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 الطائي يهنذ مشحر عبج السشعم دمحم

 تخبية نيشهى ل العامة سجيخيةال
Monther0770@gmil.com 

 
 5/4/0100تاريخ قبهل الشذخ:          01/2/0100تاريخ تقجيم البحث للسجلة:   
 

    :السلخز
تذكيالتيا الدخخؼية العجيج مغ صػر  صيمة الحاممة ضسغشػف التأريخية األدظ مغ الفبأاالر 

وىي بحلظ اسمػب زخخفي يصمق  الػججاف السراغة مغ قبل الفشاف الحخفي في عالسشا االسالمي,
عمى التراميع اليشجسية الجؾيقة والشقػش الشباتية السبدصة التجخيجية ذات االلتػاءات الستقاشعة 

يب وصشاعة القاشاني وحياكة الدجاد والشحت ىحه الشقػش في التحى دتعسلوت والستػازنة والستكخرة,
في بالد  الخالفة االمػية ازدىار  ابافىحا الفغ اوج عطستو وازدىاره ,وبمغ الخ00والحفخ والتشديل

 عبخالى بمجاف اخخى  فطيخ بحلظ صشاع ميخة بخعػا في ىحا السجاؿ واستصاعػا اف يشقمػه الذاـ 
اوربا ودوؿ اخخى كثيخة, وندتصيع اف نالحع في وقتشا  ىنتاجاتيع الستسيدة والستقشة حتى وصمت ال

ا باعساليع الفشية مابيغ الساضي اعساؿ فشاني سػريا التذكيمييغ الحيغ استصاعػا اف يخبصػ الحالي 
 . محافطة مشيع عمى التخاث العخبي االسالمي االصيلوالحاضخ 

ـــــــــــــة الشباتيػػػػػػػػػػػػػةزالتػريقه, الدخخفػػػػػػػػػػػػػة اليشجسػػػػػػػػػػػػػية,  : االرابدػػػػػػػػػػػػػظ, الدخخفػػػػػػػػػػػػػةالكلســـــــــــــا  الس تا ي
 الدخخفة الكتابية, االفخيدزالدنجيله, البخوكار, القاشاني.

 
Handicraft decorations (arabesque)-past,present and future-Syria as 

amodel 

Munther Abdul-Moneim Muhammad Yunus Al-Taie 

General Directorate of Nineveh Education 

Monther0770@gmil.com 

 

Abstract: 

    Arabesque is on of the authentic historical arts that bear among its 

decorative collections many images of conscience by the artisan artist in 

our Islamic world ,and thus it is a decorative style called delicate 
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geometric designs and simple abstract plant inscriptions with intersecting 

,balanced and repeated twists, and these inscriptions are used in gilding 

,making ceramics and weaving carpets .Sculpture, engraving and 

trail..etc.,and this art reached the apogee of its greatness and prosperity 

during the period of prosperity of the Umayyad Caliphate in the Levant 

,thus skilled craftsmen emerged who excelled in this field and were able 

to transfer it to other countries through their distinguished and elaborate 

products until it reached Uriya and many other countries, and you can 

notice in our time the works of artists Syria plastic artists who were able 

to link their artworks between the past and the present, a conservative one 

Including them on the authentic Arab Islamic heritage. 

keywords: arabessque, tawriiq, calligraphy decoration, frieze(ginger), 

brocade, faience. 

 السقجمة:
كمسة ارابدظ ليا اكثخ مغ معشى وفق التحميالت السعاصخة , وليا اكثخ مغ داللة حدب  -1

الطخوؼ التاريخية التي مخت بيا والتي شغمت العجيج مغ الباحثيغ ليذ عمى مدتػى العالع 
االسالمي فحدب بل تعجى ذلظ الى العالع الغخبي الحي اىتع بيحا الفغ الحي اثخ ولعقػد شػيمة 

غخبية , حيث اشمق الفشانػف االوربيػف كمسة ارابدظ عمى اية تكػيشات زخخؼية تتذابظ في الفشػف ال
فييا العشاصخ حتى ولػ كانت غيخ اسالمية , بحيث يشتج مشيا ما يذبو ماابجعو الفشانػف 
العخب,وىػ يعتسج عمى رشاقة الخط العخبي ,واستخجاـ وحجات مغ الشباتات واالزىار واالغراف 

انقة ومستجة ىشجسية غاية في الخوعة... وحخص االنداف مشح عرػر ما قبل في تكػيشات متع
تغصية الحجخ  عغ شخيقبديط بالدخارؼ السختمفة , التاريخ عمى تدييغ الكيف والكػخ والبيت ال

ومغ ثع محاولتو تدييغ ىحه الصبقة الجرية برػر  الحي شيج بو الكػخ بصبقة مغ الجز,
ات والتقاليج والحياة االجتساعية التي يعيذيا...ىحا الفغ تالق وزخارؼ محفػرة تشصمق مغ العاد

برػر مغ االبجاعات التي تتػالى عبخ قخوف شػيمة وعمى امتجاد رقعة واسعة مغ العالع تشػعت 
شعػبيا لغة وعادات وتقاليج حيث جخت عسمية احتكاؾ وتداوج مع فشػف ىحه السشاشق بعج 

د بانفتاحو وتحاوره مع الحزارات االخخى حيث تاثخ الفشاف انزػائيا تحت راية االسالـ الحي تسي
في العالع االسالمي باالساليب الفشية التي كانت مددىخة في بالد الذاـ ومرخ وبالد مابيغ 
الشيخيغ وبيدنصة وافخغيا في قالب متجانذ متشاسق لمخخوج بيحا الفغ الفخيج بابعاده وؾيسو الخوحية 

ليب الفشية التي ضيخت في العالع االسالمي كانت تتصػر بتصػر والجسالية, والسجارس واالسا
 العرػر وتتاثخ باالحجاث الدياسية واالجتساعية.

االرابدظ فغ تاريخي عخيق حسل مع تذكيالتو الدخخؼية العجيج مغ صػر الػججاف  -2
لتي السختمفة التي كاف يرػغيا الفشاف الحخفي في عالسشا االسالمي معبخا عغ احاسيذ االبجاع ا

زخارؼ شسمت تراميع ىشجسية دؾيقة ونقػش نباتية تع  فيكاف يحاوؿ اف يشقميا لشا عبخ الدمغ 
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تذكيميا في صػر شتى مغ الشقػش مثل التحىيب وصشاعة القاشاني وحياكة الدجاد 
والشحت والحفخ والتشديل ومجاالت فشية اخخى تدتخجـ في العسارة وعمى  والسجررات السعسارية,

الخغع مغ عجـ فيع الرشاع في اوربا السخار السعاني عمى والسعادف والخذب وغيخىا  ... و ؼ الخد 
الدخخؼية وكتابات الخط العخبي , فقج تعػدوا عمييا بذكل تجريجي ,وىحا االنجحاب الى الكتابات 

دوف  العخبية اجبخ االوربييغ عمى نقل بعس العبارات العخبية في كثيخ مغ االحياف نقال صادقا,
اف يعخفػا ما تحسمو تمظ العبارات مغ السعاني بيجؼ استعساليا كشساذج زخخؼية لتدييغ السشتجات 

القخف  فيلبشجؾية شيجت اعساليا الفشية السختمفة , وتتحجث السرادر التاريخية عغ اف مجنًا مثل ا
لفزة , الخامذ عذخ مػجة مغ التقميج لمتحف االسالمية ,السيسا الشساذج الشحاسية السكفتة با

وتدايج االىتساـ باالساليب الدخخؼية االسالمية واستخجاـ الخونق الدخخفي في التحف وحخؼ 
شػف الكتاب وغيخىا, التصخيد والحياكة والسذغػالت الفزية والشحاسية والحمي وادوات الديشة وف

ربا , حيث صقمية فاف اسبانيا لعبت دورا ىاما في نقل العشاصخ الفشية االسالمية الى او  فزال عغ
 ازدىخت الفشػف االسالمية ازدىارا كبيخا تحت رعاية مدمسي االنجلذ ... اذ حسل التجار
االيصاليػف العجيج مغ البزائع االسالمية الى اوربا والتي كانت تذسل التحف الشحاسية 
 والسخصػشات االسالمية واالواني الخدؼية والسشدػجات الحخيخية التي كانت تحسل جسيعيا العجيج

 .سختمفة مغ ىشجسية ونباتية وغيخىامغ االساليب الدخخؼية ال
 ييجؼ البحث الى: اىجاف البحث

التعخؼ عمى  عبخ خفة زاالرابدظه ومفاـيسيا الفشية,التعخؼ عمى البجايات االولى لمدخ -
 السعشى التقميجي لكمسة ارابدظ في الفغ االسالمي.

 مجى تاثخو  وحتى الػقت الحاضخ فغ االرابدظ مغ بجاية القخف العذخيغ التعخؼ عمى -
 زاالرابدظه والعسارة االسالمية. الدخخفةب الغخب ومشيع اليػناف والخوماف

 االرابدظ مدتؿبال. ماسيرل اليو التعخؼ عمى -
 وانساشيا ومجارسيا. بجايات الدخخفة في سػريا خرائريا,التعخؼ عمى  -
التعخؼ عمى الحخؼ اليجوية ومجى استخجاـ الدخخفة زاالرابدظ ه فييا في دولة سػريا  -

 صشاعيا  بالحخؼ الحجيثة. ومجى تاثخ
التعخؼ عمى اىع التذكيمييغ الدػرييغ و مايقػمػف بو مغ ربط مابيغ التخاث واالرابدظ  -

  في اعساليع الفشية.
 االرابدك لغة :

سدتيجؼ او السشذػد ولألربة الحاجة السذتياة مرجاقا لقػلو األرب بفتحتيغ جسع مآرب الصمب ال
 ه1زولي األربةهأتعالىزغيخ 
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,فيػ شخاز زخخفي ابتجعو والعخبدةعخؼ بانو الخقر والتػشيح والتػريق  :االرابدك اصطال ا  
ى كثيخ مغ العخب بخرائز ومسيدات نػعية شاعت في الفشػف االسالمية ثع انتقمت مشيا ال

 ه2زاالسباف الحيغ مازالػا يصمقػف عمييا كمسة عخبية خالرة تدسى بالتػريق السيساالغخبية و الفشػف 
نسط زخخفي يصمق عمى التراميع اليشجسية الجؾيقة والشقػش الشباتية السبدصة  بانوويعخفو البا ث:

التجخيجية ذات االلتػاءات الستقاشعة والستكخرة والستػازنة وتدتخجـ ىحه الشقػش في التحىيب 
   .وصشاعة القاشاني وحياكة الدجاد والسجررات السعسارية والشحت والحفخ والتشديل

 
 :با ث مشياماربعة  ضست محاور البحث:
 )االرابدك في الساضي وبجاية ظيهره(السبحث االول:

 االرابدك في العالم االسالمي: 
حخص االنداف مشح عرػر ما قبل التاريخ عمى تدييغ كيفو وكػخو وبيتو البديط بالدخارؼ       

السختمفة وقج ضل ىحا الحخص مالزما لو عبخ العرػر واف اختمفت وسائل الدخخفة وادواتيا فقج 
راى اف يقػـ بتغصية الحجخ الحي شيج بو كػخو بصبقة مغ الجز ثع راى اف يدخخؼ ىحه الصبقة 

رية برػر وزخارؼ محفػرة ليا عالقة بحياتو االجتساعية وشقػسو ومعتقجاتو الجيشية, وقجمت الج
لشا نتائج التشقيب االثخي في سػريا وغيخىا مغ بمجاف السذخؽ العخبي واالسالمي دالئل 

ؽ.ـ الى الجشػب  ه5900-6400واضحة,تعبخ عسا ذىبشا اليو مغ قػؿ فسغ مػقع تل بقخصز
مغ مجيشة ديخ الدور الدػرية,تع العثػر عمى مجسػعة مغ ججراف ومشازؿ القخية قج شميت بالمػف 
االبيس وزوقت باشكاؿ شيػر كبيخة بمػف احسخ وعثخ عمى دمى االنداف والحيػاف والتسائع 

ذفت ؽ.ـ في شساؿ الجديخة الدػرية اكت ه4500-5500السدخخفة بخصػط ىشجسية,ومغ تل حمفز
والستعجدة االشكاؿ واالحجاـ زجخار  مجسػعة كبيخة مغ االواني الفخارية الجسيمة الستقشة الرشع,

ه,حيث يالحع استعساؿ البشي الغامق واالسػد واالحسخ والبختقالي في 00وقسعات وصحػف وقجور
ية بخاقة وغالبا مارسست ىحه الدخارؼ بم رسع الدخارؼ الستشػعة, ػنيغ والتي وكانت ىحه االلػاف زـا

تسيدت باشكاؿ ىشجسية مشيا الخصػط الستعخجة والسدتؿيسة والسشكدخةزالسعيشات والسثمثات 
الدخخؼية  العشاصخ والسخبعاته,ومغ بيغ االشكاؿ اليشجسية مايدسى "الرجفة السفتػحة".ومغ اىع

 .ه3ز نجج االشكاؿ الحيػانية وجسجسة الثػر التي كانت ترػر بالذكل الصبيعي والتجخيجي
 فن الدخخفة بشيتو ومشطلقاتو ال كخية االسالمية:

مع ضيػر االسالـ ضيخ تحػؿ في الفشػف الججارية السشتذخة في السباني الجيشية والسباني       
واخحت ىحه الفشػف تبتعج بالتجرج عغ محاكاتيا لمصبيعة بذكميا السباشخ كسا كانت قبل  االخخى,

والبيدنصيشييغ وبعج قخف تحجد ىحا التحػؿ واخحت ىحه الفشػف االسالـ عشج اليػناف والخوماف 
الججارية شخريتيا الججيجة الستسثمة بفغ الدخخفة  وبحلظ اصبحت الدخخفة ىي السػضػع بعج اف 
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كانت عمى ىامذو ومحرػرة باالشارات السحيصة بالخسػـ التي تحاكي الػاقع مباشخة ,وقج انتذخ 
ى جسيع خامات الفشػف التصبيؿية مغ  صفحات السراحف فغ الدخخفة الى جانب الججراف عم

 .ه4زالواني والدجاد واثاث البيػت الخوالكتب وا
  :استلياما  فن الدخخفة من الطبيعة

فغ الدخخفة ىػ فغ تجخيجي السطيخ لكشو بالحؿيقة يحاكي الصبيعة مغ زاوية ججيجة        
ومشدجسة مع نطخة االسالـ لمػجػد ,فيػ فغ يبحث عغ روح السػجػدات بجال مغ مادياتيا ويبحث 

 بخالؼعغ حخكتيا الستسثمة بايقاعاتيا بجال مغ ثباتيا السحجد باشكاليا الغالؼية الطاىخة وذلظ 
و اليػناف ؾبال اذ عسجوا الى تثبيت االشكاؿ واعصائيا القجسية واف كل ماىػ مػجػد في ماسعى الي

جه وال تقاشع بيغ العالع الشدبي غيخ مقجس عشج االسالـ وبالتالي غيخ ثابت فالثبات لمسصمق هلل وح
يا ػصفاٍف لحلظ عمى كل السػجػدات بوعشج االسالـ كل ما ىػ ندبي ىػ ف ,ه5زالسصمق والشدبي

خغع عمى البية اف تكػف متحخكة باستسخار ونتبيغ مغ ذلظ اف الفغ االسالمي يحاكي الصبيعة ند
 كػنو فشا تجخيجيا اال انو يحاكييا في مشيجية بشيتيا وندتجؿ عمى ذلظ بسا يمي:مغ 

أوال: اف نسػ جدع كائغ ما انسا ىػ في االسالـ تخاكع لخمق مدتسخ مػجػد في البعج الدمشي ,وىػ 
 عبارة عغ صػر الجداـ متذابيو بعس الذيء تتخاكع قخب بعزيا البعس فتذكل ايقاعا.بالتالي 

ثانيا: يتع تكػيغ اي جدع في الػجػد سػاء كاف شجخة او ورقة مغ اوراقيا,او حذخة ببشية ذات 
 ه 1زالمػحة  ه6زـيكمية مخئية مغ عشاصخ متذابية وفي الصبيعة امثمة كثيخة عمى ذلظ

 :االتيشتج مسا سبق ندت
 اف الفشاف السدمع يحاكي الصبيعة والكائشات فييا بػضعيا العاـ. -1
انو يحاكي فييا جساليا الكامغ اي اف كل االجداـ واالشكاؿ السخئية ببشائيا الغالفي والطاىخ  -2

الػاقع بطاىخه بل  الفشية ولحلظ الدبب لع يحاؾ قج شكل بالشدبة لمفشاف مرجرا الستمياماتو
جية التاليف االيقاعي التي بيا تقـػ محتػيات االجداـ واالشكاؿ ويبحث كاف يدتميع مشو مشي

 عغ كيؽية تكػيشيا مغ حيث نطاـ بشائيا .
 السعشى التقليجي لكلسة االرابدك في ال ن االسالمي:

ة يخجع الفزل الى الفشانيغ السدمسيغ الحيغ اكتذفػا االرابدظ وارادوا تقجيع صبغة جسالية قادر       
ة التي جدجىا االسالـ الى الػحجانية وجعل كل اختالؼ نخاه التعبيخ عغ االىجاؼ الخئيدعمى 

وىػ التػحيج واصبحت االمػر الحدية  ويمو حتى يشدجع مع السبجا االساسضاىخيا يسكغ اف يتع تا
والتي تبجو متشاقزة في ضاىخىا تخد الى القػة السػجػدة خمف االشياء والتي جعمت السحخؾ كافة 

وؿ ىػ االساس وكحلظ ىي حالة الخط الالنيائي الحي يػصمشا الى السصمق وىكحا نخى الجساؿ اال
وقج نخى ما ىػ ابعج اذا حاولشا اكتذاؼ السعاني الباششية وحخكة  الحدي الطاىخ وندتستع بو,
ويدتقي الفشاف مغ الصبيعة عشاصخه االولى ثع يشزع الخياؿ الى  الصبيعة والسػجػدات االخخى,
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داس بالتشاسب اليشجسي ليتكػف الذكل الدخخفي ,وقج اراد آخخوف مشيا صيغة ىشجسية تبجا االح
مغ اشكاؿ ىشجسية كالسخبع والسثمث والسخسذ ثع تتزاعف وتتذابظ لكي يدتخخج مشيا االشكاؿ 
التي الحرخ ليا مغ زالخط العخبيه,وقج نرل الى تكامل الشديج اذا اضفشا اليو مداحات مختمفة 

االحجار واالصباغ او التشديل الخذبي او السعجني فاف ىحه االشكاؿ تاخح معشى متسيدا  ممػنة مغ
ضسغ نطاـ لػني رائع وضسغ تشاسق متجرج فتخفع العسل الفشي الى مدتػى االبجاع الحي تجعسو 
الؿيع القجسية ,واصبحت الكمسة تجؿ عمى صياغة فشية يشطع الفشاف االشكاؿ فييا حتى تعبخ عغ 

عيشةه نخاىا في الصبيعة وندتعيغ حتى نقجـ االشكاؿ التي تخى عمى الخط الستحخؾ زججلية م
السدتسخ في حخكتو والتي تدعى الى التػفيق بيغ عالسيغ يعير فييسا االندافزعالع الحذ ه 
وزعالع السصمقه ويخفس التفخقة السرصشعة بيشيسا , ومغ ىشا يتػضح شخيقة الػصػؿ الى 

تجرج والجساؿ ىػ مثل اعمى زىشجسي رياضي عقالنيه لو عالقتو الخاصة السصمق والى الجساؿ بال
اذ يقػؿ:زاف  زاحياء عمػـ الجيغ ه :وندتصيع االستذياد بكمسات الغدالي في كتابو بسا ىػ ندبي,

سجركة بعيغ الجساؿ يشقدع الى جساؿ الرػرة الطاىخة السجركة بعيغ الخاس والى جساؿ الرػرة ال
 .ه7زالقمب ونػر البريخةه

الخاحة التي تعصييا لو مغ يخيج الػقػؼ  في ىكحا ندتصيع اف نجرؾ زاىسية الجساؿ الحديه      
يحذ بو حيغ قاؿ:زاف  عشج ماىػ حدي وىحا يذابو الى حج بعيج ما كاف الفشاف الفخندي ماتيذ

الفغ يجب اف يكػف لمعامل السجيج عزميا مثل السقعج السخيح بعج التعبه, ولمفغ ميسات اخخى 
الجػانب  اتتجاوز ىحا الجور وذلظ حيغ رسع الفشانػف  العخب والسدمسػف رسػـ السشسشسات وعكدػ 

الفشاف زيحيى بغ محسػد عشج  السيسانت مالئسة لمكتب التي رسست و التعبيخية واالندانية التي كا
وقجـ في ىحه الخسػـ مفيػما ججيجا لالرابدظ يالئع  الحي رسع كتاب زمقامات الحخيخيه الػاسصيه

 اليجؼ الحي سعى لو ,ويسكغ اف ندػؽ مثال عمى ذلظ مارسسو في لػحتو زقافمة الجساؿه
الجساؿ والسذيج نسػذج عمى حدغ استخجاـ العالقات المػنية والخصية وفييا الحخكة في ارجل أك

عبارة عغ قافمة جساؿ يسكغ رسسيا ببداشة لكغ زالػاسصيهحػؿ السذيج الى عسل فشي ىاـ حيغ 
قجـ العالقات بيغ السداحات الستجرجة االضاءة ولػف السداحات بألػاف فاتحة متقاربة مػزعة 
 ببخاعة بحيث جعل العيغ تشتقل تمقائيا مغ جسل آلخخ بحخكة واضحة الجاللة ,واعتسج
زالػاسصيهعمى االضاءة الجاخمية لمجساؿ السشبثقة مغ داخل االشكاؿ واضاؼ الييا حخكة خارجية 
تتجمى في تذابظ رؤوس الجساؿ وارجميا وتجاخميا بججلية وتشطيع االلػاف وتجاخميا والسداحات 
الزػئية التي تذكل حخكة خاصة, وىحا يجؿ عمى غشى التخاث االسالمي وعجد االشكاؿ التي 

سات الفارسية واليشجية ا وذلظ حيغ نجرس االرابدظ في الدخخفة والعسارة او في رسـػ السشسشقجمي
 .ه8زوالتخكية
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 لمدخخفة االسالمية مفاـيع فشية عجة::      الس يهم ال شي للدخخفة االسالمية
الدخخفة االسالمية ىي خصػط ايجابية تتجاخل مع الفخاغات الدمبية تجاخال تكامميا في جدع  -1

تذبيا بالخصػط واف وججت زخارؼ اسالمية  واحج:ولخبسا سسيت الدخخفة اليشجسية بػ زالخيطه
والفخاغ في الدخخفة  ,خصػط فيي ليدت االصل بل فخع مشياتتعامل مع السداحات دوف ال

االسالمية مسكغ اف يكػف ىػائيازاي يسخ مغ خاللو اليػاءهكقصعة نحاس مخخمة مثال او 
كأف تطيخ السداحات الفخاغية الدمبية بانيا ىػائية ولكشيا في الحؿيقة ىي ىػائيا بااليحاء,اي 

مادة صمبة وىحه تتحقق بالسعالجة الفشية لمدخخفة كالشقر عمى الحجخ مثال او عمى قصعة 
 .ه9زنحاس

اف التشفيح لعسل زخخفة اسالمية ما انسا يتع بعسمية زالتفخيغه ,التفخيغ لمعسل الدخخفي وليذ  -2
الخسع الدمبي وشخح ذلظ انو اذا اخحنا ورقة وحجدنا عمييا شكال مغ اشكاؿ الدخخفة رسسو اي 

عشجنا خصػط ايجابية ذات سساكة ومداحات  االسالمية زخخفة ىشجسية مثال فانو سيطيخ
سمبية فالخصػط االيجابية ىي الدخخفة السخاد اضيارىا اما السداحات الدمبية السحاشة 

الذكل السدخخؼ اال  مداعجا لالضيار وال يكتسلدورا معب بالخصػط فيي الفخاغ الحي ي
,مغ ىشا ناتي الى حؿيقة السفيػـ الثاني لمدخخفة االسالمية وىي اف عسمية ه10زباالثشيغ معا

 .الدخخفة تتع بعسمية زالتفخيغه
اليشجسية والشباتية والكتابية ,ىي زخارؼ تجخيجية:  ىا الثالثة:والدخارؼ االسالمية بصخز  -3

فاليشجسية والكتابية ىي مجخدة بصبيعة حاليا اما الدخخفة الشباتية فيي خالية مغ التجديج عغ 
شكاؿ السالمية ىي خالية مغ التجديج لألاشكاؿ الشباتات الصبيعية وعسػما فاف الدخخفة ا

لعقيجة االسالمية ثع ىي مبدصة ومحخفة يتع معالجتيا بذكل ترمح لعسل وحجة ااآلدمية وفق 
 .ه11ززايقاعه اآلدمية تتكخر باستسخار ليشتج عشيا السداحات السدخخفةزخخفة 

ة تتكخر باستسخار مشتطع: ويحاوؿ السدخخؼ تكخارىا ياف السداحة السدخخفة اذًا ليا وحجة زخخؼ -4
دوف تخؾ اي جدء مغ ىحه السداحة خالية مشيا فيي عسل مدتسخ ال يشتيي وكمسا تشتيي 

 .ه12زوىكحا دوف تػقفحمقة تبجأ حمقة ججيجة مساثمة 
وبسا اف الدخخفة االسالمية ىي عسل مدتسخ دوف تػقف فيي بالتالي حتسا ال تتقبل االشار  -5

وال يسكغ اف تحجد بو فاف وججت الدخخفة ضسغ اشار ؼيكػف معشى ذلظ انشا قج قصعشا جدءا 
يحجىا جوؿ التي يشبغي وضع اشار وج زالدناجيله باستثشاء االفاريد ,ه13زمشيا لشطيخه لمخائي

 ه6المػحةز مغ االعمى واالسفل والسحيط
والدخارؼ االسالمية لسدصح صمب يػىسشا باف السدصح الثقيل الػزف قج تحػؿ الى مدصح  -6

خؽيف شفاؼ يختخقو اليػاء والشػر ,والشػر عشرخ ميع في اضيار الجسالية عشج السدمسيغ , 
لخالي مغ الدخخفة ىػ اثقل وزنا مغ واذا اخحنا مخبعيغ متداوييغ فانو يطيخ لشا اف السخبع ا
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السخبع الثاني السدخخؼ,وىكحا وبفزل الدخخفة تحػلت حػائط العسارة االسالمية الى 
مدصحات خؽيفة الػزف تتشفذ مغ فخاغات زخخؼياتيا متحخكة كأنيا ستختفع عغ االرض 

 .ه14زقميال
فؿيا عمى الدصح اف لمدخخفة االسالمية مشطػرا ىػ غيخ السشطػر الحجيث: فيػ مشتذخ ا -7

السدخخؼ كانتذار نػر الذسذ في جسيع الجيات وال يشصمق مغ نقصة واحجة كسا في 
السشطػر الحجيث كسا يفخؽ ابعادىا حجع الذكل السدخخؼ بالشدبة لحجع غيخه فالدخخفة 
اليشجسية الشجسية مثال تتكػف مغ نجػـ كبيخة ونجػـ صغيخة وذلظ حدب بعجىا او قخبيا مغ 

 .ه15زنو يدبح في فزاء سساوي عسيقالسذاىج وكأ
اما الكتابة العخبية وىي الشػع الثالث مغ الدخخفة االسالمية ,فانيا تتعامل تمقائيا مع الخصػط 
االيجابية في السداحات الدمبية ويشصبق عمييا زالتفخيغه الحي سبق وذكخناه فاف اي كتابة خصية 

احات سمبية محاشة بيا وىي الفخاغ ايجابية وىي االحخؼ ,ومد عمى مدصح ما تػجج خصػشا
 .ه16ز,وبانجماجيا ببعزيا البعس تطيخ لشا الكمسات واضحة

  
 الدمن والحخكة في الدخخفة:

اف عامل الدمغ الحي يعبخ عشو الخط الرادر عغ نقصة متػالية والحي يعػد الى الشقصة      
اذا كاف مدار الدمغ حخا كػنيا فاف ىحا الخط يذكل الجائخة الكػنية واذا استسخ مدتؿيسا  يانفد

خارج دائخة الكػف فانو يعبخ عغ الدمغ السجخد وعغ السكاف واالنداف وفي عالع الػاقع تتحخؾ 
السدتؿيسات السعبخة عغ الػجػد ضسغ حجود الجوائخ الكػنية لتذكل بتقاشعيا مداحات تبجا فػؽ 

ة لتربح كػنية او تبجا رياضية لتربح ديشية وىي تشتج عغ تقاشع االشكاؿ االساسية مجخد
السثمث والسخبع التي تذكل نجػما سجاسية اوثسانية تعبخ عغ كػنية زمانية تشصمق مغ نقصة مخكدية 
سخمجية لتذع وميزا معبخة عغ حخكة ىي الدماف الػجػدي وىكحا يشتقل الخط مغ السجخد الى 

وجسيع مختدسات العسارة الجيشية السأذف والؿباب تتجمى  سا تحخؾ ضسغ دائخة الكػف,الكػني شال
ىحه الحخكية التي تدببيا جاذبية السبجأ والسشتيي فثسة انتقاؿ واضح مغ السخبع الى السثسغ ثع الى 
الجائخة وبالعكذ ىي مغ االرضي الى الكػني كجاللة عمى العبادة والرالة او مغ الكػني الى 

ضي كجاللة عمى العشاية االليية ,وىحا االنتقاؿ مغ الجدئي الى الكمي ومغ الشدبي الى االر 
السصمق يتجمى في مداقط السآذف السؤلفة مغ قاعجة مخبعة ىي الرػمعة ومغ بجف مثسغ ىي 
السشارة ومغ ؾبة نرف كخوية يعمػىا الجامػر الشحاسي السؤلف مغ ثالث كخات وىالؿ ىي رمػز 

لعالع الفخندي اوستاش دولػره شجيج االىتساـ بالدخخفة االسالمية التي فاجأتو وكاف ا الدساء,
بخوعتيا وتشػعيا في قرخ العطع بجمذق الحي اصبح مقخا لػرشة تخميع ودراسة فحرخ الدخارؼ 
الفشية ونقميا الى االشياء العرخية مغ لػحات او اثاث اوبشاء حجيث وانتذخت دراستو حػؿ 
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مارغخيت اضافة لحلظ كانت  لسعيج الفخندي وفي مجالت فخندية وامخيكية,الدخخفة في حػليات ا
السػسعة عغ الفديفداء في الجامع االمػي ,الدخارؼ والسذاىج الصبيعية  فاف بخشيع تقػـ بجراستيا

ولقج نذخت بحثيا السػسع في كتاب كخزويل الكبيخ وؼيو ابانت جحور ىحه الدخارؼ واكجت انيا 
 .ه17زصشاعة محمية محزة

وعشجما ابتجا ايكػشار بتخميع السباني االثخية مكمفا مغ مرمحة االثار وبخاصة ؾبة        
بيسارستاف نػر الجيغ في دمذق وجامع قمعة صالح الجيغ في محافطة الالذؾية ابتجا بجراسة 

مي عالقات مداقط السقخنرات ومداقط االفاريد مع التكػيغ الخياضي الكػني وعسمية االنتقاؿ الك
واالنتقاؿ مغ السخبع الى السثسغ ثع الى الجائخة او الكخة في الشطاـ الفخاغي او  ,ه18زالى الجدئي

 ه 2رات .زالمػحةنطاـ السقخن االنتقاؿ مغ انراؼ ىحه االشكاؿ في
الجيغ  ياما بػركارت فقج تػسع بالحجيث عغ وحجة الػجػد التي عخضيا الذيخ االكبخ محي     

بغ عخبي االنجلدي في فرػص الحكع متشقال مغ وحجة السػجػد الى وحجة الػجػد ثع الى وحجة 
الػحجة في الشطاـ الفزائي الحق والحؿيقة فيخى اف الفشاف السدخخؼ يعبخ بااليقاع اليشجسي عغ 

, والطل الف الطل تابع عزػي لمشػر الشػر عبخ ر الحي يحجد وجػد االشياءويعبخ عغ الشػ 
ويتجمى ذلظ في االشعاع الحي يػلجه برخيا التذكيل التخاكسي لفرػص وخاليا السقخنرات,ليذ 

الفشاف التعبيخ عغ الشػر مغ تعبيخ بميغ عغ هللا اال بالشػر "هللا نػر الدساوات واالرض.."ويحاوؿ 
ليذ بالمػف الحىبي او االبيس او الفزي فقط بل ايزا بالتذكيالت السعسارية والدخخؼية 
االشعاعية الػىاجة او الػميزية التي ترجر عغ الشقصة الدخمجية او عغ الجائخة السعبخة عغ 

و تبجو في االشكاؿ الكػف والػجػد ثع في االشكاؿ الستبمػرة التي تبجو مجدجة في السقخنرات ا
 عغ شخيق بيزاء وضالليا الدػداء اوالسزمعات ال عغ شخيقسدصحة وفييا يبجو التبمػر ال

االلػاف الستزادة السػزعة في انحاء الشديج الدخخفي خالقة نػعا مغ الحخكة الػميزية اليادئة 
, ه19زالدخخؼية السعساريةعغ الحخكة في السداحات  االلػاف الستزادة سبيال لمتعبيخ وكثيخا ماكانت

 (بسشصق وحجاني فيػ يقػؿ هوتشطيخ ولقج تػسع سيج حديغ نرخ في تػصيف الترسيع الدخخفي 
اف الدخخفة او الخقر تعكذ العالع الخوحي عمى العالع الحدي ليذ عمى شكل ايقػنات بل مغ 

 .ه20زاليشجسة والتشاسب يتجمى في الدخخفة التي تعكذ العػالع العميا مباشخةه
وفي الخقر الشباتي السدتسج مغ الصبيعة السػحجة ىشاؾ ميل الى ارضاء الحوؽ الحاتي سػاء       
التحوؽ وىحا  فيرج مذتخؾ يداعج الحكخيات الصبيعية يتحجد ق عبخاذ  الة االبجاع او التمقي,في ح

ـيغل يخى يحكخنا بشطخية عسانػيل كانط الجسالية التي تعتسج عمى الصبيعة وليذ عمى الفغ ولكغ 
ا الف ىحه ال يمعب دورا فشيا اساس ثسخةه ورقة , اف الجساؿ الصبيعي بحػاممو الذكمية زوردة ,

ونحكخ  الحػامل الػاقعية ليدت نتاجات واعية لمخوح "واي انتاج روحي يفزل اي انتاج شبيعي",
الحي يجعل العسل فشيا اذا كاف يساثل الصبيعة بقػة  هاالمتشاع والسؤاندةزىشا ابا حياف التػحيجي في 
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 اي انيا ال تشقل الصبيعة كسا ىي بل كسا تخاىا الشفذ حجسا, ه21زالشفذ وقػة الشفذ تتسثل بالحجس
في الفمدفة الفيثاغػرية الججيجة ممجأ لخبط الصبيعة  اولعل بعس الفالسفة السدمسيغ وججو 

 . ه22زغ السخبع الدحخي بالخياضيات وكاف الديخوردي قج تحجث ع
اف العقالنية الدقخاشية التي نقميا يػحشا الجمذقي كانت قج بخزت في ساحة الفكخ االسالمي      

ىحا االمخ االليي الحي تكخر اكثخ مغ خسديغ مخة في  " االتعقمػف  الحي اعتسج اوال عمى العقل "
د ؼيسا بعج الكشجي والفارابي وابغ القخاف الكخيع,ولقج امخ السامػف بتخجسة مشصق ارسصػ الحي افا

سيشا في السذخؽ وابغ باجة وابغ شفيل وابغ الشؽيذ,ولعل الجاحع في كتابو"الحيػاف"كاف اكثخ 
وضػحا في استيعاب مشصق ارسصػ,ولكغ جسيع الفمدفات اليػنانية كانت تتعارض مع مفيػـ هللا 

بو لجساؿ بحاتو وىػ خالق الكػف وما ؼيو و في العقيجة االسالمية فاهلل ىػالخيخ بحاتو والحق بحاتو,وا
مخمػقاتو واسخار  عبخعميو ونتقخب مشو ونتعخؼ  نخى الكػف وما ؼيو, وبويختبط الكػف وما ؼيو 

 .ه23زالكػف وكل شيء زائل اال وجو هللا
 

 السبحث الثاني: )االرابدك في بجاية القخن العذخين ولغاية الهقت الحاضخ(
ب اىسية : لقج اكتذف الفشانػف التذكيميػف  في الغخ في ال ن االوربي السعشى التقليجي لالرابدك

وا يبحثػف عسا يختفي خمفيا مغ جػانب اندانية ,واوججوا التكػيشات التي أاالرابدظ مشح القجيع وبج
تتعارض مع مفاـيع االستقخار والتػازف في العسل الفشي والتي بحثت عغ الحخكة التي اعتبخت  

عالقة فشية حيػية شبيعية اكثخ تعبيخا عغ الػاقع في ديسػميتو وججليتو كأف  ىي االساس اليجاد
يعتسج الفشاف عمى التشاغع في االشكاؿ ,بجال مغ التزاد أو التقابل ,ويدعى الى رسع االشخاص 
وىع يتحخكػف ويقجـ البذخ بريغة ججيجة ويبتعج عغ اف يكػف العسل الفشي مجخد تجسيج لحطة 

بل بجأوا يقجمػف الحالة الحيػية التي يسمكيا ,والشاشئة عغ  ,ذكل في ثباتووتقجيع ال زمانية,
الرابدظ الػسيمة وقج وججوا في ا ايقاعات حخكة االنداف والتي نخاىا في السػضػعات االندانية,

ية يائية لالشكاؿ ,وييتع بابخاز حيػ خمق عالقة مختمفة النو يقجـ الحخكة الالن فيالتي ساعجتيع 
جاخمو مع االشكاؿ االخخى وعالقاتو الستعجدة معيا والتي اخحت تتجو نحػ السػاضيع الذكل في ت

الحياتية وتفزميا عمى االسصػرية وتسدج بيغ ماىػ انداني وديشي كخسع زكشيدة الددتيغه في 
نخى العيغ تشتقل مغ شكل  الفاتيكاف الحي نفحه الفشاف الذييخ مايكل انجمػ فخسع الدقف اوال وؼيو

عغ شخيق الخصػط الحيػية الستجاخمة التي خمقت التكػيغ عمى نحػ نخى ؼيو يج االلو الى آخخ 
تعصي الحياة آلدـ ,وحيغ نذاىج لػحتو االخخى زيػـ الؿيامةه والتي رسسيا لتػضع عمى ججار في 
الكشيدة نخى الحخكة تتججد وتقجـ الجشة والشار باسمػب متججد ولغة اندانية تعبيخية وحخكة مترمة 

 . ه24زكل العشاصخ السخسػمةبيغ 
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ف في الغخب اكتذاؼ ػ اعاد الفشانػف الحجيث السعشى الحجيث لالرابدك في ال ن االوروبي:
يو الؿيع الفشية التي فادوا مشو لعسل تكػيشات ججيجة ,وقامػا بتحجيث فشيع بو بل وججوا ؼاالرابدظ وا
االرابدظ لجى عجد كبيخ مشيع  فادة مغومغ االمثمة التي تػكج اال ىحا التحجيث, فيساعجتيع 

الحيغ اخحوا االرابدظ وعبخوا عغ  وسمفادور دالي اىسيع الفشاف بػؿ سيداف وىشخي ماتيذ وبيكاسػ
فادتو الحع اتتدسى لػحة العبػ الػرؽ  ففي لػحة سيداف التي مزسػف ججيج يتػافق مع اىجافيع,

مػحج حيث اخحت السعاني  مغ حخكة الخط الخارجي السدتسخ الحي يجمج االشخاص في تكػيغ
الججيجة دورىا , وفي الجانب االنداني الحيػي الحي يتقابل مع الحخكة اليشجسية التي نخاىا في 
الصاولة التي يخكد عمييا ,نجج تقجيع التكػيغ وؼيو ايقاعات الخط الستحخؾ في االشكاؿ االندانية 

عغ ىحا الذييخة عغ الخقز تعصي فكخة واضحة  , ولػحة ماتيذ واليشجسية التي تسيد االرابدظ
لع يمجا الى اف والحي يحخؾ اشكاؿ الخاقرات ضسغ اقػاس البشاء و  ,التذكيل الالنيائي الحخكة

ىحه الصخيقة لسا استصاع التعبيخ عغ الخقز كحخكة ايقاعية ليا استسخاريتيا مغ راقرة الخخى 
كسا نخى التجاخل بيغ االشكاؿ والتخابط بيغ وىشاؾ نالحع اختداؿ التفاصيل الى اقرى الجرجات 

االقػاس والخاقرات وقج اصبحا يسثالف الربغة الفشية التي تجبخ السذاىج عمى االحداس بالخط 
الجسيل الستحخؾ بحيػية والحي التسل مغ رؤيتو كسا نخى االيقاعات الستػلجة عغ السػسيقى والتي 

الى  زالسػسيقيػف الثالثةه وفييا التحػيختسثل االساس في الخقز, اما لػحة بيكاسػ فيي 
مداحات والتجرج في ىحه السداحات ووفق الحخكة التي تجمج االشكاؿ وتػحجىا ضسغ استسخارية 

 .ه25زالنيائية
 

 دور اليهنان واالتخوسكيهن والخومان والبيدنطيشيهن في الدخخفة والعسارة االسالمية:
والخوماف والبيدنصيشيػف الى السذخؽ العخبي القجيع تعخفػا  عشجما جاء اليػناف واالتخوسكيػف      

عمى ىحه السبتكخات والفشػف السعسارية والدخخؼية فاعجبػا بيا واقتبدػىا وكانػا وسصاء بيغ العخب 
نقل  فيالقجماء وبيغ العخب السحجثيغ بشاة الحزارة العخبية االسالمية وساعجوا بذكل او باخخ 

ف ػ والعخب السدمس كثيخا عبخ العرػر, وسارية والدخخؼية الستصػرة قميال االكثيخ مغ العشاصخ السع
لع يتعخفػا عمى اثار ىحه الحزارات القجيسة التي انقخضت قبل ضيػر االسالـ بقخوف لكشيع كانػا 

افادت مغ االولى قبل  عمى تساس مباشخ مع فشػف وسيصة زيػنانية ورومانية وبيدنصية وساسانيةه
لقج ورث االسالـ فشػف البمجاف التي 00غيخ مباشخ دت عشيا بصخيق مباشخ اوانقخاضيا واقتب

فتحػىا وتاثخ الفشانػف السدمسػف باالساليب الفشية التي كانت مددىخة في بالد الذاـ ومرخ وبالد 
مابيغ الشيخيغ وبيدنصة ولكشيع مالبثػا اف افخغػىا في قالب متجانذ متشاسق فطيخ ىحا الفغ 

اده وؾيسو الخوحية والجسالية,وجاء ليختدؿ مخاحل عجيجة مغ تصػر الفغ في االصيل بكل ابع
 .ه26زحزارتشا القجيسة
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  :القيسة ال شية للحخف اليجوية في  زارتشا وتاريخشا ومدتقبلشا
في كالمي عمى الفشاف ارغب عغ التعخيفات الستجاولة السعخوفة مغ قبل السثقفيغ واكثخ القخاء     

فاف الفشاف  كل مغ امتمظ معمسية الحخفة التي يداوليا يكػف اويربح فشانا, فاقػؿ:لحلظ اخترخ  ,
, ياتي في مػكب اخخ, ماليا مغ  وانبل ايزا مغ كل السػاكب االخخى ,عمى كل اعطع واكـخ
ىػ فشاف في امتالكو  , غولئغ كاف الشجار او الخياط او الدباؾ او الرائاىسية وابية وجالؿ!...

خؼ اليجوية في الحفخ عمى ميشتو فكيف ىي الحاؿ اذف مع اصحاب الح حخؼية ومعمسية
والشقر عمى الحجخ  ه27زالرجؼ وشخؽ الشحاس وتعذيقه 4زالمػحة ,او تخخيع الخذبالخذب

وغيخ ذلظ كثيخ؟ وماذا بذاف ىؤالء الرشاع  والخسع عمى االقسذة مثل الحخيخ والبخوكار واالغباني
وسيػرثػنيا اوالدىع واحفادىع مغ  الساىخيغ الحيغ تػارثػا االبجاعات الحخؼية اليجوية ابا عغ جج,
واصبح  واالزرار محل االصابع, بعجىع؟ وماذا اذا كاف الدمغ قج تبجؿ وحمت اآللة مكاف اليج,

ىحه  بل ومغ انقخاضيا ايزا؟!,ومغ تخاجع سػقيا  ةالخػؼ عمى الحخؼ اليجوية العخبية االسالمي
 االبحاثومشيا مخكد  ات االسالمية والجولية,دفعت السشطساسئمة حؿيؿية مشبثقة مغ ىسػـ حؿيؿية,

الى االىتساـ بسػضػع الحخؼ اليجوية في البمجاف  لمتاريخ والفشػف والثقافة االسالمية زارسيكاه
العخبية واالسالمية الى اقامة نجوات في الخباط والقاىخة واسالـ آباد وكحلظ الجعػة الى اقامة نجوة 

تبحث في شؤوف ىحه الحخؼ والسحافطة عمييا  1997كانػف الثاني  10-5في دمذق بيغ 
لكششا في سػرية والبمجاف ...ثشا العخبي االسالميوتشذيصيا ورعايتيا وتصػيخىا النيا جدء مغ تخا

خىفة والخشيقة العخبية واالسالمية االخخى تاخح االيجي السبجعة في ىحه الحخؼ اصابعيا الس
خ وتاخح في مجاؿ الشقر والدخخفة وصشاعة الدجاج السعذق مياراتيا مغ التخاث والجؾيقة مغ التاري

قجمو بشتاجات باىخة متػارثة ومتخاكسة  جـ حافل بدبب ماه ضارب في القالتاريخ والتخاثزوكالىسا 
بعس مغ حزارة عخبية اسالمية عامة...اف التخاث ومتخابصة تذكمت مشيا حزارة خاصة ىي 

الدخخفي العخبي شيج عرخه الحىبي مشح فجخ االسالـ وكانت الدخخفة انحاؾ تتشاوؿ التذكيالت 
وكانت زخخفة االشجار واالغراف والدىػر السختمفة مادة  ه7زالمػحة اليشجسية والكتابية والشباتية

تديشية في الكتب وخرػصا الجيشية مشيا ومادة تديشية في الدقػؼ والججراف واالحػاض ومادة 
تديشية اساسية في الخط العخبي الحي ضل يتصػر ويتخح اشكالو الفشية والجسالية في الخسع حتى 

كل مطاىخ الحياة الفشية وحتى مع التكخار في الػحجات  وكاف االرابدظ ماثال في , ايامشا ىحه
الدخخؼية فاف االيقاع الفشي تسيد باالندجاـ واالنتطاـ وكحلظ بالحخص عمى انداؽ مغ التدييغ فييا 

لجسالية والدعادة الجاخمية الستشاغسة مع اليجوء والخاحة المحاف يبعثاف في نفذ الخائي الفخحة ا
 .ه28زالحات كثخ تساـيا مع االحاسيذ االشسئشانية اال
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 مجى تاثخ ال شان السدلم ب شهن الجول االخخى:
اتقغ الفشاف السدمع زخارؼ نباتية اخخى غيخ االرابدظ تتكػف مغ جحوع نباتية وازىار واوراؽ      

تختمف في دقة تقميج الصبيعة بحدب العرػر واالقاليع , ونالحع في ايخاف مشح نياية القخف الدابع 
ي/الثالث عذخ السيالدي اف السػضػعات الدخخؼية الشباتية كانت تسيل الى صجؽ تسثيل اليجخ 

 الصبيعة حيث كاف ذلظ بتاثيخ مغ الفغ الريشي الحي تدخبت بعس اساليبو الى الفغ االسالمي
عمى يج السغػؿ في ايخاف ثع انتذخت مغ ايخاف الى غيخىا مغ  كسا في زخخفة العسامات والدحب

االقاليع االسالمية كسا نخاىا في بعس السذكػات السرشػعة في سػريا ومرخ وعمى الخدؼ 
-16القاشاني السرشػع في سػرية وبالد االناضػؿ في القخنيغ العاشخ والحادي عذخ بعج اليجخةز

 .ه8زالمػحة  ه29زـه17
 

 الدخخفي:بجاية التكهين 
لقج بجت ىحه الدخارؼ معبخة عغ مفيػـ الفغ االسالمي الحي قاـ عمى مبادىءمختمفة عغ      

مبادىء الفغ في الغخب فخفس التذبيو والسشطػر الخصي والتذخيح لكي يعبخ عغ السصمق عمى 
ع شكميغ:شكل مدتسج مغ الصبيعة يتسثل بالشباتات مغ اوراؽ وازىار وفػاكو وشكل مدتسج مغ عال

 ما بعج الصبيعة: الشػر والطمسة,الخيخ والذخ.
كاف ليشا عغ الحخكة وااليقاع والشجػى والحكخ والتجػيج وحاصمو التعبيخ عغ التبتل الذكل االول:

 والرالة .
كاف يابدا يعبخ عغ الخط الستقاشع بذكل ىشجسي يؤلف نديجا زخخؼيا متالحسا  الذكل الثاني:

 مختبصا بالخياضيات الحدية. تخمد عشاصخه الى العالع الكػني
اف الدخخفة اليشجسية والشباتية تشصمق مغ مفيػـ واحج يقـػ عمى عقيجة التػحيجزال الو اال      

هللاه,اي ال اصل وال سبب لمػجػد اال هللا تعالى اي ال اجداء وال فخوع بجوف الكل فاهلل ىػ الكل 
الشفي الحي ييجؼ الى  عغ شخيقسا ىػ واضح تتزسغ االثبات ,ىػ السصمق, اف الذيادة ك

تبيغ في معشى السثمث الحرخ ىشا يجخل اليقيغ السشصقي مغ خالؿ اليقيغ الخياضي االقميجي وقج 
     الحي اثبت مرادرة اساسية وىي اف مجسػع زوايا السثمث ليدت اال زاوية , ه30زعشج اقميجس

نؽيا واثباتا, والعكذ صحيح تتزسغ  درجة اي ليدت اال خصا مدتؿيسا وعبارة زليدت االه180
ايزا اي اف زاوية مدتؿيع تعادؿ مجسػع زوايا السثمث وفي الفكخ التػحيجي فاف الشقصة تعبخ عغ 
السصمق الحي يخسع مدتؿيع الػجػد السجخد والحي يتبمػر مذخرا بذكل السثمث التعبيخ السادي 

ت التي تحجث عشيا بالشيو نخى وفي نصاؽ مشطػمة االوليا والخياضي لمػجػد ذي االبعاد الثالثة,
ثسة تصابقا بيغ مفيػـ التػحيج الستسثل بالذيادة وبيغ الػاقع الحدي والبشاء الفكخي ,اي اف التػحيج 
قانػف شبيعي وىػ في الػقت ذاتو جدء مغ نطاـ مشصقي انو حؿيقة عيشية وحؿيقة عقمية 
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اضية في التذكيل الدخخفي زوىي وفي الدخخفة نعبخ عغ السصمق بالشقصة وىي االولية الخي00ايزا
نقصة التقاء العالقات االساسية لمػجػد والتي تقع تحت الدصح السخئي لعالسشاهكسا يقػؿ كخيتذمػ 

زالشقصة السذخقة قج سيصخت باشخاقيا عمى  اذ يقػؿ زلسحاته مؤكجا ماذكخه شاه ولي هللا في كتابو
الى الصبيعة الكػنية  وكل ما يشدب كل ماىػ مخمػؽ وتغمغمت في كل مطيخ مغ مطاىخ الصبيعة

 . ه31زيرجر عشياه
ومغ ىحه الشقصة تتػالج مجسػعات النياية ليا مغ الشقاط تتالحع لتذكل خصا كػنيا رحسانيا      

يعػد الى نقصة البجء عػدة حتسية لكي يذكل دائخة والف ىحه الشقصة الدخمجية مرجر تػالج الحج 
ف ىحه الجوائخ تتالحع مع بعزيا لتذكل كخة وىحه الكخة ىي لو مغ الشقاط التي تذكل دوائخ فا

التعبيخ الخمدي لمكػف الدابح في الفزاء اما الجائخة فيي مدقط ىحه الكخة الكػنية عمى الػاقع 
الحي ترجر عشو جسيع االشكاؿ اليشجسية  نسػذجيوالجائخة ىي االساس األ السادي السحدػس,

لمسثمث والسدجس والسخبع والتي تؤلف مزمعات مزاعفة مختبصة بالدمدمة العجدية او اليشجسية 
 سيع الكائشات واالشياء ,واف تقاشعلمعجد بجءا مغ الخقع واحج الحي يخمد الى الخالق مرجر ج

يغ والثسانية مغ مخبعيغ ومعشى السثمث االشكاؿ االساسية ىحه سيػلج الشجسة الدجاسية مغ مثمث
الحي يعبخ عغ اقانيع ثالثة ؼيكػف تعبيخا عغ االرض عشجما يكػف رأس السثمث الى اعمى اويسثل 

 .ه32زالدساء عشجما يكػف رأس السثمث الى ادنى وترالبيسا يسثل االرض والدساء اي الكػف 
رالب مخبعيغ في دائخة واحجة فانيا تجسع اما الذكل السثسغ او الشجسة الثسانية السؤلفة مغ ت     

بيغ مخبع يسثل العشاصخ االربعة ومخبع يخمد الى الجيات االربع والشجسة الثسانية ىي تعبيخ عغ 
الشجسة الثسانية نجسة ج في الفمدفة االغخيؿية ولحلظ تعالكػف ايزا ,ولع تجج ىحه الريغة اساسا 

 .ه33زفييا الصػسياسالمية بحتة تحجث عشيا اخػاف الرفا واتدع 
 

 السبحث الثالث:)االرابدك في السدتقبل(
يبقى االرابدظ الفغ الػحيج االصيل في الػشغ العخبي والعالع االسالمي الحي يبخز ىػية       

يا بوتقشيات متعجدة استصاعػا مغ  الذعػب االسالمية بكل اشيافيا لسا يسمكو صشاعو مغ ميارات
وعمى الخغع مغ ذلظ اال اف غالء السعيذة واكتداح الدػؽ  ؼيو,اف يبخزوا ىحا الفغ ويبجعػا 

السحمية ببزائع مدتػردة رخيرة الثسغ رديئة الجػدة مقمجة دفع بالشاس البدصاء الى التػجو الى 
شخائيا وتخؾ االعساؿ االصمية جانبا كل ذلظ دفع بالرشاع السيخة الى تخؾ اعساليع والتػجو الى 

ليدجوا الشقز الحاصل في السشتػج مسا ادى ذلظ الى انجثار ىحه  يثةجالسكائغ واالالت الح
قج حسل فشانا السدمع االمانة جيال بعج جيل ومغ لو  الرشاعات وحرخىا عمى فئة قميمة معيشة,

الػاجب عميشا حسايتو وتصػيخ فشو وضساف استسخاريتو ليمبي احتياجاتشا الحزارية العرخية مغ 
 .فشػف وابجاعات ليذ ليا مثيل
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 السبحث الخابع:  )االرابدك في سهريا واىم الحخفيين(

 بجايا  الدخخفة في سهريا وخرائريا:
في االلف الثالث والثاني قبل السيالد كانت ماريزتل الحخيخيهالػاقعة عمى الفخات االوسط      

وبخاصة في الشحت عمى الحجارة وفغ الشقر  مجرسة لل ن السذخقي القجيمقخب بمجة البػكساؿ 
عمى االختاـ والخسػـ الججارية وتشديل الرجؼ فابجعت االعساؿ الخائعة والتي يالحع في كثيخ 

وقج تحػلت اشكاليا الى زركذة شبيية  مشيا تسيدىا بدخارؼ ىشجسية ونباتية واشكاؿ حيػانية,
وصمتشا نساذج  زراس شسخاه واوغاريت خهزتل مخيجي ومغ ايبال00ه34ززالبخوكار بدركذة الثياب

متشػعة وغشية تجؿ عمى جػدة عالية وصل الييا الفشاف في السذخؽ العخبي القجيع في مجاالت 
 .ه35زالحفخ والتشديل والتصعيع والشحت وغيخىا

تعػد فشػف الدخخفة الى عرػر سابقة لالسالـ في ىحه السشصقة الذامية ولكشيا مع الفكخ        
ي الججيج اخحت ابعادا مختمفة كػنت جسالية تسيدت بصابعيا الخوحي والكػني, وفي دمذق االسالم

التي اصبحت حاضخة دولة واسعة االرجاء كانت فشػف الدخخفة تشسػ عمى يج الرشاع السيخة مغ 
اىل البالد الحيغ ابجعػا الخوائع في الجامع االمػي الكبيخ مسثمة بدخارؼ نباتية الى جانب مذاىج 

ية تعبخ عغ الجشة نزجت باحجار الفديفداء الدجاجية التي كانت قج زيشت ؾبة الرخخة رمد 
القجس البجاع  ىوكاف العساؿ في دمذق قج مزػا ال والسدجج االقرى ثع مدجج السجيشة السشػرة

, والى جانب ىحه الدخارؼ ه36زتمظ الخوائع الدخخؼية التي مازاؿ بعزيا قائسا حتى اليػـ
 .ه37زالفديفدائية الشباتية كانت زخارؼ رخامية ىشجسية ترػر اشكاليا سػفاجية في مدجج السجيشة

انتذخت فشػف الدخخفة بدخعة بعج بشاء السداجج االولى ىحه لتطيخ في جامع القيخواف      
الطيػر مدتقمة عغ العسارة بسحخابو ومشبخه اوفي جامع قخشبة ومشح ذلظ التاريخ بجات الدخخفة ب

باشكاؿ مختمفة اكثخىا استعسالي الفخض يبجو عمى االواني الخدؼية والدجاجية وعمى الجمػد 
والخقػؽ والػاح الخذب والحجخ ,ولعبت ىحه القصع السشقػلة دورا في انتذار الدخارؼ وتفاعميا 

العشاصخ الدخخؼية ىشجسية  وتبادليا مسا حقق الخريرة االساسية ليحه الفشػف وىي الػحجة فجسيع
عمى نت مشقػشة عمى ججراف العسارات او خصية اونباتية ليشة تحسل خرائز مػحجة سػاء كا

القخاشيذ والقصع الرغيخة االستعسالية ,فحيثسا انتقمت ىحه الدخارؼ كانت تتفاعل مع التقاليج 
 . ه38زالوربية ذاتيااالقميسية التي اغشت ىحه الدخارؼ تمظ التي انتذخت واثخت في الدخارؼ ا

 
 النساط والطخز والسجارس واالساليب ال شية التي ظيخ  في العالم االسالمي:أىم أ

كانت الفخوؽ بيغ ىحه الصخز الفشية السختمفة اضيخ ماتكػف في العسارة الف فغ البشاء اكثخ     
بعزيا ببعس اسيل في  اتراال باالقاليع التي نذأ فييا بيشسا كاف تبادؿ العشاصخ الفشية وتاثخ
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ميجاف الفشػف الدخخؼية وكانت ىحه الفشػف تشقل مغ بمج الى اخخ عغ شخيق التجار وارتحاؿ الفشاف 
ق الفشية بحكع شبيعة ارضو ائوالرانع حيث ماؿ الفشاف السدمع في كل بمج الى نػع معيغ مغ الصخ 

ة يطيخ اكثخ مايطيخ في فاستخجـ الصابػؽ في احجاث اشكاؿ زخخؼي وتػفخ السادة الخاـ ؼيو,
السيسا الدجاجية مشيا في البالد التي بخعت في صشاعة و كسا استعسل الفديفداء  العخاؽ وايخاف,

الدجاج وبخاصة البالد التي كانت خاضعة لالحتالؿ البيدنصي ثع فتحيا العخب السدمسػف , 
اما التكدية بالجز ويتسثل ذلظ اروع مايتسثل في العسائخ االسالمية االولى في بالد الذاـ 

او السدخخؼ بالحفخ فقج عخفت في البالد االسالمية كافة  السدخخؼ بااللػاف السائية زالفخيدكػه
واستعسمت السقخنرات بذكل واضح في بالد السغخب العخبي واالنجلذ بعج االسالـ وتع استخجاـ 

يخاف والعخاؽ قبل ق الدخخفة في اائالحي كاف مغ احب وسائل وشخ  القخميج الخدفيزالقاشانيه
وقج تجمت قجرة الفشاف العخبي السدمع في تصػيخ العشاصخ السقتبدة وتحػيخىا  ,ه39زاالسالـ وبعجه

واستخجاميا باسمػب مختمف يتفق مع الجيغ الججيج والثقافة الججيجة كسا تجمت في التػفيق بيغ 
ده مغ يخاه عغ كل العشاصخ السدتػحاة مغ مختمف االماكغ مغ اجل تكػيغ عسل فشي ججيج يسي

اما بعج ذلظ فقج  00القخف االوؿ اليجخي  ابافسيذ أشية وكاف ىحا في دور التماسبقو مغ اعساؿ ف
راح الفشاف يبتعج عغ االصػؿ التي اخح مشيا كمسا تقجـ الدمغ ,وكمسا استسخ التعجيل والتججيج حتى 
زاؿ التذابو بيغ العشاصخ السعسارية والدخخؼية في الفغ العخبي االسالمي وبيغ مثيالتيا في الفشػف 

حا الصخاز العخبي االصيل الحي لقج قاـ ىحا الفغ في العرخ االمػي, فكاف ى الدابقة لالسالـ.
 ضيخ بدخع وقػة في القخف الدابع السيالدي حيث كاف اوؿ الصخز والسجارس في الفغ االسالمي,
وكانت الديادة الفشية لمفشانيغ العخب الدػرييغ الحيغ قاـ عمى اكتافيع ىحا الصخاز الحي نقمو الػالة 

الرشاع والحخفييغ الحيغ  عغ شخيقمية وذلظ العخبية واالسال والقادة واتباعيع الى سائخ البمجاف
فكاف ىحا الفغ الجسيل الخالج  كانػا يدتقجمػنيع مغ بالد الذاـ ومرخ الى تمظ االقاليع واالمرار,

اف كل مغ كتب وأرخ لفغ  ,ه40زالحي يعكذ بقػة جػانب رائعة مغ ابجاعات االمة االسالمية
العخب في فخض الصخاز االمػي ثع الصخاز  الدخخفة في العالع االسالمي يعجب ويجىر لشجاح

العباسي عمى االمبخاشػرية االسالمية كميا في القخوف الثالثة االولى بعج اليجخة فقج اصابػ في 
و في نذخ الثقافة الييميشية في ربػع الذخقيغ ئاال تػفيق االسكشجر االكبخ وخمفاذلظ تػؼيقا اليجاريو 

اءه كانػا يحسمػف الى اجداء امبخاشػريتيع الستخامية االشخاؼ ولكغ االسكشجر وخمف االدنى واالوسط,
"االرابدظ" كانت تتصػر شيئا فذيئا بعزيا  والذيء الحي البج مغ االشارة اليو اف شخز فغ 00

مغ بعس بفعل التاثيخ والتاثخ وكاف ليحا كمو اكبخ االثخ في التقخيب بيغ الصخز الفشية السختمفة 
ىحه الصخز واقميا تعقيجا واعطسيا اتدانا وارفعيا ذوقا  خديسالمية باف اج مؤرخػا الفشػف اال,ويذي

وابعجىا عغ االفخاط,ىي الصخز التي ازدىخت في بالد الذاـ وكاف الصخاز العخبي االمػي حمقة 
 .ه41زاالتراؿ بيغ الدخارؼ الشباتية في العالع الكالسيكي وماتصػر عشيا في الفشػف االسالمية
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بعة وتصػيخ اف استعجاد الفشاف العخبي الدػري لمتاثيخ والتاثخ واالخح والعصاء مكشاه مغ متا     
وقج افزى ىحا في اواخخ القخوف  فغ الدخخفة في الحخفة العخبية االسالمية, وابجاع اشكاؿ ججيجة

ؿ وسط الػسصى الى ازدىار رؼيع شػيل االمج وواسع االنتذار لالبجاع الفشي الدػري وقج تحػ 
سػرية في زمغ احتالؿ الفخنجة لسجف الداحل الدػري الى ممجأ لمقػى الفشية ثع اف التشقل الكبيخ 
في مذاغل الحخفة الفشية شجع عمى تبادؿ الخبخات واالحجاث التاريخية الثالثة الحاسسة في تاريخ 

واستيالء ىػه ,658ـ/1260سػرية في اواخخ القخوف الػسصى وىي:احتالؿ السغػؿ لدػرية عاـز
ىػه,ودخػؿ العثسانييغ سػرية بجءا مغ عاـ 803ـ/1400تيسػرلشظ عمى دمذق عاـز

ىػه,وذلظ لع يؤثخ اال بذكل محجود عمى الفشػف الحخؼية والدخخؼية الدػرية بل عمى 922ـ/1516ز
يخ العكذ مغ ذلظ فقج ساىع فشانػف سػريػف بعج ىجػـ السغػؿ مداىسة اساسية وىامة في تصػ 

,وضمت سػرية تتابع عسمية التصػر واالبجاع الفشي حتى بعج اجبار شػف الدخخفة في مرخالعسارة وف
تيسػر لشظ الرشاع الدػرييغ عمى القجوـ الى سسخقشج واحزارىع الى استانبػؿ مغ قبل الدمصاف 

تقجـ  سميع االوؿ...اف سػرية بسا عخفت بو مغ تاريخ شػيل يعػد الى عرػر مػغمة في القجـ ,
اما لتعاقب الحزارات والفشػف التي مخت عمى ارضيا وابجعيا االنداف العخبي وبخاصة نسػذجا ىأ

العخبية االسالمية وتحجيجا في زمغ االمػييغ الحيغ بمغت سػرية في عيجىع اوج  في العرػر
ية بفشػنيا وحخفيا فكاف اف  حزارتيا واصبحت دمذق عاصسة امبخاشػرية عخبية مدمسة متالقة زـا

ه البالد فشػف الدخخفة السختمفة وصشاعة السشدػجات واالقسذة السػشاة,واالدوات ازدىخت في ىح
السعجنية والدجاجية والديػؼ الجمذؿية السدخخفة والسخصعة بالحمي الشؽيدة,وقج تخكت ىحه الفشػف 
الستصػرة آثارىا في الفغ زمغ العباسييغ والفاشسييغ وااليػبييغ والسساليظ والعثسانييغ ,كالدجاج 

سخكب مغ مالط مثقػب واالعساؿ الخذبية الستشػعة والبخوند السصعع بالحىب وقشاديل السداجج ال
 ,ه42زالسرشػعة مغ الشحاس السشدؿ بالسيشا والحفخ عمى الخخاـ والجز والتشديل الشباتي واالغباني

القاليع والخدؼيات وغيخىا,وكانت الفشػف تتصػر في كل اقميع مغ ا ,ه44زوالقاشاني ,ه43زوالجامدكػ
االسالمية تصػرا اليفقجىا كل صمتيا بساضييا ولكشيا تخزع لمكثيخ مغ القػاعج التي سشيا الجيغ 
االسالمي الججيج, ,وبقي ىحا الفغ عمى الخغع مغ كل مامخ عميو مغ احجاث وتصػرات فشًا اسالميا 

ت يديل تسييده عغ سائخ فشػف العالع االخخى ويحسل خرائز عامة,اترف بيا في مجاال
العسارة والدخخفة وىي التشػيع ومخاعاة التشاضخ وشسػؿ الدخخفة وتغصيتيا لكل فخاغ وتجشب ترػيخ 

السيسا في السباني الجيشية والتعػيس عغ ذلظ بالسػاضيع الدخخؼية الشباتية و االنداف والحيػاف 
السسيدة  ,اف ىحه الخرائز العامة اعصت لمفغ االسالمي شخريتوه45زواليشجسية ومذاىج الصبيعة

عبخ التاريخ وجعمت نتاجو شابعا عاما مػحجا ومسا يػكج ىحه الػحجة انشا ندتصيع التعخؼ عمى 
اـ في العخاؽ  ه3زالمػحةنتاجو ايشسا صادفشاه بديػلة ويدخ سػاء شاىجناه في سػرية اـ في مرخ

قخف مزى ويثبت وايخاف اـ في االنجلذ وسػاء كاف الشتاج مشفحا في القخف التاسع السيالدي اـ قبل 
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ىحا الفغ انو ليذ مجخد زخارؼ ومشسشسات بل فغ لو ابعاده وافاقو الػاسعة في كثيخ مغ فكخنا 
الجيشي والفمدفي وتقاليجنا االجتساعية ومػروثشا الثقافي فيػ اختداؿ لسخاحل عجيجة مغ تصػر الفغ 

ل مذاعخىا وتشسية في تيحيب الذعػب وصق في حزارتشا العخبية واالسالمية ولو االثخ الكبيخ
اضحت الخسػـ اليشجسية عشرخا , وفي العرػر االسالمية ه46زذوقيا وتخؾية ادابيا ورفعة شانيا

ا مغ عشاصخ الدخخفة ذلظ اف الدخارؼ اليشجسية اكثخ ذيػعا وانتذارا في الصخز التي اساس
لعشرخ الشباتي ازدىخت في بالد الذاـ ومرخ عغ مثيالتيا في سائخ الصخز االسالمية, وقج تاثخ ا

في الدخارؼ االسالمية تاثخا كبيخا بانرخاؼ الفشاف السدمع الى االستيحاء مغ الصبيعة وتقميجىا 
فكاف يدتخجـ الجحع والػرقة لتكػيغ زخارؼ تستاز بالتكخار والتقابل والتشاضخ  تقميجا صادقا اميشا,

مد في الفشػف االسالمية ,وقج وتبجو عمييا مدحة ىشجسية جامجة تجؿ عمى سيادة مبجأ التجخيج والخ 
بجأ ضيػر ىحه الدخارؼ بذكل جمي وواضح في القخف الثالث اليجخي/القخف التاسع السيالدي 

 ابافة سامخاء في العخاؽ ,وفي مرخ فشخاىا في الدخارؼ الجرية التي تغصي الججراف في مجيش
ج ذلظ غاية اىسيتيا العرخ الصػلػني ..وتصػرت ىحه الدخارؼ في العرخ الفاشسي حتى بمغت بع

 .ه5زالمػحةه47زدابع اليجخي/الثالث عذخ السيالديوروعتيا في العالع االسالمي في   القخف ال
 

 في سهرية: السعشى الحجيث لالرابدك في ال ن التذكيلي السعاصخ
فادة مغ االرابدظ في الفغ التذكيمي السعاصخ في العالع االسالمي وقج لقج تعجدت اشكاؿ اال      

حاوؿ الفشانػف ؼيو التعبيخ عغ ارتباشيع بتخاثيع والبحث عغ الجحور في تخاثيع العخبي االسالمي 
وذلظ عغ شخيق البحث عغ اليػية السدتقمة وىكحا شعخ الفشانػف باىسية تخاثيع في مخحمة الشيزة 

ساؿ الستاثخة باالرابدظ وليحا حيغ اكتذفػا اف الفشانيغ االوربييغ يقجمػف االع السعاصخة وخرػصا
وا يخسسػف المػحات الفشية التي دلت عمى الخغبة في التعبيخ باصالة خاصة وىػية مدتقمة اماـ أبج

 .ه48زالتحجيات السختمفة التي تػاجييع
 

 :دخخفة)االرابدك(السدار العسلي في تشسية ال
السدار الثاني الحي تحققت ؼيو تشسية الفشػف الدخخؼية كاف السدار العسمي ويجب االعتخاؼ       

ابجاع وانتاج ىحا الكع اليائل مغ الفشػف الدخخؼية لع ييتسػا بالسدار  ااف الرشاع السيخة الحيغ تػلػ 
ة التي تخخج افػاج الشطخي الحي تحجثشا عشو فمقج كانت ورشات ىحه الفشػف اشبو بالسعاىج التجريبي

الحي يعتسج عمى التجريب والسسارسة ويخزع الى نطاـ في , ه49ززالكاره الرشاع ضسغ نطاـ
بخئاسة شيخ الكار الحي يجيغ لو جسيع السعمسيغ  التخقي يشتيي باحتفاؿ التخخج الحي يدسى زالذجه

وعشو تخخج  زابػ سميسافه, والرشاع بالػالء الكامل , وكاف اخخ السعمسيغ الكبار دمحم عمي الخياط
نحكخ مشيع  الرشاع السعاصخوف الكبار الحيغ وصمت شيختيع الى جسيع انحاء البالد العخبية ,
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واوالد ابي سميساف  ومحي الجيغ الذمبيزابػ صياحه, ومخواف اوضو باشي, احسج محفػظ,
وكاف  خخيغ,وعمى راسيع مشيخ وبذيخ وعبج الػىاب ووليج ثع مطيخ الذيخ اوغمي وآ واحفاده,

 اكثخىع يختز بشػع واحج مغ الدخخفة.
وبخز في مجاؿ الدخخفة عمى الخذب خالج الججى ومجاؿ السذقف دمحم عػض, وحسػد      

ومغ الشحاتيغ عمى الحجخ نػاؼ عداـ وديب  الالذقاني ,ومغ معمسي السقخنز واكيع واكيع,
عشاصخ والتراميع الدخخؼية وكاف وفا,عمى اف عجدا مغ الخساميغ كاف قج اختز بشقل وابتكار ال

وفا الججاني مغ السبجعيغ القجيخيغ,وكاف لػيذ صخاؼ اوؿ مغ ابتكخ صشاعة زخخفة السيشاء عمى 
 الشحاس.

وقج احتزغ بعس الرشاع السيخة تجار مخمػقػف مغ ابخزىع الشعداف وكاف النتاج معامل      
كسا احتزشت مجيخية اآلثار عجدا الشعداف شيخة عالسية مشح قخف مزى ومازالت حتى اليػـ ,

ضخسا مغ العساؿ والرشاع والسعمسيغ لمؿياـ بعسميات تخميع الدخارؼ القجيسة وكاف تخميع قرخ 
العطع ثع اعادة تخكيب القاعة الذامية في الستحف الػششي بجمذق اولى السشجدات ثع تبعتيا 

ع بيت الدباعي وبيت نطاـ وتخمي عسميات تخميع بيت خالج العطع الحي اصبح متحفا تاريخيا,
وغيخىا ولقج اعتسجت الػرشات عمى تػجييات السعمسيغ الكبار الحيغ اصبحػا اكثخ اختراصا 

فمقج انتقمت الحخفة الى السيشجسيغ والفشانيغ خخيجي الجامعة نحكخ مشيع السيشجس وليج  وثقافة,
ذق بجراسة وتػثيق سيخواف والسيشجس فخج العر والفشاف بخصػما وغيخىع وابتجات جامعة دم

الدخارؼ االصمية كسا قامت وزارة الثقافة بانذاء معاىج ومخاكد لمفشػف التصبيؿية, ومع انتذار 
حخكة التاصيل الفشي اشتج شمب لبقصاع الخاص عمى تدييغ العسارة الجاخمية بدخارؼ اصيمة 

ي قجمت اروع واجسل واثاث تقمييجي مسا افدح السجاؿ النعاش صشاعة الفشػف الدخخؼية الذامية الت
 االعساؿ في دمذق وخارجيا وبخاصة في دوؿ الخميج العخبي وفي السسمكة العخبية الدعػدية.

عمى اف صشاعة القصع السدتقمة مغ السػزاييظ والدجاج والخدؼ والجمج والخذب والدجاج     
با في خاف اسعج السعذق,وججت اسػاقا ثابتة تبشت الجولة رعايتيا في سػؽ التكية الدميسانية وقخي

باشا بجمذق وفي خاف الذػنة في حمب واصبح سػؽ الحسيجية مػئال ليػاة ىحه الرشاعات 
 .ه50زق وحسمت اسسيا في الشديج والديػؼالدخخؼية التي عخفت بيا دمذ

 
 :ال شهن الدخخفية في العسارة الجاخلية وفي القطع السشقهلة

تجمت فشػف الدخخفة التي ابجعيا الرشاع السيخة في دمذق في زخخفة العجسي التي شسمت       
الدخخفة الجاخمية لمبيػت وىي اثاث ججاري وسقػؼ خذبية ممػنة ونافخة مديشة بعشاصخ وتراميع 

حيث عثخ في الخقة عمى  فشية مبتكخة ويعػد ىحا التقميج الدخخفي الى القخف العاشخ السيالدي,
صػؿ ىحا الفغ ويتسع ىحه الدخارؼ زخارؼ حجخية في اسفل الججراف في القاعات والفشاء ا
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 بػاب بصخيقة السذقف واالبمق,الجاخمي تقػـ بػضيفة السرب او الدمدبيل والسذاكي واشارات اال
وفي مجاؿ االثاث استصاعت ورشات الدخارؼ انتاج اثاث خذبي شخيف يعتسج عمى الدخارؼ 

ػحاة مغ زخارؼ الخقة العباسية شخيقة الؿيرخي مغ ابتكار الخياط واوالده مدت التقميجية وكانت
قج كانت لرشاعة الشديج وزخخفتو اختراصيػف حسل انتاجيع اسع دمذقزدامدكػه, وتبجا ىحه ,و 

الرشاعة باعساؿ فتل الخيط ثع التعخير والرباغة والجؽ والكبذ, ومغ انػاع الشديج الجمذقي 
ق مختمفة تعتسج عمى ائواالغباني و نفحت عمييا الدخارؼ التقميجية بصخ  الجامدكػ والبخوكار

 .ه51زالسكػؾ والشػؿ قبل استعساؿ الجاكار
ومغ اشيخ الدخارؼ الجمذؿية التي تػقف انتاجيا مع االسف صشاعة الػاح القاشاني التي      

ثع انتذخ انتاجيا في  ازدىخت مشح العرخ السسمػكي ونخى روائعيا في جامع وحساـ التػريدي,
العرخ العثساني مسا نخاه في التكية الدميسانية ومجسع الجرويذية وجامع الدشانية وجامع الذيخ 

الجيغ...ونعتقج اف الػاح الخدؼ التي مازالت تغصي واجيات ؾبة الرخخة تعػد الى الرشاع  يمحي
 .ه52زالجمذقييغ

 
 واقع الحخف اليجوية في سهرية:

الساضي السددىخ مازاؿ ضاىخا بجالء في فشػف واساليب فغ عخيق ومازالت ىحه  اف تاثيخ    
وحخفيػ ىحا  الفشػف االصيمة حافمة بالدخارؼ والسػضػعات الفشية تسأل البرخ وتبيج الخاشخ,

الفغ يسارسػف عسميع في العجيج مغ السجف الدػرية في دمذق وحمب وحساة وحسز والخقة وغيخىا 
اقامػا اسػاقا ومذاغل تخررية ليع  ة مغ الػعي والثقافة والجقة والتشطيع,,وىع عمى درجة عالي

دوف اي تعجيل او مغ ىع فغ الحخفة مغ والجه او معمسو في العجيج مغ السشاشق وقج تعمع اكثخ 
 والذيء الػحيج الحي يسكغ مالحطة اختالفو ىػ: تحخيف,

 فذيئا مع تصػر اساليب الحياة.الخوح الفشية االصيمة التي ابتعج عشيا الحخفيػف شيئا  -1
 ارتفاع اجػر اليج العاممة الساىخة. -2
 لجػء ابشاء الحخؼ التقميجييغ الى الحخؼ الحجيثة ذات السخدود االقترادي االكبخ. -3

فجخمت االلة الحجيثة الى مذاغل الحخفة واستعسمت مػاد اولية صشاعية مذابية لمسػاد الصبيعية, 
شي بذكل عاـ وباتت بعس الحخؼ التقميجية عمى وشظ االختفاء مسا ادى الى تفاوت السدتػى الف

 ومشيا:
 صشاعة البخوكار,واالندجة الحخيخية السرشػعة بالشػؿ. - أ

 . زالسذسعهلحة والحصة وحياكة الكميعصشاعة القا  - ب
 تخاجع فشػف الخسع عمى الخذب والحفخ.  - ت
 الفديفداء والتصعيع بالرجؼ .  - ث



 زخارؼ الحخؼ اليجوية زاالرابدظه                                            مشحر عبجالسشعع دمحم يػنذ الصائي

225 
 

 الدخخفة والتمػيغ. - ج
والسشقػش والسحفػر والسخصع والسفخغ والسقرب زبالحىب والفزةه والحجيج الشحاس السذكل  - ح

 الدخخفي.
 السجػىخات الفزية والحىبية . - خ
 الدجاج السرشػع بالشفخ والسدكػب وتخصيعو بالفديفداء . - د
 اواني الخدؼ الفشية . - ذ
 .ه53زشغل القرب وقر القسح وورؽ الشخيل - ر
 

السهضحة للت اعل  ال شانهن التذكيليهن في سهريةومن االمثلة على السحاوال  التي قجميا 
 التخاث و االرابدك ىم:بين 

 (0741-0701اسساعيل )دىم أ
يع لػحة حجيثة ليا وىػ اوؿ الفشانيغ الحيغ اكتذفػا اىسية الخط الالنيائي ودوره في تقج     

سفاـيع السدتقاة  مغ لسػضػعات الخاىشة عغ شخيق ىحه الخاث العخبي واراد معالجة اجحورىا في الت
فقج رسع في البجاية وجو فتاة بخط واحج بحيث يزع القمع عمى الػرقة وبحخكة واحجة  , االرابدظ

فييا التمخيز وسخعة االنجاز وتقجيع الخصػط في الدخارؼ عمى شكل حجيث وىكحا استصاع 
ة عغ شخيق الخط تقجيع السػضػعات السختمفة التي تعبخ عغ قزايا اندانية او اجتساعية اوسياسي

,وحيغ الالنيائي , وىكحا أصبح العسل الفشي معاصخا ويدتفيج مغ التخاث العخبي في االرابدظ 
رسع وردة لخز الذكل السصمػب فخسسو عغ شخيق حخكة اليج التي تسخ بالذكل الخارجي وتعيج 

الشياء كميا يسكغ السفيػـ الججيج لمخؤية الحي يقػؿ بأف ا عبخشياء في الػاقع وتقجيسيا اكتذاؼ اال
 تحػيخىا الى خط النيائي ويعيج الخسع وفقو.

اف التججيج الحي قجمو ادىع جعل الخط وسيمتو الى التعبيخ االنداني والسػاضيع االجتساعية      
وابعاده عغ اف يكػف مجخد زيشة فمػحتو الذييخة الفارس العخبي تقجـ احج الفخساف يحاوؿ والدياسية 

طالـ ,وىشاؾ حخكة االرجل التي حخكت لتجؿ عمى تجديج الحخكة الحيػية االنصالؽ وتبجيج ال
لمػحة وربط السزسػف الدياسي لمػحة وىػ انصالؽ العخب في الحياة,كسا رسع ادىع السشاضخ 
والصبيعة والسػاضيع االجتساعية والدياسية والدىػر ,ومغ لػحاتو العتاؿ والصائخ يفظ قيجه وزلداؿ 

 .ه54زفادة مغ الخط الالنيائيكميا تعكذ الخغبة في االسعيج ونياية جدج ,و  اغاديخ والعائمة وبػر
 :(0756-0701محسهد  ساد)

فادة مشيا شكاؿ التي يسكغ االوجج فييا األلقج بحث محسػد حساد في الكتابة العخبية و        
فاد مسا يسمكو الحخؼ مغ امكانيات تجخيجية وتذكيمية وحخكة متقصعة وا اً وكتب في البجاية احخف

ومغ السعخوؼ اف البجاية وىي كتابة كمسة بذكل سخيع ايقاعية وتشطيع ذلظ في لػحات حجيثة 
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ة ىحا التكػيغ وفق السباديء الخئيدتعبيخي وتقجيع الحخكة االنفعالية التي يسمكيا الخط ثع تشطيع 
السرادر مغ التخاث والشطاـ الحي يػفق بيغ وجػد شكل في الفخاغ  وتقجيع الذكل الفشي الحي يسمظ

وعالقة بيغ الفخاغ والذكل وىشاؾ عالقة بيغ السادة التي يقجميا الذكل والػاقع ؼيو وكحلظ االلػاف 
فاد مغ وىكحا ا ػد واالبيس وتجرجات الزػء والشػر,التي تتبجؿ وفق السفاـيع الججيجة لعالقة االس

عبارة عغ تجخيج او عالقة بيغ خصػط وألػاف  ط العخبي ليقجـ لػحة ىيكل امكانات الخ
ومداحات تتجرج وتارة تغيب الكمسات او تطيخ حدب الطخوؼ وتجلشا عمى حب البحث الكتذاؼ 
الججيج مغ السػروث وما يقجمو لشا الخط العخبي مغ حخكة وايقاعات وال نيائية الحخكة وقج ترل 

ي يخقز ويتحخؾ بحيػية ضسغ نطاـ لػني ابتكخه ىػ وقجـ مفيػما الى لػحة نخى الحخؼ التعبيخ 
 .ه55زججيجا

 :(0757-0711نعيم اسساعيل)
فاد مغ الدخارؼ التقميجية وججدىا وقجـ السػضػعات السختمفة التي ارادت ايجاد فغ لقج ا    

اف لػحتو زخارؼ وامكانات يسكغ استخجاميا ,  حجيث بخوح عخبية وتججيج ما يسمكو التخاث مغ
عائمة تجسع السػضػع االنداني وحخكة الخط الالنيائي والدخارؼ السججدة السػلجة واف بشاء تكػيغ 

عمى الحخكة الػاضحة لمخط وذلظ الف الفشاف يخيج اف نخى االسخة وىي تتحخؾ وتديخ يعتسج 
و مشطخ لى وجو اويقجـ الدخخفة التي يسكغ اف تتحػؿ ا ويبتعج عغ الػضع الداكغ في التكػيغ,

االشكاؿ  باالفادة مغاغتيا ت الدخخؼية ويدتخجميا في المػحة بعج اعادة صيوياخح بعس الػحجا
وىشاؾ لػحات عجيجة رسسيا ومغ اىسيا حي  يسكغ تصػيخىا عمى نحػ ججيج تساما, يا التيوحجاتو 

فغ بغ يقطاف والقجس والعائمة ونداء القخية وكميا تحاوؿ تقجيع رؤية خاصة لمفغ وتججيج ال
التذكيمي عمى ضػء الدخارؼ الستججدة والسفاـيع الحجيثة التي انجمجت مع ما في تخاث االرابدظ 

  مغ ؾيع تذكيمية وفشية.
 :(0770-0713) أرناؤوط عبج القادر

في البجاية استخجـ الدخارؼ والكتابات العخبية التي تحسل صفة الذاعخية والذاعخية اضفاء     
الرفة االيقاعية لمدخخفة وتجاخميا مع االلػاف التي تتفاعل وتزيف ايقاعات ججيجة ,وحيغ 
تصػرت التجخبة بجأت الخمػز تجخل عمى التعبيخ كل زخخفة اصبحت ليا مغ الجالالت الججيجة 

افة السػحية التي يسكغ اف يحسميا لالشكاؿ والتي تجؿ عمى استخجاميا ابدط االشكاؿ واالض
لمتعبيخ عغ اعسق االفكار واكثخىا تعقيجا وعغ شخيق االشكاؿ فقج نخى الدخخفة محصسة والذكل 
غيخ مشتطع لمجاللة عغ احج االىجاؼ الدياسية او االندانية ,وفي السخحمة االخيخة تشػعت الريغة 

قجميا الدخخفة بيزاء عمى مداحة بيزاء ,وبعس التشػع الفشي في الذكل والتعبيخ الحي التي 
يتالءـ مع السزسػف قصعة زخخفة تتحخؾ مغ مكانيا وتشتقل مغ اشار التحجيج الجقيق وىكحا 

 تشػعت اشكاؿ الدخارؼ والكتابات في المػحة.
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 :(0721 دان أبه عياش)مهاليج
ىسية االولى عمى كل ما عجاىا وقجـ شكال ججيجا مغ التعبيخ الفشي اىتع بالدخارؼ واعصاىا اال    

وقجـ لػحات حجيثة عخبية ليا شابعيا  فة العخبية واعصاىا الجور االساسيجؿ عمى انو درس الدخخ 
اليشجسي ويبحث عغ الكتل اليشجسية التي نخى فييا السكعبات والسدتصيالت التي رسست بسشطػر 

وتالعب بيا  حجيث قادر عمى االيحاء بسا تخمقو الدخارؼ مغ تجارب اذا احدغ الفشاف استخجاميا
ارية الستجاخمة بشطاـ وليا تذكيميا لتكػف قادرة عمى التعبيخ عغ الحخكة وتقجـ الكتل السعس

 .ه56زالخاص
 :(0727دمحم غشهم )مهاليج عام 

 قجـ شكال ججيجا متصػرا مغ استخجاـ الحخؼ العخبي وباسمػب شخري لو اكثخ مغ جانب يسكغ  
 :االتي اف نجسمو كسا

الدخارؼ التي تجاخمت مع الخصػط  عغ شخيقولى لمكتابة عمى ورؽ عادي اعصى االىسية اال -1
الكمسة مغ بالكمسة كأف تقػؿ كمسة وشغ أو عخب وتتسكغ  وتقجـ الجالالت السحجدة التي تختبط

 حسل الجاللة.
كتيا لتعبخ عغ شتى السػاضيع فسغ تحػيل الدخارؼ لتسأل المػحة وتشػعت حخ  ولقج ازدادت -2

ؿ ججيجة عبيخي فأغشى التجخبة بأشكاالكتابة الى زمشطخ شبيعيهأو الىزبحخه او اي مػضػع ت
كانت الخاتسة تبجيل الػرقة بالقساش واستخجاـ االلػاف الديتية وتججيج مبتكخة الخط وانديابيتو,و 

ا التذكيالت التجخيجية وربط السشطخ البانػرامي بحخكة الخط وااللػاف الحارة التي يالفكخة واعصائ
 ي والذكمي.تعجدت فييا اشكاؿ خمق الحخكة والتجاخل المػن

 :(0730سعيج طو )مهاليج عام 
انصمق الفشاف سعيج شو مغ التذكيالت التي نخاىا في الكتابة والدخخفة,والتي نطست عمى       

بل نخى االشكاؿ الستػازنة والسبتكخة والتي اعاد  شكل حجيث والتي ال نخى فييا الغاية التدييشية
تشطيسيا لتقجـ كل السعاني فتارة نخى حػار الدخارؼ الستبجلة والتي اعاد تشطيسيا لتقجـ كل السعاني 
وتارة نخى حػار الدخارؼ الستبجلة او االحخؼ السختمفة التي تقـػ الدخارؼ فييا بتقجيع دور الذكل 

ىحه العالقة الى لػحة  عغ شخيقالعزػي بحيث يسكغ الػصػؿ  انباليشجسي والكتابة تقجـ الج
 حجيثة مجخدة وتعبيخية قادرة عمى نقل الفكخة السخاد تػصيميا.

 :(0731)مهاليجوليج االغا 
جسعت تجخبتو بيغ الخط العخبي الحي نخاه في السخصػشات العخبية والقجيسة واعصى الججيج       

عشاصخ اخخى مغ الدخارؼ والكتابات التي تحفل بيا  الحي نخاه في السعالجة واكتذاؼ
وتابع البحػث ليكتذف اىسية الخقع والسخصػشات وكل ما  السخصػشات والتي يسكغ تحجيثيا,

عخبية وكل اشكاليا  ـيترل بالكتابة والدخارؼ وتاريخيا في بالدنا سػاء أكانت مدسارية ا
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تذكيمي لو صالتو بالسػروث الستعجد الحي في الكتب وكل ما يرمح ليكػف مشصمقا لفغ السػجػدة 
نسمكو,وبسخحمتو االخيخة لجأ الى االختاـ االسصػانية القجيسة واستخجميا ليعصي دالالت عمى وجػد 
الحخكة فييا وااليقاعات التي تذسل وجػد اشخاص يتحخكػف ويتعجد الذكل الحي نخاه عمييع والحي 

تو مع الدمغ السكانية عاتو ضسغ السداحة وتبجاليؤكج عمى اف الدخخفة ىي حخكة شكل تطيخ ايقا
 .ه57زفادة مشو مغ اجل تذكيل حجيثبػية اال

 :االستشتاجا 
 ي:االتج  استشتا اشيسكشفي ىحا البحث تع التصخؽ اليو  مابشاًء عمى 

 البجايات االولى لمدخارؼ االسالمية كانت متسثمة بفتخة ازدىار الجولة االسالمية. -
والحخفي السدمع اف يدتخجـ الدخخفة في شتى مجاالت الحياة ومشيا العسارة استصاع الفشاف  -

 االسالمية.
 ف بالدخارؼ االسالمية في اعساليع الفشية.ػ ف الغخبيػ تاثخ الفشان -
لفشية لالبتعاد عغ تسثيل االشخاص استخجـ الفشاف السدمع الدخخفة بجؿ الخسع في اعسالو ا -

 بييئاتيع .
مغ بعجىع الى االحفاد  لياااليجوية مغ الرشاع السيخة الى ابشائيع ثع انتقانتقاؿ الفشػف والحخؼ  -

. 
 استخجـ الفشاف العخبي خامات متعجدة لتشفيح اعسالو الفشية بحخفة عالية. -
البجء بانجثار الحخفة اليجوية في سػريا بدبب دخػؿ االالت والسكائغ الحجيثة ادى الى تػجو  -

 لسعامل وتخؾ حخفيع االصمية.اوالحخفييغ الى ىحه رشاع المعطع 
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 ه2ز المػحة 
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 زخارؼ الحخؼ اليجوية زاالرابدظه                                            مشحر عبجالسشعع دمحم يػنذ الصائي

231 
 

 ه3ز المػحة 
 نسػذج لدخخفة التػريق مشفحة عمى القساشزمرخهأ
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 ه5زالمػحة 
 في عسارة السداججزمرخهوالكتابة تسثل استخجاـ الدخخفة الشباتية واليشجسية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ه6زالمػحة 
 اليشجسي يبخز فييا استخجاـ زخخفة التػريق الشباتية مغ جية اليسيغ و الدنجيل

  محيصا بالكتابة ياواسفمعمى المػحة أ  
 الباحث عمى حجخ الحالفه قرزوىي مغ ن
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 مغ قبل الباحثه زنقذت
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ضسغ اعساؿ الشجوة الجولية االولى حػؿ آفاؽ تشسية فشػف الدخخفة في حخؼ العالع 
 .31ص باستانبػؿ , ,2003والسعاد نذخه عاـ ,1997 دمذق , االسالمي ,

 اليشجسة والييئة.في كتابو الستػسصات بيغ  ـه1274نريخ الجيغزت الصػسي,  -31
البخوكار الحخيخي السقرب الستعجد االلػاف فيػ نػع مغ القساش يدتخجـ لاللبدة   -32

والسفخوشات الذخؾية , يخاجع معخوؼ, نديو شالب:زخارؼ الحخؼ اليجوية في العالع 
 .598ص ,2003 استانبػؿ, االسالمي االرابدظ,

رضسغ اعساؿ الشجوة الجولية االولى بحث مشذػ  االرابدظ في العالع االسالمي,, عمي الؿيع,  -33
والحي اعيج  ,1997 حػؿ افاؽ تشسية فشػف الدخخفة في حخؼ العالع االسالمي,دمذق ,

 .3ص ,2003عاـ  نذخه بأستانبػؿ,
 .29ص السرجر الدابق,, عؽيف البيشدي,  -34

35- Sauvajet, LaMosquee Omeyyade de Medine, Alep, 1947. 
 التشػع,السجمذ القػمي لمثقافة, -الػحجة -الجسالية -العسارة العخبية, عؽيف البيشدي,  -36

  .30ص 1993 روما,
 .10ص ,1965 بغجاد , تاريخو وخرائرو, الفغ االسالمي, ,دمحم عبج العديد مخزوؽ,  -37



 2022/  7/ مجمج  1مجمة آثار الخافجيغ / ج 
 

236 
 

القرػر االمػية وزخارفيا في عيج االمػييغ ,مجمة الحػليات العخبية  ,عؽيف البيشدي,  -38
 .9ص ,1975 الدػرية,

 .10ص ,لقرػر االمػية ...., مرجر سابقا, عؽيف البيشدي,  -39
كمسة تخكية معشاىا الدخخفة عمى القساش زالدركذة او التصخيده وىي مغ , االغباني  -40

 .الحخؼ الجمذؿية القجيسة
قساش دمذقي بامتياز مغ التخاث القجيع عسخه اكثخ مغ مئة عاـ واستعسل , الجامدكػ  -41

 واشتق اسسو مغ مجيشة دمذق فشدب الييا. الشػؿ اليجوي في حياكتو وندجو
ويتكػف مغ الػاح مخبعة  احج انػاع الخدؼ السعساري فيػ شيغ محخوؽ ومدجج, ,القاشاني  -42

ة تكدى بيا الججراف والؿباب ليدت سسيكة تخسع الدخارؼ عمييا بالػاف متشاسقة لساع
غازي  لذاـ يخاجع دمحم,وقج انتذخ كثيخا في بالد ا ة زخخؼية,أذف كميا اوجدئيا عمى ـيأوالس

الشجوة القػمية االولى  اآلجخ في زخخفة العسائخ في العخاؽ في العرخ العباسي, ,رجب
 .360,ص1,مج1989مصبعة الخشاد,بغجاد, لتاريخ العمػـ عشج العخب,

  .8ص السرجر الدابق,, الؿيع,عمي  -43
 .9ص السرجر الدابق,, الؿيع,عمي  -44
 .10ص السرجر الدابق,, الؿيع,عمي  -45
 .55ص السرجر الدابق,, شارؽ  الذخيف,  -46
 ويقرج بو لغػيا الحخفة او الرشعة., الكار  -47
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ضسغ اعساؿ الشجوة الجولية االولى حػؿ آفاؽ تشسية فشػف الدخخفة في حخؼ العالع 
 .39ص, باستانبػؿ ,2003والحي اعيج نذخه عاـ , 1997 دمذق , االسالمي ,

 .22ص ,1987 جسالية الدخخفة العخبية , مكتبة لبشاف , بيخوت , البيشدي, عؽيف,  -49
 .30,ص1987دراسة القاشاني الجمذقي,الحػليات االثخية,دمذق, عؽيف, البيشدي,  -50
 .10ص السرجر الدابق,, عمي الؿيع,  -51
 .56-55ص السرجر الدابق,, شارؽ  الذخيف,  -52
 .56ص السرجر الدابق,, شارؽ  الذخيف,  -53
 .57 السرجر الدابق,, شارؽ  الذخيف,  -54
 .58-57ص السرجر الدابق,, شارؽ  الذخيف,ذ  -55
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 :العخبيةادر ـــــــالسر
القرػر االمػية وزخارفيا في عيج االمػييغ ,مجمة الحػليات العخبية البيشدي,عؽيف:  -1

 .1975الدػرية,
 .1987االسالمي,شبع اليػندكػ.باريذ ولشجف,البيشدي,عؽيف:الفغ  -2
 .1987البيشدي,عؽيف: دراسة القاشاني الجمذقي,الحػليات االثخية,دمذق, -3
 .1987البيشدي,عؽيف:جسالية الدخخفة العخبية ,مكتبة لبشاف,بيخوت, -4
 .1991البيشدي,عؽيف : فمدفة الفغ عشج التػحيجي,دار الفكخ,دمذق, -5
  1993التشػع,السجمذ القػمي لمثقافة, روما ,-الػحجة-الجسالية-البيشدي,عؽيف:العسارةالعخبية -6

. 
بحث مشذػر البيشدي,عؽيف:جساليات الدخخفة وتشسيتيا في السداريغ الشطخي والعسمي,  -7

ضسغ اعساؿ الشجوة الجولية االولى حػؿ آفاؽ تشسية فشػف الدخخفة في حخؼ العالع االسالمي 
 .2003والحي اعيج نذخه باستانبػؿ عاـ 1997,دمذق ,

 مرخ, ,1ط مجبػلي, مكتبة معجع مرصمحات العسارة والفشػف االسالمية,, عاصع دمحم رزؽ, -8
2000. 

 .2009مشطػر الخط العخبي,دار السعخفة لمشذخ,بيخوت,, زيغ الجيغ,ناجي -9
 . 1986السفيػـ الجيػمتخي في الفغ االسالمي,بيخوت, , الدعيج,عراـ -10
 .2003محاولة لتحميل معشى كمسة ارابدظ,مذارؽ,ججة, ,الذخيف,شارؽ  -11
 ـهفي كتابو الستػسصات بيغ اليشجسة والييئة.1274الصػسي,نريخ الجيغزت -12
الؿيسة الفشية لمحخوؼ اليجوية في حزارتشا وتاريخشا ومدتقبمشا ,مقالة , ر,نجاحالعصا  -13
العالع ضسغ اعساؿ الشجوة الجولية االولى حػؿ آفاؽ تشسية فشػف الدخخفة في حخؼ  ماقاة

 .2003عاـ باستانبػؿ ,والحي اعيج نذخه 1997االسالمي,دمذق,
 .1992فديفداء الجامع االمػي الكبيخبجمذق,مجمة السعخفة الدػرية,, الؿيع,عمي  -14
اعساؿ الشجوة الجولية االولى االرابدظ في العالع االسالمي,بحث مشذػر ضسغ , الؿيع,عمي -15

,والحي اعيج نذخه 1997دمذق , حػؿ آفاؽ تشسية فشػف الدخخفة في حخؼ العالع االسالمي ,
 .2003باستانبػؿ عاـ

 .1975,معالجة تحميمية وتكػيشية,دار الػليج بجمذق -تراميع اسالمية , كخيتذمػ,كيث -16
الدػرية,مجسػعة ابحاث ودراسات اثخية مجسػعة مغ العمساء العخب واالجانب :اآلثار  -17

  .1985لمصباعة ,فيشا, –دار فػرفيختذ  -وتاريخية ,تاليف,دار الصبع والشذخ
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زخارؼ الحخؼ اليجوية في العالع االسالمي االرابدظ, مخكد  ,معخوؼ ,نديو شالب -18
 . 2003االبحاث لمتاريخ والفشػف والثقافة,استانبػؿ,

  .1965االسالمي,تاريخو وخرائرو,بغجاد ,الفغ  ,دمحم عبج العديد مخزوؽ, -19
اآلجخ في زخخفة العسائخ في العخاؽ في العرخ العباسيالشجوة االولى , دمحم,غازي رجب -20

 .1989لتاريخ العمػـ عشج العخب,مصبعة الخشاد,بغجاد,
 1995وحجة الفشػف االسالمية,بيخوت,, مكجاشي,غازي  -21
الفكخية االسالمية, بحث مشذػر ضسغ  فغ الدخخفة بشيتو ومشصمقاتو, مكجاشي, غازي  -22

اعساؿ الشجوة الجولية االولى حػؿ آفاؽ تشسية فشػف الدخخفة في حخؼ العالع االسالمي ,دمذق 
 .2003,والحي اعيج نذخه باستانبػؿ عاـ 1997,

 مؤلفات اقميجس بالعخبية في الفيخست البغ الشجيع. -23
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