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Abstract: 
      The Academic Theoretical Frameworks and through  their  rhetoric and implications 
of their intellectual base are considered an important foundation  to build upon them in 
advancing  the  academic scientific research in certain jurisdiction, it has emerged the 
importance of studying these discourses ( frameworks) due to its knowledge connotations 
that appear directly or indirectly  . In order to investigate the nature of their knowledge 
authorities which were founded by, and then may adopted as a basis for future 
complement researches. as it is known that the properties of the scientific knowledge is 
being accumulated in their general form. This is what has push the research to review 
some models of discourses or frameworks in architectural researches. Due to the fact that 
scientific aspects of architecture combines the fields of humanities with their normative 
discourses and the positive science with their natural theories – as buildings physics and 
structure and others.- the research interested in reviewing these discourses that belong to 
the field of humanities and specifically these research frameworks that studied the realm 
of Architecture and Religion. For it is  difficult of investigate their knowledge authorities 
that adopted in that realm compared to those that belong to the field of positivists science 
or of arguments governed purely mathematical laws. in order to investigate the nature of 
their knowledge authorities that adopted in these research frameworks or discourses, the 
research make a matching between them and the Islamic intellectual knowledge 
structures, to measure the consistency between them. The research concluded that there 
are three powers of knowledge authorities in the jurisdiction (Architecture & Religion ) 
discourses or frameworks that posit the backs of post- graduate students - master's and 
doctoral degrees – researches, they were the Authority of Rhetoric , Authority of origin, 
and Authority of Permission, their impact rate varies between the  samples that examined 
in the case study, in addition the research  determine the nature of knowledge structures 
that adopted in these researches. The research has addressed a sample of researches in the 
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area referred above that accomplished in only one university in Iraq in department of 
Architecture ,University of Baghdad due to the given size of the of the space allocated for 
research. 

 
  المعماري االكادیميخطاب الدیني في البحث لل المعرفیة سلطاتالتشخیص 

 .جامعة بغداد أنموذجا -طلبة الدراسات العلیا دراسة تحلیلیة لعینة من بحوث
 

 :  الخالصة
قاعدة مھمة یتم التأسیس علیھا في دفع الفكریة تھا ومدلوالتھا ااالطر النظریة االكادیمیة ومن خالل خطابتعتبر     

المعین, وعلیھ فقد ظھرت أھمیة دراسة تلك الخطابات بما تحملھ من عجلة البحث العلمي االكادیمي في االختصاص 
سست علیھا وبالتالي اعتمادھا ي طبیعة سلطاتھا المعرفیة التي تأدالالت معرفیة مباشرة او غیر مباشرة بھدف تقص

لھا العام ن من خصائص المعرفة العلمیة ھو كونھا تراكمیة بشكفكما ھو معروف بأ, كأساس لبحوث مكملة مستقبلیة 
,وھذا ما دفع الباحث الى مراجعة بعضا من نماذج تلك الخطابات ,ونظرا لكون علوم الھندسة المعماریة تجمع بین 

كفیزیاء المباني  –مجالي العلوم االنسانیة ذات الخطابات المعیاریة والعلوم الوضعیة صاحبة النظریات الطبیعیة 
جعة تلك الخطابات التي تنتمي الى مجال العلوم االنسانیة وتحدیدا تلك ,فقد اھتم البحث بمرا -واالنشاءات وغیرھا 

بالنظر الى صعوبة تقصي نوع السلطات المعرفیة المعتمدة في ھذا المجال  ,( العمارة والدین) مجال التي بحثت 
 بھدفبالمقارنة مع تلك التي تنتمي الى مجال العلوم الوضعیة أو البرھانیة المحكومة بالقوانین الریاضیاتیة البحتة .

لبنى المعرفیة الفكریة تحري طبیعة السلطات المعرفیة المعتمدة في تلك البحوث من خالل المطابقة بینھا وبین ا
ختصاص علوم الھندسة المعماریة في إوقد استنتج البحث وجود ثالثة سلطات معرفیة للخطاب الدیني في االسالمیة. 

وھي (سلطة االصل) و ( سلطة  ,في مجال العمارة والدین–الماجستیر والدكتوراه  – بحوث طلبة الدراسات العلیا
, اضافة الى تحدید  متباینة  التأثیر على البحوث المختبرة في الدراسة العملیةاللفظ) و( سلطة التجویز) , وبنسب 

 المشار الیھوقد تناول البحث عینة من البحوث في المجال .طبیعة البنى المعرفیة التي تأسست علیھا تلك البحوث 
 . حجم المساحة المخصصة للبحثجامعة بغداد) بالنظر الى (ولجامعة واحدة فقط ھي 

 
 ة أستخالص المشكلة البحثیة :كیفی
لقد شخص الباحث مجموعة من الخطابات في مجال ( العمارة والدین) في بحوث طلبة الدراسات العلیا (       

معاییر واحدة , وقد كانت السمات المشتركة لھا ھي : الماجستیر  والدكتوراه ) تحمل خصائص متشابھة وتعتمد 
الوحي  -طبیعة المعرفة المعتمدة مثالیة , أمكانھا المعرفي وثوقي , مصدرھا المعرفي أعتمادھا مبدأ الحقیقة المطلقة , 

ومن ھنا برز السؤال البحثي الناتجة تحلیلیة ولیست تركیبیة ,  أستنباطي أو قیاسي  ) المعرفة–( المنھج المعرفي  -
عماریة تنتمي الى مجال العلوم االنسانیة التالي : آخذین بعین االعتبار أن كم یسیر  من البحوث في علوم الھندسة الم

طرا نظریة او باعتبارھا تتناول كائن انساني لھ مشاعره ووجدانھ , ماھي طبیعة السلطات المعرفیة التي تنتج أ
 المشتركة ؟ الفكریة السمات والدالالتفي خطابات لھا ذلك الكم من التشابھ 

 
 ھدف البحث :

المعتمدة في بحوث طلبة الدراسات العلیا ( الماجستیر والدكتوراه) في طابیة الختحري طبیعة السلطات المعرفیة   
 و توكید انتمائھا الى البنى المعرفیة الفكریة االسالمیة وسلطاتھا الخطابیة .     والدینمجال العمارة 

 
 آلیة إجراء البحث :  
 . السلوباللغة وأب تھ وعالق/ تأسیس أطار نظري مفاھیمي بالمقصود بمفھوم الخطاب عربیا وعالمیا 1
/ تأسیس أطار نظري مفاھیمي حول المصادر المعرفیة للثقافة العربیة االسالمیة وطبیعة سلطاتھا المعرفیة الخطابیة 2
 . 
بحوث طلبة الدراسات العلیا االكادیمیة ( الماجستیر والدكتوراه ) في مجال خطابات /  مراجعة وتحلیل عینات من 3

 ) . 2)و(1بموجب ما تقدم في (, العمارة والدین 
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بین السلطات الخطابیة المعرفیة الفكریة و بنصوصھا ومدلوالتھا المطابقة بین خطابات تلك البحوث مراجعة/ 4
  .االسالمیة

المعتمدة في بعض بحوث طلبة الدراسات  الفكریة المعرفیةالسلطات عدم وجود وضوح في طبیعة مشكلة البحث : 
 في مجال العمارة والدین. العلیا ( الماجستیر أو الدكتوراه)

 
 فرضیة البحث : 

 العمارة والدین على سلطاتخطابات بحوث طلبة الدراسات العلیا ( الماجستیر والدكتوراه ) في مجال  تؤسس"     
 ."الفكریة االسالمیةمي الى البنى المعرفیة تتنمعرفیة محددة  خطابیة

 
 المقدمة : 

لقد شھد الفكر المعماري كغیره من حقول المعرفة الواسعة العدید من الدراسات وتناولھ بالبحث العدید من     
الدارسین و الباحثین كل اعتمد في دراستھ أو بحثھ على اصول فكریة معینة كانت االساس في أختالف تناول 

لیھ غیره , واالختالف كان منذ بدایة المسار الموضوع عن غیره واختالف ما توصل الیھ  من نتائج عن ما توصل ا
ولم یكن نتیجة توصل الیھا الباحثون , فھو أختالف مسبق قبل ان یبدأ البحث بالنظر الى االصول الفكریة المعتمدة في 
صیاغة الخطاب الفكري المعماري الخاص بنتائج وأستنتاجات االطر التظریة لتلك البحوث أو الدراسات . ومن 

لذكر ان العمارة بأعتبارھا على تماس مباشر بموضوعة العلوم االنسانیة ,نجد ان الباحث ال یقیم  موضوعا الجدیر با
وانما یقیم نفسھ أو ذات أخرى فالذات االنسانیة بأعتبارھا موضوعا للعلوم االنسانیة بما تحملھ من مشاعر ووجدان 

مستحیلة ونتج عن ذلك ظھور خطابات ذات سمات جعلت أمكانیة عزل الباحث عن موضوعھ مھمة صعبة ان لم تكن 
میزة خطابتھا ھي تشابھ مدلوالتھا الفكریة  ,فكانت محددةبنى معرفیة فكریة مشتركة بالنظر لتاسیسھا على  ومدلوالت

في االدبیات  وبالنظر الى الضبابیة التي تكتنف مفھوم الخطاب ودالالتھ الفكریةالمراد ایصالھا للدارس أو القاري . 
:  في أن  فرضیة البحثمن تلك الثغرات المعرفیة وأختبار  فقد اعطى ذلك االمر دافعا للبحث لسد بعضلسابقة ا

على سلطات  مؤسسةبحوث طلبة الدراسات العلیا ( الماجستیر والدكتوراه ) في مجال العمارة والدین  "خطابات
 خطابیة معرفیة محددة تنتمي الى البنى المعرفیة الفكریة االسالمیة.

 
 :مفھوم الخطاب 

تنطوي استعارة ( مصطلح ) من نسق ثقافي إلى أخر على إشكاالت في االستخدام ، ألن الثقافة " تنھض ویستقیم      
صرحھا كلما أفلحت في إنتاج معرفة خصبة وجدیدة تواجھھا اصطالحات واضحة الداللة ، ومن المؤكد أن ثقافة أي 

لة المصطلح ، وتعارض المفاھیم ، وشیوع أمة من األمم تقّوض وتتالشى ألسباب كثیرة منھا : اضطراب دال
الغموض ، والقلق في التراسل العلمي بین مصادر المعرفة وجھات التلقي ، األمر الذي یعرض تراكم المعرفة ذاتھ 

والتحلیل إلى كثیر من الصعاب ومنھا عدم استقرار المفاھیم وما یقوده ذلك من اضطراب لیس في الوصف 
 . )56ص,1993(عبدهللا,تنباط واستخراج النتائج التي یھدف الوصول إلیھا كل بحث واالستقرار ، إنما في االس

ویتضح ذلك في االستخدامات المتعددة ( لمصطلح ما ) ، بحیث تعطي ( داللة) في حقل معرفي معین تختلف عنھا في 
ابیة تعریفیة ، حقول المعرفة األخرى ، ونجد أن مصطلح الخطاب شأنھ شأن المصطلحات التي تكونت حولھا ضب

بحیث أن التعریف الذي قدمھ أحد الباحثین أو اللغویین یختلف عن التعاریف التي قدمھا باحثون آخرون . لذا ظل 
( الخطاب ) كمفھوم یقبل التأویل في حقول المعرفة األخرى دون وضع إطار تعریفي محدد لھ بما یؤدي إلى تحدید 

عریف في حقول المعرفة المختلفة التي تستعین بمفــــــھوم (الخطاب) ، خصائصھ وسماتھ، وعلى نحو ینطبق علیھ الت
إذا علمنا أن كثیراً من الخطابات تخضع للمعـارف الـتي تستخدم فیھا ، كالخطاب السیاسي ، والخطاب اإلعالمي ، 

ل مصطلح أن الخلط والغموض واالرتباك الذي طا والخطاب الدیني والخطاب األدبي والخطاب الفلسفي...الخ.
 )57,ص1993(الخطاب) یرتبط بسببین ، ھما: (عبدهللا,

إشكالیة األصالة ، ویتجلى أمرھا في ظل ممارسات ثقافیة كثیرة ومتنوعة تحاول أن تضفي على المصطلح دالالت  -1
حدیثة وتعمل على انتزاعھ من حقل معرفي ، وتستعملھ في حقل معرفي أخر دون أن تراعي خصائصھ التي أكتسبھا 

 ضمن حقلھ األصل ، األمر الذي یغذي المصطلح بمفاھیم غریبة.
ً ، تعمل على نقل المصطلح من  -2 إشكالیة المعاصرة ، ویتجلى أمرھا في ظل ممارسات ثقافیة أكثر تواتراً وتنوعا

یھا ، دون ثقافة إلى أخرى ، دون أیة مراعاة لخصائصھ التي أكتسبھا من البنیة الثقافیة األصلیة التي نشأ وتّشكل ف
 مراعاة أیضاً لخصائص الثقافة التي یصار إلى استخدامھا فیھا.
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وفي تـاریـخ اللسـانـیات نـجـد أن علـماء الـلغة یـفرقون بـین ( الخطـاب ) وبـین ( الحدیث) ، ذلك أن ( الحدیث )      
نیم ) ؛ ألنھ أصغر وحدة ، یمكن أن یجمع في عینة لغویة واحدة ، ویحلل إلى عناصر صغرى بدءاً بالصوت ( الفو

وعند القیام بعملیة  بینما تحلیل الخطاب یسیر في اتجاه أخر ، إذ إن الجملة ھي الوحدة الصغرى التي یحلل إلیھا
 ).2,ص2001حمیدة,د. ( سمیسم,  التحلیل ستكون الجملة أصغر وحدة یحلل إلیھا الخطاب

لغویة ھي ( الكلمة ) وبمجموعھا تتكون ( عبارة ) والتي تكون ونستطیع القول أن أصغر وحدة في بنیة أي تشكیلة      
، والخطاب ھو بمجموعتھا ( جملة ) وتكون مجموعة من الجمل ( فقرة) بینما تكون مجموعة من الفقرات ( نصاً )  

الل مجموعة من النصوص . واستنادا إلى ذلك ینبغي تأصیل مفھوم ( الخطاب ) في األصول العربیة والغربیة ، من خ
 المباحث التالیة :

 
 الخطاب في االصول العربیة : 

یتصل مصطلح ( الخطاب ) في الثقافة العربیة بحقل ( علم األصول ) ، لھذا فأن داللتھ مقیدة بإجراءات ذلك       
األصولي من جھة ، وتعدد زوایا النظر  الحقل   مباشرة وممارستھ فیھ یصعب حصرھا ، بسبب ضخامة الموروث

 ) .56,ص1993إلى ذلك الموروث من جھة ثانیة (عبدهللا,
یتبین في ضوء التفاسیر التي وضعھا المفسرون القدماء والمحدثون لآلیات القرآنیة التي وردت فیھا لفظة        

اللة ھذه اللفظة في المعجم العربي عن ھذه ( الخطاب ) أن المفھوم القرآني للخطاب یُحیل على الكالم ، وال تختلف د
اإلحالة ، ذلك إن اإلحالة المعجمیة استمدت داللتھا من دائرة التفسیر القرآني على وفق السیاق الذي وردت فیھ لفظة 
ً وراء تقریب المفھوم  ( الخطاب ) في القران الكریم ومع ذلك كانت ھنالك محاولة لالبتعاد عن ھذه اإلحالة سعیا

ي للخطاب من المفھوم الغربي ، إذ خلصت المحاولة التي قام بھا ( المختار الفجاري ) إلى أن جوھر مادة خطب العرب
 ( ً ھو ( الكالم ) الحامل لرسالة المعتمد على سلطة ما لتبلیغھا للناس ، حیث أطلق العرب على ھذا الكالم ( خطابا

 .)11,ص1996,(جبار   اللة العربیة المعتادة للمصطلحوكانت المحاولة تھدف إلى إیجاد دالالت مضافة إلى الد
لقد ذھب (التھاوني) إلى أن یعرف (الخطاب) بحسب أصول اللغة على أنھ " توجیھ الكالم نحو الغیر لإلفھام "   

ممیزا بین الكالم عامة والخطاب بوصفھ نوعا من الكالم ؛ حیث أشار إلى إن الكالم . )175,ص1972(التھانوي ,
على العبارة الدالة بالوضع على مدلولھا القائم بالنفس ، فالخطاب " أما الكالم اللفظي أو الكالم النفسي الموجھ یطلق 

 ).28,ص2000, (حمود نحو الغیر لإلفھام "
بمعنى (الكالم) ، في حین  ),243,ص1989وردت كلمة (الخطاب) في (معجم الوسیط) (مصطفى واخرون ,       

بمعنى الكالم  ) ,396ص,2000في اللغة العربیة المعاصرة , المنجداللغة العربیة المعاصرة) ( وردت في (المنجد في
), 35,ص1982الجابري,. والخطاب عند (الجابري) (الموجھ إلى الجمھور من المستمعین في مناسبة من المناسبات

 المتلقي وھو (التأویل) ".ھو " مجموعة من النصوص لھا جانبان : ما یقدمھ المرسل وھو (الخطاب) وما یصل 
ویتضح الفرق بین ما یقدمھ المرسل وما یفھمھ المتلقي بمقدار االختالف في القصدیة أو العمدیة ؛ فالخطاب محكوم 
بمستوى الحدس ( االفتراض ) الذي یقوم بھ الكاتب بإعادة القراءة ، فھو المتلقي األول ویقوم بإعادة اإلنتاج بافتراض 

وكان  ).7,ص2004، لكن ھذا القارئ یستمد مرجعیتھ اللغویة من معجم المؤلف الخاص (شاطي ,القارئ اإلنموذجي 
قد أشار إلى إن الخطاب یشمل ( اللفظ والفحوى) ، یشیر بذلك إلى وجھي المصطلح ، أي   (عبد العزیز البخاري)

تي (خطاب) و (مقال) كانتا شكلھ الخارجي وھو (المفھوم) وشكلھ الداخلي وھو (المدلول) ؛ كما یالحظ ان مفرد
األكثر استخداما في األدبیات العربیة إال إن الشیوع كان فیما بعد لمفردة (الخطاب) السیما عند الباحثین المغاربة 

 . )59,ص1993(عبدهللا,
ویرى (السید یسین) إن الفضل في صك الخطاب ونشره یعود إلى مفكرین وكتاب في المغرب العربي " ویضیف      

الخطاب) یعني في عمومھ أسلوب التناول أو صیاغة وعرض األفكار والقضایا والمشكالت " ؛ لذا " إن مصطلح (
  -:  )397,ص1986(یسین , نستطیع أن نورد التعاریف اآلتیة لمصطلح (الخطاب)

عرف ( معجم المصطلحات األدبیة المعاصرة ) الخطاب أنھ " مجموع التعابیر الخاصة التي تتحدد بوظائفھا / 1
 ).83,ص1985(علوش, االجتماعیة ومشروعھا األیدیولوجي "

 .)397,ص1986(یسین ,عرفھ (السید یسین) أنھ " إسلوب التناول أو عرض األفكار والقضایا والمشكالت " / 2
تعرفھ بعض األدبیات البنیویة,  أنھ " الطریقة التي تشكل بھا الجمل نظاما متتابعاً تسھم في نسق كلي متغایر ومتحد / 3

ً منفرداً وتتآلف النصوص نفسھا في  الخواص ، وعلى نحو یمكن معھ أن تتألف الجمل في خطاب بعینھ تشكل نصا
 ).4,ص2001سمیسم ,( مفرد"نظام متتابع لتشكل خطاباً أوسع ینطوي على أكثر من نص 
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عرف ( نایف خرما ) الخطاب أنھ " الكالم المتصل الذي یشمل أجزاء من جمل أو عدة جمل معاً " وینظر ھذا / 4
 ) . 98,ص1978التعریف إلى الخطاب كمتتالیة جملیة متجاوزاً سمات الخطاب األخرى"  ( خرما , 

/ وعرفتھ (سامیة أحمد) , أنھ " مجموعة من الجمل منظمة ، وأن ھذا التنظیم یجعلھ یبدو وكأنھ رسالة 5
 )message ) " ( , 4,ص1978أحمد.( 
, أنھ " الكالم في حال تحولھ من حمل الفكرة التي تخللھا ، من التوسط إلى التلبس ، )مالك المطلبي (/ ویعرفھ 6

المطلبي,  واحد ، النص مسمى والخطاب أسم ، الخطاب ظاھرة النص" ( والخطاب ھو المجموع ، والنص
 ) . 7,ص1986

/ عرف (سیار الجمیل) , الخطاب أنھ " مقول القول ، یطلقھ صاحبھ بلغتھ القومیة وضمن األفق الفكري الذي یتعامل 7
 ).23.ص1991الجمیل , معھ " (

مركب من وحدات لغویة ، ملفوظة أو مكتوبة ، تخضع في ) , أنھ " مظھر نحوي عبد هللا د. إبراھیم(ویعرفھ / 8
ً لشروط الجنس األدبي الذي ینتمي إلیھ  تشكیلھ وفي تكوینھ الداخلي لقواعد قابلة للتنمیط والتعیین مما یجعلھ خاضعا

 ) .59,ص1993أسردیاً كان أم شعریاً " (عبدهللا,
نظومة من المفاھیم والمقوالت النظریة حول جانب معین عرفھ (د. عبد العلیم دمحم) , أنھ " نظام فكري یتضمن م/ 9

 ).18,ص1985( دمحم, من الواقع اإلجماعي "
/ عرفھ ؟(ضیاء رشوان), أنھ " مجموع العبارات الواردة في نص الوثیقة منظوراً إلیھا من زاویة الشروط 10

 ).1993,177( رشوان ,  المصاحبة إلنتاجھا "
 
 : غربیة الخطاب في االصول ال `

ترجع إلى ( افالطون ) أول محاولة جادة تھدف إلى ضبط حدود المفھوم الفلسفي للخطاب وشحنھ بداللتھ الخاصة     
استنادا إلى قواعد عقلیة محددة ، األمر الذي یمكن معھ التأكد انھ ومع تلك المحاولة األولى بدأت تتبلور مالمح 

. وقد جاء كتاب (دیكارت) ( خطاب في المنھج ) )59,ص1993عبدهللا,الخطاب الفلسفي الحقیقي في الثقافة الیونانیة (
فیما بعد دلیالً على العنایة الخصبة بالخطاب الفلسفي ومؤشراً على العنایة بالمصطلح في ھذا المیدان ، وھو ما یكشف 

ً من  وإذا كان تحلیل الخطاب محوراً ). 59,ص1993لنا مناحي ذلك اإلھتمام في العصور الوسطى(عبدهللا, مھما
. ھاریس ) وتالمذتھ ، فان مفھوم الخطاب نفسھ اكتسب أھمیة  دمحاور ( علم اللغة التطبیقي أو التوزیعي ) عند ( 

متمیزة كأداة للتحلیل مع إسھاب ( أمیل بنفیست ) في كتابھ ( مشكالت علم اللغة العام ) ، وقد كان تعمیق مفھوم 
آخر المطاف ، أي بمثابة االنتقال من مركزیة مفھوم اللغة إلى لثبوتیة في الخطاب بمثابة نقطة من نقاط التحول عن ا

مركزیة الخطاب ، الذي یعني التركیز على اللغة من حیث ھي نطق أو تلفظ مما یعني إدخال الذوات الناطقة. أي 
ة لبحث العالقة بین الفرد بعبارة أخرى ال بد من األخذ باالعتبار الفرد المتكلم واالعتبارات األیدیولوجیة في أي محاول

أما في العصر الحدیث ، فان الفالسفة (على وجھ الخصوص) عنوا عنایة خاصة  ).7,ص2001(سمیسم , والمجتمع
بالخطاب وعدوه مصطلحا فلسفیا في میدان المعرفة العقلیة ، بدلیل إن الفیلسوف الفرنسي (میشیل فوكو) قد حلل في 

بدراسة تقسیمات (فوكو) لبنیة  كتابھ (حفریات المعرفة) بنیة الخطاب تحلیال تفصیلیا لھذا السبب بالغ المفكرون العرب
الخطاب ، بدءا بالمفھوم الذي یعد اصغر وحدة في الخطاب، إذ أن الصور االنطباعیة تتكون من تظافر تشكیل 

, ولقد انتج مصطلح ( الخطاب ) منظومة فاھیم ، والتي تستطیع تسمیتھا بـ (صورة الخطاب)مجموعة من الم
اصطالحیة صغرى خاصة بھ ویتصل بھا في عالقة مفھومیة خاصة ( كلحن الخطاب ) و ( حقل الخطاب ) 

خطابیة ) و( الممارسة و( الوحدة الخطابیة) و( التشكیلیة الخطابیة ) و( قواعد التشكیلیة الخطابیة ) و( العالقات ال
الخطابیة ). وإذ كان (اإلیصال) ھو البعد األول لالتصال ، فان (التأثیر) ھو البعد الثاني لھ ، لھذا نجد إن بعض 
األدبیات اإلعالمیة تعرف (الخطاب) بأنھ ( التأثیر المقصود في اتجاه جمھور ما ، بتقدیم أدلة منطقیة تؤدي أما إلى 

و إلى ترسیخھ ) إن ھذا التعریف من الشمولیة بحیث یمكن قیاسھ على مفاھیم (كالدعایة تغییر اتجاه المتلقي أ
. وان ھذا صحیح إذا علمنا إن الرموز الدعائیة تتم صیاغتھا على شكل صور خطابیة تسمیتھا عند التبویب واإلعالم )

معرفي بقولھ " إن كل خطاب  بـ ( الخطاب الدعائي ) ، بل ویحیل ( فوكو) الخطاب إلى فكرة استنبطت من واقع
ظاھر ینطلق سرا وخفیة من شيء ما تم قولھ ، والخطاب لیس مجرد جملة تم التلفظ بھا أو مجرد نص سبقت كتابتھ بل 

وقد تشیر (الكلمة) إلى شيء ).25,ص1987( فوكو,ھو شيء لم یقل أبدا (ــــــــــ) وكتابتھ لیست سوى باطن نفسھا "
رة المباشرة إلى الشيء الخارجي عنھا . أو عن طریق الفكرة أو الصورة الذھنیة للشيء غیر ذاتھا عن طریق اإلشا

وفي معظم الدراسات یعتمد الباحث على تفكیك النص إلى  ).300, ص2000الخارجي أو المشار إلیھ ( عبد الحمید , 
إطار العالقات التي تشیر إلیھا وحدات لغویة ،سواء في إطار تحلیل الداللة أم غیرھا واعادة تركیبھا مرة أخرى في 
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إذ تعد (الجملة) التي تعكس فكرة ما عنصرا من عناصر تحلیل الخطاب ،  ).302, ص2000( عبد الحمید ,  المعاني
كذلك الجملة التي تعرض دلیال او برھانا، لذلك یعتمد(تحلیل الخطاب) على دراسة الجمل في إطار السیاق األكبر 

األسالیب الخاصة ان إطار (تحلیل الخطاب) ال یكتفي المناھج و). 303, ص2000لتحدید اتجاه الفكرة ( عبد الحمید , 
بالتحلیل والتفكیك ومعرفة الجذور والعالقات اللغویة لالستدالل عن المعنى ، ولكن یتطلب تحلیل االستشھادات واألدلة 

إن (تحلیل  ).302, ص2000والبراھین التي یعتمد علیھا في اإلثبات في إطار النص ومدى التمسك بھا( عبد الحمید , 
یعد واحداً من الطرق المقترحة لتحلیل األیدیولوجیا ؛ والخطابات عند ( مشیل فوكو)  الخطاب) الذي استخدمھ (فوكو)

تعني التجسیدات (النصوص) المنظمة للمعرفة وللممارسة في تمفصلھا مع الزمان والمكان ، وقد نكتشف خطابات 
نظومة من العالقات اكثر معینة عن وجود (أدراك) محدد ، وھو المصطلح الذي استخدمھ ( فوكو ) لیشیر إلى وجود م

) یتضح من طروحات عالم Discourse) والخطاب (Languageفالفرق بین اللغة ( ).398,ص1986(یسین ,تعقیداً 
ً اجتماعیا یمتلكھ المجتمع بأسره ، أما  1959فقھ اللغة (فردیناد دي سوسیر) سنة  ، فاللغة (كما یسمونھا) تعد شیئا

ز فردي ، فاللغة وسیلة ممكنة بینما الخطاب یؤخذ على انھ أنشطة وممارسات فعلیة (الخطاب) فیعني بالنسبة الیھ منج
 ).70,ص1998جواد ,اتصالیة (

 -وردت التعاریف اآلتیة (في األصول الغربیة) حول الخطاب:وقد       
 , الخطاب أنھ " ملفوظ طویل أو متتالیة من الجمل".)17,ص1989(یقطین,)  Harris(  / یعرف ھاریس1
أنھ " كل تلفظ یفترض متكلما ومستمعا ، عند األول ھدف  ),17,ص1989(یقطین, ) Bwnfist( یعرفھ بنفنست /2

 التأثیر على الثاني بطریقة ما".
, انھ " أي منطوق أو فعل كالمي یفترض وجود راٍو  )48,ص1993تودروف,) ( Todroufویعرفھ تودروف ( / 3

 ومستمع وفي نیة الراوي التأثیر على المستمع بطریقة ما". 
), الخطاب أنھ " النصوص واألقوال كما تعطي 31,ص1987),( فوكو, Mechal Fouco/ ویعرف فوكو( 4

 ".مجموع كلماتھا ونظام بنائھا وبنیتھا المنطقیة أو تنظیمھا البنائي
أنھ " نص محكوم بوحدة كلیة واضحة , )  Hartman & Stork ,1970,P:69ویعرفھ ھارتمان وستورك (/ 5

 یتألف من صیغ تعبیریة متوالیة تصدرعن متحدث فرد یبلغ رسالة ما".
), أنھ " وحدة فوق جملیة ، تولد من لغة جمالیة وتعبر بنیتھا الداللیة 93,ص1989زیما,/ ویعرفھ (بییرف زیما),(6

 النحوي بوساطة انموذج تشخیصي سردي". –(كبنیة عمیقة) جزءاً من شفرة ، ویمكن تمثیل مسارھا التركیبي 
), أنھ " تلك الجوانب التقویمیة والتقدیریة أو اإلقناعیة أو 48,ص1993) (شولتر, Sholterوعرفھ شولتر (  /7

 البالغیة في نص ما . أي في مقابل الجوانب التي تسمى أو تشخص أو تنقل فقط".
 -نستشف من التعاریف الواردة أھم سمات الخطاب :

ل من الجملة ، فالخطاب تركیب من الجمل كما تتفق حول ذلك معظم التعریفات ، وحدة لغویة أشم -إن الخطاب  -1
 المنظومة طبقاً لنسق مخصوص من التألیف.

إن مصدر الخطاب فردي ، وھدفھ اإلفھام والتأثیر،وھذه الخصیصة تقرر المصدر الفردي للخطاب . كونھ نتاجاً  -2
 یلفظھ الفرد ویھدف من ورائھ إلى إیصال رسالة واضحة المرمى ومؤثرة في المتلقي.

قاريء أو متلقي الخطاب البد أن یستشف المقصد الذي ینطوي علیھ ، وأن یتمثل الرسالة الداللیة التي تكمن فیھ إن -3
، وذلك لكي تكتمل دائرة االتصال ، وھنا البد أن تحضر أیضاً مكونات أخرى من عناصر نظریة االتصال كالشفرة 

 .والسیاق
 
  : الخطاب واللغة  
إلى ضرورة التفریق بین مصطلح (الخطاب) و (اللغة) ، فالخطاب یعني الطریقة التي تشكل ذھب (مكدونیل) لقد      

بھا الجمل نسقا متتابعا ، وتشارك في كل متجانس وتتنوع على السواء ، كما إن الجمل تترابط في الخطاب كي تصنع 
ر وضعت في نظم محددة في حین یؤكد (ھندس) و(ھیرست) أن (الخطاب) ھو " أفكا ).73,ص2001(مكدونیل, نصا

من التعاقب نتیجة آلثار محدودة (طرح القضایا ، نقدھا حلھا) وھي بمثابة نتیجة لذلك النظام 
ویخالفھما في الرأي ( تودوروف ) الذي یؤكد " أن (الخطاب) ھو الذي یعرفنا على الفكرة  ).73,ص2001(مكدونیل,

ویمثل (الخطاب) كذلك (رسالة یقوم الكاتب (المرسل)  ).42,ص2003(وھو) غیر مرئي إذ یستحیل وصفھ" (العاني,
 ).39,ص2003(العاني, بنقلھا إلي القارئ (المرسل إلیھ) ، تتضمن عامة أنباء ال تخص سواھما

ً أو ظاھرة        اما اللغة فھي عالمات ورموز تشیر جمیعھا إلى األنظمة المعرفیة المختلفة فضالً عن كونھا نظاما
مغایراً عن الوجود وإن اللغة التي تعنى بالخطاب ھي لغة خاصة ؛ ولیست اللغة المتعلقة بالقواعد شاملة تعطي بعداً 
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النحویة والصرفیة أو طریقة كتابة الجمل ، بل ھي لغة انبثاق وعبارات غیر محددة ، لغة تنتظم ضمن تشكیالت 
بقة في كل من الفن والجمال , إن اللغة ھي خاصة لتؤلف الخطاب الذي یتسم بكونھ متقاطعاً مع األنظمة المعرفیة السا

 أداة فاعلة في قیاس الخطاب  ، لكون اللغة ھي األداة الفاعلة لنقل تلك الخطابات.
نستبین من ذلك أن الفكر كاإلناء ، یحوي على الرموز اللغویة والقوانین التي تفسر تسلسلھا وأن فاعل الخطاب      

) في معناه العام Discourse, ولكن الخطاب ( عد اصغر وحدة في تحلیل الخطابیستعین بھا في بناء (الجمل) التي ت
 ).70,ص1998(جواد ,الشائع في االستعمال یعني نقاشاً معمقاً في موضوعات السیاسة والفلسفة واألدب والدین 

 
 الخطاب واالسلوب : 

أن (تحلیل الخطاب) یختلف عن (تحلیل األسلوب) في إن تحلیل األول یقصد بھ استشفاف الدالالت الرمزیة      
وتعد بمثابة الصور الرمزیة التي تقدمھا متجسدة في األفكار ، بینما یحلل األسلوب (األفكار) الواردة في النصوص 

ارات واستخداماتھا ، بمعنى آخر أن (تحلیل الخطاب) بتقسیم النص إلى وحدات رمزیة صغیرة كالكلمات والجمل والعب
یستھدف جمع األفكار الواردة واحتسابھا وتسلسلھا حسب أھمیتھا وتكراراتھا ، على أساس أن التكرار یؤدي أما إلى 

 .)57,ص1993(عبدهللا, .. ترسیخ فكرة جدیدة أو إحالل فكرة مكان أخرى أو إمحاء فكرة محددة
 

الخطاب ھو عبارة عن تركیب من الجمل المنظومة طبقاً لنسق خاص ,وھدفھ اإلفھام وكخالصة یمكن ان نبین ان    
والتأثیر و إیصال رسالة واضحة المرمى ومؤثرة .وبناءا على ما تقدم یمكن اعتبار أن كل االطر النظریة البحثیة 

التھا ودراستھا من جھة طبیعة یمكن تحلیل مدلوبمتنھا وأستنتاجاتھا وما یستخلص عنھا من دالالت ھي خطابات 
 سیس المعرفي المعتمد فیھا .  التأ

  
 المعرفیة في الفكر االسالمي : المباديء 

على ثالثة اتجاھات رئیسیة كما حددھا الجابري في كتابھ " بنیة العقل  التیارات الفكریة في الفكر االسالمي تقوم     
 -العربي " وھي  :
 : )  Explicative Trend(االتجاه البیاني  

وقد عرفھ الجابري بقولھ :  " ونحن نقصد بالبیانیین ھنا جمیع المفكرین الذین أنتجتھم الحضارة العربیة    
یصدرون في رؤاھم وطریقة تفكیرھم عن الحقل المعرفي الذي بلورتھ  –أو ما یزالون  –االسالمیة  , والذین كانوا 

العلوم العربیة  االسالمیة االستداللیة الخالصة , ونعني بھا النحو والفقھ والكالم والبالغة , وباألخص منھم وكرستھ 
أولئك الذین ساھموا في تقنین ھذا الحقل المعرفي . أنھم بكلمة واحدة علماء البیان من لغویین ونحاة وبالغیین وعلماء 

لة أو أشاعرة أو حنابلة أو من الظاھریة ,قدماء ومحدثین . أن ھؤالء اصول الفقھ وعلماء الكالم  , سواء كانوا معتز
جمیعا ینتمون الى حقل معرفي واحد یؤسسھ نظام معرفي واحد ھو النظام المعرفي البیاني الذي نحن بصدد دراستھ , 

ذه الدرجة أو كما انھم قد عملوا جمیعا  كل في میدان اختصاصھ  وضمن أصول مذھبھ  البیاني  , على المساھمة بھ
تلك في صیاغة نظریات في البیان , فقھیة أو نحویة او بالغیة أو كالمیة , متكاملة ومتداخلة ,تصف او تحلل جوانب 

 ).13,ص1987الجابري,او مستویات  من العالم المعرفي الذي ینتمون الیھ , عالم البیان (
 

 : (Gnosis Trend) االتجاه العرفاني  
ة یستعمل العرفان فیما تدرك اثاره وال یدرك ذاتھ , ولھذا یقال : فالن عارف با� وال یقال عالم با� , النھا معرف    

التي قال بھا الشراق ثاره ,والعرفانیة ھي الغنوصیة او مذھب الغنوص او لیست بمعرفة ذاتھ , بل بمعرفة آ
 السھروردي , ویعني بھا 

ر المعقولة التي تتبدى للصوفیة ,ویصفھ أتباعھ بانھ  شیخ االشراقیین في مقابل  الفارابي الظھور الصباحي لألنوا    
, واالولون علمھم كشفي أو حضوري ویقوم على المشاھدة الباطنیة ,  -ویقصد بھم االرسطویین-شیخ المشائیین 

 ).31,ص2010الترتوري,علمھم صوري یقوم على التفكیر االستداللي ( واالخرون
. منبثقة من داخل المسیحیة ذاتھا  عتبرت التیارات  العرفانیة في أوروبا , والى عھد قریب ,كحركات دینیةوقد أ

وتحتل ازدواجیة الظاھر / الباطن في الحقل المعرفي العرفاني .داخل الثقافة العربیة     ).13,ص1987(الجابري,
االسالمیة موقعا یماثل ذات الموقع  الذي تحتلھ أزدواجیة اللفظ / المعنى  في الحقل المعرفي البیاني , بمعنى انھا 

الحقیقة المقصودة أن  اجتھدت في جعل ظاھر ھذه النصوص یتضمن الموروث العرفاني كباطن , أي بوصفھ
 أزدواجیة الظاھر والباطن ستوظف من طرف العرفانیین المسلمین  على ثالثة  مستویات  :  
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 / مستوى تاویل الخطاب  , 1
 / ومستوى انتاجھ ,2
 .)13,ص1987(الجابري,/ ومستوى التنظیم الجماعي  السیاسي والطائفي 3
 

 :  )Demonstrative Trendاالتجاه البرھاني (
وھو االتجاه الذي  یعتمد على المنھج العقلي المنطقي , وھو نظام معرفي  احتل مواقع  لھ في الثقافة العربیة         

وھو یرجع  ).32,ص2010(الترتوري,االسالمیة خالل القرون الوسطى , الى جانب النظام البیاني والنظام العرفاني 
االنسان المعرفیة الطبیعیة  من حس وتجربة ومحاكمة عقلیة , وحدھا  یعتمد قوى أساسا الى ارسطو .فاالتجاه البرھاني

دون غیرھا    , في اكتساب المعرفة في ھذا الوجود , وقد اعتبر الجابري ان أبن رشد وفالسفة المغرب العربي 
االسالمي  ھم من یمثلون ھذا االتجاه  في مقابل الفالسفة االشراقیین في المشرق العربي  االسالمي 

 ).53,ص1991الجابري,(
 

 یة في الفكر االسالمي :عرفالسلطات المعرفیة الناتجة عن البنى الم
" بنیة العقل العربي " , أن البنیة المعرفیة المحصلة التي صاغت فكر االنسان  كتابھیرى دمحم عابد الجابري في       

العربي ترجع الى ثالث سلطات معرفیة رئیسة ,تمثل العناصر االساسیة التي تشكلت فیھا بنیة العقل العربي  أنطالقا 
سلطة اللفظ  وسلطة االصل , من عصر التدوین أعتمادا على النظامین  , البیاني والعرفاني , وھذه السلطات  ھي 

 وسلطة التجویز .
 

 : Authority of Rehtoric)(  سلطة اللفظ
ویقصد بھا , سلطة اللفظ ككائن مستقل عن المعنى , وھنا تكمن فضیلة اللفظ في كیفیة ضم االلفاظ بعضھا الى     

بعض ,حتى یتأتى االنتقال من معنى الى أخر ,أي اللفظ كخطاب  یؤسس نظام العقل . یقول الجابري : " فسلطة اللفظ 
تابعا لنظام الخطاب , بدل أن یكون انعكاسا تجریبیا لنظام , تصرف العقل  عن صیاغة المفاھیم وتجعل نظامھ بالتالي 

االشیاء . واذا عرفنا ان نظام االشیاء  ھو نفسھ نظام السببیة , أدركنا كیف أن مبدأ السببیة  سیغیب تماما ,او على 
 .)561,ص1987(الجابري, خالل أنشداده الى نظام الخطاب " االقل  سیكون حضوره باھتا في عقل یتكون ...من

 
 Authority of Origin)( سلطة االصل

وتتجلى في ان العقل العربي قد تكون اساسا من خالل تعاملھ مع النص ( في التفسیر واللغة والكالم ) ,واالمر الذي     
 : أدى الى ھیمنة نموذج السلف. وسلطة االصل عند الجابري أما أن تكون

مصدرا للمعرفة  , وھي  " اما سلطة سلف تنسجم في الروایات واالجماع , وتكتسب اطرادھا عبر العصور  *)1(*
اطرادا یجعل منھا عادة مستقرة ,لھا  من القوة ما للعادة الطبیعیة , أي ما للقوانین الطبیعیة ,واما سلطة الھیة منحھا هللا 

 )560,ص1987الجابري,( ,لولي  االمر
أن تكون سلطة االصل  كمثال سابق یقاس علیھ فرع لوجود معنى یجمع بینھما , أو كشاھد یستدل بھ *) وأما 2(* 

 على غائب لوجود دلیل أو امارة, " مما یفسح المجال لتنویع المعاني وتكثیر الممثوالت حسب المقام"(
 )  560,ص1987الجابري,

,ذلك ان القائس ال یبتديء  لمعطى الذي یقاس علیھالطرف افي كونھ "  –في نظر الجابري  -وتتمثل قوة االصل  
 الحكم , وانما یقدر الشيء بمثلھ (=قیاس بیاني )أو یذكره نظیرا بنظیر (=قیاس عرفاني ), والعملیة واحدة : المماثلة"(

 ).561,ص1987الجابري,
لعقائد الى موضوع للتقدیس وعلى ھذا النحو استحالت حصانة النصوص المعرفیة البیانیة في میادین الفقھ واللغة وا

في الوقت الذي تحتاج آلیة اكتشاف مضامینھ واحكامھ الى حریة غیر مقیدة في أشتغالھا بأي أطار مسبق یفرض نفسھ ,
 )299,ص2010الترتوري,علیھا .(

 
 : Authority of Permission)سلطة التجویز (

والتجویز اما ان یكون بیانیا من خالل تصور معین لألرادة االلھیة , " فلزم بذلك القول بان الموجودات جائزة أن   
تكون على ما ھي علیھ وعلى ضد ما ھي علیھ , وبالتالي  فال عالقة ضروریة بین  ما یعتبر  سببا وما یعتبر  مسببا  

وھذا  ),561,ص1987الجابري, (ى مستوى حوادث الطبیعة "  سواء على مستوى الفكر أو السلوك البشریین او عل

- 8 - 
 



  

النوع من التجویز اساسھ النظري في مبدأ االنفصال الذي تكرسھ نظریة الجوھر, وقد یكون التجویز عرفانیا ,فیجد 
 ).561,ص1987الجابري, أساسھ في نفس التصور السابق  لألرادة االلھیة..."(

لمبدأ التجویز یقول الجابري : " وھنا یفقد العقل كل سلطة من عنده , یفقد سلطتھ  ولتأكید فكرة تكریس سلطة اللفظ   
ھو نفسھ كفعالیة قائمة على ربط المسببات بأسبابھا ... فال سبب وال مسبب , وانما دلیل ومدلول , أو اشارة ومشار الیھ  

لمقاربة تماما مثل العقل الذي یعتمد المماثلة , , أو مثل وممثول .. والعقل الذي یعتمد القیاس البیاني انما یعمل على ا
 )563,ص1987الجابري,ھذا العقل ال یعرف اللزوم المنطقي  , وال یصدر عن مبدأ السببیة  بل عن مبدأ التجویز " (

 
 الدراسة العملیة :

ھي : البیان ( الذي یرتد الى المعقول الدیني  في ومن خالل أستعراض النظم المعرفیة  في الفكر العربي االسالمي     
, فقد تم اختیار )جملة نصوصھ) , والبرھان (ویرتد الى المعقول العقلي ),والعرفان ( ویرتد الى الالمعقول العقلي 

 حیث سیتم االقتباس عن العمارة والدین  بحثت في مجالعینات قصدیة من بحوث طلبة الدراسات العلیا لجامعة بغداد 
التي تم  البنى المعرفیة الخطابیة للفكر االسالمي وطبیعة سلطاتھا المعرفیة  مطابقتھا معبھدف جزء من خطاباتھا 

,وقد تم اختیار جامعة بغداد تحدیدا بالنظر الى كم البحوث التي أنجزت في مجال العمارة والدین باثر علیھا  التأسیس 
 عن تلك البحوث ,وادناه مجموعة من االقتباساتقبل الشروع بتحدید الجامعة المقصودة عام أجراه الباحث  تحري

 المعرفیة المؤسس علیھا . لكي یتم مزاوجتھا وطبیعة السلطات رقام الصفحاتأوالمدعومة ب
 

 -العینات البحثیة من بحوث طلبة الدراسات العلیا ( الماجستیر والدكتوراه) :
بحوث طلبة الدراسات العلیا( الماجستیر والدكتوراه التي بحثت في مجال العمارة والدین  لقد تم اختیار مجموعة من 

وقد تحدد عددھا نسبة للمساحة المخصصة للبحث,اضافة الى انھا تمثل عینة قصدیة اختارھا البحث للتحقق من 
امة تتحرى تلك الخطابات فرضیتھ بالنظر لوضوح سلطاتھا  المعرفیة الخطابیة ,حیث كان البحث قد أجرى دراسة ع

 التي بحثت في مجال العمارة والدین وعلیھ تم من خاللھا أنتخاب تلك العینات .
" , رسالة ماجستیر غیر الفكر المعماري وثنائیة الوظیفة والشكل  في عمارة المسلمین / علي , یحي طاھر ,  " 1

 . 2004بغداد, منشورة , قسم الھندسة المعماریة , كلیة الھندسة,جامعة بغداد,
تعریف العمارة " حدثا أستعاریا " وفق نظریة –" عمارة الحدث : استعارة المابین / القزویني , باسمة مسلم , 2

رسالة ماجستیر غیر منشورة , قسم الھندسة المعماریة , كلیة الھندسة,جامعة بغداد ,  المعرفة االسالمیة "
 . 2001بغداد,.

" , رسالة ماجستیر  تفسیر الشكل المعماري  في ضوء علم تفسیر القران الكریم" / عكلة , موفق علي حسین , 3
 .  1996غیر منشورة , قسم الھندسة المعماریة , كلیة الھندسة,جامعة بغداد, بغداد,

" , رسالة ماجستیر غیر منشورة , قسم  " العمارة والدین في المنظور االسالمي/ العزاوي , تحسین على مجید , 4
 .  2004ة المعماریة , كلیة الھندسة,جامعة بغداد, بغداد,الھندس

" , رسالة ماجستیر " المفھوم الجمالي للعمارة عبر مفردات المعرفة الصوفیة  االسالمیة / الجبوري , لؤي علي , 5
 . 1998غیر منشورة , قسم الھندسة المعماریة , كلیة الھندسة,جامعة بغداد, بغداد,

" , أطروحة دكتوراه  " الزمان من عمق المفھوم االسالمي لعمارة مستقبلیة  لجبار عبدهللا  , / العنزي, أرشد عبد ا6
 . 2002غیر منشورة , قسم الھندسة المعماریة , كلیة الھندسة,جامعة بغداد, بغداد,

ة ,اطروحة دكتوراه غیر منشورة , قسم الھندس,"بنیة العمارة في ضوء التصور االسالمي/ السامرائي,رشید7
 , 2003المعماریة ,كلیة الھندسة , ,جامعة بغداد ,بغداد ,

. اطروحة ماجستیر غیر منشورة  -استقاللیة الشكل في العمارة االسالمیة "// العنزي . ارشد عبد الجبار عبد هللا ."8
 .  1997,قسم الھندسة المعماریة, جامعة بغداد ,بغداد,

مع دراسة تحلیلیة لنمط  –على تشكیل أنماط أبنیة العمران"  ,"أثر الدین االسالمي/ العمري ,حفصة رمزي 9
,اطروحة دكتوراه غیر منشورة , قسم الھندسة المعماریة ,كلیة الھندسة المساجد من القرن الثاني الى السابع الھجري 

 , 2000, ,جامعة بغداد ,بغداد ,
دراسة تحلیلیة نقدیة للفكر العربي  – نحو عمارة عربیة أسالمیة معاصرة/ شفیق , جنان مؤید عبدهللا , " 10

  2001لھندسة,جامعة بغداد, بغداد,, رسالة ماجستیر غیر منشورة , قسم الھندسة المعماریة , كلیة ا المعاصر والعمارة
 من خالل مفاھیم الفكر الفلسفي -,"الثابت والمتغیر في بنیة الصورة في العمارة االسالمیة / العبدلي,  كریم منعم 11

 .2000", رسالة ماجستیر غیر منشورة , قسم الھندسة المعماریة , كلیة الھندسة,جامعة بغداد, بغداد,
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  تحلیل العینة االولى :

من خالل المطابقة بین خطاباتھا بنصوصھا ومدلوالتھا وبین  ) یوضح آلیة تحلیل العینة االولى1-1جدول رقم (
یحي طاھر ,  " الفكر المعماري وثنائیة الوظیفة والشكل  في  میة. ((السلطات الخطابیة المعرفیة الفكریة االسال

 "عمارة المسلمین 
 
 

 
 

 .)) 2004, رسالة ماجستیر غیر منشورة , قسم الھندسة المعماریة , كلیة الھندسة,جامعة بغداد, بغداد,
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سلطة 
 البرھان

 سلطة البیان: سلطة العرفان
 عنوان العینة االولى 

 نص الخطاب
(مقتبس بالنص عن 
فقرتي االستنتاجات 
والتوصیات ومدعم 

 برقم الصفحة)

 اللفظ االصل التجویز اللفظ االصل التجویز
      

 

الفكر / علي , یحي طاھر ,  " 1
المعماري وثنائیة الوظیفة والشكل  

" , رسالة في عمارة المسلمین 
ماجستیر غیر منشورة , قسم 
الھندسة المعماریة , كلیة 

  2004الھندسة,جامعة بغداد, بغداد,
 

            

ضرورة المحافظة على شخصیة 
العمارة  االسالمیة والفكر 

واالبتعاد عن الفكر االسالمي 
الھجین والنظریات التي ال تمت 

 للفكر االسالمي بصلة .

 –) 1الخطاب (
 142ص

 
            

العمل على وضع مدرسة للعمارة 
االسالمیة مؤسسة على الفكر 

 االسالمي .

 –) 2الخطاب (
 142ص

 

         

الشریعة االسالمیة ال تقدس فكر 
بشري نتج بسبب ظروف محددة 

ضمن زمان مكان لمعالجة حالة 
  معینین.

 –) 3الخطاب (
 141ص

 
         

الشریعة االسالمیة رسمت خطوط  
رئیسیة للفكر االنساني  تحفظھ من 

 التطرف .

 –) 4الخطاب (
 141ص

 

         

الشریعة االسالمیة جعلت الفكر  
یركز على الغایات الثابتة ویتخذ 
الوسائل المالئمة لتحقیقھا حسب 

والمكان  ولكن متغیري الزمان 
 . ضمن حدود الشریعة

 –) 5الخطاب (
 141ص
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 تحلیل العینة الثانیة :
من خالل المطابقة بین خطاباتھا بنصوصھا ومدلوالتھا وبین  الثانیة) یوضح آلیة تحلیل العینة 2-1جدول رقم (

–السلطات الخطابیة المعرفیة الفكریة االسالمیة. ((القزویني , باسمة مسلم , " عمارة الحدث : استعارة المابین 
 تعریف العمارة " حدثا أستعاریا " وفق نظریة المعرفة االسالمیة "

 

سلطة 
 البرھان

 یانسلطة الب سلطة العرفان
 نص الخطاب عنوان العینة الثانیة 

(مقتبس بالنص 
عن فقرتي 

االستنتاجات 
والتوصیات 

ومدعم برقم 
 الصفحة)

التجو
 یز

اال التجویز اللفظ االصل
 صل

 اللفظ

      

 

, " عمارة / القزویني , باسمة مسلم 2
تعریف –الحدث : استعارة المابین 

العمارة " حدثا أستعاریا " وفق 
رسالة  المعرفة االسالمیة "نظریة 

ماجستیر غیر منشورة , قسم الھندسة 
المعماریة , كلیة الھندسة,جامعة بغداد , 

 . 2001بغداد,.
 

            

فالتوقیف في الفكر االسالمي یشكل 
مرجعا ثابتا لتأسیس أي منھجیة عمل 
وفي أي مجال معرفي كالسیاسة والفن 

 والعمارة واالقتصاد .

 –) 1الخطاب (
 130ص

 

            

ان ضرورة االعتماد على العلم 
التوقیفي في مجال النظریة والتطبیق 
المعماري تأتي من الحاجة  الى 
المرجع الذي تقیم وفقا لھ النظریات 

 التواضعیة الوافدة والطارئة. 

 –) 2الخطاب (
 130ص

 

            

ان المرجعیات التواضعیة تقوي 
الخزین المعرفي لكنھا ال تشكل معینا 
للتاثر بھ  اال بقدر توافقھا مع التوقیف ( 
التوقیف یشمل  الفطرة والعلم االلھي 

فكرة نظام القضاء والقدر في  –المنزل 
 ). -الفكر االسالمي 

 –) 3الخطاب (
 130ص

 

         

مفاھیم نظریة المعرفة االسالمیة في  
علوم الفقھ والشریعة تعطي منھجیة 

لفعل   -في أي مجال معرفي  –عمل 
االنسان ومسؤولیاتھ , كما یقدمھا 
القران الكریم والسنة الثابتة ومما یجمع 

 علیھ السلف.

 –) 4الخطاب (
 130ص

 

            

معنى القیمة التوقیفیة تعتمد على النقل   
والتحویل الصحیح بین علل 
المرجعیات , ألن صحة العلیل مرتبطة 

 بصحة القیاس المنشأ علیھ  

 –) 5الخطاب (
 131ص

 

            

وبذلك یمكن أعتبار حدث العمارة تجلیا 
لقدرھا , والثابت والمتغیر في القضاء 

علم والقدر ھو أمر بیده سبحانھ فعنده 
 الكتاب .

 –) 6الخطاب (
 131ص

              لذلك یمكن النظر الى الشكل في  –) 7الخطاب (
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العمارة على انھ قدرھا  الذي یظھر 
خصائص الربط بین العلة والمعلول 
وھو بعض من االمكانیة  المتضمنة في 

 نظام قضاؤھا الكلي.

 131ص

 

            

لذلك فالقول بالعمارة المستقبلیة ( ومنھا 
بیت المستقبل ومدینة المستقبل ) ما ھو 
اال أفتراضات حالیة  مبنیة على قیم 

–تواضعیة  –ومرجعیات فكریة حالیة 
( أكانت بیئیة ,أقتصادیة , أجتماعیة ) 
وسیرورة أحداث تخضع للظروف 

, وبذلك فھي  -الواقعیة  -الحالیة  
قبل وغیر معروف التمت بصلة للمست

یقینھا تماما  بسبب خضوعھا أصال  
لنظام القضاء والقدر ( الفطرة والعلم 

 االلھي المنزل) .  

 –) 8الخطاب (
 131ص

 

            

ان التقییم في النقد ھو فقط لما یظھر 
في  –التواضعیة  –من ھذه القیم 

الحدث وھذا یستدعي الى الرجوع الى 
االستعارات الناتجة من المعاني 

كأساس مرجعي   -التوقیفیة الثابتة 
 .  -للنقد

 –) 9الخطاب (
 132ص

 

            

یوصي البحث المھتمین بنظریة 
نظریة العمارة كموضوع بحث , بتبني 

المعرفة االسالمیة  لشمولیتھا, فھذا 
النموذج الفكري یوفر مرجعا موثوق 
االسناد یتم وفقھ نقد ما یطرأ من القیم , 
خاصة تلك الوافدة بتأثیر االنفتاح 

 المعلوماتي .

 –) 10الخطاب (
( توصیات  1ص

 البحث)

 

            

نتیجة تعارض  القیم التوقیفیة ( الفطرة 
المنزل) في نظریة والعلم االلھي 

المعرفة االسالمیة مع النظریات 
االجنبیة ( المتداولة بعضھا في منھج 
دراسات النظریة المعماریة ) یوصي 
البحث بتبني نظریة المعرفة االسالمیة 
في النقد في دراسات النظریة 

 المعماریة .

 –) 11الخطاب (
( توصیات  1ص

 البحث)

 

         

یوصي البحث بضرورة الرجوع الى 
القیم التوقیفیة  المسندة بكتبھ ورسلھ 
تعالى ( ان الدین عند هللا ھو االسالم 
ومن أبتغى غیر االسالم دینا فلن یقبل 
منھ ) , والى الفكر االسالمي  بصورة 
خاصة بمسنده الكریم المحفوظ من 
التغییر , لیس لغرض التحصین 

لب العمارة الفكري  الذاتي للباحث وطا
فحسب بل للتحصین الفكري العام 
لمناھج التدریس نفسھا خاصة وانھا 
تساعد في نشر النظریات دون بحث 
درجة االفتراض فیھا  ( كأستعارات ) 

وأصالتھ  ومدى توافقھا مع القیم  

 –) 12الخطاب (
( توصیات  1ص

 البحث)
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 )).2001رسالة ماجستیر غیر منشورة , قسم الھندسة المعماریة , كلیة الھندسة,جامعة بغداد , بغداد,. 
 

 تحلیل العینة الثالثة :
ومدلوالتھا وبین  ) یوضح آلیة تحلیل العینة الثالثة من خالل المطابقة بین خطاباتھا بنصوصھا3-1جدول رقم (

عكلة , موفق علي حسین , " تفسیر الشكل المعماري  في ضوء السلطات الخطابیة المعرفیة الفكریة االسالمیة. ((
 علم تفسیر القران الكریم "

التوقیفیة ( الفطرة والعلم االلھي 
 المنزل).  

 

         

ان تحصین الفكر الذاتي للباحث 
وطالب العمارة والتحصین الفكري 

خاصة  -العام لمناھج التدریس نفسھا 
كونھ  –وانھا تساعد في نشر النظریات 

یتطلب الرجوع الى كتاب هللا ورسولھ 
البد أن یتم تأسیس أركانھ من قبل ذوي 
االختصاص في كلیات الشریعة والفقھ 

بھا من االسالمي  وتعزیز االتصال 
خالل الدورات والمحاضرات  

 والندوات  . 

 –) 13الخطاب (
( توصیات  1ص

 البحث)

 

         

یوصي البحث جھات االعالم  
بضرورة زیادة المنافذ لبث ونشر 

البحوث والدراسات  النظریة  
والتطبیقیة  المعماریة التي تتخذ من 
نظریة المعرفة  االسالمیة ( أو من قیم 

 –العقیدة التوقیفیة بصورة عامة 
)  المرجع  -الفطرة والعلم االلھي 

االساسي لھا وعلى مستوى عالمي 
 المحلي أو القومي . ولیس فقط 

 –) 14الخطاب (
( توصیات  1ص

 البحث)

سلطة 
 البرھان

 سلطة البیان سلطة العرفان
 نص الخطاب عنوان العینة الثالثة 

(مقتبس بالنص 
عن فقرتي 

االستنتاجات 
والتوصیات 

ومدعم برقم 
 الصفحة)

 اللفظ االصل التجویز اللفظ االصل التجویز
      

 

" / عكلة , موفق علي حسین , 3
تفسیر الشكل المعماري  في ضوء 

" , رسالة  علم تفسیر القران الكریم
ماجستیر غیر منشورة , قسم الھندسة 
المعماریة , كلیة الھندسة,جامعة 

 .  1996بغداد, بغداد,
 

         

كان ھدف البحث االساسي ھو عملیة 
تفسیر الشكل المعماري من خالل 
عملیة تفسیر القران الكریم والتي 
امتدت لما یزید على الف وأربعمائة 
سنة مضت فكانت مصادرھا ھي 

 مصادر ھذا البحث . 

 –) 1الخطاب (
 98ص

 

            

كوننا جزء من ھذا العالم وكون ھذا 
العالم مخلوق بقدرة هللا تعالى یجعل 
صفة الذات لمواضیع العالم  مرتبطة 
بھذه القدرة , فتكون قوة أدراك ذات 
االنسان لمواضیع العالم  مرتبطة 

  –بقدرة هللا تعالى 

 –) 2الخطاب (
 98ص
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 )).  1996, رسالة ماجستیر غیر منشورة , قسم الھندسة المعماریة , كلیة الھندسة,جامعة بغداد, بغداد,

 
 الرابعة:تحلیل العینة 

) یوضح آلیة تحلیل العینة الرابعة من خالل المطابقة بین خطاباتھا بنصوصھا ومدلوالتھا وبین 4-1جدول رقم (
السلطات الخطابیة المعرفیة الفكریة االسالمیة. ((العزاوي , تحسین على مجید , " العمارة والدین في المنظور 

 االسالمي "

 
            

ادخال الفكر االسالمي كحالة فكریة  
عامة للمجتمع في أنتاج الفكر 

 المعماري. 

 –) 3الخطاب (
 103ص

 

            

اعادة تقییم الدراسات السابقة 
باألعتماد على مادة الفكر االسالمي 
وتجاوز الحاالت الذاتیة  في 
الطروحات المستندة الى أفكار 
شخصیة وأحكام تقیییمیة  ذات 

   منظار ضیق .  

 –) 4الخطاب (
 103ص

 

            

أعادة دراسة الفكر االسالمي 
بأعتباره أساس فكري رصین  یمكن 
أن یستوعب الكم الھائل من 

 المتغیرات في العالم . 

 –) 5الخطاب (
 103ص

 

 
 

 
 

 
       

أصول الفكر االسالمي ھي أصول 
الشریعة  االسالمیة  ذاتھا , وأن 
الوسیلة التي أعملت في دراسة ھذه 
االصول ھي اللغة التي ال بد من 
االستفادة من أثرھا في دراسة الفكر 
االسالمي واالمتداد بھ لتكون القاعدة 
التي تتطور على أساسھا  الدراسات 

 النظریة  المعماریة .

 –) 6الخطاب (
 103ص

سلطة 
 البرھان

 البیانسلطة  سلطة العرفان
 نص الخطاب عنوان العینة الرابعة 

(مقتبس بالنص 
عن فقرتي 

االستنتاجات 
والتوصیات 

ومدعم برقم 
 الصفحة)

 اللفظ االصل التجویز اللفظ االصل التجویز
      

 

" / العزاوي , تحسین على مجید , 4
العمارة والدین في المنظور 

, رسالة ماجستیر غیر  االسالمي "
منشورة , قسم الھندسة المعماریة , 
كلیة الھندسة,جامعة بغداد, 

 .  2004بغداد,
 

 
 

 
 

 
       

أعتماد االطر الفلسفیة والمعرفیة 
للمنظور االسالمي والمتأثرة بدورھا 
بالدین شكال ومضمونا في معالجة 
وفھم قضایا وموضوعات معماریة 

 في أي عمارة . 

 –) 1الخطاب (
 104ص

 

 
 

 
 

 
       

یوصي البحث بدراسة العالقة بین 
العمارة والدین في المنظور 
االسالمي وعدم أقتصارھا على 
مستویات أثر الدین في تشكیل 
العمارة ولكن النتقال بھا الى مستوى 

 دور الدین في فھم العمارة .

 –) 2الخطاب (
 105ص

           یوصي البحث بضرورة التأكید على  –) 3الخطاب (
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 . )) 2004ستیر غیر منشورة , قسم الھندسة المعماریة , كلیة الھندسة,جامعة بغداد, بغداد,رسالة ماج
 

 تحلیل العینة الخامسة:
) یوضح آلیة تحلیل العینة الخامسة من خالل المطابقة بین خطاباتھا بنصوصھا ومدلوالتھا وبین 5-1جدول رقم (

((الجبوري , لؤي علي , " المفھوم الجمالي للعمارة عبر مفردات السلطات الخطابیة المعرفیة الفكریة االسالمیة. 
 المعرفة الصوفیة  االسالمیة "

دور المنظور االسالمي في فھم 
وتعریف القضایا المعماریة  ألن 
ذلك یساھم في أنضاج فكر معماري 

معاصر ذي مرجعیة أسالمیة قد  
یؤشر بدوره بوادر نظریة معماریة 

 أسالمیة معاصرة . 

 105ص

 

         

یوصي البحث  باألھتمام باألطر 
الفلسفیة  والمعرفیة للمنظور 

وتناولھا في مناھج  االسالمي
التدریس الخاصة بنظریة العمارة  

   وأرتباطاتھا الفلسفیة .

 –) 4الخطاب (
 105ص

 

         

یوصي البحث بتیني طروحات 
الفلسفة االسالمیة  المعاصرة  في 
أجراء دراسات تحلیلیة  مقارنة بین 
الخطاب  المعماري التنظیري 
االسالمي  والخطاب المعماري 
التنظیري المعاصر لتحدید موقف 
المنظور االسالمي  من توجھات 

 النظریة المعماریة العاصرة . 

 –) 5الخطاب (
 105ص

سلطة 
 البرھان

 سلطة البیان سلطة العرفان
 نص الخطاب عنوان العینة الخامسة 

(مقتبس بالنص 
عن فقرتي 

االستنتاجات 
والتوصیات 

ومدعم برقم 
 الصفحة)

 اللفظ االصل التجویز اللفظ االصل التجویز
      

 

, " المفھوم / الجبوري , لؤي علي 5
الجمالي للعمارة عبر مفردات 

,  المعرفة الصوفیة  االسالمیة "
رسالة ماجستیر غیر منشورة , قسم 
الھندسة المعماریة , كلیة 

 . 1998الھندسة,جامعة بغداد, بغداد,
 

         

طرح البحث تصور شامل یوضح 
االسس النظریة لألدراك والتذوق 
الجمالي للعمارة عبر مفردات المعرفة 
الصوفیة االسالمیة وعلیھ جاءت نتائج 
ھذا البحث مرتبطة بمفردات التجریة 

 الصوفیة االسالمیة 

 –) 1الخطاب (
 114ص

 

         

معرفة الحق ( هللا تعالى ) یعني 
 –قدرة وأرادة  –شھوده في كل شيء 

فلواله ما كان لشيء وجود , مما 
یكسبھ صفة الیقینیة  الثابتة أتجاه العالم 
, فیستدل بھ ( با� تعالى ) على 
االشیاء ال باألشیاء علیھ  , أذ أنى 
یكون لألشیاء وجود أو ظھور  أو 

ھا  ؟ وانما ثبات عند مقابلتھا مع خالق
أحتجب لشدة ظھوره وخفي لعظیم 

 –) 2الخطاب (
 115ص
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نوره . فحضوره یغشى كل شيء , فال 
 ترى االشیاء اال بھ . 

 

         

یؤسس منھج االشراق لمعرفة الیقینیة 
عن طریق الغاء القسمة المیتافیزیقیة 
بین  العالم المطلق الالمتناھي  والعالم 

بقیود المحدث المتغیر  المرتبط 
الزمان والمكان , فالتصوف  ( أن 

 تكون مع هللا بال عالقة !)

 –) 3الخطاب (
 115ص

 

         

بما ان عملیة التذوق لجمالي للعمل 
الفني  أو المعماري  تتطلب التخلي 
عن الواقع والدخول الصمیمي المباشر 

فان آلیة (  -الفناء ثم البقاء –الى عالم 
التي أنفتاح الذات على الموضوع ) 

یتخذ منھا منھج االشراق وسیلة 
لتأسیس معرفتھ الیقینیة من خالل 

   التلقي المباشر عن الموضوع .

 –) 4الخطاب (
 115ص

 

         

بعد تجربة الفناء وأنفتاح الذات على 
الموضوع  متحلیة بصفاتھ , تعود 
الذات متعالیة , لھا أن تدرك العالم 
ككل واحد وبنوع من االزلیة ( وھو 

 االحساس الصوفي ) . 

 –) 5الخطاب (
 115ص

 

         

قد یغلب نور الشھود مدارك الذات , 
فیسقط التمییز عندھا بین ذاتھا 

, فینحصر تفكیره وموضوع تأملھا  
في المطلق من غیر احاطة او تحدید 
بكیفیة زمانیة او مكانیة في شعور 
غامر بالوحدة . وھو ما یسمى ( سكرا 

) , فأما ان یصحو ویعود  الى التمییز   
 , أو قد یندفع نحو ( الشطح) .

 –) 6الخطاب (
 115ص

 

         

وفقا لما تقدم فأن عملیة ادراك الحقیقة 
ھي عملیة ذوقیة  مباشرة , لدى الفنان 

 –داخل الذات  -فیما یلقى في الروع  
من غیر دلیل وال أستدالل عقلي  أو 
منطقي , تتجلى لھ وتنكشف من خاللھ 
عن طریق األلھام  أو االشراق فھي 
معرفة ال تنتھج مسلكا تراكمیا في 

نتائج)   –أستجالب الحقیقة  ( مقدمات 
 بل تبقى العملیة نوع من الموھبة

 الربانیة .

 –) 7الخطاب (
 116ص

 

         

توصي الدراسة باألعتماد على 
مفردات المعرفة الصوفیة االسالمیة 

كأساس للنظریة الجمالیة االسالمیة  
في جانبھا الرمزي  الداللي  الصوفي  
في عملیة بناء التذوق الجمالي للعمارة 

 . 

 –) 8الخطاب (
 117ص

 
         

منطق  توصي الدراسة بالتخلي عن
العقل  وآلیات تفكیره  في عملیة 

 التذوق الجمالي للعمل الفني .

 –) 9الخطاب (
 117ص

           العمل على ان یكون العمل الفني أو  –)10الخطاب (
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 )) . 1998سة,جامعة بغداد, بغداد,رسالة ماجستیر غیر منشورة , قسم الھندسة المعماریة , كلیة الھند
 

 تحلیل العینة السادسة :
بنصوصھا ومدلوالتھا وبین ) یوضح آلیة تحلیل العینة السادسة من خالل المطابقة بین خطاباتھا 6-1جدول رقم (

السلطات الخطابیة المعرفیة الفكریة االسالمیة. ((العنزي, أرشد عبد الجبار عبدهللا  , " الزمان من عمق المفھوم 
 االسالمي لعمارة مستقبلیة  "

المعماري متخلیا عن قیود الزمان 
 والمكان نحو االطالقیة  والدیمومة . 

 117ص

 
         

العمل على ان یكون العمل المعماري 
لألرادة المطلقة للخالق جماال  تجلیا

 وجالال .

 –)11الخطاب (
 117ص

سلطة 
 البرھان

 سلطة البیان سلطة العرفان
 نص الخطاب عنوان العینة السادسة 

(مقتبس بالنص 
عن فقرتي 

االستنتاجات 
والتوصیات 

ومدعم برقم 
 الصفحة)

 اللفظ االصل التجویز اللفظ االصل التجویز
      

 

/ العنزي, أرشد عبد الجبار عبدهللا  , 6
" الزمان من عمق المفھوم االسالمي 

" , أطروحة دكتوراه  لعمارة مستقبلیة  
غیر منشورة , قسم الھندسة المعماریة 

بغداد,  , كلیة الھندسة,جامعة
 . 2002بغداد,

 

         

یوصي البحث أوال باألستغفار والتوبة 
الى هللا عز وجل .فأصبح االستغفار 
سبیال لزیادة القوة , ونعام من المطلقیة 
أن تقارب الزمان یؤدي الى تراجع 
القوة , وھكذا سیتضح بأن االاستغفار 

 یعمل ضد آثار التقارب الزماني . 

 –) 1الخطاب (
 114ص

           یوصي البحث بالبر فھو السبیل للزیادة
 في الزمان 

 –) 1الخطاب (
 114ص

 

         

یوصي البحث بالتعامل الجاد مع 
القرءان الكریم والحدیث النبوي  
الشریف , بأعتبارھما مصدرین علمیین 

. 

 –) 3الخطاب (
 114ص

 

         

ان الحل المعماري المقترح لتقلیل آثار 
بناء كل غرفة تقارب الزمان ھو 

بأرتفاع أكبر , ان ھذا االختراع یوضح 
أن السقوف المنخفضة والتي یستعملھا  
االنسان الیوم ھي احدى االسباب 

   المباشرة  لتسارع الشیخوخة.

 –) 4الخطاب (
 114ص

           ان الجلوس على االرض عند تقارب
 الزمان الحاد خیر من الوقوف .

 –) 5الخطاب (
 115ص

 

         

یوصي البحث بضرورة مراجعة قانون 
براءات االختراع والصادر عن رئاسة 
الجمھوریة العراقیة اذ انھ عند اكتشاف 
نمط معماري للتقلیل من آثار تقارب 
الزمان  فال یوجد قانون عراقي یثبت 

 االحقیة . 

 –) 6الخطاب (
 116ص

 
         

ان الموضوعیة الجدیدة  المعتمدة على 
ذاتیة  وأحاسیس االنسان  تجعل 
االنسان  یولي أھتماما كبیرا  بأحاسیسھ 

 –) 7الخطاب (
 117ص
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 )) . 2002أطروحة دكتوراه  غیر منشورة , قسم الھندسة المعماریة , كلیة الھندسة,جامعة بغداد, بغداد,
 

 تحلیل العینة السابعة:
خالل المطابقة بین خطاباتھا بنصوصھا ومدلوالتھا وبین ) یوضح آلیة تحلیل العینة السابعة من 7-1جدول رقم (

 السلطات الخطابیة المعرفیة الفكریة االسالمیة.

 التي اودعھا هللا سبحانھ وتعالى فیھ .
 

            

ان أختیار المولى عز وجل للعمارة  
بالذات لتدلل على افكار معینة  ھو 
میزة عظمى للعمارة  ویجب أن 
تستغلھا العمارة  , وقد یساھم  الفكر 
المعماري الموجھ  بالفكر االسالمي 
على التطویر في الحقول المعرفیة 
االخرى  , بل ودفع علوم التفسیر   الى 

 حافات جدیدة . 

 –) 8الخطاب (
 118ص

 

            

ان المیتافیزیقیات  لھا من القدرة أن 
تصحح العلوم المتداولة  وترفد حتى 
علوم التفسیر , والتي ظن البعض أنھ ال 
توجد معاني اال  وتوصل الیھا 
االقدمون  , والحق أننا ما اتینا اال بما 
طمستھ العقالنیة المفرطة النابعة من 
شدة االرتباط بالواقع  , وما طمستھ 

نسبت للقرءان  الكریم  ,  المجازیة التي
كلما احتاروا في تفسیر أیة من أیاتھ 

 الشریفة. 

 –) 9الخطاب (
 118ص

سلطة 
 البرھان

فا ا لطة ال  لطة ال
 نص الخطاب عنوان العینة السابعة 

(مقتبس بالنص 
عن فقرتي 

االستنتاجات 
والتوصیات 

ومدعم برقم 
 الصفحة)

 اللفظ االصل التجویز اللفظ االصل التجویز

      

 

,"بنیة العمارة / السامرائي,رشید7
,اطروحة في ضوء التصور االسالمي

دكتوراه غیر منشورة , قسم الھندسة 
المعماریة ,كلیة الھندسة , ,جامعة 

 , 2003بغداد ,بغداد ,
 

 
 

 
 

 
       

صالحیة النظریة البنیویة في تحلیل 
العمارة االسالمیة  بعد معالجتھا في 
ضوء التصور االسالمي وتحویل 
منھجیتھا الى منھجیة بنیویة اسالمیة 
تقوم على أستنباط البنى العمیقة من 
الوحي االلھي في عالم الغیب ( 

 القرءان والسنة ) .  

 –) 1الخطاب (
 228ص

 

 
 

 
 

 
       

المنھجیة الغربیة التي تقوم الخلط بین 
على فلسفة مادیة واضحة ورموزھا 
الثقافیة في أستقراء البواعث الدینیة 
الكامنة خلف النصوص التراثیة 

بسبب االنحراف الشدید لألنسان  
الذي صنع ھذه النصوص عن 
االلتزام  بأوامر هللا ونواھیھ ( الوحي 

 االلھي في عالم الغیب ).

 –) 2الخطاب (
 228ص

  
 

 
 

 
       

ان قیام عمارة أسالمیة حقیقیة  ال یعد 
ضربا من الیوتوبیا الخیالیة  التي 
وردت في كتب الفالسفة  , كالمدینة 

 –) 3الخطاب (
 229ص
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الفاضلة أو جمھوریة أفالطون وأنما 
یتطلب قیامھا ثالثة مرتكزات ( 
مؤسسات دولة تشرع وفق معطیات 
الوحي االلھي ومجتمع أسالمي ینظم 
حیاتھ الیومیة باألستناد كذلك الى 
معطیات الوحي االلھي وكوادر فنیة 
مشبعة بدراسة العمارة االسالمیة  في 
ضوء الفكر االسالمي المستند على 

حي االلھي في عالم الغیب ) ولیس الو
 –دراسة التراث العمراني العتیق 

  -كنتاج أنساني 
 

 
 

 
 

 
       

ان مفھوم الشكل  في العمارة   
االسالمیة  یقع ضمن مستوى 
النصوص المعماریة  المرتبطة 

بالتطور التكنولوجي في عالم الشھادة  
ولكن ما لم ینحرف منھا عن قیود 
البنیة الجمالیة الواردة في معطیات 

 . -الوحي االلھي  –عالم الغیب 

 –) 4الخطاب (
 229ص

 

 
 

 
 

 
       

المادي لغرض  ان أستقراء النتاج
أستلھام المضمون یتطلب مرجعیة 
واضحة لغرض االنتقاء والتقویم 
واالستقراء وھذه المرجعیة تتأسس 

على (البنى العمیقة للعمارة االسالمیة  
في عالم الغیب  من الوحي االلھي ) 

 . -القرءان والسنة  –

 –) 5الخطاب (
 229ص

 
 
 

 
 

 
       

العمارة االسالمیة , عمارة كونیة 
صالحة لكل زمان ومكان , ولجمیع 
البشریة , ألنھا مستمدة من الوحي 

 االلھي الثابت أبدا.

 –) 6الخطاب (
 230ص

 

 
 

 
 

 
       

یوصي البحث بتشكیل مجلس أعلى  
للتخطیط یضم مختصین بالعلوم 
االسالمیة واالجتماعیة واالقتصادیة 
والعسكریة والتخطیطیة والمعماریة 

التخطیطیة یتولى التشریع للقوانین 
والمعماریة والمعاییر البنائیة  
واالرتقاء بھا من معطیات للوحي 

الى حیز  –البنى العمیقة  –االلھي 
 التطبیق .

 –) 7الخطاب (
 230ص

 
 
 

 
 

 
       

اعادة النظر في التصامیم القطاعیة 
للمدن االسالمیة ,وتطھیرھا من 
االستعماالت المنحرفة عقائدیا 

 وأخالقیا .

 –) 8الخطاب (
 231ص

 

 
 

 
 

 
       

أعادة النظر في المناھج التعلیمیة 
لجمیع المراحل الدراسیة , ال سیما 
الجامعات وما فیھا ن االختصاصات 
التي تعنى بدراسة المعرفة المتعلقة 

(  –الوحي االلھي  -بعالم الغیب 
كالدراسات الدینیة والفلسفیة و 
االجتماعیة والتاریخیة والفنیة 

 –) 9الخطاب (
 231ص
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والمعماریة ) وتأسیسھا والتخطیطیة 
على مفھوم الفكر االسالمي في ضوء 
التصور االسالمي , ونظرتھ 
الشمولیة  الى الكون والوجود 
واالنسان  والمجتمع والمعرفة 

 والحضارة
 

 
 

 
 

 
       

التجسیر الثقافي بین الجامعات 
العربیة واالسالمیة  لتحقیق التبادل 

البائل االسالمیة ضد المعرفي وتوفیر 
 الغزو الثقافي لآلخر

) 10الخطاب (
 231ص –

 

   
       

التعمق والتغییر الجذري في دراسة 
مادة العمارة االسالمیة و المدینة 
االسالمیة في االقسام التخطیطیة 
والمعماریة , وتضمینھا المفاھیم 

االسالمیة المبنیة على البنى العمیقة  
الوحي في عالم الغیب ( معطیات 

االلھي) , أسوة بما یقابلھا في عالم 
 الشھادة .

) 11الخطاب(
 231ص –

 
   

       
أستبعاد النظریات المعماریة الغربیة 
التي ال تناسب الثقافة االسالمیة , 

 والحیاة الیومیة للمجتمع االسالمي .

) 12الخطاب(
 231ص –

 

  
 

 
       

أستحداث مادة الدین االسالمي في 
التخطیطیة والمعماریة لتسلیح االقسام 

المخطط والمھندس المعماري بما 
یحتاجھ من أساسیات  السیاسة 

 الشرعیة  والفقھ االسالمي .

) 13الخطاب(
 231ص –

 

 
 

 
 

 
       

اعادة تنظیم معادلة التوازن بین 
قطبي ثنائیة الوجود  االجتماعي ( 

) , على أساس البنیة  المرأة –الرجل 
االجتماعیة , ألن توازنھا یعني 
توازن الحیاة االسالمیة للمجتمع , 

 . توازن العمارة االسالمیةوبالتالي 

) 14الخطاب(
 231ص –

 

 
 

 
 

 
       

تحقیق مبدأ العدل والمساواة والتكافل 
االجتماعي بین أفراد المجتمع 
االسالمي , وذلك بتحدید مدیات 

بین مستویات  مقبولة  للتفاوت
 العمران للفقراء واالغنیاء.

) 15الخطاب(
 231ص –

 
 
 

 
 

 
       

تقریر االسالیب االنھائیة للواجھات 
الخارجیة لمختلف المباني لتقلیل 
التفاوت في المستویات المعماریة 

 تالفیا للھدر بالمواد.

) 16الخطاب(
 232ص –

  
 

 
 

 
        وضع ضوابط لملكیة السیارة للعائلة

 لتحنب التوسع االفقي . الواحدة
) 17الخطاب(

 232ص –
 

 
 

 
 

 
       

تسخیر وسائل االعالم المرئیة  
والمقروءة والمسموعة ,وخطب 
الجمعة واالحتفاالت الدینیة والوطنیة 
لتعمیق التوعیة واثراء ثقافة المجتمع 
 االسالمي بالقیم االخالقیة  االسالمیة 

) 18الخطاب(
 232ص –

            تعزیز ثقة المجتمع االسالمي ) 19الخطاب(
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منشورة , قسم الھندسة  ,اطروحة دكتوراه غیر,"بنیة العمارة في ضوء التصور االسالمي((السامرائي,رشید 

 )) .2003المعماریة ,كلیة الھندسة , ,جامعة بغداد ,بغداد ,
 

 تحلیل العینة الثامنة :
) یوضح آلیة تحلیل العینة الثامنة من خالل المطابقة بین خطاباتھا بنصوصھا ومدلوالتھا وبین 8-1جدول رقم (

 السلطات الخطابیة المعرفیة الفكریة االسالمیة.

بقدراتھ الذاتیة في العمارة .    
واالستغناء بھا عن الترف المادي 

, من خالل أعادة  -الغربي –للآلخر 
بناء المجتمع على وحدة العقیدة 

 االسالمیة .

 232ص –

سلطة 
 ھانالبر

 سلطة البیان سلطة العرفان
 عنوان العینة الثامنة 

 نص الخطاب
(مقتبس بالنص عن 
فقرتي االستنتاجات 
والتوصیات ومدعم 

 برقم الصفحة)

 اللفظ االصل التجویز اللفظ االصل التجویز
      

 

/ العنزي . ارشد عبد الجبار عبد هللا 8
."استقاللیة الشكل في العمارة 

. اطروحة ماجستیر  -" االسالمیة
غیر منشورة ,قسم الھندسة المعماریة, 

 .  1997جامعة بغداد ,بغداد,

 

       
 

 
 

 
 

لیست المادة ھي التي تمتلك القدرة 
للصیر , ولكن للشكل تلك القدرة 

وبھذا  للشكل روحالتشكیلیة , ألن 
ستبطل نظریة (لویس كان)  في 
الرغبة للصیر عند المادة ,وھي في 

 الحقیقة لیست سوى كالم أنشائي .

 –) 1الخطاب (
 140ص

 

       
 

 
 

 
 

وجود عالم سابق من الخبرات أطلع 
علیھ جمیع الخلق قبل والدتھم ویحتاج 
الى الخبرة ألزالة الغموض عن تلك 

 الصورة   
 –) 2الخطاب (

 141ص

 

       
 

 
 

 
 

االستقاللیة  تھتم بالحالة  المسماة  " 
وجود االشكال في الرزخ " أو " 

أبن البرزخ الصوري " كما یسمیھا 
 . العربي

 –) 3الخطاب (
 143ص

 

       
 

 
 

 
 

النظام مادة  , وھو من خلق هللا , 
منبث في جمیع الصور , وھذا النظام 
ھو النظام االلھي الذي ال یعصى علیھ 

خلق هللا , ولیس ھو هللا شيء وھو من 
.   

 –) 4الخطاب (
 143ص
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. اطروحة ماجستیر غیر منشورة  -العنزي . ارشد عبد الجبار عبد هللا ."استقاللیة الشكل في العمارة االسالمیة "(( 
 )) . 1997,قسم الھندسة المعماریة, جامعة بغداد ,بغداد,

 
 تحلیل العینة التاسعة:

) یوضح آلیة تحلیل العینة التاسعة من خالل المطابقة بین خطاباتھا بنصوصھا ومدلوالتھا وبین 9-1جدول رقم (
 السلطات الخطابیة المعرفیة الفكریة االسالمیة. 

 

       
 

 
 

 
 

على مستوى التحلیل الفلسفي : یجب  
أن یبذل الباحثون  جھدا أكبر في 
التواصل مع البحوث الفلسفیة  لعلمائنا 
ومفكرینا وفالسفتنا المسلمین  وكلنا 
ثقة بأنھم سیجدون أصوال أنضج 

 .للنظریات المعاصرة 

 –) 5الخطاب (
 146ص

سلطة 
 البرھان

 سلطة البیان سلطة العرفان
 نص الخطاب عنوان العینة التاسعة 

(مقتبس بالنص 
عن فقرتي 

االستنتاجات 
والتوصیات 

ومدعم برقم 
 الصفحة)

 اللفظ االصل التجویز اللفظ االصل التجویز

      

 

,"أثر الدین / العمري ,حفصة رمزي 9
االسالمي على تشكیل أنماط أبنیة 

مع دراسة تحلیلیة لنمط  –العمران" 
المساجد من القرن الثاني الى السابع 

,اطروحة دكتوراه غیر الھجري 
الھندسة المعماریة ,كلیة منشورة , قسم 

 .2000الھندسة , ,جامعة بغداد ,بغداد ,
 

         

أظھرت دراسة وجھة نظر العلماء 
المسلمین  حول المعرفة  والتصورات 
الذھنیة  ان القرءان الكریم والسنة 
النبویة الصحیحة منھا مصدر علمي 

 أساسي بالنسبة للمسلمین . 

 –) 1الخطاب (
 210ص

 

            

البحث أن الفطرة بحسب آیات أوضح 
القران الكریم  والسنة النبویة الشریفة 
نوعان, االول الفطرة الثابتة وھي ثالثة 
أنواع ( فطرة المیثاق , والعقل الفطري 
,  والغرائز) ام النوع الثاني فھي فطرة 

 المیالد .

 –) 2الخطاب (
 210ص

 

            

أوضح البحث أن االتجاھیة نزعة 
وجھ هللا المسلمین نحو فطریة , لذلك 

الكعبة وجعلھا قبلتھم تمیزھم عن باقي 
االمم وھذا أفرز مفھوم الخصوصیة 
لألمة االسالمیة ,لیتمیز المسلمون على 
مستوى الفكر ةالتعبیر , حیث نھى هللا 
عن تقلید المشركین وامر بترك فلسفتھم 
وأھمالھا , ونھى عن أستخدام االشكال 

 عقائدھم .أو الرموز التي تعبر عن 

 –) 3الخطاب (
 211ص

 

            

أبرز البحث دور االسالم  في أعادة   
تشكیل النمط والسلسلة النمطیة  , 
وتنمیة االحساس الفني السلیم حیث 
عمد االسالم ( دین الفطرة ) الى أعادة 

 –) 4الخطاب (
 211ص
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تشكیل عقل ونفس المسلم على كافة 
المستویات  التصوریة  واالعتقادیة 

والمعرفیة والمنھجیة والحضاریة  
فوجھ المسلم الى أستخدام طاقاتھ 
الفطریة لتحقیق المقاصد  التي حملھا 

 التكلیف الرباني . 
 

         

بین البحث أن المعرفة الدینیة كانت 
في تفسیر تشكیل النمط فعالة وأساسیة  

في العمارة االسالمیة  وبناء االطار 
النظري , حیث مثلت المعرفة الدینیة 

 مصدرا أساسیا ألغناء العمارة .

 –) 5الخطاب (
 212ص

 

         

توصل البحث الى أن أثر الدین 
االسالمي في تشكیل النمط كان على 
ثالثة مستویات  , االول ھو منظومة 
القیم والمباديء الكلیة في الدین 
االسالمي والمستنبطة من نظام العقائد 
والتصور االسالمي, ونظام العبادات , 

 نظام المقاصد , نظام التكالیف 

 –) 6الخطاب (
 212ص

 

         

توصل البحث الى أن أثر الدین 
االسالمي في تشكیل النمط كان على 
ثالثة مستویات  , أما المستوى الثاني 
فتمثل بأحكام البناء الشرعیة والفقھیة 
وتوزعت في قسمین القسم االول أحكام 
البناء الشرعیة الكلیة , حیث وضع 
االسالم التشریعات الثابتة في أعماق 

وال ینبغي لھا  الفطرة والتي ال تتغیر 
 أن تتغیر ألن تغیرھا  ضار بالبشریة 

 –) 7الخطاب (
 212ص

 

         

توصل البحث الى أن أثر الدین 
االسالمي في تشكیل النمط كان على 
ثالثة مستویات  , أما المستوى الثاني 
فتمثل بأحكام البناء الشرعیة والفقھیة 
وتوزعت في قسمین , أما القسم الثاني 

أحكام البناء المستنبطة فضم منظومة 
من القرءان الكریم  والسنة النبویة 

 الشریفة .

 –) 8الخطاب (
 212ص

 

         

توصل البحث الى أن أثر الدین  
االسالمي في تشكیل النمط كان على 
ثالثة مستویات  ,   أما المستوى الثالث 
فھو مستوى التعبیر  , حیث أظھر 
البحث  أن االسالم قد نمى في المسلم 
أربعة أنواع من الملكات الملكات التي 
رسخت المنظومات السابقة المستنبطة 

تي رسخت من الدین ثم الملكات  ال
بفعل النموذجین الحضاریین ( الكعبة 
المكرمة والمسجد النبوي الشریف ) 
والتي أعتبرت نماذج مثالیة یحتذى بھا 
والملكات االخرى ھي المحسوسة 
احساسا عقلیا من التفكر والتدبر وكثرة 

 تالوة كتاب هللا العزیز . 

 –) 9الخطاب (
 212ص
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مع دراسة تحلیلیة لنمط  –,"أثر الدین االسالمي على تشكیل أنماط أبنیة العمران" ((العمري ,حفصة رمزي  
,اطروحة دكتوراه غیر منشورة , قسم الھندسة المعماریة ,كلیة الھندسة المساجد من القرن الثاني الى السابع الھجري 

 )) . 2000, ,جامعة بغداد ,بغداد ,
 

 تحلیل العینة العاشرة :
یوضح آلیة تحلیل العینة العاشرة من خالل المطابقة بین خطاباتھا بنصوصھا ومدلوالتھا وبین ) 10-1جدول رقم (

 السلطات الخطابیة المعرفیة الفكریة االسالمیة.

 

         

ان الدین االسالمي لم یفرض شكال 
معینا حیث لم یرتبط أي شكل مادي 
بالدین ( سوى الكعبة )  اال أن الشكل 
والنمط لم یكونا مطلقین  فقد تقیدا 
بمباديء وضوایط  الدین الحنیف 
ونظام مقاصد الشریعة ,كرفض شكل 

معین اذا أقترن  بمبدأ اسالمي  
مرفوض كالتبذیر واالسراف والتفاخر 

و كونھ شكال یرمز الى ملة أخرى .أ
غیر ملة االسالم  ,أو یعبر  عن فكر 
مشرك ,كما تأثر  الشكل بوظیفة المبنى 
كاعتماد مبدأ االستطالة في تصمیم 

الحرم , ثم ترك للمسلم  حریة االبداع  
والتطویر والتجدید داخل ( أطار ثابت 
وحول محور ثابت )وھو أطار 

الحل  الشریعة وأحكامھا للوصول الى
 االفضل .  

) 10الخطاب (
 213ص –

 

         

یوصي البحث باتباع  المنھج االسالمي  
في تقویم بحوث نظریات العمارة  
وعدم التقلید األعمى ألفكار وفلسفات 
الملل االخرى ورفض كل ما ال یتفق 
مع مباديء الدین الحنیف وانتقاء  ما ال 

 یتعارض مع الدین .

) 11الخطاب (
 214ص –

 
         

یوصي البحث  باألستفادة من  
االعجازات القرآنیة ألبداع نظم ھندسیة 

 ومعماریة وفنیة. 

) 12الخطاب (
 214ص –

 
         

عدم تشجیع تقلید الفكر المعماري 
الغربي والطرز المعماریة المستوردة  

 والتي ال تتفق مع مجتمعنا االسالمي . 

) 13الخطاب (
 214ص –

سلطة  
 البرھان

 سلطة البیان سلطة العرفان
 عنوان العینة العاشرة 

 نص الخطاب
(مقتبس بالنص 
عن فقرتي 

االستنتاجات 
والتوصیات 

ومدعم برقم 
 الصفحة)

 اللفظ االصل التجویز اللفظ االصل التجویز

      

 

/ شفیق , جنان مؤید 10
" نحو عمارة عبدهللا , 

 –عربیة أسالمیة معاصرة 
دراسة تحلیلیة نقدیة للفكر 

,  العربي المعاصر والعمارة
رسالة ماجستیر غیر 
منشورة , قسم الھندسة 
المعماریة , كلیة 
الھندسة,جامعة بغداد, 
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دراسة تحلیلیة نقدیة للفكر العربي المعاصر  –((شفیق , جنان مؤید عبدهللا , " نحو عمارة عربیة أسالمیة معاصرة  

 )) .2001والعمارة , رسالة ماجستیر غیر منشورة , قسم الھندسة المعماریة , كلیة الھندسة,جامعة بغداد, بغداد,
 
 
 
 
 

 . 2001بغداد,
 

 

         

ان جوھر الثقافة العربیة 
االسالمیة ھو النص الثابت 
وھو لیس تراثا انھ حقیقة 
تعیش مع االنا على الرغم 
من تغیر الواقع الذي یحتم 

 تجدد وتطور آلیة التفكیر .

 –) 1الخطاب (
 107ص

 

         

التأكید المستمر على وجود 
المرجعیة  الثابتة في العقیدة 
المؤمنة , وأعتبارھا 
المحرك االساس للقوى 
والطاقات الكامنة  من خالل 
االنطالق منھ  كأساس متین 
لتوضیح حدود االطار لعام 
الذي یجب أن تسیر ضمنھ 

 آلیة التفكیر .

 –) 2الخطاب (
 110ص

 

         

االنتقال في تدریس الدین من  
الحفظ للنص ( القرآن 

والسنة ) وتفسیرھا كعقیدة  
دینیة امام هللا حسب , الى 
كونھ یشكل المؤثر الحیوي 
الفاعل والمحرك االساس 

في السلوك واالخالق  
 والتعامل في الحیاة .

 –) 3الخطاب (
 111ص

 

         

التاكید وبشكل أساسي على 
تدریس المناھج بالمنظور 
العربي االسالمي واالبتعاد 
عن المنظور الغربي ضمن 

الغربیة  المفاھیم والنظریات 
   في التحلیل والتقییم.

 –) 4الخطاب (
 111ص

 

         

التأكید المستمر ومن خالل  
التحلیل العلمي  في المناھج 
الدراسیة  على بنیة 
االنفصال بین ( االنا) و ( 
االخر)  لیس ألنھم یشكلون 
طرفا في تحدي فقط , بل 
ومن خالل تعزیز االسباب 
التي تؤدي الى حتمیة بنیة 

 االنفصال .  

 –) 5الخطاب (
 111ص
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 : تحلیل العینة الحادیة عشر
من خالل المطابقة بین خطاباتھا بنصوصھا ومدلوالتھا  حادیة عشریوضح آلیة تحلیل العینة ال )11-1جدول رقم (

 وبین السلطات الخطابیة المعرفیة الفكریة االسالمیة.

 
من خالل مفاھیم الفكر الفلسفي ",  -العبدلي,  كریم منعم ,"الثابت والمتغیر في بنیة الصورة في العمارة االسالمیة (( 

 )) .2000رسالة ماجستیر غیر منشورة , قسم الھندسة المعماریة , كلیة الھندسة,جامعة بغداد, بغداد,
 

سلطة 
 البرھان

 سلطة البیان سلطة العرفان
 نص الخطاب عنوان العینة الحادیة عشر 

(مقتبس بالنص 
عن فقرتي 

االستنتاجات 
والتوصیات 

عم برقم ومد
 الصفحة)

 اللفظ االصل التجویز اللفظ االصل التجویز
      

 

الثابت / العبدلي,  كریم منعم ,"11
والمتغیر في بنیة الصورة في 

من خالل  - العمارة االسالمیة
مفاھیم الفكر الفلسفي ", رسالة 
ماجستیر غیر منشورة , قسم 
الھندسة المعماریة , كلیة 

 .2000الھندسة,جامعة بغداد, بغداد,
 

            

الثابت في بنیة الصورة في العمارة 
االسالمیة ھو المضمون أو الروح , 
والتي تشكل الجانب الالمادي من 

الفكر الصورة ویكون منبعھا ثابتا ( 
االسالمي ) , ھذا الثبات یأتي من 
ثبات وقوة ورصانة العقیدة التي ینبع 
منھا ھذا الفكر  ( العقیدة االسالمیة ) 

. 

 –) 1الخطاب (
 118ص

 

            

ضرورة أستلھام  الفكر االسالمي 
االصیل  للوصول الى نظریات 
معماریة أصیلة  نابعة من فكرنا 
االسالمي لتكون قادرة على تلبیة 
متطلبات الشعوب االسالمیة في 
تكوین عمارة أسالمیة ذات أصول 

 فكریة  أسالمیة .  

 –) 2الخطاب (
 118ص

 
            

یقوم المعماریون المسلمون باألھتمام 
بالفكر االسالمي  لیكون منع لھم 

 وموجھ في عملیة  التصمیم .

 –) 3الخطاب (
 118ص

 

            

من خالل الفكر االسالمي یمكننا  
تقییم الحركات المعماریة  الجدیدة 
وایجاد  العناصر المالئمة  وغیر 
المالئمة ونقاط الضعف  والقوة فیھا 

 . 

 –) 4الخطاب (
 118ص

 

            

یوفر الفكر االسالمي أطارا شامال  
لكل أعمال النقد  الفني أذ أنھ یعطي 
أمكانیة  لتغطیة  االبعاد الفنیة 

 والنفسیة وأسلوب الرؤیة . 

 –) 5الخطاب (
 118ص

 

            

یجب أن یعتمد الباحثین والدارسین 
على الفكر الفلسفي االسالمي, وأن 
یتواصلوا مع البحوث الفلسفیة 

 المسلمین .لمفكرینا  

 –) 6الخطاب (
 118ص
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 نتائج البحث :
)  والخاصة بالمطابقة 11-1) ولغایة (1-1اعاله من ( جداولال المستخلصة من تحلیل البحث لقد أظھرت نتائج        

 -التالي: خطابات تلك البحوث بنصوصھا ومدلوالتھا وبین السلطات الخطابیة المعرفیة الفكریة االسالمیة بین
( التي ترتد  التي تنتمي الى البنى المعرفیة الفكریة االسالمیة المعرفیة تسعة عینات على سلطة البیان تأسیس  -4-2-1

 .% من مجموع العینات المختبرة82من اصل أحد عشر عینة اي ما نسیتھ ,الى المعقول الدیني في جملة نصوصھ) 
(التي ترتد الى  المعرفیة التي تنتمي الى البنى المعرفیة الفكریة االسالمیة عینتان على سلطة العرفان تأسیس -4-2-2

 % من مجموع العینات المختبرة .18من اصل أحد عشر عینة اي ما نسیتھ الالمعقول العقلي ),
جمعت خمسة عینات في تأسیس سلطاتھا الخطابیة المعرفیة التي تنتمي الى البنى المعرفیة الفكریة االسالمیة  -4-2-3

االولى كما اشرنا الى (الى المعقول الدیني في جملة  حیث ترتدعلى كل من سلطتي البیان والعرفان في آن واحد 
% من مجموع 45 , من اصل احد عشر عینة أي ما نسبتھ ) -العرفاني– نصوصھ) ,الثانیة الى (الالمعقول العقلي

 العینات المختبرة.
الفكریة االسالمیة التي تنتمي الى البنى المعرفیة أفتقرت العینات المختبرة الى سلطة البرھان المعرفیة  -2-4-   4

والذي یعتمد قوى  في الثقافة العربیة االسالمیة  خالل القرون الوسطى والتي  (ترتد الى المعقول العقلي) والتي سادت
االنسان المعرفیة الطبیعیة  من حس وتجربة ومحاكمة عقلیة , وحدھا دون غیرھا في اكتساب المعرفة في ھذا 

الذي  في مقابل عقل المخلوق القاصرص المطروحة في خطابات تلك العینات ویرجع ذلك الى قدسیة النصوالوجود.
 ,اضافة الى تعیینھ او تحدیده لمكان أشتغال النص دون سواه –زمانھ  –یراجع دوما تاریخ صالحیة المنتوج 

ا في حدود فالنصوص او الخطابات المطلقیة التي تقع خارج الزمان والمكان یفترض ان یتم مراجعة امكانیة أعتمادھ
 الخطابات االكادیمیة العلمیة . 

 
 االستنتاجات :

یة واضحة  للتأسیس المعرفي الخاص ببحوث طلبة الدراسات العلیا ( الماجستیر والدكتوراه) في خصوصوجود  -5-1
المقدس بالنص الدیني باألعتقاد مرتبطة بشكل واضح ,فالسلطات المعرفیة المعتمدة في خطاباتھا  مجال العمارة والدین

 .كاساس ألثبات فرضیات تلك البحوث
فان امكانیة تعمیم  المقدسة,  خطابات تلك البحوث الى المعقول الدیني في جملة نصوصھتداد ربالنظر الى أ -5-2

 االنتماء العقائدي للباحث. النتائج تكون محددة بحدود
السببیة  اھمیة مفھومي,یقود الى التقلیل من اعتماد التوجھات العرفانیة والكرامات في البحوث االكادیمیة  -5-3

فقط على ھذین  الكلي انحسار االعتماد مع, في مقابل مبدا التجویز ,وھو موضوع مثار جدل   العلمیة والحتمیة
 في التاسیس المعرفي.المفھومین 

 
 التوصیات :

المنجزة في مجال العلوم االنسانیة حیث جراء دراسات أو بحوث تحدد الفارق بین التاسیس المعرفي  في البحوث إ    
وف على اآللیات تنتمي ھندسة العمارة في جانب كبیر من تخصصاتھا ,والعلوم الطبیعیة او الھندسیة االخرى ,للوق

, والتي تظھر من خالل خطابات كل من ھذین المجالینفي المفترض أعتمادھا في التأسیس المعرفي و العلمي 
  ودالالتھا . المعرفیة

 
 :كما وردت في المتن مصادر البحث 

، مجلة أفاق عربیة ، بغداد ، السنة الثامنة  إشكالیة المصطلح النقدي ( الخطاب والنص )عبد هللا , د. إبراھیم ، [1].
 .  1993عشرة ,آذار , 

، بحث مقدم إلى مؤتمر األعالم األول ، جامعة بغداد ، كلیة  الخطاب اإلعالمي العراقيسمیسم , د . حمیدة ، [2].
 .2001اآلداب ، قسم األعالم ، 

( دراسة في األسس النظریة ) رسالة ماجستیر ،  تحلیل الخطاب في الدراسات اإلعالمیةجبار , صفاء صنكور ،  [3]
 .1996جامعة بغداد ، كلیة أال داب ، قسم األعالم ، 

) ، اطروحة دكتوراه ،  1998 – 1991(  الخطاب اإلعالمي وادارة األزمة السیاسیةي ، حمود , جلیل واد [4]
 .2000جامعة بغداد ، كلیة اآلداب ، قسم اإلعالم ، 

  .1989، استانبول ، دار الدعوة ،  معجم الوسیطمصطفى وأخرون , إبراھیم ، [5]
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 . 2000، بیروت ، دار المشرق ،  المنجد في اللغة العربیة المعاصرة [6]
 .1982، بیروت ، دار الطلیعة ،  الخطاب العربي المعاصرالجابري , د. دمحم عابد ، [7]

/  10/  25) ،  417، جریدة الصباح ، العدد (  الخطاب الثقافي .. النص والقاريءشاطي , ناصر عوید ، [8].
2004. 

 ، بیروت ، مركز دراسات الوحدة للعلوم االجتماعیة في الوطن العربيبحثنا عن ھویة جدیدة یسین , السید ,  [9] 
 . 1986العربیة ، 

 .1985، الدار البیضاء ، سوشیرسن ،  معجم المصطلحات األدبیة المعاصرةد. سعد ،  , علوش [10]
) ، الكویت ،  9، سلسلة عالم المعرفة ، العدد (  أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرةخرما , نایف ،  [11]

 .1978المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، 
 . 1978) ،  3، مجلة أقالم ، بغداد ، العدد (  التحلیل البنیوي للسردأحمد , سامیة , [12]
 . 1986) ،  5994، صحیفة الجمھوریة ، بغداد ، العدد (  نشوء الخطابالمطلبي, مالك ,  [13]

، ص  1991) ، 148، مجلة المستقبل العربي ، بیروت ، العدد (  الخطاب التاریخي العربيالجمیل , سیار,  [14] 
23. 

) ، السنة 7، مجلة المنار ، باریس ، العدد (  مالحظات نقدیة حول دراسة الخطاب السیاسيدمحم , د. عبد العلیم , [15]
 . 1985األولى ، 

/  111، مجلة السیاسة الدولیة ، القاھرة ،  مفھوم الحدود في الخطاب القومي العربيرشوان , ضیاء ،  [16]
1993 . 

  -: للمزید انظر المؤلفات التي درست فوكو
 . 979، القاھرة ، دار المعارف ،  البنیویة بین العلم والفلسفة عند میشیل فوكوعبد الوھاب جعفر ،  -أ
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