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 رنا محفوظ حامد                   د. ماجد ضرار يونس                    د. علي حيدر الجميل

 أستاذ مساعد                                 مدرس                                                                      مهندسة معمارية                 

 قسم الهندسة المعمارية                               قسم هندسة الحاسبات والمعلوماتية                     قسم الهندسة المعمارية                 

 جامعة الموصل                                 جامعة الموصل                                                   امعة الموصل                  ج           

 

 الملخص
ل    ات      تصننننننيف      قنننندم                       العمنننننارال اةسنننن مية التننننني                 بالنسنننننبة لدراسننننات      هاما            موضننننوعا                 المسننننناجد الجامعة       تصنننننيف  َّ شكَّ

   نن                                                              إلن  تقنديم تصننيف جديند طنمناس المسناجد الجامعنةوتتم ل أهميتن  إني أ     يهند                       ومع ذلن  إن ه هناا البح  .  جد    لمسا ل      مختلفة

                                            وهي منهجية جديدال تتسم بشمولية وموضوعية ودقة                     الخاصة بتمييز النمط                  التقنيات الرقمية                  إي عملية التصنيف      يوظف 

       السنيا        معظنم     علن    ،                       الحناتت المنتخبنة للتصننيف       انتشنرت      وقند   .                                                  أك ر مقارنة بنالطراق  المعتمندال إني التصننيفات السنابقة

ننن                        ة لتصننننيف الصنننورال بننندوه م                    عتمد البحنننو روار ميننن                  للعمنننارال اةسننن مية،وا        المكننناني  و        الزمننناني       شنننبكة          باسنننتخدا         ر     ش 

Kohonen   ،نن    وأ                     العصننبية التناإسننية                                   مننع عنندد  ابنن  مننع اطصنننا  الممكنننة،  ننم                                ز التصنننيف بتخصننيص بيانننات لواحنند    نج 

   بن                       َّ عملينة تنظنيم ذاتينة ترتَّ        بواسنطة  و   ،                     مادا  عل  م من  اطجنزاء                                              تصنيف أجزاء الصورال إل  عدد معط   مع اطصنا  إعت

             محددال وتقاسع        مقوتت      َّ                    وقد دعَّم قسم مع اةستنتاجات    .                          تم ل أنماس التصنيف الناتجة                إي رارسة حيزية                 الحاتت المدروسة

    بعند              إني هناا البحنو                                  يتطلن  تعنديلها وإن  منا تنم اسنتنتاج                           رية العمارال اةس مية مما          أررى إي نظ           مع تصورات   رر      قسم آ

                             الت ب  منها إي دراسات تحقة. 

            تمييز النمط                  التقنيات الرقمية،                        تصنيف المساجد الجامعة،  :                 الكلمات المفتاحية
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Abstract 
Congregational Mosques Classification is an important issue for Islamic 

Architecture studies which introduced many different classifications.This paperaims to 

introduce a new classification of the congregational mosques using the pattern 

recognition digital technique. The cases selected for the study covers most of the period 

and space of the Islamic for a more objective and accurate classification. Thepaper takes 

up an unsupervised texture image classification algorithm which uses a competitive 

neural network. The classification is done by assigning data to one of the fixed number 

of possible classes then classifying image segments into a given number of classes using 

segments features by using Kohonen competitive neural network and through a process 

of self-organization, configures the output units, representing the selected 

congregational mosques, into a spatial mapincluding the resulted classificationtypes.The 

conclusions support some knownstatements and contradict others within Islamic 

Architecture Theory, so certain modifications are needed according to the concluded 

statements after corroborating them in future studies.  

Keywords: Congregational Mosques Classification, Digital Techniques, Pattern 

Recognition. 
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  :       المقدمة  . 1
ُّ ُّتعد ُّ ُّ ُُّّالمساجدُّأهمُّالنتاجاتُّالمعماريةُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّالتيُّشي ُُُّّّ ُُّّ ُّدهاُّالمسلمونُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّوالنمطُّالووييييُّاوو ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّالوي ُّتميو تُّ ولُّالعموارسُّايةو  ية ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ

ُُّّفالمسجدُّ يهومُّتمُّاةتحداثلُّ عُّنشوو ُّايةو مُّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّكونولُّالماوانُّالوي ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّيجتموعُّفيولُّالمسولمونُّو ا ُّاولواتهمُّواتوا اتهمُّالم تليوةُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ

ُُّّإضافةُّإلىُّالويائفُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّواليعالياتُّاوخرىُّاُّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّلتيُُُُّّّّ ُّتمارسُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّفيل.ُُُّّّ ُُُّّّولعلُّأ ور ُّ ليولُّالوىُّأهميوةُّالمسوجدُّأنولُّأو ُّ نشو ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّيسوتحد ُّانودُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ

ُُّّإنشا ُّ دنُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّديدسُّأوُُّّجُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّاند اُُُّّّ ُّ ُّيتحُّ دنُّتُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّكانتُّ وجو سُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّورغمُّأنُّالمساجدُّلهاُّويائفُّ تشا هةُّإالُّأنلُّ وعُّإنتشوارُّايةو مُُُُّّّّ.ُُُُُّّّّّ ُّةا قا ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ

ُُّّواتساعُّرقعتلُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّالجغرافيوةُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّتعود تُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّوتنواوتُُّّ ُّ ُّ ُُّّالصوورُّواوشواا ُّالتويُّات ويتهاُّالمسواجدُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ تو ثيرُّاوا ولُّ  تليوةُّ نهواُّ ووا ُّالتنوا ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ

ُّاونظمووةُّوُّو ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّالتقنيوواتُّاينشووائيةُّالسووائدسُّوالعوا وولُّالتيتيووةُّوايقتصووا يةُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّوايجتماايووةُّالم تليووة ُّولوويلتُّإنشووتتُّالووىُّالرقعووةُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ

ُُّّالجغرافيةُّالتيُّةا تُّفيهاُّالحضارسُّاية  يةُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ساجدُّ  تليةُّفويُّخصائصوهاُّالمعمُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّاريوةُّكوالحجمُّوالمسوااةواونما ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّالشواليةُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ

ُّالتركيبُّاليضائيُّوُّو ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُّالعناارُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّالمعماريةُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّوغيرُّذلت.ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ

ُّ

                             تصنيف المساجد: أهمية الموضوع .   1.1
ُُّّاتسوبُُّّي ُّ ُُّّ وضوووعُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّتصوونيفُّاُّ ُُُّّّ ُُّّلمسواجدُّأهميووةُّكتيوورسُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّوتتجل وىُّهوويألُّاوهميووةُّفويُّنوواايتي ُّإثنتووي ُّفويُّاوقوولُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ  ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّاوولووىُّ النسووتةُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ

ُُُّّّللطروااتُّالنظريةُّل ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّلعمارسُّاية  يةُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّوالثانيةُّ النستةُّللممارةةُّالتصوميميةُّفويُّإ وارُّالعموارسُّايةو  يةُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ.ُّفمو ُّناايوةُّترجوعُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ

ُّأهميووة ُّ ُّ ُّ ُّتصوونيفُّالمسوواجدُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ٍُُّّ كج ٍ ُّ هووٍمُُّّ ُّ ُّ ٍُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ وو ُّنظريووةُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّالعمووارسُّايةوو  يةُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّإلووىُّأنهاُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّنتووا ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّامليووةُّتحليليووةُّهوودفهاُّتواوويُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّفُّ جمواووةُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ

ُُُّّّاونما ُّال ااةُّ  ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّالمسواجدُّوتحديودُّال صوائلُّالمشوتركةُّالتويُّتنتمويُّفويُّضووئهاُّالمسواُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّجدُّالمتعود سُّوالم تليوةُّلتلوتُّاونموا ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ

ُُُّّّو و ُّثوومُّتيسوويرهاُّ مجمواوةُّ وو ُّالعوا وولُّالموخثرسُّكالمنوواءُّو وووا ُّالتنوا ُّوالتقنيوواتُّا ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّينشووائيةُّ ُُُُّّّّ ُّوالثقافواتُّالمحليووةُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ.ُّأ وواُّ النسووتةُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ

وو ُّالمصووممُّالمعمووار ُّ وو ُّتوييووفُّالسوووا  ُّالتاري ُُّّللممارةووةُّالتصووميميةُّفووعنُّالمعرفووةُّال ااووةُّ  نمووا ُّالمسوواجدُّتمام ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّم ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ يووةُّفوويُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ

ُّلتصا يمُّالجديدسُّللمساجدُّا ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ صورسُّواايةُّينتا ُّأوُّإ داعُّنماذ ُّجديدسُّونما ُّ خةسةُّأوُّاتىُّالد جُّ ي ُّتلتُّاونما .ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ

ُّ

                         إستعراض الدراسات السابقة .   1.1
ُُّّتصدىُّاد ُّكتيرُّ  ُّالدراةاتُّلموضوعُّتصنيفُّالمسواجدُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّامو وا ُّوالمسواجدُّالجا عوةُّالوىُّوجولُّال صوو  ُّتلاوُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّالتيُُّّ ُُُّّّ

ُُّّتتميو ُّاو ُّالمسواجدُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّاياتيا يووةُّفويُّأنُّاوولوىُّتقووامُّفيهواُّاو سُّالجمعووةُّفويُّاوي ُّأُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّنُّالثانيووةُّ  صصوةُّللصولواتُّاليو يووة.ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّوإنُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ

ُُُّّّ ُّ راجعةُّلتلتُّالدراةاتُّت ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّظه ُُّّ ُُُّّّرُّتتاينهاُُّّ ُُّّفيُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّكيييةُُّّ ُُّّ قار ةُّتصنيفُّالمساجدُّفيماُّيتعل ُّ اولُّ و ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّالمنهجُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّالمعتمودُّفويُّالتصونيفُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ و ُُُّّّ ُّ

ُّناايةُّو ُُّّ ُُّّ ُُّّ حتوىُُّّ ُُّّ ُُُّّّالدراةةُّ  ُّناايةُّأخرىُّفيماُّيتعل ُّ طتيعةُّالجوانبُّوالميور اتُّوالعنااورُّالمعماريوةُّالتويُّيوتمُّالتركيو ُّاليهواُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ

ُّ ُّأوال ُّ ُّ ُّوشموليةُّالدراةةُّ النستةُّللسياقُّال  انيُّوالماانيُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّدراةةُّثانيا ُُُّّّللُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ.ُُّّ

ُُّّقسوومُّ وو ُّالدراةوواتُّإتسوومتُّ اونهووا ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ راةوواتُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّواووييةُّوُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّتوثيقيووةُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّتار ُُّّ ُّ ُُّّةووتُّلتقووديمُّاووورسُّواضووحةُّاوو ُّاالووةُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّوتوواري ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ

ُّالمسواجد ُّ ُُّّ ُّ ُُّّاانتُُّّفُُّّ ُُّّتهوودإُّإلوىُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّواوويهاُّ ُُّّ ُّو وووا ُّ نائهواُّواليتووراتُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّتاري يووةُُّّالُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّالتويُّشووهدتُّ نائهواُّوتطُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّورهوواُّفوويُّ  تلوفُّأنحووا ُّالعووالمُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ

ُّاية  ي ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ نهاُُُّّّ ُُّّ ُّالىُّةتيلُّالمثا  ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ راةُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ) خنس ُُّّةُّ ُُّّ ُّ ُّ1891ُّ ُّ ُّ ُُّّ راةةُُّّوُّ(ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ)ةلمانُّوآُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّخرونُّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ1891ُّ ُّ ُّ ُُّّوهيألُّالدراةاتُّاا سُّ اتاونُُُُّّّّ( ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ

ُُّّ صحو ةُّ الصورُّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّاليوتوغرافيةُّ)ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ(لتلتُُُُّّّّ ُّاو نيةُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّأوُّأج ا ُّ نهاُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّكالمآذنُّوالقُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّتابُّوالقاااتُّوالعناارُّالت يينيةُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّوتنتميُّإلوىُّهوياُُُّّّ.ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ

ُُّّالنوووعُّأيضووا ُّالدراةوواتُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّاآلُُّّ ُّثاريووةُّالتوويُّتتعوودىُّواووفُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّالمسوواجدُّالووىُّ راةووةُّوضووتطُّتووواري ُّأنشووائهاُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّوالظوورُُُُّّّّ ُّ ُُّّوإُّالتاري يووةُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ

ُُّّوالحضاريةُّالتيُّرافقتُّذلت ُّوقدُّتتناو ُّالت ثيراتُّالمتتا لةُّ ي ُّالطر ُّالمعما ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّريةُّواوةاليبُّاينشائيةُّأوُّتقارنُّ ينهُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّاُّوتضوعُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ

ُُّّ عضُّالتصوراتُّا ُّتطورهاُّوانتشارها ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّياونُُّّوُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّهياُّالنوعُّ  ُّالدراةواتُّ صوحو ا ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ايُُُّّّ ُُّّضوافةُّالوىُّالصوورُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّاليوتوغرافيوةُّ)ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ)ُُُّّّ

ُّ ووتعضُّالم  ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّطوواتُّالهندةوويةُّ ووعُّطُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ عووضُّاآلُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّرا ُُّّ ُُّّوالتقييموواتُُُّّّ ُُّّ ُّالياتيووةُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّو وو ُُُّّّ.ُُّّ ُّ ُُّّالدراةوواتُّالتوويُّتناولووتُّالمسوواجدُّضووم ُّ راةوواتُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ

ُُّّاا ة را ُّ ُّ ُّ ُّةوةُّ)ُُّّ ُُّّ ُّCreswellُّ ُُّّ1899ُّ ُّ ُّ ُُُّّّركوو تُّالىُُّّتيُُّّالُُّّ(ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّتطووورُّاموارسُّالمسوواجدُّفوويُّالقورونُّاالُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّولووىُّ وو ُّايُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّةو مُّفوويُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ تلووفُّ لوودانُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ

ُّالعوالمُّاي ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّةوو  ي ُُّّ ُّ ُّ ُُّّكموواُّأنُّ وو ُّالدراةوواتُّ واُّتنوواو ُّالمسوواجدُّفوويُّةووياقاتُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ حودو س ُّ نهوواُّالووىُّةووتيلُّالمثا  ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ راةووةُّ)ُّفاوور  ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ

1891ُّ ُّ ُّ ُّيُّرك تُّالىُُُّّّالتُُّّ(ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ سواجدُّ صورُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّو راةوةُّ)الريحواو ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ1898ُّ ُّ ُّ ُُّّال ااوة ُُّّ(ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّتطورُّالمسواجدُّفويُّةوورياُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّو راةوةُّ)الوديوُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّألُُّّ

ُُُّّّجي ُّ ُّ1891ُّ ُّ ُّ ُُّّ(ُّالتيُّتناولُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّجوا عُّالموالُّفيُّ  تلفُّالعصور ُّتُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّو راةةُّ)ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ صطيىُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ1899ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ(ُّا ُّ ساجدُّ يروتُّوغيرها.ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ

ُُُُّّّّأ واُّالقسوومُّاآلخوورُّفهويُّالدراةوواتُّالتحليليووةُّال ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّقسوومُّ نهواُُُّّّ ُّإ ُُّّ ُّد ُُّّ ُّه ووُُّّىُُّّتوُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّإلووىُُُُّّّّ ُّ ُُّّتحديوودُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ تيعةاينتشوارال  انيُّوالماووانيُّلُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّلمسوواجدُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ

ُُّّاهتمُُّّو ُُّّ ُّقسمُّآخرُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ دراةةُّخاايةُّأُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّوُّ جمواةُّخصائلُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّشاليةُّكانتُّأوُّتركيتيةُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّفيُّفترسُّ حد سُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّأوُّلعدسُّفتراتُّأوُّ اوانُّ حود ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ

ُُُُّّّّادسُّأُُّّوُُّّأ ُُّّ اكنُّ ُّتحليلُّهُّوُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّيألُّال صائلُّ منهجُّ حد ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّويتمُّإُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّةت دامُّوةائلُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّقياسُّ عينةُّلتحقي ُّهدإُّالدراةةُّكالمقُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّنوايوُُّّالُُّّسُُُّّّييُّاُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّةُّ

ُّوُّوا توُُّّةأُُُُّّّّاالي ُّ ُُّّ ُّةُّالحساةويةُّإضوافةُّإلوىُّالتحلي تايُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّةُّالمناةوتة.ُُُُّّّّصوائيُّاُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّوقدُُُُُّّّّّ ُُّّتتاينوتُّالدراةواتُّفيمواُّ ينهواُّ و ُّناايوةُّ تيعوةُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّواود ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّ

ُّو رجةُّتداخل ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّالمعاييرُّالمعتمدسُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّفيُُُُُّّّّّ ُّامليةُّالتصنيفُّ ماُّأ ىُّإلىُّال ورو ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ تصونيياتُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّاديودسُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ تتاينوةُّللمسواجد.فم ُّالدراةواتُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ

ُّالتيُّإاتمدتُّالتصنيفُّال  اني ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّوالجغرافيُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّللمساجدُّتتر ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّالىُّةتيلُّالمثا  ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّكلُّ  ُّ راةةُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ(ُّHoagُّ ُُّّ1891ُّ ُّ ُّ ُُّّالتيُّتعا لوتُُُّّّ(ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ

ُّ ووعُّالمسوواجدُّفوويُّإ ووارُّتصوونيفُّالعمووارسُّايةوو  ية ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ مواقعهوواُّالجغرافيووةُّالم تليووةُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّإلووىُّثمانيووةُّاشوورسُّاقتووةُّ  نيووةُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّو راةووةُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ

(ُّMichell & Grubeُّ ُُّّ1899ُّ ُّ ُّ ُّالتيُُّّ(ُُّّ ُُُّّّتناولتُّالمساجدُّضم ُّاُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّي ارُّالشموليُّللعمارسُّاية  يةُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّأيضوا ُُُُّّّّ ُُّّو و ُّالدراةواتُّالتويُُّّ.ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ

ُُّّغلوبُّاليهوواُّااتمووا ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّالتصوونيفُّالجغرافويُّتتوور  ُّالووىُّةووتيلُّالمثوا  ُّ راةووةُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ووخنسُّ)ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّفوويُّتصونييهاُّلُّ(ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّلمسوواجدُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّإلووىُّةووتعةُّأُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّنمووا ُّ ُُّّ ُّ:ُُُّّّ
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ُّالطوورا ُّالمغر وويُّوالطوورا ُّاالندلسوويُّوالطوورا ُّالمصوور ُّو ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّالطوورا ُّالتركوويُّالسوولجوُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُّقيُّوُُّّ ُُّّ ُّالطوورا ُّالهنوودُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّوالطوورا ُّايُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّيرانوويُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ

ُّالصيو ُّوالطرا ُّالتركيُّالعثماني ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ) خنس ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ1891ُّ ُّ ُّ ُّ)ُّ.ُُّّ

ُّوتناو  ُّ ُُُُُُّّّّّّ(ُّHillenbrand)ُُّّس لةُّتصنيفُّالمسواجد ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّالجا عوةُّفويُّالمنوا  ُّالمرك يوةُّللدُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّولوةُّايةو  ية ُّورغومُّأنُّ راةوتلُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ

ُّأشارتُّإلى ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ قار اتُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّتصنيييةُّ  تليوةُّكاونموا ُّالتنائيوةُّأوُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّالتسلسولُّال  نويُّأوُّالتقسويماتُّايقليميوةُّالتيصويليةُّأوُّالويييوةُّإالُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ

ُُّّأنهاُّتتن تُّ قار ةُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ  ُُُُُُّّّّّّ ُّ)جغرافية/ُّقو ية(ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ  عُّ ُّ ُُُّّّعقرارهاُُّّ ُّ ُُّّ ُّ جمواةُّ  ُّالصعو اتُّالمنهجيةُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّفويُّ ُّ ُُُّّّ راهواُّلوث  ُّفتواتُّرئيسوةُّلُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّلمسواجدُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ

ُُّّالجا عةُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّتتمثلُّ النمطُّالعر يُّوالنمطُّاليارةيُّوالنمطُّالتركيُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّكونهاُّأنما ا ُّ تطورسُّ تمواي سُّ صوورسُّإةوتثنائية ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّكمواُّأُّ ُّشوارتُّ ُّ ُُُُّّّّ

ُُّّإلىُّأنُّإاتتارُّ ساجدُّشتلُّالقارسُّالهنديةُّفرواا ُّلالُّ و ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّالونمطُّالعر ويُّواليارةويُّتتسويطُّوإجموا ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّفويُّ سو لةُّالتصونييُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّييُّاويُُّّ ُّ ُُّّ ُّ

ُّتجاو  ُّ ُُّّ ُّ ساجدُّجنوبُّشرقُّآةياُّوأفريقياُّوةتابُّ رتتطةُّ حدو ُّالدراةةُُُّّّتُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ.ُّ(ُّHillenbrandُّ  ُّ ُّ1881ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ91ُّ ُّ-99ُّ ُّ)ُُّّ

ُُّّان فُُّّو ُّشافعيُّ)ُُّّ  ُّ ُّالمساجدُّإلىُّث ثةُّأنما :ُّالنمطُُُّّّ(ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّالنتو ُّالي ُّأاتحُّنموذجا ُّللعديدُّ  ُّالمساجدُّايُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّة  يةُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّكمسجدُّإُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ و ُُّّ ُّ

ُُّّ ولونُّو سجدُّالقيروان ُّوالنمطُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّذوُّ ُّاوواوي ُّاور عةُّالي ُّيعو ُّأاللُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّاسبُّرأيلُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّالىُّأيامُّالس جقةُّواويو يي ُّفيُّ صورُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ

ُُُُُّّّّّأواخرُّالقرنُّالعاشورُّالموي   ُّو نهواُّان ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّتقولُّالوىُّالشوامُّوالعوراقُّثومُّإُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّيوران ُّوالونمطُّ)ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّالتا يلياُّ ُُُُّّّّ ُُّّي(الوي ُّةوميُّكويلتُّونولُّ تو ثرُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ

ُُّّ انيسةُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّآياُّاوفياُّ)ُّ ُّ ُُّّالتيُُُُّّّّ(ُُُُّّّّ ُُّّتمُُُُّّّّ ُُّّتحويلهاُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّلىُّ سجدُّ عدُّفتحُّالقسطنطينية.ُّإُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ)شافعي ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ1891ُّ ُّ ُّ ُّ)ُُّّ

ُُّّأشواُّو ُّرُّ)ُّ ُُّّMichellُّإلوىُّتصونيف)ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ كويُّ)ُُُُّّّّ ُّ ُّ(ُّوُّ ُُُّّّر عوةُّأنموا ُّللمسواجد:النمطُّالصورايُّالمركو  ُّالمغطوىُّ قتوةُّكتيورسُّاولهوواُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ

ُّنصاإُّقتابُّكماُّفيُّجا عُّالسلطانُّاامدُّأ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُّفيُّتركيا ُّوالنمطُّالمطو ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّرُّايثُّالحرمُّاتوارسُّاو ُّقااوةُّ سوتطيلةُّضو مةُّ قسومةُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ

ُُّّإلىُّ ٍُُّّايوإُّ  ُّاوامدسُّوةقيلُّ ستوٍُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّوخا ُّ و ُّالعنااورُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّاوداُّالمتينوةُّوالقتتوانُّالصوغيرتانُّفووقُّالمودخلُّوالمحورابُّلت شويرُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ

ُُّّ حورُّالقتلةُّوقدُّانتشرُّفيُّشوما ُّأفريقيواُّواةوتانياُّكمواُّفويُّ سوجدُّالقيوروان ُّوالونمطُّاييرانويُّالوي ُّيتقوا عُُّّ سوقطلُّ وعُّقتوةُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُّ

ُُُُّّّّكتيرسُّف ُّوقُّالمصلىُّكمواُّفويُّ سجدُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّأاويهانُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّوأخيورا ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّنموطُّالمصولىُّالميتواُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّالوي ُّيتنوىُّالوىُّهيتةُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّفضوا  يتو ُّاليحوو ُّةووىُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ

ُُُّّّاائطُّالقتلةُّوالمحرابُّويست دمُّفيُّاوايا ُّكماُّفيُّ صلىُّنايمُّآ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ا ُّفيُّكراتشيُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ.ُّ(ُّ Grube&ُّMichell ُّ1899ُّ ُّ ُّ ُّ)ُّ 

ُّوان ف  ُُّّ ُُُّّّ(ُّArdalan)ُُُّّّ(ُُّّالمساجدُّإلىُّخمسةُّأنما :ُّالنمطمتعد ُّاوامدس ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّHypostyleُّوالنمطُّ تعد ُّاوامودسُّ و)ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّكيودُُُُُُُّّّّّّّعُّالت ُُّّ ُّ ُّ

ُّالووووىُّ حووووورُّالقتلووووةُّ قتووووةُّوالوووونمطُّ تعوووود ُّاواموووودسُّالمسووووقفُّ قتووووابُّوالوووونمطُّذوُّاوواويوووو ُّاور عووووة ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّالوووونمطُُّّوُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّذوُّالقتووووةُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ

ُّالمرك ية ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ(ُّArdalanُّ ُُّّ1891ُّ ُّ ُّ ُُّّفيُّاي ُّان فُّ  ، ُّ(ُّ  ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ(ُّProchazka)ُُُُّّّّ ُُّّالمساجدُّالىُّةتةُّأنما ُّ:المسجدُّالتودئيُّالماوونُّ و ُّاوح ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ

ُّروقةُّكُُّّوأ ُُّّ ُُّّ ُّمسجدُّالرةو ُّ) (ُّو ساجدُّالمدنُّاية  يةُّاوُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّولىُّ ُُُُّّّّوالمسجدُّالعر يُّالمتارُّوالمسوجدُّاييرانيُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّيوُُُّّّ ُّاوُّ ُُُّّّواوينُّ ُُّّاور عوةُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ

ُّوالمسجدُّالتركيُّذوُّالقتةُّالمسيطرسُّفوقُّالحرم ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّوالمسجدُّالهند ُّو ساجدُّشرقُّآةياُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ(ُّProchazka ُّ1899ُّ ُّ ُّ ُّ)ُّ.ُّ 

ُُُّّّأ واُّ ُّ)إ وراهيمُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّفقودُّاون فُّالمسوواجدُُّّ(ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ  ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ و ُّناايوةُّتاوينهواُّاليراغوويُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّلليتورسُّالتاري يوةُّ و ُّيهووورُّايةو مُّوإلوىُّنهايوةُّالقوورُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّنُُُُّّّّ

ُُّّالتاةعُّاشرُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّإلىُّالتاوي ُّالعر يُّوالتاوي ُّاليارةيُّوالتاوي ُّالعثمانيُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّإضافةُّإلوىُّالتاووي ُّالحوديثُّللقورنُّالعشوري )إ راهيم ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ

189ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ.ُّوا ُُّّ(2ُّ ُّ ُّيتُّ ُّن ُُُّّّ ُّ) اهرُّ ُّ ُُّّ ُُّّ(ُّالمساجدُّالجا عةُّوفقا ُّل اايةُّالمحوريةُّفيهاُّإلىُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّالنموذ ُّأاا  ُّالمحورُّاوفقويُّ)ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّالنووعُّالعر وي(ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ

ُّوالنموووذ ُّأاووا  ُّالمحووورُّالعمووو   ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّالنوووعُّالعثموواني(ُُّّ)ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّوالنموووذ ُّذوُّالمحوواورُّالمتقا عووةُّ)ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّالنوووعُّاييووواني(ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّوالنموووذ ُّذوُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ

ُّالمحاورُّالمتعد سُّ)النوعُّالهند ُّالمغولي(ُّ) ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ اهر ُُُّّّ ُّ ُُّّ1881ُّ ُّ ُّ ُّ)ُّ.ُّ 

ُُّّوان يتُّ ُّ ُُّّ ُّالعمر ُّ)ُّ ُّ ُّ ُّ ُّالمساجدُّإلىُّأر عةُّأنواعُّرئيسةُُُّّّ(ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ وُّ:ُُّّ ُّ ُّالنوعُّالعر يُّوهوُّالنوعُّالرئيسيُّالوي ُّاش  ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّقتُّ نولُّأكثورُّالمسواجدُُّّ ُّت ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ

ُُّّالعر ية ُّوهوُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّاتارسُّا ُّاح ُّ يتو ُّالىُّالسما ُّتحيطُّ لُّاوروقةُّ  ُّأر عُّجهاتُّأوةعهاُّرواقُّالقتلةُّأ اُّار لُّفمسوتطيلُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ

ُُّّ اونُّ  ُّ   اتُّويما ُّتصنييلُّااتما ا ُّالىُّتصميمُّار لُّالداخليُّواناارألُّاينشائيةُّووف ُّالتطوورُّال  نويُّوالتواري يُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ

ُّللُّالىُّالنماذ ُّالتاليوة:النموذ ُّالنتوو ُّ)المحوافوُّذوُّاوا ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّمودس(ُّ تموث  ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ مسوجدُّالرةوو ُّ) (ُّوالنمووذ ُّذوُّالمحوورُّالوةوطيُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ

ُُُُّّّّ)المجا ُّالقا ع(ُّكجا عُّالحاكمُّ مصرُّوالنموذ ُّذوُّاوكتاإُّالتنائيةُّكمسجدُّةا را ُّالاتيرُّوالنموذ ُّذوُّالواداتُّالمتاررس.ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ

ُّأ اُّالنوعُّالرئيسُّالثانيُّفهوُّالنوعُّالسلجوقيالماونُّ  ُّقاادسُّ نتسطةُّ س ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّقيةُّ قتابُّاغيرسُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّوهياُُُُّّّّ ُّ ُّالنوعُُُّّّ ُّ ُّي لوُّ و ُّالينا ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ.ويعود   ُّ ُّ ُُّّ ُّ

ُُّّالنووعُّالعثمووانيُّالنوووعُّالثالووثُّوفيوولُّياووونُّالمسووجدُّ سووتطي  ُّذاُّفنووا ُّ يتووو ُّللسووما ُّ حوواٍ ُّ  روقووةُّ وو ُّجهاتوولُّاور عووةُّإالُّأنُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ٍُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ

ُُّّ ُّاوروقووةُّاخت ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ووُّ ُّ ُّرتعلىُّ   ووةُّوااوودسُّغ ُُّّ ُّص  ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّيووتُّ قتووابُّاووغيرس ُّأ وواُّاوورمُّالمسووجدُّفمر ووعُّالشووالُّ غطووىُّفوويُّوةووطلُّ قتووةُّكتيوورسُُّّمُّطمُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ

ُّض مة ُّ ُّ ُُّّااليةُُُُّّّّ ُّايُُُُّّّّ ُّرتياعُّترتا ُّ واةُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّطةُّأُُُُّّّّ ُُّّر عُّ ثلثاتُّكرويوةُّكتيورسُّالوىُّأر وعُّ اوائمُّضو مةُّوتسواندُّهويألُّالقتوةُّأنصواإُّقتوابُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ

ُُُّّّأ خيتُّفارتهاُّ  ُّكنيسةُّآياُّاوفيا ُّإالُّأنُّالمعمارُّةنانُّوت  ييألُّ ورواُّهياُّاليراغُّالداخليعلىُّ رجةُّااليةُّ و ُّالنضوجُّكمواُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ  ُّ

ُّفيُّجا عُّالسليمانيةُّوجا عُّالسلطانُّأامدُّ)الجا عُّاال ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ رق(.ُّأ اُّالنوعُّاُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّلرا عُّفهوُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّالنوعُّاييووانيُّالوي ُّت ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّرج ُُُُّّّّ ُّعولُّ ُّالعمور ُّ)ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّإلوىُُّّ(ُُّّ ُُّّ

ُّأ نيةُّ)الارفانُّةرا (ُّوهيُّ حطاتُّالقوافل ُّوأ نيةُّالمدارسُّو ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّاوضراةُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّالعمر  ُُّّ)ُُُّّّ.ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ189ُّ ُّ ُّ 9ُّ)ُُّّ

ُُّّوأخيرا ُّفعنُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ راةةُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ(kuran)ُّ ُّتعد ُّ ُّ ُُّّ ُّ  ُّالدراةاتُّالتيُّاون ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّيتُّالمسواجدُّوفو ُّانااورهاُّالُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّشواليةُّإالُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّهوياُّالتصونيفُّ ورتتطُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ

وونميتُّ سوواجدُّالحقتووةُّالعثمانيووةُّالمتاوورسُّفوويُّتركيوواُّواالناضووو ُّاسووبُّال صووائلُّ ُُّّ سووياقُّ  ووانيُّوجغرافوويُّ حوود  ُّفقوودُّا  ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّمُّ  ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ

ُّالمعماريةُّلتيتُّالص سُّو ريقةُّتقسيملُّإلى ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّةتةُّأُُُُّّّّ ُُّّنما :ُّالمسجدُّ نير ُّالوادسُّذوُّالاتلوةُّالمركتوةُّوالمسوجدُّ نيور ُّالواودسُّذوُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ

ُّاليضووا ُّالووداخليُّالمميصوولُّو ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّالمسووجدُّذوُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّاييوووانُّالمحووور ُّوالمسووجدُّذوُّايُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّيوووانُّالمتقووا عُّوُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّالمسووجدُّذوُّالواووداتُّالمتعوود سُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ

ُُّّالمتشا هةُّوالمسجدُّذوُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّالواداتُّالمتعد سُّغيرُّالمتشا هةُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ.ُُُّّّ(ُّKuranُّ ُُّّ1899ُّ ُّ ُّ ُّ)ُُّّ

ُّ

ُّ
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                  مشكلة وهد  البحو:  . 2
ُُّّإنُّ ُّ راجعةُّوُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّتحلي  ُّللدراةواتُّآنيوا ُّي ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّظه وُّ ُّ نهواُُُّّّرُّ ُُّّأن  ُُّّ ُّ  ُّ ُُّّ واُّااتمودُّ عواييرُّغيورُّذاتُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّا قوةُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّ الظواهرسُّالمعماريوةُّكُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّالتصونيياتُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ

ُّال  انيةُّوالماانية ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّو نهاُّ اااتمدُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ جمواةُّ تداخلةُّ  ُّالمعاييرُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّكماُّأنُّ و ُّالدراةواتُّ واُّااتمودُّخُُّّ.ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّصوائلُّ عماريوةُّاا وةُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ

ُّفوويُّالتصوونيفُّإال ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّأنهوواُّق وودم تُّ ميوور اتُّجغرافيووةُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّم  ُُُُّّّّ ُُّّقو يووةُّفوويُّآنُّوااوودُّ وو ُّخوو  ُّنسووتةُُُّّّ-ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّاوشوواا ُّوالتاوينوواتُّالمعماريووةُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّإلووىُُُُّّّّ ُّ ُّ

ُُّّقو ياتُُُّّّال ُُُّّّ ُّ ُُّّوالشعوب ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ عُّ اُّيتضم ُّذلتُّ  ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّتجاو ُّ ُّ ُُّّ ُُّّلحقيقةُّالظواهرسُّالمعماريوةُّالقائموةُّالوىُّأةواسُّاياتاواوُّوالتوااولُّ وي ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ

ُُّّالثقافاتُّالم تليةُّأوال ُّوالصعو اتُّالتيُّتراف ُّامليةُّتصونيفُّالحواالتُّالهجينوةُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّوالنمواذ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّالمتنواوةُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ و ُّالعنااورُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّالمعماريوة.ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ

ُُّّأ اُّالدراةاتُّالتيُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّااتمدتُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّال صائلُّالمعماريةُّالمنير سُّفيُّامليةُّالتصنيفُّفورغمُّأنهواُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّتقودمُّتصونيياتُّ وضووايةُّو قيقوةُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ

ُُّّإالُّأنهاُّتتسمُّ مشالةُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّاعو ةُّتويييهاُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ  ُّقتلُّالمصممُّالمعموار ُّالوي ُّةوياونُّاليولُّالرجووعُّإلوىُّاود ُّكتيورُّ و ُّالدراةواتُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ

ُّالتيُّترك ُّكلُّواادسُّ نهاُّالىُّخاايةُّ عماريةُّواادسُّكمعيارُّللتصنيف ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّتاليُّالتوفي ُّ وي ُّالتصونيياتُّالم تليوةُّللواوو ُُُُُّّّّّو الُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ

ُُّّإلىُّالنتيجةُّالمطلو ة. ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ

ُُّّإةتنا ا ُّإلىُّ ا ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّور ُّأا أل ُّإت يُّالتحثُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ         مجموعة                   يأرا بنظر اةعتبار        الجامعة         للمساجد      جديد       تصنيف            التوصل إل      هد  ُّ

ُُّّ ااتما ُّ قار ةُّ               كمعايير للتصنيف                    مع بعضها إي آه واحد                                     الخصاقص المرتبطة بالظاهرال المعمارية  ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّأكثرُّشموليةُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ و ُّناايوةُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ

ُُّّالمعاييرُّالمعتمدسُّوأكثورُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ وضووايةُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّو قةُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ و ُّناايوةُّالمنهجيوةُّالمعتمودس ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ مواُُّّ ُّةويطورُّالمعرفوةُّالموجوو سُّفويُّنظريوُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّةُّالعموارسُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ

ُّاية  يةُّ هياُّال صو  ُّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّكماُّأنلُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّةيجعلُّامليةُّإةتثمارُّالسوا  ُّ  ُّأ نيةُّالمساجدُّ  ُّقتولُّالمصوممُّالمعموار ُّفويُّالوقوتُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ

ُُُُّّّّالحاضرُّفيُّتصميمُّالمساجدُّالجديدسُّأكثرُّكيا سُّوفااليةُّفيُّالحيايُّالوىُّالهويوةُّوالت ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّقاليودُّالمعماريوةُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّإضوافةُّإلوىُّجعولُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّامليوةُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ

ُّايةتثمارُّتلتُّأكثرُّةهولة ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ااتما ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّلغةوُُّّ ُّ ُّ ُّ ير اتُّ عماريةُّ  لوفةُّالتداو ُّ النستةُّللمصممُّالمعمار ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ.ُُّّ

ُّ

 (1)جدول 

                                                المساجد الجامعة وإقا  طم لة مع الدراسات السابقةأنماس عدد 

ُّأ ثلةُّ  ُّالدراةاتُّالسا قةُّ عاييرُّالتصنيياتُّنوعُّالدراةة

ُّالجا عةُّاد ُّأنما ُّالمساجد

1ُّ1ُّ1ُّ9ُّ9ُّ<9ُّ

ُّ راةاتُّوايية

ُُُُُُّّّّّّ Hoag 1975ُّتصنيفُّ  اني

Michell 1978ُُُُُُُُّّّّّّّّتصنيفُّ  اني

Hillenbrand,1994ُُُُُُُُّّّّّّّّإثنوغرافي()تصنيفُّ

1891ُُُُُُُّّّّّّّ خنس ُّتصنيفُّجغرافي

ُّ راةاتُّتحليلية

ُّخصائلُّشالية

Kuran, 1966 ُُُُُُّّّّّّ

ُُُُُُّّّّّّ 1891شافعي ُّ

Ardalan, 1980ُُُُُُُّّّّّّّ

Prokhazca, 1986ُُُُُُُّّّّّّّ

ُُُُُُُّّّّّّّ كي

ُُُُُُّّّّّّ 1899العمر  ُّ

ُّخصائلُّ نيوية/ُّتركيتية
1892ُُُُُُُّّّّّّّإ راهيم ُّ

1881ُُُُُُُُّّّّّّّّ اهر 

ُّ
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نيووتُّ مسوو لةُّتحليوولُّوتصوونيفُّاونووواعُّالوييييووةُّالم تليووةُّفيهوواُّت ظه وو ُّ ُّإنُّ راجعووةُّلدراةوواتُّالعمووارسُّايةوو  يةُّالتوويُّا  ُّ  ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّرُُّّ

ُُُّّّااتما هوواُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّالووىُّرةيووةُّالتووااثي ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّللعمووارسُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ اةووتنتا ُّخصووائلُّالمسوواجدُّ وو ُّخوو  ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّانااوورهاُّالشووُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّاليةُّوخصائصووهاُّالتركيتيووةُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ

ُّوتركي  ُُّّ ُّ ُُّّالىُُُُّّّّهاُُُّّّ ُّاليحلُّالتصر ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّوقودراتُّاُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّلعوي ُّالتشوُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّريةُّوامليواتُّالتيايورُّالمصوااتةُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّو اُّيووفرألُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّكولُُُّّّ ُُّّذلوتُّ و ُّإ اانيواتُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّفويُُُّّّ ُّ

ُّامليةُّالتحليل ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ  ُّناايوةُّأخورى ُّفوعنُّ.ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّالتطووراتُّالتويُّاصولتُّفويُّ جوا ُّهندةوةُّالتر جياتُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّو صوورسُّخااوُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّفويُّ واُّيتعلو ُُُّّّةُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ

ُّ ُّ تميي ُّاونما ُّوالتعر ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّإُّاليهاُّ اةوت دامُّالتقنيواتُّالرقميوةُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّفويُّتحليولُّنتاجواتُّشواليةُّوتصوا يمُّهندةويةُّوأرُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّقوامُّ اتو وةُّ اليودُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ

ُُّّتوووفرُّ ُُّّ ُُّّإ اانيووةُّإةووتثمارُّهوويألُّالتقنيوواتُّفوويُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّتنوواو ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّقضوواياُّ  تليووةُّتتعلوو ُّ التصوونيياتُّواونمووا ُّفوويُّالعمووارسُّامو ووا ُّوالعمووارسُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ

ُُّّاية  يةُّالىُّوجلُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّال صو .ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ

ُُّّيعودُّ ُّ ُُّّتمييو ُّالونمطُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّأاودُّفوروعُّالومُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّتعلومُّاولوة ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ(ُّMachine Learning)ُّ ُّ ُّوتحديودا ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّالويكا ُّاالاوطناايُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّوُُّّ ُُّّتهودإُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّالتحوو ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ

ُُّّال ااةُّ هيا ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّالعلم ُُّّ ُُّّ ُّإلوىُُُُّّّّ ُّإيجوا ُّأوُّتطوويرُّتقنيواتُّللتعورإُّالوىُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّأنموا  ُُّّ ُُّّ ُُّّأوُّ ُُّّ ُُّّ نوىُُّّ ُّ ُّ حودُّ ُّ ُُُّّّ سُّفويُّايشواراتُّالرقميوة ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّإذُُُُّّّّ ُُُُّّّّتمثولُّايشوارسُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ

ُُّّاورسُّتحو ُّارفا ُّ اتو ا ُّأوُّ قطعا ُّ وةيقيا ُّأوُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّك  يا ُُّّ ُّ ُّأوُُُّّّ ُّنصُُُّّّ ُُُّّّااةو يُُُّّّ ُّا ُُّّ ُّ ُُّّ ُّويما ُّأنُّياونُّالنمطُّالمطلوبُّالتعرإُّاليولُّهووُُّّ ُّا ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%B7_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%B7_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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ُُُّّّالحرإُّالي ُّتحويلُّالصورسُّأوُّاآللةُّالمست د ةُّفيُّالمقطعُّالموةويقيُّأوُّالالموةُّالمليويوةُّفويُّالمقطوعُّالا  ويُّأوُّتحديودُّ واُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ

ُّإذاُّكانُّالنلُّالحاةو يُّيتحد ُّا ُّاليي يا ُّأوُّاو بُّأوُّالسياةة ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ.ُّ

ُّ

                  مط: تعريف المفهو          تمييز الن  .   1. 1
ُُّّ راتُّ ُّ ُّ ُُّّالدراةاتالسا قةُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّاد ا ُّكتيرا ُّ  ُّتعريياتُّ يهومُّتميي ُّالنمط ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّتميي ُّالونمطُّالمجوا ُّالمعنويُُّّ ُُّّفعلىُّةتيلُّالمثا ُّيعد  ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ  ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ

ُّ تمييو ُّاآللوة ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّينتظا واتُّذاتُّ عنوىُّفويُّ يتواتُّ عقودسُّ شوشوةُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّDuda, Hart & Stork) ُُُّّّ211ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّأوُّأنولُُّّ(1ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّتصونيفُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّتيانواتُُّّلُّ ُُّّ ُُُّّّ

ُّ عطاسُّ واةطةُّاةت   ُّ  ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ  حُّ همةُّ  ُّ ياناتُّض مةُّ شوشوةُّ)ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّGonzalez & Thomasonُّ ُُّّ1978)ُّ ُُُُُُّّّّّّكمواُّأنول ُّ ُُُُّّّّ ُُّّنظوامُُّّ ُُّّ ُّ

ُُّّالموويُّيهوودإُّإلووىُّتصوونيفُّاوشوويا ُّإلووىُّاوود ُّ وو ُّاليتوواتُّأوُّاواووناإُّوهوووُّجوو  ُّ تاا وولُّ ووعُّ عظوومُّ نظو وواتُّالوويكا ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ

ُّاي ُُّّاطناايُّالمعنيةُّ ات اذُّالقراراتُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ(ُّTheodoridisُّ ُُّّ2111ُّ ُّ ُّ ُّ)ُّ.ُُّّ

ُُّّرغمُّأنُُّّو ُُُّّّ ُّ ُّتميي ُّالنمطُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ وُّ ُُّّهوُّخوار  يةُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّةوو يةُّتسوت دمُّلتصونيفُّ يانواتُّخوام ُُّّااُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّقودُّ ور ُّفويُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ جوا ُّالتعلويمُّاآللويُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّإالُّأنولُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ

ُُّّاةت دمُّفيُّالمُّالنيسُّاي راكيُّ تايييلُّلوافُّالنظرياتُّالم تليةُّاو ُّكيفُّينتقلُّالد اغُّ و ُّالمعلو واتُّالحسويةُّالمسوتلمةُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ

ُّ  ُّقتللُّ اتجاألُّإنتقا ُّايةتجا ةُّلتلتُّالمعلو ات.ُّويتضوم ُّتمييو ُّالونمط ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّالوي ُّ ور ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ تطوويراتُّها وةُّلعودسُّةونواتُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّاود ا ُّ و ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ

ُُّّالطرائ ُّالتيُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّأادثتُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ جمواةُّكتيرسُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ  ُّالتطويراتُّفيُّ جاالتُّ  تلية.ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ(ُّRao & Reddy ُّ2011)ُُّّ

ُُُُُّّّّّ ُّوقوودُّ ا تُّفوويُّالسوونواتُّاوخيوورسُّتطتيقوواتُّاةووت دامُّتقنيوواتُّالتعوورإُّالووىُّالوونمطُّإاصووائيا ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّو شووالةُّتمييوو ألُّ وو ُّخوو  ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ

ُّالصووور ُّ ُّ ُُُّّّعد تُّاُّتُّوُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّلتقنيوواتُُّّ ُُّّ ُّفوويُُُُّّّّ ُّتمييوو ُّالشووالُّ وو ُّخوو ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّالصووورُّ ُّ ُّ ُّكموواُّفوويُّ راةووةُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ(ُّMurase &Nayarُّ ُُّّ1881ُّ ُّ ُّ ُّإذُُُّّّ(ُّ ُّ راووتُّ ُّ ُّ ُُُّّّ

ُّ نهجوو ُّ ُّغيوورُّتقليوود ُُُّّّ ُّا ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّفوويُّايُُُّّّ ُُُّّّ ُّ راوُّ اةووت دامُّ طا قووةُّالمظهرُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّالمرئوويُّولوويسُّالشووالُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّوذلووتُّ ووُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّالتركي ُّالووىُّالمشووهدُّوخصووائلُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ

ُّاي ُّنعاواسُّويورُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّوإُّاالضوا سُّالتويُّت تلوفُّ و ُّ شوهدُّآلخر.ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ واُّ راةوةُّأُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ(ُّTurk & Pentlandُّ ُُّّ1991)ُُُُّّّّفقود ُّ ُُّّاالجوتُّ شوالُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّةُُُُّّّّ

ُّالتعرإُّالىُّالوجلُّ وايلُّ شالةُّإ راكيةُّجوهريوةُّثنائيوةُّاو ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ عوا ُّ ودال ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ و ُُُُّّّّ ُُّّايةوتر ا ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ثويُّاوُّثُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ عا الهندةويُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّوايةوتيا سُّ و ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ

ُُُّّّاقيقةُّأ ُّنُّالوجوألُّاا سُّ اتاونُّ سُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّتقيمةُّو التاليُّيما ُّوايها ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّمجمواةُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّاغيرسُّ  ُّخصائلُّالعرضُّثنائيةُّاوُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ عا .ُّ ُُّّ ُُّّ

ُُّّ  ُّناايةُّأخرى ُّاالجت ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّدراةوةُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ(ُّLeCun & Othersُّ ُُّّ1889ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ شوالةُّإُّ(ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ راوُّالشوالُّوتمييو ألُّ و ُّخو  ُّالصوورُّولاو ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ

ُُّّ اةوت دامُّتقنيوةُّالتودريبُّ واةوطةُّالشوتاةُّالعصوتيةُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ(ُّNeural Network)ُُّّواةوتعرضُّالتااث ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّةواليبُّ  تليوةُّيوتمُّتطتيقهواُُّّ ُُّّونُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ

ُُُّّّالوىُّالحووروإُّا ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّلماتو ووةُّ  ووطُّاليوودُّللتعوورإُّاليهوواُّ إُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ راكهوا ُّو قارنتهووا ُّوت ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّظهوورُّالشووتااتُّالعصووتيةُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ)ت فييووا (ُُُُّّّّ  ُُّّ ُُُّّّ ُّيووتمُّتصووُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّميمهاُُُّّّ ُّ ُُّّ

ُّخصيصوا ُّللتعا ولُّ وعُّتنووعُّاو ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّاا ُّثنائيوةُّاال عوا .ُّشوُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّفيُّاوي ُّإُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّةوت د ُّ ُّ ُّ ُّتييُّ راةوةُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ(ُّBelongie & Othersُّ ُُّّ2112ُّ ُّ ُّ ُّاينوُُّّ(ُُّّ ُُّّ  ُُّّةُُّّ ُّ

ُّاالرقامُّالماتو ةُّ اليدُّ اي ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّضافةُّالىُّالاائناتُّالمن ليةُّث ثيةُّاال عا  ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّكماُُُُّّّّ ُّاةت د ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ نهجيُُُّّّتُّ ُّ ُُّّةُّالتمثيلُّالعامُّللشال ُّايثُّيتمُّأخيُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ

ُّ جمواةُّ   ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّالنقا ُّكعينةُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ  ُّ   حُّالاائ ُّوياونُّلالُّنقطةُّوافُّجديدُّوةياقُّشاليُّ  تلفُّ اخت إُّالنقا ُّالىُّالشوالُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ

ُّالواادُّو عُّذلتُّتميل ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّالنقا ُّالمتقا لةُّالىُّالشالي ُّوُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّنُّتمُُُُُّّّّّ ُُُّّّتلوتُّةوياقاتُّشواليةُّ تشوا هة ُّويوتمُّإُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّةوت را ُّالتطوا  ُّالشواليُّاو ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ

ُُّّ ري ُّ ُُّّ ُُّّخوار  يةُّأ ثليةُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّتارارُّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّيةلر طُّالتطا قاُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّتُّالنقطُّ ُُّّية.ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ

ُّ

                    مقاربات تمييز النمط  .   1. 1
ُُُُّّّّتشوويرُّال ُُّّ ُّدراةوواتُّ ُُّّ ُُّّ ُّال ااووُُُّّّ ُُّّ ُُّّ هووياُّالموضوووعُّإلووىُّ قووار تي ُّاووا تي ُُُُّّّّةُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ وو ُّناايووةُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّأةوواليبُّاموولُّ نظو وواتُّتمييوو ُّالوونمط ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ

ُّاياصوائيةُّ) ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّStatistical(ُّوالتنيويوة)ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّStructural)ُُُّّّمُّوك همواُّتويم ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّيوانُّتقنيواتُّ  تليوةُّفويُّالواوفُّوالتصونيفُّ)ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّGoldfarbُّ ُُّّ

ُُّّ(.ُّفالمقار ووات1984ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّاياصووائيةُّفوويُّتمييوو ُّالوونمطُّتسووت دمُّ يوواهيمُّنظريوواتُّإت وواذُّالقوورارُّفوويُّالتمييوو ُّ ووي ُّأشوويا ُّتنتموويُّإلووىُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ

يةُّ) ُّ جموااتُّ  تليةُّإاتما ا ُّالىُّ   حهاُّالامم ُُّّ ُّ ُّم ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّFukunagaُّ ُُّّ1990(ُّ )ُّ ُُُّّّJain, Duin&Jianchangُّ  ُّ ُّ2000ُّ )ُُُّّّ(ُّDuda, 

Hart & Storkُّ ُُّّ2001(ُّ )ُّ ُُُّّّOlszewskiُّ ُُّّ2001ُُّّأ اُّالمقار اتُّالتنيويةُّفي.)ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّتميي ُّالونمطُّفتسوت دمُّالقوااودُّالتركيتيوةُّفويُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ

ُّالتمييوو ُّ ووي ُّأشوويا ُّتنتموويُّإلووىُّ جمواوواتُّ  تليووةُّإاتمووا ا ُّالووىُّ   حهوواُّالمورفولوجيووةُّالشوواليةُّأوُّالتنيويووة.ُّ) ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّPavlidisُّ ُُّّ

1977(ُّ )ُّ ُُُّّّGonzalez &Thomasonُّ ُُّّ1978(ُّ )ُّ ُُُّّّOlszewskiُّ ُُّّ2001)ُُّّ ُُُّّّ ُّفيُّاي ُّتعد ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّالمقار اتُّالهجينوةُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّنواوا ُّثالثوا ُّيمثولُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ

ُُّّ ُّ  جا ُّ ُّ ُُُّّّدراةةُّاُّلُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّلم  حُّاياصائيةُّوالتنيويةُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّلألشيا ُّ ُُُّّّ ُّ ُّال اضعةُّللتحليلُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ(ُّOlszewskiُّ  ُّ ُّ2001)ُّ.ُُّّ

ُّأ واُّ راةوةُّ) ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّLiu, Sun & Wangُّ ُُّّ2119ُّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ(ُّفقودُّقود تُّتصونييا ُّلُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّمجمواوةُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ و ُّالطرائو ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّوالتقنيواتُُّّ ُُّّ ُُّّالتويُّةواادتُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّالوىُُُّّّ ُُّّ

ُُّّادو ُّتطويراتُّفيُّاد ُّكتيرُّ  ُّالتطتيقاتُّفيُّ جاالتُّ  تليةُّوأ ر هاُّ ايلي: ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ

ُّ

ُّتميي  ُّ.1ُّ ُُُّّّ ُُّّالنمطُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّإاصائيُُُّّّ ُّ  ُّ:ُّ(Statistical Pattern Recognitionُّ)ُُُّّّ ُّا ُُّّ

ُُُُّّّّتقومُّهيألُّالطريقةُّالىُّإةت دامُّاياصا ُّفيُّإيجا ُّأوُّتمييو ُّاونموا ُّالموجوو ُّفويُّ ي ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّانواتُّ عطواس ُّوهوُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّيألُّالطريقوةُّقديموةُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّقودُُّّوُُُُُّّّّّ ُّ

تُّ عملياتُّتطويرُّ ويلةُّاترُّال   . ُُّّ ر  ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ  ُّ ُُّّ

سُّالتياناتُّ) ُّ.2ُّ ن ق د  ُّا  ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ  ُّ  ُّ  ُّ  ُّData Clustering:)ُُّّ 

ُّتهودإُّهوويألُّالطريقوةُّإلوو ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّىُّإيجوا ُّ ُُّّ ُُُّّّاناقيوودُّ تشوا هةُّقليلووةُّلُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ن ُُُُُّّّّّ ُّ ُّاميوةُّكتيوورسُّ و ُّالتيانووات ُّو صوورسُّاا ووةُّتاوونُّا   ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ سُّالتيانواتُّالووىُُّّ ُُّّق وود  ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ  ُّ  ُّ

ُُّّنواي :ُّالعنقدسُّالهر يةُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ(ُّHierarchical Clusteringُّوانقدسُّال)ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّتقسيمُّ ُُّّ ُُّّ(ُّPartition Clustering.)ُُُّّّ

ُّالشتااتُّالعصتيةُّ) ُّ.1ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّNeural Networks:)ُُّّ 
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ُُّّوهيُّ ريقةُّلعنقدسُّالتياناتُّتعتمودُّالوىُّقيواسُّالمسوا ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّةُّوتطتو ُّفيهواُّفُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ يواهيمُّ ايولوجيوةُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّالوىُّالماكنوةُّيُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّنجوا ُّامليواتُّتمييو ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ

ُّالوونمط.ُّوتتسوومُّهوويألُّالطريقووةُّ الجاذ يوووةُّونهوواُّتحتووا ُّأقوولُّ ووواُّيماوو ُّ وو ُّ عرفووةُّةووتقية ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّو واةوووطةُّ وواُّيايوويُّ وو ُّ تقووواتُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ

ُُّّ(ُّفيُّالشتاةُّالعصتيةُّيما ُّإيجا ُّ نطقةُّ عقدسُّالت اذُّالقرارات.Neuronsُّ)ُّو ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ

ُُّّتميي ُّالنمطُّ ُّ.1ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ نيويُّ  ُُّّ(:Structural Pattern Recognitionُّ)ُُُّّّ ُّا ُُُُّّّّ

ُُُّّّ ُّعنىُّهيألُّالطريقةُّ وافُّالتنيوةُّو صوورسُّخااوةُّكيوفُّت ُُّّ ُّت ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ نُّ عوضُّاونموا ُّالثانويوةُّنمطوا ُّوااودا  ُّوهويُّتضومُّ وريقتي ُُُّّّ ُُّّاووم ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ  ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّم ُّ

ُّأةاةوويتي  ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ:ُّاوولووىُّتحليوولُّالتركيووبُّ)ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّSyntax Analysis(ُُّّوأةاةووهاُّنظريووةُّاللغووةُّالشووالية)ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّTheory of Formal 

Language ُّوالثانيةُّتطا)ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّالتنيةُّ)ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّStructure Matchingُّ.ُّوأةاةهاُّتقنيةُّرياضيةُّتعتمودُّالوىُّفاورسُّاونموا ُّالثانويوة)ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ

ُُّّوت تلووفُّهوويألُّالطريقووةُّاوو ُّالطرائوو ُّاوخوورىُّ  نهوواُّتتعا وولُّ ووعُّالمعلو وواتُّالر  يووةُّ موواُّيوووفرُّإ اانيووةُّاةووت دا هاُّالووىُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ

ُُّّ ستوياتُّالياُّكت ويلُّالصورسُّالىُّةتيلُّالمثا . ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ

ُّتميي ُّالنمطُّتركيتيا ُّ) ُّ.1ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّSyntactic Pattern Recognition:)ُُّّ 

ُُّّهوويألُّالطريقووةُّنوووعُّ وو ُّأنووواعُّتمييوو ُّالوونمطُّالتنيووو  ُّوتعنووىُّ قوااوودُّالتاوووي ُّوتتسوومُّ اونهوواُّ  ئ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّمووةُّللتعا وولُّ ووعُّالحوواالتُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ

ُُّّالمتواترس ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّويتمُّإنجا هاُّ عدُّأنُّيتمُّإنها ُّةلسلةُّالقواادُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّالتيُّتصفُّالع قةُّ ي ُّأج ا ُّالشي ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ.ُُّّ

ُُُُّّّّ  ُّناايوةُّأخورى ُّف ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ونمفُّ ُّقودُّا  ُّم  ُّ ُُّّ ُُّّتميُُُّّّ ُُّّيو ُُّّ ُّالونمطُّ ُّ ُُُّّّ ُّوفقوا ُّلنووعُّإجورا اتُّالوتعل مُّالمسوت د ةُّفويُّتوليودُّقيموةُّنواتجُّت ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ  ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ رُّالنمووذ ُُُّّّ ُُّّطوو  ُّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ  ُّ ُّ

ُّ ُّياصووائي.ُّفووالتعل مُّ وجووو ُّ  ُُّّا ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ  ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ووُّ ُّ(ُّييتوورضُّتجهيوو ُّ جمواووةُّ وو ُّ يانوواتُّالتوودريب)Supervised Learningُّ)ُُّّإُُّّ ُّر ُُّّ ُّش  ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّThe 

Training Setُُّّتت لفُّ  ُّ جمواةُّااالتُّ مي سُّ اليدُّ عُّالناتجُّالصوحيح ُّثومُّتقووم)ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّإجورا اتُّالوتعل مُّ توليودُّنمووذ ُّيحواو ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ  ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ

ُُُُُّّّّّأنُّيلت ُّيُّهدفي ُّ تقا عي ُّفيُّ عضُّاوايان ُّأ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّالعملُّالىُّ اهوُّ ما ُّ  ُّ ياناتُّالتدريب ُّوكيلتُّتوليدُّ واُّهووُّ ماو ُّ و ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ

ُُّّ يانواتُّجديودس ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّوهوياُّيعنوويُّأنُّيتضوم ُّأ سوطُّ وواُّيماو ُّ و ُّايجورا ات.ُّ وو ُّالناايوةُّاُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّوخورى ُّييتوورضُّالوتعل مُّ ودونُّ  ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ  ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ووُّ ُُّّإُُّّ ُّر ُُّّ ُّش 

(ُّUnsupervised Learning)ُُُّّّيانواتُّتودريبُّلومُّيوتمُّتر ي هواُّ اليودُّويحواو ُّفويُّنيوسُّالوقوتُّإيجوا ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّاونموا ُّالمت اولةُّفويُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ

ُُّّالتيانوواتُّ ُُّّ ُّالتوويُّةتسووت دمُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ  ُّثمُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّفوويُّتحديوودُّقيمووةُّالنوواتجُّللحوواالتُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّالجديوودس.ُّوقوودُّ راووتُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ووخخرا ُّ حاولووةُّالوود جُّ ووي ُّالنوووايُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ

ُّالسا قي ُّ  ُّإجرا اتُّالوتعلمُّفوي ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّنووعُّثالوثُّهووُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّالوتعل مُّشوتلُّالم ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ  ُُّّ وُُُّّّ إُّاليولُّ)ُّ ُّش  ُّر  ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ  ُّSemi-Supervised Learningُُّّالوي ُّيود ج)ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ

ُُّّ ي ُّالتياناتُّالمر   سُّوغيرُّالمر   سُّ)اوا سُّ واُّتود جُّ جمواوةُّاوغيرسُّ و ُّ يانواتُّ ر  و سُّ وعُّكميوةُّكتيورسُّ و ُّ يانواتُّغيورُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ  ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ  ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ  ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ

ُّ ر   س(.ُّكماُّأشارتُّ عضُّالدراةاتُّإلوىُّأنولُّفويُّاواال ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ  ُّ ُّ ُّ ُّتُّ و ُّالوتعل مُّ ودونُّ  ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ  ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ وُُّّ ُّقودُّالُُُّّّإُّ ُّر ُُّّ ُّش  ُُّّ ُُّّتاوونُّهنالوتُّ يانواتُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّتدريتيوةُّالوىُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ

ُّاي وو قُّأ  ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّأنُّالتيانوواتُّالتوويُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّةوويتمُّتر ي هوواُّهوويُّ يانوواتُّالتوودريب.ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ(ُّFarrar& Othersُّ ُُّّ1999 )ُُُُّّّّ(ُّRao & Reddyُّ ُُّّ

2011.)ُُُّّّ

ُّ

                           إجراءات عملية تمييز النمط:  .   1. 1
ُُّّتتاينوووتُّ راةووواتُّتمييووو ُّالووونمطُّفووويُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ تيعوووةُّو ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّجةُّرُُُّّّ ُُُّّّتيصووويلهاُّلاجووورا اتُّالمت ووويسُّينجوووا ُّهووويألُّالعمليوووة ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّفموووث  ُّأشوووارُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ

(ُّOlszewskiُُّّإلوىُّأن)ُُّّ ُُُّّّ ُُّّتمييوو ُّالوونمطُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّيشووملُُّّ ُّ ُّ ُُّّ همتووي ُّأةاةوويتي ُّإثنتووي :ُّالواوفُّوالتصوونيف ُّفلاوويُّيووتمُّتحليوولُّشووي ُّ وواُّفووعنُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ

ُّ نظو ةُّتميي ُّالنمطُّ) ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّPattern Recognition System(ُُّّتقومُّأوال ُّ توليدُّوافُّليلتُّالشوي ُّويسومىُّالونمط)ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّPatternُّ)ُُّّ

ُُّّو  ُّثمُّتصنييلُّإاتما ا ُّالىُّذلتُّالوافُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّوهياُّيسمىُّالتميي ُّ)ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّRecognition)ُّ.ُُُّّّ(ُّOlszewskiُّ  ُّ ُّ2001)ُّ 

ُُّّ  ُّناايةُّأخرى  ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّقد  تُّ ُّ  ُّ ُّ راةةُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ(ُّTohka)ُُُُّّّّإجرا ات ُُّّ ُُّّ ُّ ُّأكثرُّتيصيليةُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّتميي ُّلُّ ُُُّّّ ُُّّالنمطُّفيُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّخمسةُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ راال:ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ(ُّTohkaُّ ُُّّ2111ُّ ُّ ُّ ُّ)ُُّّ

ُّالتحسسُّ) ُّ.1ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّSensing)ُُّّ:ُُّّ.ُُُّّّتشيرُّإلىُّ  اظةُّ اُّاو ُّالشئُّالمطلوبُّتميي أل ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ 

ُّالمعالجةُّالستقية ُّ.2ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ(ُّPre-Processing)ُُُّّّ(ُُّّوالتقطيع ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّSegmentationُُّّيوتمُّفيهواُّتنقيوةُّالتيانواتُّال وامُّلتحسوي ُّنوايتهواُّ وع:)ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ

ُُّّالتقطيعُّالي ُّيتمُّفيلُّفر ُّالتياناتُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ حيثُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّيمثلُّكلُّج  ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّواادُُُُُُّّّّّّ ُّشيتا ُُُُّّّّ ُّ ُُّّلتصنييل.ُُُّّّ ُّا ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ 

ُُّّةووت   ُّال صووائلُّالمميوو سُّإ ُّ.1ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ(ُّFeature Extraction)ُّ:ُُُُُُّّّّّّيووتم ُُُّّّفيهوواُُُّّّ ُّإيجووا ُُّّ ُُّّ ُُّّالم  ووحُّالتوويُّتصووفُّالتيانوواتُّالمطلوووبُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ

ُُّّتصنييها ُُُُّّّّ ُُّّ  فضلُّ اياون.ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ 

ُُّّالتصنيفُّ ُّ.1ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ(ُّClassification)ُُّّ :ُّ ُُّّيتمُّفيهاُّإنجا ُّالتصنيفُّإةتنا ا ُّإلىُّالم  حُّالمست لصةُّفيُّالمرالةُّالسا قة.ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ 

ُُُُُّّّّّ ُّالمعالجةُّالت ُّ ُّ.1ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّعديةُّ)ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّPost-processingُّ.ُّيتمُّفيهاُّتقييمُّنتائجُّالتصنيفُّوا ايتهاُّ النستةُّللسياق:)ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ 

 

       البحو:         وإجراءات       منهجية  . 4
ُُّّيقدمُّالتحثُّخوار  يةُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّتصنيفُُّّلُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّتراكيبُّالُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّصورسُُّّ ُّ ُُّّ اةت دامُّشتاةُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّاصتيةُُّّ ُُُّّّ وُُُّّّ ش  ُّ ُّ ودونُّ    ُّ ُُّّ ُّ ُّ  Unsupervised Textureُُُّّّإُّ)ُّ ُّر ُُّّ

Image Classification Algorithmُّ)ُُُّّّذاتُّ تدأتنافسي ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّايوثُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّيوتمُّتصنييُّ ُُُّّّ ُّلصوورُّالمدخلوةُّالوىُّاود ُّ حود ُّ و ُّاوُّاُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّاوناإُّ ُُُُّّّّ.ُُّّ

ُُُّّّتعتترُّهيألُّال وار  يةُّإُّو ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّاودىُّ ورقُّالوتعل مُُّّ  ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ودونُّ  شورإُّ ُّ ُّ  ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ(ُّUnsupervised Learning)ُّ ُُُُّّّّ  ُُّّوهوو ُّكمواُّذكورُّآنيوا ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّنووعُّ و ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ

ُُّّالووتعل مُّ  ُُّّ ُُّّ ُّيقووومُّالووىُّإفتووراضُّ يانوواتُّتوودريبُّالُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّتعتموودُّالتر يوو ُّاليوودو ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّو وو ُّثوومُّيحوواو ُّإيجووا ُّاونمووا ُّالمت اوولةُّفوويُّالتيانوواتُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ

ُّ)المعطيات(ُّالتيُّتست دمُّفيُّتقريرُّالقيمةُّالصحيحةُّللناتجُّللحاالتُّالجديدسُّ  ُّالتيانات ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ.ُُّّ(ُّPratiwiُّ ُُّّ2112ُّ ُّ ُّ ُّ)ُُّّ

ُُّّوالهدإُّفيُّهيا ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّتحوثُُّّالُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّإيجوا ُّأُُُّّّ ُُّّ ُُّّقصوىُّاود ُّ و ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّاوُّ ُُّّاوناإُّيماو ُّتصونيفُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّنمواذ ُّالعينوةُّلولُّوإُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّيجوا ُّأاوو ُّكولُّاونفُّو رجوةُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ

ُّتقار وولُّ ووعُّاواووناإُّاو ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّخوورىُُُّّّ ُّ ُُُّّّوذلووتُّ مقارنووةُّكوولُّ رالووةُّ وو ُّ رااوولُّاُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّلتصوونيفُّ ووعُّالمرالووةُّالتوويُّتسووتقهاُّوتليهووا.ُّوةوويتمُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ
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ُّااتما  ُُّّ ُُّّ ُُّّوار  يةُُّّخُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّكوهي ُُُّّّ)ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّKohonenُّ)ُُُّّّالعصتيةُّالتنافسية ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّك ةاسُّلتنا ُّ را جياتُّالتصنيفُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّوهيُّشوتاةُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّذاتُُُّّّ ُُّّتغييوةُّأ ا يوةُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ

ُّو وو ُّنوووعُّالشووتااتُّالعصووتية ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ وودونُّ  ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ووُّ ُّش  ُُُّّّتعملُّالووىُّإُّوُّ ُّإُّ ُّر ُُّّ  ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّاووا سُّتنظوويمُّقوويمُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّو انهوواُّالداخلووةُّأُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّذاتيووا ُُُُّّّّ ُُّّلتاوووي ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّخار ووةُّاي يووةُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ

(ُّSpatial Map)ُّ(ُّGuthikondaُّ ُُّّ2111ُّ ُّ ُّ ُّ.أ وواُّهيالووةُّالشووتاةُّ(ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّفتتاووونُّ وو ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ تقتووي ُّ وو ُّ)الُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّعقوودُُُّّّ ُّ ُّNodes)ُّ:ُُُُّّّّتقووةُّالمعطيووات ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ

(ُّInput Layer(ُُّّو تقةُّالناتج)ُّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّOutput Layer)ُُُّّّ(ُُّّأوُّ اتسمى ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّMapping Layer)ُُُُُّّّّّكما ُّفيُّالشالُّ)ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ1ُّ)ُّ.ُُّّ

ُّ

 (1) شكل

 الشبكة العصبية التناإسية

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ
ُّ

ُّ

ُّ
ُّ

ُّ

ُّ:ا جياتُّالتصنيفلتروتغييتهاُّتهيتةُّ  ططاتُّالمساجدُّغرضُّوقدُّات يتُّايجرا اتُّالتاليةُّل

 (ُّ 2تحديدُّالمساجدُّالمنت تةُّللتحليل ُّجدو) 

 ُّ المساجدُّإلىُّاناارهاُّاوةاةية.إخت ا 

 ُُّّللتسقيف ُّواناار ُّوقتاب ُّأامدس   ُّ ُّاالنشائية ُّواونما  ُّوالمعمارية ُّاليضائية ُّالرئيسةللمنظو ات ُّالعناار تميي 

 المست د ةُّايثُّاختليتُّ تيعةُّتلتُّالمنظو اتُّونسبُّوجو هاُّ اُّأ ىُّ التاليُّالىُّاخت إُّ سجدُّا ُّآخر.

 (.1ةُّليتمُّتغييتهاُّفيُّالترنا جُّوف ُّالجدو ُّ)تعريفُّالعناارُّأا ألُّ سمةُّلونيةُّخاا 

 .إ را ُّ  ططاتُّالمساجدُّفيُّالترنا جُّالىُّهيتةُّاورسُّيتمُّااتما هاُّفيُّالتحليلُّوالتصنيف 

(ُّالصورُّاللونيةُّللمساجدُّالمنت تة ُّإذُّتمُّتميي ُّفضا اتُّالحركةُّأوُّاوروقةُّالجانتيةُّالمحيطةُّ الينا 1ُّويتي ُّالجدو ُّ)

 لونُّآخرُّنيسلُّلمسجدُّلالسقفُّالمستو ُُّّ اوامدسُّالمتعد سُّ لونُّ مي ُّفيُّاي ُّتمُّتميي ُّالمصلىيالمرك  ُّللمساجدُّذاتُّ

السا عُّوالتاةعُّالمي   .ُّوقدُّتطورتُّتلتُّاليضا اتُّالاقاُّفيُُّّي وهياُّ اي اوُّفيُّ ساجدُّاليترسُّاية  يةُّالمتارسُّ ينالقرن

ا اتُّللحركةُّفحسبُّ لُّفضا اتُّ املةُّلقااةُّالص سُّ ماُّ ساجدُّالقرنُّالثانيُّاشرُّالمي   ُّولمُّتقتصرُّالىُّكونهاُّفض

ُّكانتُّ ُّإن ُّالرئيسة( ُّويييتها ُّالص س ُّإذأاتحت (ُّ ُّالص س ُّقااة ُّللون ُّ شا ل ُّلون ُّإلى ُّاللونية ُّةماتها ُّتغيير اةتداى

ا .ُّللتسقيفُّوهياُّ اُّي اوُّفيُّالمساجدُّذاتُّاوواوي  ُّكماُّفيُّ سجدُّأايهانُّالىُّةتيلُّالمثنيسلُّالعنصرُّاالنشائيُّتتتسم

ُّو ي ُّ ُّ ينها ُّالتركيتية ُّالع قة ُّ تيعة ُّا  ُّواضحة ُّاورس ُّياطا  ُّفقط ُّ واقعها ُّتحديد ُّتم ُّفقد ُّوالمداخل ُّللمآذن ُّ النستة أ ا

ُّاناارُّالمسجدُّاوخرى.

نيفُّ عدُّتحويلُّ  ططاتُّالمساجدُّإلىُّاورُّتمثلُّاولوانُّفيهاُّةماتُّالعناارُّالممي سُّللمسجدُّتقومُّ را جياتُّالتص

(ُّ  ُّايوإُّ صيوفةُّالنمطQ=540x540ُّ قرا سُّالصورُّوتمثيلُّكلُّاورسُّ واةطةُّقيمهاُّاللونيةُّكصفُّ نيصلُّ طو ُّ)

(Pattern Matrix Pُّوهيُّ صيوفةُّثنائيةُّاو)(ُّعا ُّ حجم Qx36(ُُّّأ اُّ صيوفةُّاوو ان.)Weight Matrix Wُُّّفهي)

ُّ صيوفةُّتقومُّ ر طُّ تقةُّالمعطياتُّ طتقةُّالناتجُّوتاوُّنُّ صيو ُُّّ ُّ ُُّّ ُّم ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ  ُّتمثلُّاد ُّاواناإCُّايثُّ(QxCُّ عا ُّ حجمُّ)فةُّثنائيةُّاوُّ

كماُّأنُّاد ُّالعقدُّفيُّ تقةُّالناتجُّةيساو ُّاد ُّاواناإُّ)ُّالم  حُّأوُّال صائلُّالمرافقةُّللناتج( ُّوترتتطُّ تقةُّالمعطياتُّ

ُّأولي ُّ ُّقيم ُّاوو ان ُّايوإُّ صيوفة ُّكل ُّتصنيفُّتعطى ُّاملية ُّكل ُّ داية ُّوفي ُّالتنافسية. ُّالناتج ُّ طتقة ُُُّّّكلياُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّالمعد ُُُُُّّّّّ  ُّتمثل ة

ُّالمُّعايُّر) ُّ  ُُُّّّ  ُّ ُُّّNormalized Averageُّ  ُّ ُّاف ُّكل ُّ قارنة ُّيتم ُّالتدريب ُّاملية ُّوخ   ُّالنمط  ُّ صيوفة ُّلصيوإ )

Pُّالمصيوفة ُّالمصيوفة ُّايوإ ُّالحي Wُّ ال ُّخار ة   ُّ ُّاليائ س ُّالعقدس ُّتحديد ويتم

لتقليلُّالمسافةُّايقليديةُّإضافةُّإلىWi,jُُّّ.ُّ  ُّثمُّيتمُّضتطُّقيمةWi,jُّوPk,jُُّّوذلتُّ اونهاُّذاتُّالمسافةُّايقليديةُّاواغرُّ ي ُّ

ُُُّّّضتطُّالعقدُّالمجاورسُّللعقدسُّاليائ سُّتناةتياُُّّ اةت دامُّ عا لةُّالتعلمُّ) ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّPratiwiُّ 2112(ُُّّو)Perez-Aguila, Gomez-Gil 

& Aguileraُّ 2119.)ُّ

ُّ
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 (1جدول )

 المخططات اطإقية للمساجد الجامعة المنتخبة للتحليل
 المساجد الجامعة متعددال اطعمدال

I11 
 المسجد النبوي

211   
I12 

 مسجد الكوإة الكبير

276   
I13 

 مسجد ابع سولوه

978   
I14 

 مسجد الحاكم

886   
I15 

 مسجد سامراء

951   

     

I16 
مسجد سوسة الكبير 

956   
I17 

مسجد شامبانير الكبير 

1495   
I18 

 مسجد دلهي الكبير

1256   
I19 

 مسجد اللؤلؤال

1249   
  

    

 

 المساجد الجامعة ذات اطواويع اطربعة

I21 
 مسجد الجمعة/

   1115سفاري  

 

I22 
 مسجد بيبي رانم/

   1188سمرقند 

 

I23 
 مسجد إاراميع

1111   
I24 

 مسجد الجمعة/

   1126أردستاه

 

I25 
مسجد الجمعة/ 

  1115أصفهاه 

 

     

I26  /مسجد الجمعة

   1148كرماه 
I27  كالياه/بخارى مسجد

1514   
I28 /مسجد كولبايكاه 

   1165إيراه 

 

I29  /مسجد جوهر شاه

   1417مشهد 

 

  

    

 

 المساجد الجامعة ذات القباب المتكررال

I31 /المسجد الكبير 

   1182بورصة  

 

I32 مسجد السلطاه بايزيدII 

   1492أماسيا 

 

I33  /مسجد مراد  باشا

   1428إستانبول 

 

I34 مسجد أتي  عليباشا 

  1482إستانبول 

 

I35 /المسجد القديم 

   1461أدرن  

 

     

I36 
مسجد محمد باشا  

   1471إستانبول 
I37 

 مسجد محمود باشا/

   1421إستانبول 
I38 

 مسجد سليم/

   1522قونيا 

 

I39 
مسجد يلدر / 

   1186بورصة 

 

  

  
  

 

 المركزيةالمساجد الجامعة ذات القبة 

I41  /مسجد السليمانية

   1556إستانبول 

 

I42  /مسجد السلطاه أحمد

   1268إستانبول 

 

I43   /مسجد شاه  اد 

 
I44 /مسجد السليمية 

  1528أدرن 

 

I45   مسجد محمد الفات

  1421/اسطنبول 

 

    
 

I46 
مسجد الشريفلي/ 

   1419أدرن  
I47 

مسجد الملكة 

   1211صفية/القاهرال 
I48 

 مسجد سناه باشا/

   1554إستانبول 

 

I49 
/ IIمسجد بايزيد 

   1491أدرن  

 

  

    

 



تصنيف المساجد الجامعة بطريقة تمييز النمطالجميل:    
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ُّ

ُّ.1.1111ُّتمثلُّنستةُّالتعلمُّفيُّكلُّتارارُّوتساو ُُّّ ايثُّ

ُّالنمطُّ ُّأنُّتُّعا لُّكلُّالمعطياتُّفيُّ صيوفة ُّو عد ُّوهايا ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ  ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّPُُُّّّإلىُّأنُّتصتحُّكلُّقيمة ُّ تاتُّ  ُّالعملياتُّالتارارية  واةطة

ُّوهي            ُّاغيرس ُّقيمة   ُّ 1.111111ُُّّأقل ُّالتعلم ُّةتتوقفُّاملية ُّتنظيمُّ  ُّا  ُّاتارس ُّالنتيجة ُّو يلتُّتاون  

ُُُّّّ(ُّللتياناتُّ)المعطيات(ُّ رتُّتةُّفيُّتجمعاتُّ)Spatial Organizationاي  ُّ) ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّClusters.نا  ُّ تشا هةُّ تجاورس ُّ  ُّ)ُّ

 

 (1جدول )

 السمات اللونية المنتخبة للعناصر المميزال للمساجد الجامعة

ُّالعناصر الفضاقية والمعمارية المميزال للمساجدُّ
السمة 

ُّاللونية 
 العناصر الشكلية المعمارية واةنشاقيةُّ

السمة 

ُّاللونية 
ُُّّالقتابُّ) غضُّالنظرُّا ُّاجمُّتلتُّالقتةُّ قارنةُّ اليضا (1ُُُّّّاليضا ُّالرئيسيُّللمصلىُّذوُّالسقفُّالمستو 1ُّ

ُُّّأنصاإُّالقتاب2ُُُّّّالينا ُّالمرك  2ُّ

ُُّّالتسقيفُّ قتةُّ ضلعة1ُُُّّّاوروقةُّالجانتيةُّللينا ُّ/ُّفضا اتُّالحركة1ُّ

ُُّّالتسقيفُّ قتةُّ ضلعةُّ قطواة1ُُُّّّاوواوي 1ُّ

ُُّّاوامدسُّوالجدران1ُُُّّّالمآذن1ُّ

ُّالمداخلُّ
ُُّّالرئيسية

ُُّّاوقواسُّالتيُّتر طُّاوامدسُّفيماُّ ينها9ُّ
ُُّّالثانوية

 

 (4جدول )

 ترميز العناصر الرقيسةللمنظومات الفضاقية والمعمارية واطنماس اةنشاقية 

 للتحليلللمساجد الجامعة المنتخبة 
ُّالمساجدُّالجا عةُّ تعد سُّاوامدس

I11ُّ
ُّالمسجدُّالنتو 

I12ُُّّم922ُّ
ُّ سجدُّالاوفةُّالاتير

 I13ُّم991ُّ
ُّ سجدُّا  ُّ ولون

 I14ُّم998ُّ
ُّ سجدُّالحاكم

 I15ُّم881ُّ
ُّ سجدُّةا را 

ُّم912ُّ

ُّ    

I16 
 سجدُّةوةةُّ

 I17ُّم911ُّالاتيرُّ
 سجدُّشا تانيرُّالاتيرُّ

 I18ُّم1191ُّ
ُّ سجدُّ لهيُّالاتير

 I19ُّم1911ُّ
ُّ سجدُّاللخلخس

ُّ ُّم1919ُّ

ُُُُّّّّ

ُّ

ُّالمساجدُّالجا عةُّذاتُّاوواوي ُّاور عة

I21ُّ
ُّ سجدُّالجمعة/

I22ُُّّم1111ُّةياريلُّ
ُّ سجدُّ يتيُّخانم/

 I23ُّم1188ُّةمرقندُّ
ُّ سجدُّفارا  

 I24ُّم1122ُّ
ُّ سجدُّالجمعة/

ُّم1191أر ةتان

ُّ

I25 
ُّ سجدُّالجمعة/

ُّم1111أايهان

ُّ

ُُّّ   

I26 
الجمعة/ُّ سجدُّ

 I27ُّم1118ُّكر انُّ
 سجدُّكاليان/  ارىُّ

 I28ُّم1111ُّ
ُّ سجدُّكولتاياان

 I29ُّم1111ُّ
 سجدُّجوهرشا /ُّ

ُّم1119ُّ شهدُّ

ُّ

 ُّ
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ُُُُّّّّ

ُّ

ُّالمساجدُّالجا عةُّذاتُّالقتابُّالمتاررس

I31ُّ
ُّالمسجدُّالاتير/

ُّم1189ُّ وراةُّ

ُّ

I32ُّ
 سجدُّالسلطانُّ

ُّم1199ُّأ اةياIIُّ اي يد

ُّ

I33 
 سجدُّ را ُّ اشا/ُّ

ُّم1198ُّإةتانتو ُّ

ُّ

I34 
ُّأتي ُّاليُّ اشا

 I35ُّم1189إةتانتو 
ُّالمسجدُّالقديم

ُّم1112ُّأ رنلُّ

ُُّّ   

I36 
 سجدُّ حمدُّ اشا/ُّ

 I37ُّم1191ُّإةتانتو ُّ
ُّ سجدُّ حمو ُّ اشا/

 I38ُّم1192ُّإةتانتو ُّ
ُّ سجدُّةليم/

ُّم1199ُّقونياُّ

ُّ

I39 
 سجدُّيلدرم/ُّ

ُّم1181ُّ وراةُّ

ُّ

 ُّ

ُُُُّّّّ

ُّ

ُّالقتةُّالمرك يةُّالمساجدُّالجا عةُّذات

I41ُّ
 سجدالسليمانية/ُّ

ُّم1111ُّإةتانتو ُّ

ُّ

I42ُّ
ُّ سجدُّالسلطانُّأامد/

ُّم1918ُّإةتانتو ُّ

ُّ

I43 
 سجدُّشاألُّ ا /ُّ

ُّم1111ُّإةتانتو ُّ

ُّ

I44 
ُّ سجدُّالسليمية/

ُّم1198أ رنلُّ

ُّ

I45 
 سجدُّ حمدُّالياتحُّ

ُّم1191ُّ/إةتانتو 

ُُّّ  ُّ

I46 
 سجدُّالشرييلي/ُّ

 I47ُّم1119ُّأ رنلُّ
الملاةُّايية/ُّ سجدُّ

 I48ُّم1911ُّالقاهرسُّ
ُّ سجدُّةنانُّ اشا/ُّ

ُّم1111ُّإةتانتو ُّ

ُّ

I49 
/IIُّ سجدُّ اي يدُّ

ُّم1191ُّأ رنلُّ

ُّ

 ُّ

ُُّّ
ُُّّ

ُّ

ُّ

ُّوفقاُُّّللمعاييرُُّّإشتملتُّالمعطيات ُّالجا عةُّكحاالتُّ نتميةُّالىُّالتصنيياتُّالم تليةُّالمعروفةُّلها ُُّّ جمواةُّ  ُّالمساجد ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ  ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ

ُُّّالمعتمدسُّةا قاُُّّالشاليةُّ نهاُّوغيرُّالشالية ُّكماُّأنُّالحاالتُّالمنت تةُّللدراةةُّتنتشرُّالىُّكا لُّ دىُّالسياقُّال  انيُّوالىُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ

وكترُّاد ُّ  ُّالمجتمعاتُّالمنضويةُّضم ُّالثقافةُّاية  يةُّالالية ُُّّكا لُّ سااةُّالسياقُّالماانيُّللعمارسُّاية  يةُّوتنتمي

وروايُّإختيارُّالمساجدُّالتيُّتمثلُّااالتُّ تنواةُّ  ُّالتاويناتُّالشاليةُّوالتنيويةُّواونظمةُّاينشائيةُّوالعناارُّوالم  حُّ

ُّإنتقا ُّاينةُّتتاونُّ  ُّ ُّإةتنا اُُّّليلتُّتم ُّالمعماريةُّاوخرىُّذاتُّالع قة. ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ  ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ سجداُُّّجا 19ُُُّّّ ُُّّ ُّ  ُُّّ ُّ ُّ ُّالعالمُّاية  يُّ  ُُّّ ُُّّعاُُّّالىُّا تدا  ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ  ُُّّ

ُّ  ُّالعصرُّاية  يُّالمتارُّفيُّالقرنُّالسا عُّالمي   ُّالىُّالقرنُّالسا عُّاشرُّالمي    ُّوقدُّتو اتُّ ُُّّالهندُّإلىُّإةتانياُّ د ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ  ُّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ

ُّالحاالتُّال اضعةُّللدراةةُّالىُّاونما ُّاور عةُّالتيُّإفترضهاُّالتحثُّك طوسُّإ تدائيةُّإةتنا اُُّّالىُّاليحلُّالتصر ُّاوو ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ليُُُّّّ

وهيُّالمساجدُّ تعد سُّاوامدسُّوالمساجدُّذاتُّاوواوي ُّوالمساجدُّذاتُّالقتابُّالمتاررسُّوالمساجدُّذاتُّالقتةُّالمرك ية.ُّوقدُّتمُّ

ُُُُّّّّتحليلُّتلتُّالنماذ ُّخوار  ياُُّّوالتعرإُّالىُّأنما هاُّوتصنييهاُّالىُّوف ُّاناارهاُّالمعماريةُّوالحي يةُّوا قات ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ هاُّالتاوينيةُُّّ

ُّالشاليةُّوالتنيوية.
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  :             نتاقج التحليل  . 5
ُّ ُُّّأوال /ُّ ُّ ُُّّالنتائجُّال ااةُّ تصنيفُّالمساجدُّالمنت تةُّفيُّ جمواةُّواادسُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ:ُُّّ

ُُّّأ ر تُّ ُّ ُّ ُُّّالنتوائجُّال ااوةُّ هويألُّالمرالوةُّ عرفوةُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّوليوةُّأُُُّّّ ُّ ُُُّّّنموا ُّالمسواجد ُّالوىُّالورغمُّ و ُّوقواهواُّفويُّ جمواوةُّوااودسُُّّوُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّنهواُُّّأُُّّالُُّّإُّ ُّ

ُُّّتخشرإ ُّ ُّ ُّلىُّوجو ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّخت إُّ ينالمساجدُّالمنت تةُُّّإُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُّّّايثُّتراواتُّالقيمُّ ا ي ُّ)ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّوكمواُّيتوي ُّ(0.2370-1.4448ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّالجودو )ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ5a)ُُُّّّايوث ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ

ُُّّتشيرُّالمسافةُّالنستيةُّ ا ي ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّالىُّقيمةُُّّأُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّقلُّقيمةُُُّّّوأُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّلىُّوقوعُّالمساجدُّالمنت تةُّضم ُّ جمواُّإُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّي ُّكنتيجةُُّّتُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّوليةُّللتصنيفُّأُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ.ُُُّّّ

ُُّّالنتائجُّال ااةُّ تصنيفُّالمساجدُّالمنت تةُّالىُّ جمواتي :ُُُُُّّّّّ ُُّّثانيا /ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ

ُّكدُّأ ُّ.1ُّ ُُّّتُّنتائجُّالمرالةُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّالثانيةُّ اتمُّالتوااليلُّفيُّالمرالةُّاوُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّولىُّا ُّوجو ُّتصنيفُّأُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّوليُّلنمطي ُّ  ُّالمساجد ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّايوثُّأُُُُّّّّ ُّ ُُّّنُُّّ

ُُّّالمساجدُّالتيُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّكانتُّقيمهاُّأُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّكثرُّ  ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّالواادُّفيُّالمرالةُّاوُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّولىُُُّّّ ُّيهرتُُّّ ُّ ُّ ُُّّضم ُُُُّّّّ ُّ ُّالمجمواةُّالثانيةُّفيُّهويألُّالمرالوةُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ اةوتثنا ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ

ُُّّالمسجدُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّI48ُُُُّّّّرغم ُُّّاصوللُّالىُّالقيموةُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّفويُّالمرالوةُّاالولوىُّ مايشويرُّإلوىُّإُُُّّّ(1.0528ُّ)ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّاتماليوةُّوقواولُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّضوم ُُُُّّّّ ُّ ُُّّالمجمواوةُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ

ُّالثانيةُّفيُّالتصنييي ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّمجمواتي ُُّّالُّيُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّإالُّأُّ ُّ ُُّّنُّنتائجُّالمرالةُّالثانيةُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّأيهرتُّ  نلُّأقوربُّللمجمواوةُّاوولوىُّ نهواُّإُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّلوىُُّّ ُُّّالمجمواوةُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ

ُّالثانية ُّ إذُّتراواتُّالقيمُّالعائدسُّلهُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّتوي ُُّّ ُّكمواُّيوضوح(1.4759 – 0.9850) ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّالجودو ُّ)ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ5bُّ )ُُُُُُُّّّّّّّوفويُّهويا ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّإشوارسُّإلوىُّإُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّاتماليوةُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ

ُُُُُّّّّّوقوالُّضم ُّ جمواةُّثال ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّثةُّفيُّالمراالُّال اقةُّ  ُّالتحليل.ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ 

ُُّّ اوُُّّي ُّ.2ُّ ُّ ُُّّ النستةلُّ ُُّّ ُّلمسجدُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّI42 ُّادمُّوجو ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّتياوتُّكتيرُّفيُّالقيمُّال ااةُّ هُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّعذُُُُّّّّ ُّتراواتُّ وا ي ُّ)ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ1.9992ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ–ُُّّ1.1911ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ(ُّكمواُّفويُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ

ُّالجدو  ُّ ُّ ُّ ُّرقمُُُُّّّّ ُُّّ(ُّ5bُّ )ُُُُّّّّو يلت ُُّّ ُّفقدُُُُّّّّ ُُُّّّتمُّتُُّّ ُّضم ُّالمجمواةُّاوُُُّّّلُّعُّيُُّّوقُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّولىُّ ُُُّّّونلُّأقربُّإُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّليها.ُُّّ ُُّّ 

ُُُُّّّّالنتائجُّال ااةُّ تصنيفُّالُُُُُّّّّّ ُُّّثالثا /ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّمساجدُّالمنت تةُّالىُّث ثةُّ جموااتُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ:ُُّّ

( 2ُّ الموضحةُّفيُّشالُّ)ملُّالترنا جليةُّاإذُّتم ُّوفقا ُّآل ُّنما فيُّهيألُّالمرالةُّتمُّتصنيفُّالمساجدُّالمنت تةُّإلىُّث ثةُّأ .1

عدُّ اياونُّ  كانتايثُّلمجمواتي ُّاالولىُّوالثانيةُّلتوضعُّفيُّ جمواةُّثالثةاُّخرا ُّ عضُّالمساجدُّ  فيُّهيألُّالمرالةُّإ

 .ةُّالمساجد قارنةُّ تقياووليتي ُّالمجمواتي ُُّّا 

ُّإلىُّيشيرُّوهياُّاالولىُّالمجمواةُّضم ُّالثانيةُّالمرالةُّفيُّكانتُّقدُّالثالثةُّالمجمواةُّفيُّالمساجد(1cُّ)ُّالجدو ُّي ظهر .2

ُّنيسهاُّالمجمواةُّضم ُّ عهاُّتقعُّأخرىُّانمساجدُّنستيا ُُّّ عيدسُّأنها ُّ ونُّهي ُّكماُّالثانيةُّالمجمواةُّ قيتُّاي ُّفي.

 .الجديدسُّالثالثةُّالمجمواةُّالىُّ نهاُّأيمسجدُّخرو 

 

 

 (1شكل )                                             

آلية عمل البرنامج إي التصنيف                              

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُُُّّّكماُّ ُّ.1ُّ ُّ ُّظه ُُّّ ُّي ُُّّ ُّرُّالجدو ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ(ُّ5cُُّّإ تعا ُّالمسجد)ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّI16ُُُُُُّّّّّّوهوُّ) سجدُّةوةةُّالاتير(ُّا ُّ جمواةُّالمساجدُّ تعد سُّاوامدس ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّالتيُّكانُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ

ُُّّ ُّ يترضا ُّ ُّ ُُُّّّوجو ألُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّضمنها ُّإةوتنا ا ُّللمعرفوةُّالمتداولوةُّااليوا ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّووقواولُّضوم ُّالونمطُّالثواني ُّكمواُّي ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّظه وُّ ُُّّرُّا تعوا ُّالمسوجدُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّI22ُُّّ

ُّوهوُّ) سجدُّ يتيُّخانمُّفيُّةومرقند(ُّاو ُّ جمواوةُّالمسواجدُّذاتُّاوواويو  ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّالوي ُّكوانُّييتورضُّوجوو ألُّضومنهاُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّإةوتنا ا ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ

ُُُُُّّّّّ ُّللمعرفةُّالمتداولةُّااليا ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّليقعُّضم ُّالنمطُّاوو .ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ 

ُُّّ الرغمُّ  ُّوقوعُّالمسجدُّ ُّ.1ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّI48ُُُُُّّّّّضم ُّالمجمواةُّالثالثة ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّالُّأنلُّ عيدُّنستيا ان ُّإُّ  ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّقرانلُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّضمنالمجمواةُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّنيسهاُُّّ ُّ ُُّّ ماُّيخشرإاتماليةُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ

ُُُّّّوقوالُّفيُّ جمواةُّأ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّخرىُُُّّّ ُّ ُّةت تيُّالاقا ُّفيُّامليةُّالتحليلُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ.ُّ 

ُُّّ ُُّّرا عا /ُّ ُّالنتائجُّال ااةُّ تصنيفُّالمساجدُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّالمنت تةُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّالىُّأر عةُّ جموااتُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ:ُُّّ

ُُّّظهورُُّّ ُّي ُّ ُّ.1ُّ ُّ ُّالجودو ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ(ُّ4dُّأنُّ عظوومُّ سواجدُّالمجمواووةُّالرا عوةُّقوودأ خرجتُّ و ُّالمجمواوةُّالثانيووةُّاوداُّالمسووجد)ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ  ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّI42ُُّّ ُّالوي ُّ ُُّّكووانُُُُُّّّّّ ُُّّ

ُّينتميُّإلىُّالمجمواةُّاوولى ُّوالمسجد ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّI48ُّالواقعُّفيُّاو ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّالُّضم ُّالمجمواةُّالثالثةُّفيُّالتصنيفُّالسا  .ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ 

ُُّّ الرغمُّ  ُّوقوعُّالمسجدُّ ُّ.2ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّI48 ُّضم ُّ ُُُّّّالمجمواةُّالرا عةُّالجديدسُّإالُّأُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّنلُُُّّّ ُُّّلومُّيو  ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ عيوداُّنسوتياُّاوُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّأقرانولُّضوم ُّالمجمواوةُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ

ُُّّنيسوها ُّ ُُّّذُّ لغووتُّقيمتولُُُُّّّّ ُّإُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّفوويُّاووي ُّتراواوتُّقوويمُّ قيووةُّالمسواجدُّضووم ُّ(0.9799)ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّهويألُُّّ ُُّّالمجمواووةُّ ووا ي ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ(0.3040 – 

ُّ ُّكماُّيوضح(0.0750 ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّالجدو ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ(ُّ5dُُّّوهيا )ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّيخشرإاتماليةُّوقوالُّضم ُّ جمواةُّأُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّخرىُّفيُّالتصنيياتُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّال اقة.ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ

ُُّّ ُّخا سا ُّ ُّ ُُّّالنتائجُّال ااةُّ تصنيفُُُُّّّّ/ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّالمساجدُّالمنت تةُّالىُّخمسةُّ جموااتُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ:ُُّّ

ُّي ظهرُّالجدو ُّرقمُّ) ُّ.1ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ  ُّ5eُّ ُّإنيصا)ُُّّ ُُّّ ُّالمسجدُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّI48ُُُُُّّّّّفوي ُُّّ جمواوةأخرىُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ عيودا ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّاو ُّالمجمواواتُّاور عوةُّالمتشوالةآنيا ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّكمواُّأنولُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ

ُُّّالمسجدُّالوايدُّالواقعُّضم ُّالمجمواةُّال ا سةُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّايثُّ لغتُّقيمتلُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ1.111ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ماُّيُُُّّّ ُّشيرُّ ُُُّّّإلىُّادمُّوجو ُّأُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ سافةُّ ينلُّو ي ُُُُّّّّةُّيُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ

ُُّّالمجمواةُّال ا سة  ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ينماُّ قُُُُّّّّ ُّيتُّالمساجدُّاوُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّخرىُّكماُّهيُّفيُّالمرالةُّالرا عوةُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ونُّتغييور ُّوهوياُّيعنويُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّتحقيو ُّأقصوىعد ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ

ُُُّّّ  ُّالتصنيياتُّك مسةُّ جموااتُّوليسُّأ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّكثر.ُّ ُُّّ 

ُُُّّّإةتمرتُّالمجموااتُّكماُّهويُّ ونُّأ ُّ.2ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّتغييورُّفويُّالمرالوةُّالسا ةوةُّوالمرااولُّالُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّاقوةُّولومُّتصون ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ جمواوةُُُّّّفُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّالمسواجدُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ

ُُّّالمنت تةُّإلىُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّكثرُّ  ُّخمسةُّ جموااتُّأُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ.ُّ 
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 (5جدول )

 الخاصة بتصنيف المساجد المنتخبة ال  مجاميعالنتاقج 

 

 A   A B   A B C 

I11 0.4078  I11 0.4919 1.8318  I11 0.1039 1.6816 0.8712 

I12 0.2995  I12 0.2493 1.9527  I12 0.3088 1.8827 0.4429 

I13 0.2403  I13 0.2925 1.7641  I13 0.0548 1.6380 0.6240 

I14 0.2548  I14 0.2765 1.8384  I14 0.1886 1.7397 0.5566 

I15 0.2370  I15 0.2517 1.8273  I15 0.1434 1.7278 0.5363 

I16 0.2651  I16 0.1462 1.7705  I16 0.3766 1.7323 0.1678 

I17 0.2309  I17 0.3417 1.3981  I17 0.0284 1.2615 0.7076 

I18 0.2347  I18 0.2816 1.6852  I18 0.0396 1.5606 0.5956 

I19 0.3576  I19 0.468 1.7435  I19 0.0688 1.5914 0.8914 

I21 0.5259  I21 0.3761 1.4594  I21 0.9081 1.4900 0.1372 

I22 0.2731  I22 0.4003 1.2019  I22 0.1077 1.0773 0.7910 

I23 0.6561  I23 0.4412 1.2619  I23 1.1069 1.3437 0.3514 

I24 0.9492  I24 0.6543 1.5446  I24 1.5222 1.6487 0.3853 

I25 0.4950  I25 0.2842 1.8139  I25 0.7168 1.8259 0.1411 

I26 0.4576  I26 0.3015 1.6853  I26 0.5282 1.6363 0.2417 

I27 0.4884  I27 0.3026 1.8183  I27 0.6188 1.7887 0.1496 

I28 0.5022  I28 0.2393 1.6705  I28 0.7578 1.7012 0.1348 

I29 0.4925  I29 0.2724 1.6855  I29 0.7933 1.7227 0.1115 

I31 1.3349  I31 1.7449 0.1726  I31 2.0208 0.1893 1.8708 

I32 1.3290  I32 1.8205 0.1997  I32 1.9063 0.1780 2.0716 

I33 1.2720  I33 1.7547 0.2056  I33 1.8439 0.1852 1.9970 

I34 1.4234  I34 1.8726 0.1768  I34 2.0564 0.2098 2.0444 

I35 1.3895  I35 1.9162 0.383  I35 1.8596 0.2954 2.1189 

I36 1.3284  I36 1.7892 0.161  I36 1.9603 0.1958 2.0175 

I37 1.3299  I37 1.7717 0.225  I37 1.9808 0.2348 1.9861 

I38 1.4448  I38 1.8424 0.183  I38 2.1761 0.2460 1.9207 

I39 1.4109  I39 1.671 0.4557  I39 2.2050 0.5589 1.7597 

I41 0.7547  I41 0.9098 0.4285  I41 1.1215 0.4656 1.1405 

I42 0.3097  I42 0.4805 0.6882  I42 0.3116 0.6276 0.7847 

I43 0.8131  I43 1.092 0.0973  I43 1.3078 0.1406 1.2935 

I44 0.5617  I44 0.9036 0.1995  I44 0.8865 0.1609 1.2007 

I45 0.6300  I45 0.9321 0.212  I45 0.9236 0.1700 1.1721 

I46 0.7132  I46 1.0487 0.165  I46 1.0970 0.1245 1.4074 

I47 0.6458  I47 0.9595 0.0918  I47 1.0961 0.0722 1.2617 

I48 1.0528  I48 0.985 1.4759  I48 1.7173 1.5646 1.0867 

I49 0.6293  I49 0.8112 0.4757  I49 0.9087 0.4424 1.1865 

a1ُّ جمواةُّواادسُّ)

)ُّ

ُّ(b1ُّ جمواتي ُّ)  ُّ(c1ُّ)ُّث ثةُّ جا يع 

 A B C D   A B C D E 

I11 0.0505 2.3957 1.0552ُّ 1.3486  I11 0.0580 2.3560 0.9204 1.4943 2.5547 

I12 0.2995 2.6102 0.7003 1.3481ُّ  I12 0.2519 2.5760 0.5699 1.5759 1.2722 

I13 0.0313 2.3693 0.8575ُّ 1.2110  I13 0.0133 2.3328 0.7352 1.4014 1.8654 

I14 0.1977 2.4769 0.8223 1.2319  I14 0.1598 2.4477 0.7234ُّ 1.4561 1.4054 

I15 0.1234 2.4601 0.7860ُّ 1.2451  I15 0.0962 2.4252 0.6585 1.4554 1.5451 

I16 0.4061 2.4295 0.3556ُّ 1.2149  I16 0.3621 2.4097 0.2832 1.3959 1.1744 

I17 0.0265 1.9741 0.8925ُّ 0.9198  I17 0.0465 1.9397 0.8101 1.0537 2.0490 

I18 0.0099 2.2785 0.7994ُّ 1.1679  I18 0.0022 2.2416 0.6767 1.3348 1.9919 

I19 0.0353 2.3086 1.0960 1.2423  I19 0.0409 2.2736 0.9842 1.3999 2.3463 

I21 0.9213 1.7925 0.1583ُّ 1.3530  I21 0.9048 1.7821 0.0595 1.4472 1.6699 

I22 0.1062 1.7693 0.9236 0.7735  I22 0.1597 1.7370 0.8741 0.8699 2.0614 

I23 1.1942 1.7074 0.2200ُّ 1.1015  I23 1.2216 1.7590 0.3817 1.0831 1.2333 

I24 1.6077 2.0202 0.1926 1.3743  I24 1.6353 2.0584 0.3575 1.3724 1.3090 

I25 0.6876 2.3618 0.1900 1.4667  I25 0.6690 2.3397 0.0741 1.5844 1.6447 

I26 0.5825 2.2755 0.2480ُّ 1.2513  I26 0.5695 2.2791 0.3038 1.3378ُّ 1.8144 

I27 0.6622 2.4494 0.2296ُّ 1.3543  I27 0.6322 2.4364 0.1976 1.4663ُّ 1.7018 

I28 0.7639 2.2875 0.0597ُّ 1.2797  I28 0.7741 2.2937ُّ 0.1051ُّ 1.3441ُّ 1.3917 

I29 0.7744 2.1702 0.1288 1.4235  I29 0.7591 2.1620 0.0385ُّ 1.5181 1.5363 

I31 2.2107 0.0281 1.9548ُّ 0.6647  I31 2.3257 0.0239 1.9320 0.6316 2.2083 

I32 2.0880 0.0407 2.1993 0.6652  I32 2.2059ُّ 0.0303 2.1589ُّ 0.6567ُّ 2.3978 

I33 2.0048 0.0544 2.1364 0.6630  I33 2.1220 0.0358 2.0595ُّ 0.6667 2.3696 

I34 2.2779 0.0379 2.1255 0.6912  I34 2.3990 0.0434 2.1137ُّ 0.6233ُّ 2.3982 

I35 2.0310 0.2411 2.2986 0.8106  I35 2.1379 0.1948ُّ 2.1903 0.8308 2.8240 
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 ستنتاجات:ةا .2

ُُّّلقدُّأ ا ُّفيُّهياُّالتحثُّالتوالُّإلىُّ جمواةُّ  ُّايةتنتاجاتُّال ااةُّ تصنيفُّالمساجدُّالجا عةُّوقدُّ اُّمتُّقسمُّ  ُّ .1 ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ  ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ

ُّالموضوعُّفيُّاي ُّتقا عتُّ عُّ قوالتُّأخرىُّاو رُّ ُّاية  يةُّا ُّهيا ُّايةتنتاجاتُّ قوالتُّفيُّنظريةُّالعمارس هيأل

ُّتداولةُّوفقاُُّّالةتنتاجاتالي ُّيتطلبُّتعديلُّالمعرفةُّالم ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ  هياُّالتحث.ُُّّ

ُّأ ر تُّ .2 ُّالنمطُّرقمياُّ ُّتميي  ُّ ريقة  ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّإلى ُّ تيعية ُّ صورس ُّيما ُّتصنييها ُّاية  ية ُّأنُّالمساجد ُّأنما ُّهي:  النمطخمسة

مقب  السقف غير ذي الفناء والنمط مقب  السقف  المنتشر والنمط مستوي السقف المتمفصل والنمطمستوي السقف 

 .الفناء واطروقة ماقلة السقف لسقف ذوالفناء واطروقة المقببة والنمط مقب  ا ذو

ُّالمتتعةأيهرتُّ .1 ُّالتيُُّّفيُّاآللية ُّاوكثرُّأهمية ُّالمعاييرُّ)ال صائلُّالتصميمية( ُّا ُّهيالية ُّتميي ُّالنمطُّاورس  ريقة

ُّالتصنيف ُّفي ُّاآللة ُُّّ ااتمدتها ُّأن ُّيهر ُّ  ُُّّالتكويع الكليسبيعة فقد ُّ ل ُّيرتتط هيُّنظا  إنشاقي وشكل التسقيفو ا

ُّهما ُّفتتي  ُّإلى ُّاوولى ُّالمرالة ُّفي ُّآلياُّ ُّتصنيفُّالمساجد ُّ دليل ُّأهمية ُّاوكثر ُُّّالمعايير ُّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ  ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ المساجد ذات التكويع مستوي  ُُّّ

فيُّالمرتتةُّالثانيةُّ  ُّطإقيسبيعة تمفصل المخطط اوجا تُّخاايةُُّّ.والمساجد ذات التكويع مقب  التسقيفالتسقيف 

ُّ ُّ قا  ُّ ع ُّأنل ُّ دليل ُّاوهمية ُّإنقسمتُُّّالمساجد مقببة السقفنااية ُّاآللي ُّللتصنيف ُّالثالثة ُّالمرالة ُّفي ُّ نيصل كنمط

.ُّ                متمفصلة رباعيا  المساجد مستوية التسقيف المساجد مستوية التسقيف المنتشرال وال إلىُّالمساجد مستوية التسقيف

ُّفيُّاوهميةُّ دليلُّإنيصا ُُّّإي التكويع المقب وجود الفناء فيُّاي ُّ ر ُّ ُُّّكمعيارُّتا ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ٍُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ فيُّالمرالةُُّّالتكويع مقب  السقفُّ

ُّإلىُّ ُّاآللي ُّللتحليل ُّ ر تُّمساجد مقببة التسقيف ذات إناء ومساجد مقببة التسقيف غير ذات إناءالرا عة ُّوأخيراُّ .ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ  ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ

يفُّكمعيارُّرا عُّوأخيرُّفيُّالمرالةُّال ا سةُّفيُّالمساجدُّ قتتةُّالتسقُّسبيعة التعامل مع اطروقة المحيطة بالفناءخاايةُّ

مساجد مقببة التسقيف ذات الفناء واطروقة إلىُُّّالمساجد مقببة التسقيف ذات الفناء  ُّالتحليلُّاآلليُّ دليلُّإنيصا ُّ

 .ُّاطسقف ةة التسقيف ذات الفناء واطروقة ماقلالمقببة ومساجد مقبب

ُّايةتنتا ُّالمساجد ذات التكويع المقب  المستقل )بدوه إناء( أيهرتُّنتائجُّالتحليلُّأنُّ .1 نمطُّقائمُّ ياتل ُّوالتحثُّ هيا

ويتقا عُّ  ُّناايةُّأخرىُّ عُّالدراةاتُّالتيُّلمُّتقد لُّهياُّالنمطوجو ُّ ستقلُّلدراةاتُّالتيُّأشارتُّإلىُّالُّيدامُّ  ُّنااية

يُّأشارتُّإلىُّهياُّالنمطُّكنمطُّةلجوقيُّ دليلُّوجو ُّكنمطُّ ستقلُّقائمُّ ياتل ُّوهوُّ  ُّناايةُّثالثةُّيتقا عُّ عُّالدراةاتُّالت

ُُّّكماُّأنلُّيتقا عُّ عُّالدراةاتُّالتيُّانُّيتُّالمساجدُّااالتُّ  ُّالمساجدُّ)العثمانية(ُّغيرُّذاتُّالينا ُّتنتميُّإلىُّهياُّالنمط. ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ

 غيرُّذاتُّالينا ُّإلىُّأنما ُّادسُّنستةُّإلىُّإخت إُّالمصلىُّفيها.

يميةُّ همةُّفيُّالتصنيفُّ دليلُّأنُّ ساجدُّذاتُّقتةُّ رك يةُّقدُّيهرتُّكمعيارُّأوُّخاايةُّتصمُّالقبة المركزيةلمُّتظهرُّ .1

ُّالُّتشالُّنمط ُّالمرك ية ُّذاتُّالقتة ُّيخشرُّأنُّالمساجد ُّللنمطُّالثالثُّوالرا عُّوال ا سُّوهيا ُّ ُّاُُّّ ستق ُُّّفيُّالتحليلُّ نتمية ُُُّّّ ُّ ُّ  ُّ

ُُّّقائماُُّّ ياتلُّللمساجدُّالجا عة ُّو يلتُّفعنُّالتحثُّيتقا عُّ عُّالدراةاتُّالسا قةُّفيماُّيتعل ُّ هيأل ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ  المس لة.ُُُُّّّّ

ُُّّقدُّشاُّلُُّّسبيعة التعامل مع اطروقة المحيطة بالفناء إي المساجد ذات القبابالنمطُّال ا سُّللمساجدُّأنُّوجو ُّأيهرُّ .9  ُّ ُّ ُّ ُُّّ

ُُّّ ُّ عياراُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ هماُُّّفيُّالتصنيفُّ دليلُّإ تُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ  ُُّّ ُّ ُّفيُّإةتانتو ُّاُّ ُّةنانُّ اشا ُّ سجد ُّالعا  ُّفيُّجميعُّ راالُّالتصنيفُّ ُّجميع مساجد

ُّالُّتما اُُّّفيُّفتةُّ ستقلةووقو ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ  تمثلُّالنمطُّال ا سُّو دونُّأيةُّ سافةُّا ُّ عد ُّالنمط.ُُّّ

لمساجد إي انُّالتحليألنتائجُّأ ر تفقدُّ ُّية(ُّالتيُّتمُّتجاو هاُّفيُّهياُّالتحث غضُّالنظرُّا ُّالتصنيياتُّ)الجغرافية/ُّالقو  .9

اطواويع  التي تنتمي لها المساجد )العربيةمتعددال اطعمدال والفارسية ذاتنفسها شب  القارال الهندية تنتمي للفئة 

ُُّّ اطربعة( ُّالتحث ُّفان ُّيدامو هيا ُُّّال ُّالدراةات ُّ اتسميل ُّاو ُّالهند    ُّ ُّفي ُّخا ُّللمساجد ُّتصنيف الطرا ُّ)وجو 

 .تنيةُّالتركيتيةُّاليضائيةُّفيُّأقلُّتقديرالم ططُّاوفقيُّوالال ا ُّ مستوىُّال(ُّالىُّالمغولي

ُّكانُّ .9 ُّالجا عةُّونما ُّأخرىُّت تلفُّاما ُّيعنيُّأنُّإاتما ُّأ ر تُّالنتائجُّإنتما ُّنماذ ُّ  ُّالمساجد ُُّّ عروفاُُّّةا قاُّ ُّوهيا ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ  ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ

ُُّّ جمواةُّكتيرسُّ  ُّال صائلُّالمعماريةُّ عاُُّّكمعاييرُّفيُّالتصنيفُّقدُّأ ىُّإلىُّتعديلُّفيُّخار ةُّالتصنيفُّالمعروفةُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ

ُّالجا عة ُّأنُّللمساجد ُّكما ُّييسر  ُّر ما ُُّّهيا ُّادم ُّنماذ ُّ حد سُّاالة ُّ عضُّالدراةاتُّفيُّنستتها ُّالتيُّتتضمنها الت كدية

I36 2.1649 0.0394 2.1325ُّ 0.6458  I36 2.2822 0.0360 2.0922 0.6036ُّ 2.1879 

I37 2.1474 0.0732 2.1003ُّ 0.7043  I37 2.2635 0.0646ُّ 2.0457 0.6954ُّ 2.2052 

I38 2.4265 0.0663 1.9885ُّ 0.6939  I38 2.5354 0.0774ُّ 2.0046ُّ 0.6222ُّ 2.1490 

I39 2.3769 0.2777 1.7760ُّ 0.9951  I39 2.4684 0.3242 1.8048 0.9546ُّ 1.8948 

I41 1.3585 1.0694 1.2042ُّ 0.1430  I41 1.4689 1.0719ُّ 1.3539 0.0883 1.0257 

I42 0.4589 1.3106 0.9163ُّ 0.3040  I42 0.5251 1.2923ُّ 0.9539ُّ 0.3235ُّ 1.5707 

I43 1.5637 0.4334 1.3780ُّ 0.1304  I43 1.6713 0.4378ُّ 1.4755ُّ 0.0665ُّ 1.2445 

I44 1.0672 0.5792 1.3961ُّ 0.0821  I44 1.1650 0.5457ُّ 1.3775ُّ 0.1289ُّ 1.3196 

I45 1.1334 0.6363 1.3138ُّ 0.0750  I45 0.6117 1.2358ُّ 1.3579ُّ 0.0780ُّ 1.4860 

I46 1.3035 0.4951 1.5356 0.0839  I46 0.4926 1.4140ُّ 1.6381ُّ 0.1044ُّ 1.2746 

I47 1.2802 0.3851 1.3897 0.0704  I47 0.3756 1.3890ُّ 1.4455ُّ 0.0909ُّ 1.1660 

I48 1.9202 2.1690 1.2447ُّ 0.9799  I48 1.9363 2.1928ُّ 1.3971ُّ 1.1081ُّ 0.0000 

I49 1.0918 1.0580 1.2606 0.1430  I49 1.0653 1.2005ُّ 1.4302 0.1476ُّ 1.0436 

ُّ(c1ُّ)ُّأر عةُّ جا يع ُّ(c1ُّ)ُّخمسةُّ جا يع 
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ُّ ُّاو ُّالونما ُّ  تلية ُّالمتداولة ُّيتطلبُّتعديلُّالمعرفة ُّالتحثُّالتيُّيما ُُُُُّّّّّ ُّوفقاُُُّّّموضوع ما إاتتارهاُُّّيةتنتاجاتُّهيا

 (9الجدو ُّرقمُّ)ُّ.التثتتُّ نهاُّفيُّ راةاتُّ ستقتليةفرضيةُّجديدسيتطلبُّ

ُّوفضا اتهاُّاناارهاالحاالتُّالدراةيةُّوتمثيلُُّّالتعا لمع وضوايةُّفيُّ  ُّإجرا اتُُّّألتمُّااتما  ُّ ماُّيقدمُّهياُّالتحث .8

التشريةُّالتيُّت  مُّ رائ ُّالتحليلُُّّقدرات حدو يةُّالوالمقار اتُّالياتيةُُّّوتجاو ُّكلُّ  مدخ تكواينشائيةُّالمعماريةُّ

ُُّّ لي ُُّّواضحاُُّّالىُُّّإضافةُّإلىُّاي ااناتُّالتيُّتوفرهاُّالتقنياتُّالرقميةُّفيماُّيتعل ُّ التعا لُّ عُّالمشاكلُّ عقدسُّالتركيب  ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ  ُّ ُُُّّّ

ُّ ُّإ اانية ُّالتقنياتوفائدس ُّتلت ُّإةتثمار ُّعمو اُّ  ُُّّ ُّ ُّ ُّالمعرفةُُّّ ُّوتعديل ُّليحلُّو ام ُّك  اس ُّخااة ُّ صورس ُّالنمط ُّتميي  و ريقة

 لعمارسُّاية  ية.ولةُّلتنا ُّنظريةُّأكثرُّ وضوايةُّو قةُّلالمتدا

 

 (2جدول )

 لخمسة المستنتجة للمساجد الجامعةاطنماس ا

ىُّ
ول
و
ُّا
اة
مو
ج
لم
ا

 

I11 I12 I13 I14 I15 
ُّ سجدُّةا را ُّ سجدُّالحاكمُّ سجدُّا  ُّ ولونُّ سجدُّالاوفة المسجدُّالنتو 

ُُُُّّّّ
ُّ

I17 I18ُّI19 I27  النمط مستوي

 السقف المنتشر
 سجدُّالجمعة/ُّ

 الهندُّ-شا تانير

 سجدُّالجمعةُّ/ُّ لهيُّ

 الهندُّ-

ُّ– سجدُّاللخلخسُّ/ُّاكراُّ

 الهندُّ

  سجدُّكاليان/  ارى

ُُُّّّ
ُّ

ية
ان
لث
ُّا
اة
مو
ج
لم
ا

 

I31ُّI32ُّI33ُّI34ُّI35ُّ
الجا عُّالاتير/ُّ وراة ُّ

ُّتركيا

جا عُّالسلطانُّ اي يد/ُّ

 تركياا اةيا ُّ

جا عُّ را ُّ اشا/ُّ

ُّاةطنتو  ُّتركيا

جا عُّاتي ُّاليُّ اشا/ُّ

ُّتركيا

الجا عُّالقديم/ُّا رنل ُّ

ُّتركيا

ُُُُّّّّ
ُّ

I36 I37 I38 I39  النمط مقب  السقف

جا عُّ حمدُّ اشاُّ غير ذي الفناء

ُّاليوناني/ُّتركيا

جا عُّ حمو ُّ اشاُّ

 اةطنتو /ُّتركيا

جا عُّةليمُّ/ُّكونياُّ ُّ

 تركيا

 وراة ُّجا عُّيلدرمُّ/ُّ

 تركيا

ُُُُّّّّ

مو
ج
لم
ا

ةُّ
ا

ثة
ثال
ال

 

I16 I21 I22ُّI23ُّI24ُّ

ُّ سجدُّةوةة
 سجدُّالجمعة/ةياريل ُّ

 ايران
 سجدُّ يتيُّ
ُّخانم/ةمرقند

ُّ سجدُّفرا  /ُّايران
 سجدُّالجمعة/ُّ
ُّار ةتان ُّايران
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ُّ
ُّ

ُُّّ
ُّ

I25ُّI26 I28 I29 

النمط مستوي 

 السقف المتمفصل

ُّ سجدُّاايهان/ايران
الجمعة/ُّكر ان ُّ سجدُّ

ُّايران

 سجدُّكولتاياان/ُّ

 ايران

 سجدُّجوهرُّشا /ُّ

  شهد ايران

ُُُّّّ

ُّ

عة
را 
ُّال
اة
مو
ج
لم
ا

 

I41ُّI42ُّI43ُّI44ُّI45ُّ

ُّ سجدُّالسليمانية
 سجدُّالسلطانُّاامد/ُّ

ُّتركيا
ُّ سجدُّ حمدُّالياتحُّ سجدُّالسليميةُّ سجدُّشيه ا 

ُُُُُّّّّّ
I46ُّI47ُّI49ُُّّ

 النمط مقب  السقف ذو 

ُّالفناءواطروقة المقببة

جا عُّالملاةُّايية/ُُّّجا عُّالشرييلي/ُّتركيا

ُّ صر

جا عُّالسلطانُّ اي يدُّ

ُّالثانيُّ/ا رنل ُّتركيا

ُّ
ُُّّ

سة
ا 
 
ُّال
اة
مو
ج
لم
ا

 

I48 ُّ

 النمط مقب  السقف ذو 

ُّالفناءواطروقة ماقلة السقف

ُّ سجدُّةنانُّ اشا/ُّتركيا

ُّ
 

  :       المصادر
ُُّّالري ُّ.1ُّ ُُّّحاو  ُّ .ُّاتدُّالقا ر ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ العمارسُّايُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّة  ية ُّخصائصهاُّوآثارهاُّفيُّةوريا  ُّو ارسُّالثقافةُُُّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّوايُُُّّّ ُُُّّّرشا ُّالقوو ي ُّ  شو  ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ

(ُّ1898ُّ ُّ ُّ ُّ.)ُُّّ 

ُّالعمر  ايصووةُّر وو   ُّ امووارسُّالمسوواجدُّالحديثووةُّ ووالعراق ُّ.2ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ راةووةُّتحليليووةُّ يدانيووةُّلعمووارسُّ سوواجدُّ غوودا ُّ نوويُّالحووربُُُّّّ-ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ

ُّالعالميةُّالثانية  ُّرةالةُّ اجستير ُّقسمُّالهندةةُّالمعمارية ُّجا عة ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ غدا  ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ(ُّ189ُّ ُّ ُّ 9ُّ)ُّ.ُّ 

ُّإ راهيم ُّ .ُّ حمودُّاتودُّالعوا  ُّ.1ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّالمسوجدُّ و ُّالمسوقطُّالعر ويُّإلوىُّالمسوقطُّاوورو وي  ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّالمجلوةُّالمعماريوةُّالعلميوةُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّالعود ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ

ُّالثالث ُّجا عةُّ يروتُّالعر ية ُّ يروت ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ(ُّ ُّ ُُّّ1892ُّ ُّ ُّ ُّ)ُّ.ُّ 
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ُّالديوألُّجي ُّةعيد ُّ ُّجوا عُّالموالُّفيُّ  تلفُّالعصور  ُّ طتعةُّشيي  ُّ غدا  ُّ) ُّ.1ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ1891ُّ ُّ ُّ ُّ.)ُُّّ 

ُّةلمان ُّايس ُّ.1ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّوآخرون ُّ العماراتُّالعر يةُّايةُُُّّّىُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ  يةُّفيُّالعراق  ُّالج  ُّاوو  ُّ ارُّالرشيدُّللنشر ُّ غدا  ُّ)ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ1892ُّ ُّ ُّ ُّ.)ُُّّ 

ُُّّشافعي ُّ .ُّفريد ُّ العمارسُّالعر يةُّ ُّ.9ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّفيُّ صرُّاية  ية  ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّالهيتةُّالمصريةُّللت ليفُّوالنشر ُّالقاهرس ُّ)ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ1891ُّ ُّ ُّ ُّ.)ُُّّ 

ُّ اهر ُّأةما ُّنيا   ُّ.9ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّالظواهرُّالمشتركةُّفيُّف ُّامارسُّالمساجد ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ راةةُّإةتقرائيةُّ قارنةُّللمحورُّفويُّاو نيوةُّالدينيوة  ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ

ُُُُّّّّرةالةُّ اجستير ُّكليةُّالهندةة ُّجا عةُّ غدا  ُّ) ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ1881ُّ ُّ ُّ ُّ.)ُُّّ 

ُّفار  ُّ .أامد ُّ ُّ ساجدُّالقاهرسُّو دارةها  ُّالج  ُّاوو  ُّ ارُّالمعارإُّ مصر ُّ) ُّ.9ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ1891ُّ ُّ ُّ ُّ)ُّ.ُّ 
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