ ، ًِٔج صثد ص٘ٞػجً 

٣غضخِض ٓٔج صوذّ دإٔ ٓشٌِز ٝصثدس هجد٤ِضٚ ػ٠ِ ثعجسر ثالٛضٔجّ ، ٝثًضغجح ٓؼ٠٘ . ٝ

 ثُشٌَ ٓج ٢ٛ إال ٓٞثصٗز د٤ٖ ثُٞفذر ٝثُض٘ٞع .

 -هثادئ الرٌظين : – 7

٣ٌٖٔ إ٣ؾجد ثُٞفذر ٝثُض٘ٞع ك٢ صظ٤ْٔ ٓج ٖٓ خالٍ ٓذجدا ص٘ظ٤ٔ٤ز ٓضؼذدر. إٕ ٛزٙ      

ثُٔذجدا ٓج ٢ٛ إال ٓوضشفجس ُالعضؼجٗز دٜج ك٢ ٝػغ ثُضظ٤ْٔ ٤ُٝغش ٓؼج٤٣ش ُٔؼشكز 

 ٤ْ .ؽٞدر ثُضظٔ

٣ؾخ ثُقٌْ ػ٠ِ ثُضظ٤ْٔ صؼذ٤شثً دظش٣جً ٓضٌجٓالً )ًٌَ( كئرث ًجٕ سد٣تجً ًٌَ كال     

٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼذ أ١ ٖٓ أؽضثةٚ ؽ٤ذثً . إٕ ٓذجدا ثُض٘ظ٤ْ هذ صغجػذ ػ٠ِ إ٣ؾجد ثُقٍِٞ 

 ثُذظش٣ز ثُظق٤قز .
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ٌَُ ٌُٜٝ٘ج ٤ُغش ؿج٣جس دزثصٜج ، ٝأصذجػٜج ال ٣قضْ ثُٞطٍٞ إ٠ُ ٗضجةؼ ؽ٤ذر . ٝدٔج إٔ ث

أْٛ ٖٓ ثألؽضثء ، كئٕ أصذجع ٛزٙ ثُٔذجدا ثُض٘ظ٤ٔ٤ز ٣ؾخ إٔ ٣خؼغ إ٠ُ ثالعض٤ؼجح 

 ث٢ٌُِ ُٔٞػٞع ثُضظ٤ْٔ .

 -الرىازى : –أ 

 -٣ٜٔ٘ج ك٢ ٓؾجٍ ثُ٘قش ٗجفض٤ٖ ٖٓ ٗٞثف٢ ثُضٞثصٕ ٛٔج : 

 ػالهز ثٌُضِز دوٞث٤ٖٗ ثُؾجرد٤ز . – 1

ثالٗضذجٙ )ه٤ٔز ثؽضزثح  صٞص٣غ ثألٛضٔجّ أٝ ٓج ٣ٌٖٔ إٔ ٣غ٠ٔ دضٞثصٕ ثؽضزثح – 2

 ثُؼ٘جطش ثألسدغ ثُغطٞؿ، ٝثُخطٞؽ، ٝثُٔالٓظ، ٝثُِٕٞ( .

ٝك٢ ًِضج ثُقجُض٤ٖ ٣ضأعش أفغجع٘ج ثُؾغذ١ دجُضٞثصٕ كضشؼش دضأع٤ش صشص٤خ ثٌُضَ ٝعذجصٜج 

 ًٔج صشؼش دضأع٤ش ثُؾجرد٤ز ػ٠ِ أؽغجٓ٘ج ك٢ ٓخضِق ثألٝػجع .

الٗضذجٙ( ك٤ضؼِن دشٌَ ٝع٤ن دٔذذأ٣ٖ أٓج ))صٞصثٕ ثالؽضزثح(( )ثؽضزثح ثالٛضٔجّ أٝ ث

آخش٣ٖ ٖٓ ٓذجدا ثُض٘ظ٤ْ ٛٔج : ثُضؼجد ٝثُقشًز ، ٝصؼذ ثُطش٣وز ثُض٢ صٌٔ٘ج ٖٓ 

 ثُقظٍٞ ػ٠ِ ))صٞثصٕ ثالؽضزثح(( ٖٓ ٝعجةَ ثُضؼذ٤ش ك٢ ثُضظ٤ْٔ .

 -إى اهكاًياخ الرىصل إلى الرىازى ذركىى هي ًىعيي :

 ش٢ٌِ ، أٝ ثُض٘جظش ثُغ٘جة٢ . – 1

 .خل٢  – 2

كل٢ ثُضٞثصٕ ثُش٢ٌِ صٞصع ثٌُضَ ٝثُقؾّٞ ٝأؽضزثح ثالٗضذجٙ دظٞسر ٓضغج٣ٝز فٍٞ      

ٓقٞس ػٔٞد١ أٝ أكو٢. كجألشٌجٍ ثُٜ٘ذع٤ز ٓغال ٓضٞثص٣ز دجُض٘جظش ثُغ٘جة٢ ، إٕ صأعش ٛزث 

ثُ٘ٞع ٖٓ ثُضٞثصٕ ٣ضظق دجُذشٝد ٝثُغٌٕٞ ٝث٤ُٜذز ، ٝإٕ ثُضٞطَ إ٠ُ إ٣ؾجد ثُٞفذر 

٣خِٞ ٖٓ ثألفالٍ ك٤ٚ عَٜ إال أٗٚ ال
(13)

 . 
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٣ٌٖٝٔ ثُضٞطَ إ٠ُ ثُضٞثصٕ ثُخل٢     
(14)

دض٘ظ٤ْ ثألؽضثء دشٌَ ٣ؤد١ إ٠ُ ٗٞع ٖٓ  

ثالصضثٕ ثُقش٢ً ، ٝصض٤ٔض ٛزٙ ثُطش٣وز دأٜٗج أهذس ػ٠ِ ثُضؼذ٤ش ٝػ٠ِ ثعجسر ثالٛضٔجّ ، 

كجٌُضِز ثٌُذ٤شر ٣ٌٖٔ ٓٞثصٗضٜج دٌضَ أطـش ، ٝصٞثصٕ ثألشٌجٍ ثُظِذز دجُلؼجء 

شثؽ( ٝال ٣ْٜ إٔ صٌٕٞ دؼغ أؽضثء ثُضظ٤ْٔ ؿ٤ش ٓضٞثصٗز ٓج دثٓش صغْٜ ك٢ )ثُل

صقو٤ن ثُضٞثصٕ ثُؼجّ ))ُِضظ٤ْٔ ثٌَُ(( ٝٓٔج صؾذس ثألشجسر إ٤ُٚ ، ثٕ ثُٔؼ٤جس ثُٞف٤ذ 

ُِضٞثصٕ ٛٞ ثُ٘ظش ٝٓقجُٝز ثُذقظ ػٖ ثُضشص٤خ ثُظق٤ـ . ٝد٘جء ػ٠ِ ٓج صوذّ ٣ٌٖٔ 

ٞثصٕ ثُش٢ٌِ صضغْ ك٢ ثُؼجدر دجُضؼذ٤ش ػٖ ثُغٌٕٞ ثُوٍٞ دإٔ ثُضظج٤ْٓ ثُٔضشصذز ػ٠ِ ثُض

أٝ ثُضٞصش ثٌُٔذٞس ، د٤٘ٔج صضغْ صِي ثُض٢ صشصخ ػ٠ِ ثُضٞثصٕ ثُخل٢ دجُقشًز ، ٝصؼذش 

 ػٖ ث٤ُٜؾجٕ أٝ ثُق٣ٞ٤ز ثُٔضلؾشر .

 -الٌسة : –ب 

 -إٔ ثُ٘غخ ك٢ ٛزث ثُٔؾجٍ صخضض دؼالهجس ثُقؾّٞ ٢ٛٝ :

 ٝثُؼٔن إ٠ُ ثُشٌَ ث٢ٌُِ .ٓج ٣ضؼِن د٘غذز ثألسصلجع ٝثُؼشع  – 1

 ٓج ٣ضؼِن د٘غذز فؾّٞ ثألؽضثء ك٢ دثخَ ثُضظ٤ْٔ إ٠ُ ثُضظ٤ْٔ ث٢ٌُِ . – 2

ٝصضقذد هٞثػذ ثُ٘غخ ثُخجطز دٌَ صظ٤ْٔ ػ٠ِ فذٙ ، ٣ٌٕٝٞ ثالعض٤ؼجح ثُ٘قض٢ ٛٞ 

ثُٔشؽغ ُِ٘غخ ثُطذ٤ؼ٤ز ، إر ثٗٚ ٓغ ًٕٞ ثُطذ٤ؼز ثُٔؼِْ ثألٍٝ ُِ٘غخ ، ثالّ ثٕ ؽضء ٖٓ 

ُطذ٤ؼز ػٜ٘ج ٣ٝوضطغ ٖٓ ٓقضٞثٙ د٘وِٚ ٖٓ ٓجدر إ٠ُ ٓجدر أخشٟ ٣ضٞؽخ ثُو٤جّ ثألؽضثء ث

دذؼغ ثُضؼذ٣الس ، ٝدؼذجسر أخشٟ إٕ ثُ٘غخ ثُطذ٤ؼ٤ز صٔغَ ٗوطز أٗطالم أل٣ؾجد ٗظجّ 

 ػالهجس فؾ٤ٔز ٣ضٞطَ إ٤ُٚ ٖٓ خالٍ صط٣ٞش ثالعض٤ؼجح ثُ٘قض٢ .

ظش ثُقش٢ً ثُز١ ثعضؼِٔٚ ٛ٘جى هٞثػذ ػذر ُو٤جط ثُ٘غخ آ٤ُج ، ٓغَ ٗظجّ ثُض٘ج    

ثألؿش٣ن، ثُز١ ٣ؼٖٔ ٗغخ ؽ٤ذر ، إال إٕ ثألعج٤ُخ ث٤ُ٥ز رثس ه٤ٔز ٓقذٝدر ك٢ 

ثُ٘قش )ٌُٜٞٗج رثس دؼذ٣ٖ( ُٞؽٞد ثٗقشثكجس ٓغضٔشر ك٢ ثُذؼذ ثُغجُظ )ثُؼٔن( . ٝٝٓج 

٣ؾذس ثالشجسر إ٤ُٚ إٔ ثُضوغ٤ٔجس ثُٔضغج٣ٝز ٝثُٔؼذالس صضغْ دجُٔالُز ، ٝإٔ ثُٔؼذالس 

( أًغش أٓضجػجً 5/3)
(15)

 . 



 صكـر عراك قدوري.  د.  م.  أ                                       التنظيمية ومبادئها النحتية الفنية العناصر

 

 3122لسنة  95العدد  63
 

))َٛ إٔ ثُ٘غخ  -إٕ ثُقٌْ ثُٜ٘جة٢ ػ٠ِ ثُ٘غخ ٣ؾخ إٔ ٣ضذ٠٘ ػ٠ِ ٛزث ثُضغجيٍ :    

صؼذش ػٔج ٣شثد إٔ ٣وجٍ((. إٕ ثُٔذجُـز ك٢ ثُ٘غخ دجُضٔذ٣ذ ٝثُضو٤ِض، صؼذ ؽضءثً ٖٓ ُـز 

 ثُضؼذ٤ش دجُشٌَ ، ٝصؼذ ثُ٘غخ د٤ٖ ثُقؾّٞ ػجٓالً ٜٓٔجً ك٢ صط٣ٞش ثُشٓٞص ثُذظش٣ز

ُٞؽٞد ٤َٓ إ٠ُ ثُٔذجُـز ك٢ ثألؽضثء ثُٜٔٔز ك٢ دؼغ ثألف٤جٕ ، ٝإ٠ُ ثٛٔجٍ ثألؽضثء 

ثُو٤ِِز ثأل٤ٔٛز ، ٝسدٔج ثعضؼِٔش ثُ٘غخ ك٢ ػ٤ِٔز ثُضظ٤ْٔ ُِضٞطَ ٖٓ خالُٜج إ٠ُ 

ثُضأ٤ًذ ٝهذ صضطِخ ثُٔجدر ثعضؼٔجٍ ٗغخ ش٤ٌِز ٓؼ٤٘ز ، ًٔج ك٢ فجُز ثُٞسهز ثُٔ٘قٞصز 

ٕ صٌٕٞ ُٜج ٗغخ ثُٞسهز ٗلغٜج ك٢ ثُطذ٤ؼز كئرث ٓج دسعش ك٢ ثُقؾش ثُض٢ ال ٣ٌٖٔ أ

ثُٔٞثد ًٔج ٢ٛ ػ٤ِٚ ك٢ ثُطذ٤ؼز أٌٖٓ ثُضؼشف ػ٠ِ ػذد ٖٓ ثُذالالس ثُض٢ صش٤ش إ٠ُ 

ٗٞػ٤ز ثُ٘غخ ثُض٢ صضطِذٜج ًَ ٓجدر ػ٘ذ ثعضؼٔجُٜج ُِ٘قش. ٝدجُضج٢ُ كإٔ دسثعز ثألشٌجٍ 

صِي ثُٔٞثد ٣ؤد١ إ٠ُ ظٜٞس أشٌجٍ ثُؼؼ٣ٞز دجُشٌَ ثُز١ ٣ضالةْ ٝثُ٘غخ ثُض٢ صضطِذٜج 

ٓذجُؾ ك٤ٜج دؼغ ثُش٤ب . ٝال ٣ٌٖٔ ثالٗطالم ٖٓ ٓ٘طِن ٓؼجًظ ، ٝرُي دذِٞسر كٌشر 

ثُشٌَ ثُؼؼ١ٞ أٝالً ، ٖٝٓ عْ ٣ضْ ثخض٤جس ثُٔجدر ثُض٢ صضٌٖٔ ٖٓ ثدوجء ٓضطِذجس ثُ٘غخ 

 ثُخجص دجُلٌشر ثُٔذ٤٘ز ػ٠ِ ثُشٌَ ثُؼؼ١ٞ .

 -الحركح : -جـ 

٣ق ثُقشًز ك٢ ثُ٘قش دأٜٗج ))ثُضقل٤ض ثُذظش١ ُشٌَ عجدش ثُز١ ٣ٞسط ٣ٌٖٔ صؼش      

 شؼٞسثً شذ٤ٜج دجُشؼٞس ثُز١ صٞسعٚ فشًز فو٤و٤ز ك٢ ثُلؼجء(( .

 ٣ٌٖٔ ثُقظٍٞ ػ٠ِ ثُقشًز )ثُضقل٤ض ثُذظش١( دجُطشم ثالص٤ز:

 ػ٠ِ أٓضذثد ٓقجٝس ثألشٌجٍ ثُٔطُٞز . – 1

 ػ٠ِ أٓضذثد عطٞؿ ٓضٞث٤ُز . – 2

 ثد ٓغجس خؾ .ػ٠ِ أٓضذ – 3

 ػ٠ِ ثٓضذثد عالعَ ٗوجؽ أٝ ٓ٘جؽن صؼجد . – 4

 دجالهضشثٕ ثُش٢ٌِ ثُٔٔغَ ُِقشًز ، ٝرُي دضقو٤ن ثُقشًز ثُٞثهؼ٤ز سعٔجً ٝٗقضجً . – 5
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ص٘ش٤ؾ ثُلشثؽ )ثُوؼجء(  -إٔ ثُقشًز ك٢ ثُضظ٤ْٔ رثس ٓلؼ٤ُٖٞ دظش٤٣ٖ ، أفذٛٔج :

دجُضٌٖٔ ٖٓ ثالفغجط دق٣ٞ٤ز  ٝرُي –دجُشٌَ ثُز١ ٣ٌٖٔ ٖٓ سي٣ز ٓجال صشثٙ ثُؼ٤ٖ 

ؿ٤ش ٓٞؽٞدر ك٢ ثُٞثهغ . أٓج ثُٔلؼٍٞ ثُغج٢ٗ كٜٞ: ))إ٣ؾجد فظ أسٛق دجُٞؽٞد ك٢ 

ٝرُي دض٤ٌٖٔ ثُؼ٤ٖ ٖٓ سي٣ز ثُذؼذ ثُغجُظ )ثُؼٔن( دأًغش ٓٔج ثػضجدس ػ٤ِٚ  –ثُلؼجء 

ثُٔشعِض٤ٖ ٖٓ ثُؼ٤٘٤ٖ إ٠ُ  –رثص٢ ثُذؼذ٣ٖ  –ٝرُي دجُٔغجػذر ػ٠ِ ثهضشثٕ ثُظٞسص٤ٖ 

 ثُذٓجؽ (( .

إٕ ثٌُغ٤ش ٖٓ خظجةض ثُضؼذ٤ش ك٢ صظ٤ْٔ ٓج صضقون دو٤ٔز ثُقشًز ثُشة٤غز ك٤ٚ ،     

كجُقشًز ثُٔغضو٤ٔز ثُؼٔٞد٣ز صُٞذ ٓؤششثس صشؼش دجُوٞر ، ٝثُقشًز ثألكو٤ز صشؼش 

 دجُشثفز ٝثُغ٤ٌ٘ز ، ٝثُقشًز ثُٔضٔٞؽز أٝ ثُٔضذكوز صشؼش دجُششجهز .

قشًجس ثُٔؼذشر ، إر ك٢ ثالٌٓجٕ صظٞس فشًز ثُق٤ٞثٕ إٕ ثُطذ٤ؼز ٢ٛ ثُذ٤َُ ػٖ ثُ    

ٖٓ خالٍ شٌِٚ ٝإٕ ًجٕ عجً٘ج . كششجهز فشًز ثأل٣َ ٝعوَ ٝؽتز  –دشب ٖٓ ثُضؾش٣ذ  –

ثُل٤َ ٣ٌٖٔ إٔ صغضشق ك٢ ًَ ػؼٞ ٖٓ أػؼجةٜج . ٝك٢ ثالٌٓجٕ سي٣ز ٝفذر 

غجٕ كؼ٘ذٓج ))ثُضؼذ٤ش ثُش٢ٌِ(( أٝ ))صؼذ٤ش٣ز ثُشٌَ(( ٝٗؾذ ٛزث دغُٜٞز ك٢ ؽغْ ثألٗ

صٌٕٞ ٓؼٔٞٓٚ صضخز أؽغجٓ٘ج ٝػؼجً ٛجدؾ ثُقشًجس ، ٝػ٘ذٓج صغضغجس صضخز أؽغجٓ٘ج 

 ٝػؼجً ٓضٌغش ثُقشًجس ٌٝٛزث .

ػ٘ذ ٓشجٛذر ٓغَ ٛزٙ ثُقشًجس ك٢ ثُٔ٘قٞصز ، صضزًش ثُٔشجػش ثُض٢ صوجدِٜج ك٢ أؽغجٓ٘ج 

 كضلجػَ ٓؼٜج دٞؽذث٤ٗز .

 -الركرار : –د 

أٝك٠ دجُـشع ٖٓ ))صٌشثس(( إر ال ٣وظذ دجُضٌشثس ٛ٘ج  هذ صٌٕٞ ًِٔز ))صشجدٚ((     

ثُضٔجعَ ثُضجّ ألٕ أهٟٞ ػٞثَٓ خِن ثُٞفذر ك٢ صظ٤ْٔ ٓج ٛٞ صشجدٚ ثألؽضثء ٓغ ثٌَُ . 

 كل٢ ثُ٘ذجس ٝثُق٤ٞثٕ ٣ضٞكش صٌشثس ))ثُخظجةض ثُش٤ٌِز(( .

ٜج . كئرث صضٌٕٞ ثُظٞسر ث٤ٌُِز ُِٔ٘قٞصز ك٢ أرٛجٗ٘ج دشي٣ضٜج )ػو٤ِجً( ٖٓ ؽ٤ٔغ ؽٜجص    

ثعضشؽؼ٘ج ثألشٌجٍ ، ٝثُقشًجس ، ٝثُٔالٓظ ُِؾٜجس ثُٔخضِلز ٣ظٜش ُ٘ج صوجسدٜج ، كئٕ  

 ثُظٞسر عٞف  صٌٕٞ أًغش صذثخالً ٝأًغش ٓؼ٠٘ .
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٣ٌٖٔ ثُِؾٞء إ٠ُ ثُضٌشثس ثُقشك٢ ػ٘ذ إسثدر ثُقظٍٞ ػ٠ِ إ٣وجع ٣ؾخ صؾ٘خ    

ـ٤٤شثس ك٢ ثُقشًجس ثالٓالٍ دضـ٤٤ش فؾّٞ ثألشٌجٍ ثُٔضشجدٜز ، ٝأؽشثء دؼغ ثُض

ثُٔضشجدٜز ، ٝدضٌشثس ثُٔالٓظ ثُٔضشجدٜز ػ٠ِ عطٞؿ ٓضذج٣٘ز ك٢ ثُشٌَ ٝثُغؼز ، 

 ٣ٌٕٝٞ د٤ُِ٘ج ك٢ ٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُضٌشثس : ثُضٞثصٕ ، ٝثُ٘غخ ، ٝصق٤ٌْ ثُ٘ظش .

 

 

 الرضاد : -هـ 

ج ٛٞ ػٌظ ثُضٌشثس ٝٓغ رُي كجٕ ًغ٤شثً ٓ –إ٠ُ فذ ٓج  –٣ٌٖٔ ثُوٍٞ دإٔ ثُضؼجد      

٣ؤد١ ثُٞظ٤لز ٗلغٜج، ٓغجٍ رُي : إٕ ))ثُضأ٤ًذ(( ٣ٌٖٔ ثُضٞطَ إ٤ُٚ ٖٓ خالٍ ثُضٌشثس 

أٝ ثُضؼجد . ٝدأعضؼٔجُٜٔج ٓؼج ٣ٌٖٔ ثُضٞطَ إ٠ُ ))ثُض٘ٞع ػٖٔ ثُٞفذر(( دضٌشثس 

 ش٢ٌِ ٝفذص٤ٖ ٝٓؼجدصٜٔج دجُقؾْ .

جُٜج أصدثد ٣ٝؼّذ ثُضؼجد ))ثُو٤ٔز ثُٔطٞػز(( ك٢ ُـز ثُ٘قش ، كئرث ٓج ص٣ذ ك٢ أعضؼٔ   

 ثُقؾْ ٝإرث ٓج هَ ثعضؼٔجُٜج أصدثدس ثُذهز ٝثُشٛجكز .

ٖٓ ص٣ٌٖٞ ثُلٌشر ثالط٤ِز ٣ٌٖٔ صؼ٤٤ٖ ٓغقز شجِٓز ُِؼَٔ دٔٞؽذٜج ك٢ ثُضظ٤ْٔ     

ٝدٜزث صٌٕٞ أ٤ٔٛز ثُضؼجد ٗغذ٤ز ، كل٢ ثُضظ٤ْٔ ثُز١  –ًإٔ صض٤ٔض دجُؼخجٓز أٝ ثُظلش

ُشٌَ ثُز١ ٣ؤد١ إ٠ُ ثُضأ٤ًذ ٝال ٣قطْ ٣ضٞخ٠ ك٤ٚ ثُشٛجكز ٣ؾخ إٔ ٣غضؼَٔ ثُضؼجد دج

 –ثُٞفذر ، أٓج ك٢ ثُضظج٤ْٓ ثُض٢ صضٞخ٠ ك٤ٜج ثُؼخجٓز ، ثُض٢ ال ٌٓجٕ ُِشٛجكز ك٤ٜج 

كإٔ ال ٣ٌٖٔ ثُقلجظ ػ٠ِ ثُٞفذر إال دشقٖ ًَ ؽضء ٖٓ أؽضثء ثُضظ٤ْٔ دجُضؼجد 

إٔ صؼجَٓ ػ٠ِ ُض٤ٌٔ٘ٚ ٖٓ ثُغذجس . ًٝٔج سأ٣٘ج ٓٔج صوذّ أْٛ ٓذجدا ثُض٘ظ٤ْ ٛزٙ ال ٣ٌٖٔ 

أٜٗج هٞثػذ ٓ٘لظِز ، كئ٠ُ ؽجٗخ ثُغ٤طشر ػ٠ِ ثُؼ٘جطش : ثُغطٞؿ ٝثُخطٞؽ ٝثألُٞثٕ 

ثُٔالٓظ ٣ضٞؽخ ثُضشجدٚ ثُضجّ ك٤ٔج د٤ٜ٘ج ، ًٔج ٝؽذٗج ف٤ٌٔز ٝؽٞد ٛزٙ ثُٔذجدا ك٢ 

ثُطذ٤ؼز ، دق٤ظ ٣ٌٖٔ ثُوٍٞ : دإٔ ًَ ٓج ٣ظ٘غ ثألٗغجٕ ٣قض١ٞ ػ٠ِ ٓشجًَ ٗقض٤ز 

طذ٤ؼز صقض١ٞ فِٞالً ُضِي ثُٔشجًَ ، ٝػ٠ِ ٛزث ٣ٌٖٔ أخضضثٍ ٓؼ٠٘ ٝإٔ ًَ ثألشٌجٍ ثُ

 -ثُضظ٤ْٔ دجألدؼجد ثُغالط دٔج ٣أص٢ :
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    خالٍ ٖٓ              ٌُِضَ           ثُٞفذر                                                       دجُغطٞؿ

 ثُضٞثصٕ              ثُقؾّٞ          ثُض٘ٞع                 إ٣ؾجد ٖٓ ٗضٌٖٔ                    ثُخطٞؽ

                           ثُ٘غخ                                                                                                 ثُٔالٓظ

  ثُقشًز                                                                                                    ثُِٕٞ

 ثُضؼجد                                                                                                          

  

 -ٝدؼذجسر أخشٟ أًغش أخضظجسثً :

 . ٣ٌٖٔ إ٣ؾجد ثُٞفذر ٝثُض٘ٞع ٌُِضَ ٝثُقؾّٞ –دجُشٌَ + ٝعجةَ ثُض٘ظ٤ْ 

 -شالصاً : وسائل الرحقيق أو أسالية الصياغح :

إٕ ثألسًجٕ ثُغالعز ُغجُٞط ثُ٘قش )ثُلٌشر ، ٝثُشٌَ ٝثُظ٤جؿز( ُٜج ثُذٝس ثُْٜٔ       

ك٢ ثُؼَٔ ثالدذثػ٢ ٝط٤جؿضٜج ٣ؾخ إٔ صٌٕٞ دثةشر إدذثػ٤ز . ٝٗظشثً إ٠ُ أ٤ٔٛز ثُؼالهز 

كإٔ أعِٞح ثُظ٤جؿز ُٚ دٝس ْٜٓ ك٢  ثُٞع٤وز د٤ٖ ثُشٌَ ٝثُٔجدر ك٢ ثُؼ٤ِٔز ثالدذثػ٤ز ،

 ثُؼَٔ ثألدذثػ٢ أ٣ؼجً .

إٕ ثُخظجةض ثُض٤٘٣ٌٞز ُٔجدر ٓج ص٢ِٔ أعج٤ُذجً ط٤جؿ٤ز ٓخضِلز ُضش٤ٌِٜج ، ٝإٔ ٌَُ       

ٖٓ أعج٤ُخ ثُظ٤جؿز ثألعجع٤ز )ثُ٘قش ٝثُضش٤ٌَ دجُٔٞثد ثُِذٗز ٝثُض٣ٌٖٞ( أٌٓج٤ٗجس 

ػ٠ِ رُي كإٔ ؽذ٤ؼز ثُٔجدر صضقٌْ ك٢ ثُؼالهز  ٝصقذ٣ذثس دجُ٘غذز ُِٔٞثد ثُٔخضِلز . ٝد٘جء

د٤ٖ ثُشٌَ ٝثُظ٤جؿز دشٌَ ػجّ ، ٣ٝضقٌْ أعِٞح ثُظ٤جؿز ك٢ ٛزٙ ثُؼالهز دشٌَ 

خجص . كؼ٠ِ عذ٤َ ثُٔغجٍ : أٌٓجٕ أعضؼٔجٍ أعج٤ُخ ػَٔ ك٢ ثُض٣ٌٞ٘جس ثُخشذ٤ز ٓٔج 

فٞثٍ ٗشٟ إٔ ال٣ٌٖٔ ثُضل٤ٌش دأعضؼٔجُٜج ثؽالهجً ك٢ ثُٔ٘قٞصجس ثُخشذ٤ز . ٝك٢ ًَ ثأل

 ؽذ٤ؼز ثُٔجدر )ثُخشخ ك٢ ٛزث ثُٔغجٍ( صقذد ثألشٌجٍ ثُٔقووز دٌِضج ثُظ٤جؿض٤ٖ .

إٕ أ٤ٔٛز ثُظ٤جؿز ك٢ ثُ٘قش ًغ٤شثً ٓج ٣غجء كٜٜٔج ، إر ٣ؼّذٛج ثُذؼغ ششثً ال دذ ٓ٘ٚ     

، كإٔ أٌٖٓ صلجد٣ٜج ٌُجٕ أفغٖ ٣ٝضذغ ٛزث ثُغِٞى ٖٓ ٓلّٜٞ خجؽ٢ ُقشًز ثإلدذثع إر 

صؼِْ ثُظ٤جؿز ٣وٞد إ٠ُ ثُخ٤ذز ٝثالُضذجط ، إر إٕ ػذّ ثُٔؼشكز دجُظ٤جؿز ال إٕ صلجد١ 
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٣غذخ ػذّ ثُضٌٖٔ ٖٓ ثُٔجدر كوؾ ، دَ ٣لوذ ؽضءثًٖٓ ثُضش٤ًخ ثإلدذثػ٢، ألٕ ثُظ٤جؿز 

صؼذ ؽضءثً ٖٓ ٓؼج٤ٖٓ ثالعض٤ؼجح ثُ٘قض٢ ، ٌُٕٞ ثالعض٤ؼجح ٣ؾش١ ػٖٔ ٓؼشكز 

ز ، ٝٓغجٍ رُي : ُْ ٣ٌٖ إعض٤ؼجح د٘ج٣ز ػجٓز دجُظ٤جؿز صضٞعغ ٓغ ًَ ظجٛشر إدذثػ٤

صضٌٕٞ ٖٓ ػشش٣ٖ ؽجدوجً ٌٓٔ٘ج ، ٝإال دؼذ إٕ ٌٓ٘ش أعج٤ُخ ط٤جؿز ثُذ٘جء ٖٓ رُي ، 

 ٝػ٘ذٓج أٌٖٓ رُي أطذـ ك٢ ثألٌٓجٕ صظٞس د٘ج٣جس أػ٠ِ .

أٗ٘ج ػ٘ذ ص٣ٌٖٞ ثُشٌَ ، ٗلٌش ػٖٔ إؽجس ٓجدر ٓؼ٤٘ز ، ٝػ٘ذ ثألعض٤ؼجح ث٢ٌُِ       

ج ٓقذدٕٝ دٔؼشكض٘ج دطش٣وز صش٤ٌَ صِي ثُٔجدر . ُٜٝزث كِشدٔج ًجٗش دذث٣ز ُألشٌجٍ ٗؾذ أٗ٘

 أعِٞح ثُظ٤جؿز ُذ٣٘ج صذذأ ػٖ ؿ٤ش هظذ ٓغ دذث٣ز ثُلٌشر .

إرث ٓج ػذٗج إ٠ُ عؤكْٜ ))فش٣ز ثإلدذثع(( ٗؾذ أٗٚ ف٤غٔج ٝؽذس هِز ثُٔؼشكز      

ُٞطٍٞ إ٤ُٜج أال ٖٓ خالٍ دجُظ٤جؿز هِش ثُقش٣ز كٌش٣جً ٝٓجد٣جً . إر إٔ ثُقش٣ز ال ٣ٌٖٔ ث

ثُذس٣ز ، كذذالً ٖٓ ثُضٜشح ٜٓ٘ج ، ٣ؾخ صؼِٜٔج دؼٔن دق٤ظ صضٌٖٔ ٖٓ ثُضل٤ٌش ٖٓ 

خالُٜج ، ال ثُضل٤ٌش دضلجد٣ٜج ٝٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُٔؼشكز دضأ٠ٗ ٖٓ إػجدر دؼظ ثُق٣ٞ٤ز ك٢ 

 ثُؼ٤ِٔز ثإلدذثػ٤ز ٝال ٣ٌٖٔ إٔ صأص٢ ٖٓ ثُؼذّ.

ًٔؾشد  –، ٝٛٞ ػ٘ذٓج صظذـ ؿج٣ز دقذ رثصٜج  ٛ٘ج ٝؽٚ آخش ُغؤ كْٜ ثُظ٤جؿز     

دق٤ظ ال صؼٞد صؤد١ ٜٓٔضٜج  –إظٜجس ثُٔوذسر ػ٠ِ ثعضؼٔجٍ ثألدٝثس ٝٓؼجُؾز ثُٔٞثد 

 كضضٍٝ إدذثػ٤ضٜج .

٣ؾخ إٔ ٣ظجفخ ثُغ٤طشر ػ٠ِ أعج٤ُخ ثُظ٤جؿز صؼِْ ٤ًل٤ز ثعضؼٔجُٜج ًؾضء ٖٓ      

 ٤ُٚ أال ٖٓ خالٍ ثُضؾشدز ثُٔذجششر .صش٤ًخ ثُؼ٤ِٔز ثألدذثػ٤ز ، ٝٛزث ال ٣ٌٖٔ ثُضٞطَ إ

ػٔٞٓجً ٛ٘ج ؽشم ػذر ُٔؼجُؾز ًَ ٓجدر كجُخشخ ٣ٌٖٔ ٗقضٚ أٝ ص٣ٌٖٞ )صش٤ًذٚ( 

ٝثُٔؼذٕ ٣ٌٖٔ ص٣ٌٖٞ أٝ طذٚ أٝ ؽشهٚ ٌَُٝ ؽش٣وز هذسر ػ٠ِ ثعضـالٍ خظجةض 

 ٓخضِلز ُِٔجدر .

٤ش ٝفذر إٕ ثُقٌْ ػ٠ِ ؽٞدر ثُظ٤جؿز أٝ سدثةضٜج ٣ضؼِن دٔذٟ صٌٖٔ ثُظ٤جؿز ٖٓ ص٤غ

ثُلٌشر ٝثُشٌَ ٝثُٔجدر . ٝثٕ ؽشم ثُظ٤جؿز ثُؾ٤ذر صغٔـ دجُضؼذ٤ش ػٖٔ أؽجس 

 ثالعض٤ؼجح ثُؼو٢ِ . دق٤ظ ٣ٌٖٔ إؽشثء صؼذ٣الس فغجعز أع٘جء ٓؼجُؾز ثُٔجدر .
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إٕ دؼغ أعج٤ُخ ثُظ٤جؿز صض٤ـ ٓؾجالً أٝعغ ألفذثط ثُضـ٤٤شثس ٖٓ ؿ٤شٛج ، كل٢     

٢ أفذثٛج ثُٔ٘شجس ألصثُز هطغ ًذ٤شر ٖٓ ثُخشخ. ٗقش ثُخشخ ٛ٘ج ؽش٣وضجٕ : ٣غضؼَٔ ك

أٓج ثُطش٣وز ثُغج٤ٗز ك٤طِن ثُشٌَ ك٤ٜج دئصثُز هطغ طـ٤شر دجُضذس٣ؼ . كل٢ ثُطش٣وز 

ثأل٠ُٝ ٣ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ ثُضظٞس )ثالعض٤ؼجح( ث٢ٌُِ ُِشٌَ هذَ ثُوطغ ٝثػـ . إر إٕ 

٤٤ش ٝثعغ ؽذثً دق٤ظ ٓؾجٍ ثُضـ٤٤ش ٓقذٝد ؽذثً أٓج ك٢ ثُطش٣وز ثُغج٤ٗز ، كإٔ ٓؾجٍ ثُضـ

إٔ ثُشٌَ ٗلغٚ هذ٣ؤعش ك٢ صقو٤ن ٝؽٞد آ٢ُ ًذ٤ش ، كجُؼ٤ِٔز ك٢ ثُقجُض٤ٖ ٤ُغش ػ٤ِٔز 

د٘جء ث٤ُٜتز ٌُٜٝ٘ج ػ٤ِٔز صقش٣ش ث٤ُٜتز ثُٔضظٞسر دثخَ ثٌُضِز ػٖ ؽش٣ن ُوطغ ك٢ 

ثُخشخ
(16)

 . 

 

 -ًرائج الثحس:

ق أٗٞثع ثُ٘قش ثُضش٢ِ٤ٌ ، ُوذ ص٘جُٝ٘ج دشٌَ ػجّ ًَ ثُؼ٘جطش ثُل٤٘ز ثُض٢ صشٌَ ٓخضِ    

ٝٓج صٔضِي ٛزٙ ثُؼ٘جطش ٖٓ ٤ٔٓضثس ٣ٌٖٔ ُِل٘جٕ إٔ ٣ؾغذ أكٌجسٙ ٝٓشجػشٙ ٝٓشجػش 

 -ثألخش٣ٖ إ٠ُ ؽجٗخ ٓخضِق ظٞثٛش ثُق٤جر ٝٛزٙ ثُؼ٘جطش ٢ٛ :

 ثُلٌشر ثُ٘قض٤ز أٝ ٓقضٟٞ ثُٔٞػٞع . – 1

، ثُِٔٔظ ، ثُشٌَ أٝ ثُضظ٤ْٔ دجالدؼجد ثُغالط ٣ٝضلشع إ٠ُ ثُغطٞؿ ، ثُخطٞؽ  – 2

 -ثُِٕٞ ، ثٌُضَ ٝثُلشثؿجس ، ثُٞفذر ٝثُض٘ٞع ، ٓذجدا ثُض٘ظ٤ْ :

 -ٝٓذجدا ثُض٘ظ٤ْ ٣ضٌٕٞ ٖٓ :

 ثُضؼجد  –ثُضٌشثس  –ثُقشًز  –ثُ٘غخ  –ثُضٞثصٕ      

 عجةَ ثُضقو٤ن أٝ أعج٤ُخ ثُظ٤جؿز ٝ – 3
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