
   2016،.10العدد  A)،الجزء ) 43مجلة الهندسة والتكنولوجيا، المجلد

 

024 
https://doi.org/10.30684/etj.34.10A.8 

                     2412-0758/University of Technology-Iraq, Baghdad, Iraq 

This is an open access article under the CC BY 4.0 license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 
 

 

 The Role of Islamic Faith Systems In Formation of The Islamic 

Architecture 

  
 

Dr. Abdullah Saadoon Salman 

Department of Architecture /University of Technology /Baghdad. 

Emsil:abdullah.asadoon@yahoo.com 

Zahraa Ahmed Aljbury 

Department Of Architecture /University of Technology /Baghdad. 

Email:Za_almamar5@yahoo.com 

 

 

Received on: 20\3\2016       &        Accepted on: 26\6\2016  

 

 

ABSTRACT 

     The creeds contribute to the cultural integration of society, because it has the ability to direct 

human towards a particular goal. The creeds as a system contains a set of the thoughts and 

values that have an interdependent relationships by certainty. 

For the purpose of identifying the Islamic faith systems     have been extrapolated five 

Islamic philosophical schools, to get to the system used in the formation. The correlation in 

Islamic faith systems     represents by two circle. The first means how to get to know the true faith 

and the second means how to connect these faith to the people. The research problem is (find 

comprehensive framework for formation system of Islamic architecture like the formation of 

Islamic faith systems    in the philosophical schools). It was adopted Analysis and installation 

method between the system formation creed philosophically and the thrust of the Islamic faith 

on the one hand and between multiple vocabulary of architecture constitute about Islamic 

architecture in a series of studies on the other.  

It Has been reached that the formation of  the Islamic architecture starts from different 

Beginnings bounded by sharia (Quran and Sunnah) and outside the limit does not call it Islamic 

architecture .this process should be fine in two area: Arthroscopy and applied, and the link 

between them is the acknowledgment area, which accounted for architecture achieved by 

Ethical Function . The Human is the axis in all these formation process as it represents thought 

in theoretical side and is working in the practical side and represents a target in the region bond 

between them. 
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 ل العمارةنظم العقيدة االسالمية في تشك  دور 
 خالصةال

تساهم العقائد فً التكامل الحضاري للمجتمع ومنها العمارة ؛ الن لها القدرة على توجٌه  االنسهان تاتٌها نحهو 
فكهار ويهٌم تاع عايهاع مترا وه  ومتماسهك  تتلهف  هالٌقٌن قٌدة تتكهون مهن نمهام ٌممهل مجموعه   هدف معٌن .الع

د الُمعتقِههد  تلههع العقٌههدة. ولتههر  التعههرف علههى نمههم العقٌههدة االسههامٌ  تههم اسههتقرا  المههدار  ال لسهه ٌ  القل ههً عنهه
. ويد تم التولل الى نمام ٌوضه  االسامٌ  الخمس  )المشائٌ  والكامٌ  والعرفانٌ  واالشرايٌ  والحكم  المتعالٌ  (

نتاج مادي. تممل هتا الترا و  وجود حلقتهٌن . مملهع  فكر االنسان ولوال الى ٌن ٌ  الترا و  ٌن ملدر التشرٌع وآ
الحلق  االولى الجانب التنمٌري فً كٌ ٌ  الولول الى معرف  العقٌدة الحق  , ومملع الحلق  المانٌ  الجانب التو ٌقهً 

 فً كٌ ٌ  تولٌل هته العقٌدة الى النا . 

The
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نمهام تشهكل  هٌن ة فهً ال لسه ٌ  االسهامٌ  ووعلٌ  كان هدف ال حث هو اٌجاد الترا و  ٌن  نمام تشُكل العقٌد
عمارة اسامٌ  . للولول الى حل المشكل  ال حمٌ  المتممل   ـ) تكوٌن اوار شامل عهن تشهكل عمهارة اسهامٌ  علهى 
غرار تشكل نمام العقٌدة فً المدار  ال لس ٌ  (.ويد تم اعتماد منهج تحلٌلً تركٌ ً  ٌن نمام تشهكل العقٌهدة فلسه ٌا 

فحوى العقٌدة االسامٌ  من جه   و هٌن م هرداع معمارٌه  متعهددة حهول تشهكل عمهارة  ٌن من الحلقتٌن ووالمتكون 
 اسامٌ  فً مجموع  من الدراساع من جه  اخرى.

ويد تم التولل الى ان تشكل العمارة االسامٌ  ٌ د  من منولقاع مختل   تحدها الشرٌع  االسامٌ  )القران  
 ٌول  علٌ  عمارة اسهامٌ  وان كانهع للمسهلمٌن . وان ههته العملٌه  التشهكٌلٌ  تكهون فهً والسن ( وما خارج الحد ال

مجالٌن تنمٌري وتو ٌقً والرا و  ٌنهما هً منوق  االيرار التً مملع العمارة المحقق  للومٌ   االخايٌ  والمع هرة 
لمحهور المسهتمر فهً كهل ههته للخهروج  نتهاج ٌلهد  علٌه  العمهل اللهال .وان االنسهان ههو ا عن مستجداع العلر

العملٌ  التشكٌلٌ  حٌث ٌممل ال كر فً الجانب التنمٌري وٌممل العمل فً الجانب التو ٌقً وٌممل الهدف فً المنوق  
 الرا و   ٌنهما . 

 : العقٌدة , النمام , نمم العقٌدة االسامٌ  , المدرا  ال لس ٌ  , نمام تشكل العمارة.  الكلمات المرشدة
 

  المقدمة

لعقائد فً ارسا   نا  حضاري متكامل من خال يدرتها علهى تومٌهف المٌهل ال وهري لانسهان ت رز اهمٌ  ا
سهلوع ال هرد وعاياته   هاالخرٌن و ال ٌئه  التهً  فٌه  لتوجٌ  جمٌع ملادره نحو هدف معٌن , تسهتوٌع ان تسهتوعب

نها مرآة عاكس  لمقاف  المجتمع وحضهارت  , لعقائد وال لس اع الالعمارة من األمور التً تأمرع فً ا . وكانعتحٌو 
لمهها لههها مههن دور  ههارز فههً اكسههاب حضههارة مجتمههع مهها لهه   م وتٌهه  تع ههر عههن زمانهه  ومكانهه . فالعمههاراع القدٌمهه  
كال ا لٌ  والرومانٌ  وغٌرها , كانع انعكا  ل لس اع مجتمعاتها او سٌاساتها.وكتلع الحركاع المعمارٌ  المعالهرة 

 جً لتلهع الحركه  .امهرع ال لسه   فهًنمرٌ  نشأع من م د  فلس ً مّمل الُمعتنه  العقائهدي اواالٌهدولوكان لها م اهٌم 
 ورٌق  تشكل  من جه  اخرى.  النتاج المعماري من جه  وفً

انٌه  تهدعو الهى العمهل فالحق   الزمنٌ  لحرك  الحدام  كانع متزامن  مع ال لس   ال ارغماتٌه  وههً فلسه   عق
اره الورٌق  المملى العادة  نا  العهالم مهن جدٌهد , لهتلع نهادع عمهارة الحدامه   عمهارة ومٌ ٌه  ممممله  عت والتو ٌ   ا

 شههعارها الشهٌرلالشههكل ٌت ههع الومٌ هه  ل. مههم جهها ع فلسهه   الوايعٌهه  الجدٌههدة والعقانٌهه  الجدٌههدة كههرد فعههل للمههنهج 
ارٌخ وانتهاج عمهارة تخاوهب االنسهان وتع هر عهن العمهارة ههو العهودة الهى الته رغماتً , كان امر هته ال لس   فهًال ا

 .[1]انتمائ  الحضاري , من خال من  العقل دور فً محاكاة التقالٌد او است او الجدٌدة منها 
 عد تلع مهرع ال لس   الت كٌكٌ  من خال وروحاع جاع دارٌدا حٌث عملع فلس ت  على انتزاع كل نقوه  

امركز ( لتتاشى جمٌع معضاع الحقٌق  وااللل االول وٌ ت  المجال امام ارتكاز لل كر االنسانً لٌحل محلها )ال
التاوٌل وهتا ما كان واضحا فً العمارة الت كٌكٌ  . وان ههتا الت كٌهر ا هرز الكمٌهر مهن ال لسه اع  عهده ,منهها ال لسه   

ولهول الهى اال هداع الاموضوعٌ   التً ورحها شو نهاور وتعنً غٌاب  ي مهم  او واجب تي ومٌ   ن عٌه  . ولل
ال د من التحرر من الموضوعٌ  او تممٌل االشٌا  الحقٌقٌه  مهن خهال تكهوٌن اشهاراع جدٌهدة مممهل الحهد  ألن كهل 
ماهو حقٌقً ودائم هو ا عد عن العالم الماهري و تلع ستكون المعارف تاع يٌم  نس ٌ  وانتجع هتا ال لس   عمارة 

  عمههارة الٌههوم  أننهها غٌههر وامقههٌن مههن الحقٌقهه   عههد ان كانههع ما تهه  الوههً التههً ٌقههول عنههها اٌزنمههان الهه حع تعكهه
 . [2]وواضح  فً العلر الكاسٌكً 

ٌُ تَر   ها ان تعك  م د ها ال لس ً ؛ وعلٌ  كان هدف ال حث هو اٌجهاد التهرا و  وكتلع العمارة االسامٌ  
عمهارة اسهامٌ . للولهول الهى حهل المشهكل   1 ٌن  نمام تشُكل العقٌدة فً المدار  ال لس ٌ  االسامٌ  ونمام تشُكل

ال حمٌ  المتممله   هـ ) تكهوٌن اوهار شهامل عهن تشهكل عمهارة اسهامٌ  علهى غهرار تشهكل نمهام العقٌهدة فهً المهدار  
ال لس ٌ (. لتا تم استقرا  المدار  االسامٌ  الخمس  )المشائٌ  والكامٌ  والعرفانٌ  واالشرايٌ  والحكم  المتعالٌ  ( 

ولول الى نمام لتشُكل العقٌهدة االسهامٌ  . كمها تهم التوهر  الهى فحهوى االسهام  شهكل مقتضهب ومرّكهز لتر  ال
لتر  فهم مادة العقٌدة ومعرف  الٌ  الترا و .  ويد تم اعتماد منهج تحلٌلً تركٌ ً  ٌن نمام العقٌهدة والمتكهون مهن 

ٌهه  متعههددة حههول تشههكل عمههارة اسههامٌ  فههً الحلقتههٌن وفحههوى العقٌههدة االسههامٌ  مههن جههه  ؛ و ههٌن م ههرداع معمار
 مجموع  من الدراساع من جه  اخرى.

 المفاهيم الداللية والمصطلحية 
 العقيدة  -1

                                                 
ُل َتشَ  1 لُُ . كُّ ُرهُ , َتَممُّ  الملدر يامو  المعانً. \: إِْلَ اُسُ  ُلوَرًة. -اْلَمْنَمِر :َتْشِكٌُل اْلَمْنَمِر: َتَلوُّ

 والمقلود هنا فً ال حث التشُكل اي كٌ ٌ  تكون  من نقو  ال د  و مراحل تلوره .
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 رٌضهه   معنههى: م روضهه , وو ٌعهه   معنههى: كهههً علههى وزن فعٌلهه   معنههى م عولهه ,  :العقيدددة فددي الل ددة -
طط   عقودة, و لل كلم  العقٌدة ِمهن الَعْقهِد؛ وههو عقٌدًة  معنى م نّ  نا عقٌدة  معنى شً  معتَقد؛  ي: مو وع , فه الدرب

و لهل الَعْقهد نقهٌ  الحهل, مهم  .واليقين والجزم, والمرالُ , والَشدُّ طقوة  والتماس ك, واإلِحكاُم, والتومُُّ , واإلِطرام  
, وٌقهال: َعَقهده [3] استعمل فً جمٌع  نواع العقود فً ال ٌوعاع وغٌرها, مم استعمل فً التلمٌم واالعتقهاد الجهازم

ٌَُؤاِخهُتُكْم ِ َمها َعُقهْدُتُم  :ٌعقِده َعْقًدا, ومن  ُعْقهَدة الٌمهٌن والنكهاق؛ يهال تعهالى َمهاِنُكْم َولَِكهْن  ٌْ ٌَُؤاِخهُتُكُم ُهُ ِ هاللُْتِو فِهً  َ ﴿ اَل 
َماَن ﴾  ٌْ  [4] فهو عقٌدة -حّقًا  َم  اواً  سواٌ   كان - وكل ما عقد اإلِنسان  عليه قلطه جازًما طه[, 98المائدة: ]اأْلَ

التً تقدم تلهور مهن  المتراططةهي مجموعة االفكار او القواعد او المطأدئ او القيم فالعقٌدة   :اصطالحا -
والعقٌهدة , شأن  ان ٌكون راسخا فً الهن   وٌحلهل  سه    االنتمها  او االتلهاف  مضهمون تلهع التلهور

لهها معنٌهان: معنهى عهام ٌشهَمل كهل عقٌهدة, ومعنهى  -   العقٌهدةعلمها -الهواًحا؛  ي:  هٌن  ههل ههتا العلهم 
ٌَشمل العقٌدة اإلسامٌ  فقو  .خاص 

ضا على الر ي من دون العمل , وتول   ٌماال ٌق ل الشع فً نمر معتقده , ما ٌقلد    االعتقاد  فلسفيا : -

 [5]المعترف     ٌن انلار متهب واحد كالعقٌدة الماركسٌ  

 النظام  -2
ههههنِمم , َنْمًمهههها وِنماًمهههها , فهههههو نههههامم , والم عههههول َمْنمههههوم ونمههههٌم ,  )فعههههل(َنَممَ   فههههً اللتهههه - ٌَ  نَمههههَم 

  .َنَمَم األَشٌاَ  :  َلَُ ها وضُم  عضها إلى  ع  
. ماده نماُم األَمر : يِواُم  وعِ . الترتٌُب واالتِّسا   :النَِّماُم .ُنُمٌم , و  َْنِمَمٌ  , و  َنامٌُم  : الجمعو م )اسم( ِنما

ٌُههنَمُم فٌهه  اللؤلههؤ وغٌههُره  :النَِّمههاُم . الورٌقههُ   :النَِّمههاُم  علههى نمههام واحههد : علههى نهههج واحههد , عههادة واحههدة . الخههٌُو 
 .)يامو  المعانً مادة نمم(. 

هو الكٌهان المركهب والمهنمم الهتي ٌجمهع وٌهر و  هٌن االشهٌا  او االجهزا  التهً ٌعرف النمام الواحٌا:  -
 ا موحدا , وان  ٌممهل مجموعه  مت اعله  مهن الهنمم ال رعٌه  التهً تؤلهف  تكاملهها كٌانها تكون مجتمع  تركٌ

 منمما اك ر من االجزا  التً تكون منها .
( هو لت  او ما كان على نمام واحد فً كهل شهً , وفهً العلهوم ٌممهل جمله  مهن systemفلس ٌا :النمام ) -

وفههً ال لسهه   ٌممههل جملهه  افكههار متهه زرة  العنالههر ٌعتمههد  عضههها علههى  عهه   حٌههث تكههون كهها منممهها ,
( ههو وضهع االشهٌا  او االفكهار علهى لهورة مرت ه  orderومرت وه  ٌهدعم  عضهها  عضها . امها النمهام )

  . [6],وهً عملٌ  منهجٌ  

فكددار ومطددادئ عات عالقددات متراططددة مطرمددة جرايددي للعقيدددة كنظددام هددي مجموعددة  وعليدده يكددون التعريدد  اال
 وجزم. متماسكة طقوة ويقين 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر الطاحثان \( يوضح العقيدة كنظام 1) مخطط
 

 العقيدة والفلسفة االسالمية :
 وعمهل؛ إٌمهان وههو -له  وعلهى آ علٌه  وسهام  ه لهلواع - محمهدٍ  إلهى  وحهاه الهتي ه دٌهن ههو اإلسام

ههل واإلٌمههان ههل فروعهه , والعمههل ْن مهه تَ  وعنههها اإلسههام شههرائع علٌههها تقههوم التههً واأللههول العقٌههدة,  ٌممِّ  الشههرٌع  ٌممِّ
  الضهرورة م ع ما  كل االعتقاد هو والواحا التلدٌ , هو لت  واإلٌمان.والعقٌدة تع رعن اإلٌمان  التً وال روع

[7]. 
 

 النظام  العالقات القوانين العناصر 

 مجموعة
 افكار 

اليقين 
 والجزم

الترابط 
 والتماسك

  العقيدة كنظام
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 اعداد الطاحثان \يوضح العقيدة والشريعة   (2)مخطط
 

ويهد جها  فهً نههج خها  القهرآن, فههو مهرت و دائمها  مهع االٌمهان, ركزٌه  فهً  لعمل اللال  القٌم  المٌعت ر ا
ههو  اإلسهامُ  لً : ي  ها  حدٌ لم ٌنسُ  نس  ً  اإلسامَ   نَ نسُ أل ليال وال اً االسام ان ال اغ  عن اإلمام علً علٌ  السام 

واإليههرار هههو األدا  واألدا  هههو العمههل  هههو اإليههرار والتلههدٌ ُ  هههو التلههدٌ ُ  , والٌقههٌنُ هههو الٌقههٌنُ  والتسههلٌمُ  التسههلٌمُ 
 .[8]ل اللال 

لية ألي نظدام معرفدي اسدالمي.  ان هعه المراحل التي وصفها االمام علي عليه السالم تفيد في العملية التشك 
يكددون االنتقددال مددن الجاندد  الفكددري االيمدداني )التصددديا( الدد) الجاندد  العملددي )االداي( عددن طريددا نقطددة محوريددة 

اي اطلدا رار  التي ستمثل حصيلة الفكر ونقطة الشروع طالعمل . وان هعا النتاج النهدايي مدن علدك االداسماها االق
ن الوصددول الدد) عمددارة اسددالمية طمعندد) كونهددا عمددال صددالحا ل يتطلدد  الوصددول الدد) عليدده العمددل الصددالح . اي  

الد) علدك النمدوعج المسدم) طعمدل  قرارات من حصيلة فكرية تاطعة للعقيدة تمهد للمنهج التططيقي )االدايدي( لنصدل
 صالح مفيد في الدنيا واالخرة . 

 

 

 
 اعداد الطاحثان\( يوضح العمل الصالح في االسالم .المصدر حديث االمام علي )ع( 3مخطط )

 
 تناول ال كر االسامً موضوع العقٌدة والكشف عن حقائ  الموجوداع  مجالٌن:

عن هته الحقائ  ؟ وهو التي جرى فٌ  اختاف  ٌن الم كرٌن  االول : ما هو المنهج التي ٌوللنا للكشف
 االسامٌٌن فجعلع منهم خم  مدار  مشائٌٌن ومتكلمٌن وعرفا  واشرايٌٌن والحاب حكم  متعالٌ  .

ٌُمِ ع تلع الحقائ  لاخرٌن والنا  ال سوا  ؟ وهو ع ارة عن تجمٌع معوٌاع  المانً:  ما هو المنهج التي 
 ع علٌ  النق  واال رام . فً هتا المنهج تتكامل فٌ  العلوم وال لس اع وتتكون منها الحضاراع .الجهد ال شري فٌق

جمٌع المدار  على اختافها فً ال حث االول وهو ور  الولول الٌها لتكوٌن رؤٌ  كونٌ  فً  نّ وإ
هج المت ع الٌلال الحقائ  المسائل االساسٌ  اال انها تتواف  جمٌعها فً اسلوب الحوار العلمً المنوقً وهو المن

لاخرٌن .ان هتا االسلوب العقلً هو ن س  التي ٌعتمد من حٌث الهٌئ  واللورة القٌا  االرسوً ومن حٌث 
 .[9] المادة والمحتوى الٌقٌناع االرسوٌ  ) وهو القٌا  ال راهانً المنتج للنتٌج  الٌقٌنٌ  (

ل حلقددة فكريددة توضددح كيدد  يصددل الفليسددو  الدد) يعتطددر هددعين المجددالين طمثاطددة نظددام متكددون مددن حلقتددين 
الحقيقة   وحلقة عملية توضح كي  يقدوم الفيلسدو  طتوصديل تلدك العصدارة الفكريدة الد) الندا  . وهدعا ال يطتعدد 
كثيرا عن وص  االمام علي عليه السالم عن االسالم كما في اعاله   حيث يطد  االنسان اوال طالتصديا ليصل ال) 

 ها لي نتِج عمال صالحا .حصيلة فكرية يقر ط
 

 االًٚاٌ انعًم انصانح 

 انذٍٚ

 انششٚعح

)لٕاعذ انعًم 

 انصانح(

 انعمٛذج

)فكش ٚعمذ 

 انمهة عهّٛ(
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 اعداد الطاحثان \( يوضح مجالي الطحث في العقيدة االسالمية 4مخطط )
  -المدار  الفلسفية االسالمية :

, ممها جعهل منهها ن سهها الحقٌق ً المنهج ال لس ً للولول الى مرع ال لس   االسامٌ   تووراع واختافاع ف
   ويد كان هتا االختاف س ب فً توور كل مدرس   س ب المنامراع العلمٌه   هٌن ال اسه    وات قهع مدار  مختل

جمٌعها  أسلوب تولٌل الحقٌق  للمجتمع وهً االسلوب المنوقً االرسوً الٌقٌنً. وفٌما ٌلهً تعرٌهف مهوجز  كهل 
 مدرس .

 :  اوال: المدرسة المشايية
ٌونانٌه  الهى اللته  العر ٌه  و ,  عهد ترجمه  تلهع ال لسه   مهن التمتد جتورها الهى سهقراو وافاوهون وارسهو

ل ههـ 185 - 256 لول المدرس  المشائٌ  وكان فً ولٌعتهم فٌلسوف العرب ل ٌعقوب  ن اسحا  الكندي  رزع  ُ 
الهى اال ان دوره لم ٌتجاوز الشرق والت سٌر  النحو التي ٌجعلها موا ق  مع االفكار االساسٌ  فهً الهدٌن االسهامً . 

ان مهر علمٌن ك ٌرٌن فً تارٌخ ال لس   االسامٌ  ا و نلر ال ارا ً الملقب  ـ )المعلم المانً ( وا و علً  ن سهٌنا 
 الملقب  ـ ) الشٌخ الرئٌ (  ي رئٌ  المدرس  المشائٌ . 

النمهر فً هته المدرس  ٌعود الى حاكمٌ  المنهج العقلً على كٌانها فههً تكت هً  مجهرد  الطناي الفلسفي نَ إ
وال رهان لمعرف  الحقائ  لتلع هً لها مويف سل ً  اتجهاه االلهول التهً تعتمهد المكاشه   والشههود حٌهث لهم تهؤمن 

  نحو ٌجوز  نا  المسائل العلمٌ  علٌها ) على عك  المدرس  العرفانٌ  (.
ضهاٌا العقهل , الشرٌع  الحق  لادرة عن م هد  العقهل , اتن ٌسهتحٌل منايضهتها لقا نّ  سا  هته المدرس  ل إ

كما ٌستحٌل مخال   العقل لقضاٌا الشرٌع  الحق   ل تها لادرة عن م د  العقل ويٌمومت ل. وما ٌؤخهت النمهر علٌهها 
هو انها لم تستوع  نا  لرق فلس ً ٌكون يادرا على ام اع المعوٌاع الدٌنٌ  االساسٌ  من خهال القواعهد المنوقٌه  

لمتعلق   علم الن   ال لس ً وعلم المعاد والنش ع الوجودٌ  التً س قع عالمنا والموازٌن العقلٌ  ,  االخص ال حوث ا
المشهود .ور ما ٌعود ههتا االخ ها  الهى ان المقهوالع ال لسه ٌ  والقواعهد العقلٌه  التهً اسسهوها وافترضهوا معوٌاتهها 

ص . ومهن ا هرز اعت روها كنلوص سماوٌ  معلهوم  مهن الخوهأ ويضهاٌا عقلٌه  ضهرورٌ  ال تق هل النقهد والتمحهٌ
 .[10]االت اع ا ن سٌنا وال ارا ً والووسً وا ن الرشد وا ن  اج 

 
 اعداد الطاحثان \( منهج المدرسة المشايية.المصدر الحيدري1جدول )

 يا ل  لكل ت سٌر وتأوٌل وتو ٌ   معوٌاع الشرٌع  

 غنٌ  عن الت سٌر والنقد والتمحٌص  معوٌاع العقل 

 
 ة : ثانيا: المدرسة الكالمي

حد العلوم االسامٌ  التً نشأع وترعرعع ونضجع فهً احكهام احضهان ال كهر االسهامً ٌ ٌد علم الكام  
 االلٌل . ان الدٌن االسامً ٌتألف من مام  ايسام :

 علم العقائد )الول الدٌن( : وهً المسائل التً ٌجب على ال رد ان ٌؤمن  ها وتسمى ل علم الكام ل. -ٔ
مههرت و  مهها ٌن تههً ان ٌكههون علٌهه  ال ههرد فههً لهه ات  المعنوٌهه  والروحٌهه  مههن ي ٌههل العدالهه   يسههم االخهها  :-ٕ

 والتقوى والشجاع  والوفا  واالمان  و نحوها وٌسمى )علم االخا (.
يسم االحكام او فروع الهدٌن : وتهرت و  سهلوع وافعهال ال هرد وعايته   ر ه  وارت اوه  مهع مجتمعه  وافهراد  -ٖ

 لم ال ق (.عائلت  ومسمى  ـ )ع
وضائف علم الكام هً  ت ٌهٌن الهول الهدٌن وتمٌٌزهها عهن غٌرهها مهن التعهالٌم االسهامٌ  , وام اتهها  االدله  

 النقلٌ  , و الدفاع عنها ومواجه  ما ٌحوم حولها من الش هاع والشكوع .

 انًجال االٔل 

كٛف ٚصم انٗ انعمٛذج 

 انحمح

 انًجال انثاَٙ 

كٛف ٕٚصم ذهك انعمٛذج 

 انٗ انُاس

 ٚح انحهمح انفكش

 انرصذٚك  
 انحهمح انرطثٛمح

 االداء

 العقيدة 

 االقرار 
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كانهع تعتمهد ) ان هته المدرس  كانع ورٌقتها فً الولهول الهى المسهائل الكونٌه  ههً الكتهاب والسهن  و هتلع 
االتجاه النقلً ( فً المجهال االول مهن ال حهث وتسهتخدم )االتجهاه العقلهً ( فهً لهدد ام هاع ههته المعهارف لاخهرٌن 

 )المجال المانً( .
و نقد لها . مهع ان كمٌهر قلٌ   نحو ٌرف   ي ت سٌر او شرق  فاس   هته المدرس  تعاملوا مع المواهر الن نّ إ

من ال ٌتنً من الح  شٌئا خال  فً مواد ال حث عن االلول الما ته  التهً لهٌ  المهن منها هو على نحو المن وال
فٌها حج  .عندما لم تستوع هته المدرس  ان تو   الم ادئ العقلٌ  الٌقٌنٌ  الم اع  ع  مها ههً  لهدده إلتجهأع فهً 

 . [11]وا ن ا ً حدٌد الجاحم والتزالً   ع  االحٌان الى القواعد الجدلٌ  . من ا رز ات اع هته المدرس  :
 

 اعداد الطاحثان \( منهج المدرسة الكالمية.المصدر الحيدري2جدول )

 ما ت  ال تق ل النق   معوٌاع الشرٌع  

 غٌر ما ت  واحٌانا التجأوا الى الجدل الم اع  ع  المعتقداع  معوٌاع العقل 

  
 ثالثا: المدرسة العرفانية :
ن ت حهث او تعوهً ت سهٌرا كهاما عهن الوجهود االنسهانٌ  التهً تحهاول  ع المعرفه  العرفان وهو فرع مهن فهرو

ونمام  وتجلٌات  ومرات   والمحاور االساسٌ  فً عالم الوجود وهً  لهل ولاالنسانل ولالعهالم ل. والعرفهان ٌسهتند 
الوجهود علهى ورٌ  الولول لمعرف  حقائ   نّ لى المكاش   والشهود فمن وجهتهم  فً تأسٌ  هته الرؤٌ  الكونٌ  ع

 ماهً علٌ  ال تكون اال من خال تل ٌ  القلب وتزكٌت   واسو  الرٌاضاع المعنوٌ  التً ايرها الشارع المقد . 
اعلم ان االمور كلها تنقسهم الهى يسهمٌن :رسهمً اكتسها ً, وارمهً [ٌقول السٌد حٌدر املً فً جامع االسرار 
نسانً على التدرٌج مع نلب يوي وتعب شهدٌد فهً مهدة ووٌله  . الهً . فالعلم الرسمً االكتسا ً ٌكون  التعلٌم اال

والعلم االرمً االلهً ٌكون تحلٌل   التعلٌم الر انً  التدرٌج وغٌر التدرٌج مع روق وراح  فً مهدة ٌسهٌرة . وكهل 
ن المهانً ٌ ٌد  دون االول والعلم االول الٌ ٌد  دو – ي العلم االرمً –وحد منهما ٌحلل  دون االخر . ولكن المانً 

والٌهما اشار الن ً لللى ه علٌ  وال ل  قول  ل العلم علمان ,علم اللسان وهو حج  ه على ا ن ادم , وعلهم القلهب 
هههو العلههم النههافعل وكههتلع امٌههر المههؤمنٌن علٌهه  السههام فههً يولهه  لالعلههم علمههان مو ههوع ومسههموع, وال ٌن ههع  وتلههع

 . ]المسموع اتا لم ٌكن مو وع ل
ج السا ق  انها تدرع العالم وخالق  عن ورٌ  الم اهٌم التً ٌحلل علٌها  شكل لهورة منقوشه  فهً فً المناه

الن   . اما العارف فهو ٌسعى الى مشاهدة جمال الح  وشهود حقائ  ههتا العهالم علهى مها ههً علٌه  ولهٌ  لهورة 
التهنٌ  و ٌن من ٌعرفها من خهال هته االشٌا  . فال ر  ك ٌر جدا  ٌن من ٌعرف النار من خال الم هوم واللورة 

 االحسا   حرارتها.
 

 اعداد الطاحثان \( يوضح المقارنة طين المدار  العقلية والعرفانية .المصدر الحيدري3جدول )

 المدرس  العرفانٌ   المدار  العقلٌ  المدرس  ال لس ٌ  

 الشهود والمكاش    م اهٌم وور  عقلٌ   ور  الولول 

 الحقائ  على ما هً علٌ   حقائ  لورة لل النتٌج  

 الن   تشعر  الن   والومأنٌن   الن   ال تسكن وال تسترٌ   الن   

 
استعانوا  المنهج العقلهً فهً سه ٌل فقد واما فً المجال المانً وهو ام اع تلع الحقائ  والمكاش اع لاخرٌن , 

ال دلٌل يوعهً ٌؤٌهدها او ٌم تهها فها تكهن حجه  علهى هتا الهدف واال ل قع تلع المكاش اع فً دائرة االدعا اع التً 
 غٌره . 

ههل ه انمها وجهدوا ههته المعهانً شرق فلوص الحكهم للشهٌخ االك هر :ل إن  وٌقول الشٌخ محمود القٌلري ل
 الكشف والٌقٌن ال  المن والتخمٌن . ومما تكهر فٌه  ممها ٌشه   الهدلٌل وال رههان انمها جٌهال  ه  دلهٌا للمسهتعدٌن مهن 

 ان ..لاالخو
كمٌهرا مهن المكاشه اع العرفانٌه  غٌهر يا له  لل ٌهان مهن خهال  نّ فً هتا المجال هو   فان التي ٌواجه  العارف

الع اراع واالل ام فتقع الم اري   ٌن المجال االول من ال حث والمجال المانً فٌقول الو و ائً فً هتا المجالل انهم 
لد من  ون ام  اعمى , فٌحهاول ان ٌهدرع المعهانً المرت وه   ال الهرة كالتٌن ٌرٌدون  ٌان االلوان المختل   للتي و

 من خال يوة السامع ل .
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ومن ات اع هته المدرس  : الُجنٌد ال تدادي ,ا هن فهار  الملهري ,  اٌزٌهد ال سهوامً , والكمٌهر وٌعهد الشهٌخ 
ا لهه  موضههوع ومسههائل االك ههر محههً الههدٌن ا ههن العر ههً علههى ر   مدرسهه  العرفههان الههتي اسههتواع ان ٌجعلهه  علمهه

 .[12] وم ادئ
 

 اعداد الطاحثان \(منهج المدرسة العرفانية.المصدر الحيدري4جدول )

اختوا منها الرٌاضاع الروحٌ  ولكن لٌ  لها مكان فً منهجهم للولول الى  معوٌاع الشرٌع  
 الح  فهو ٌعتمد المكاش   

لهههً فههً مجههال ال حههث االول العلههم الكسهه ً غٌههر ضههروري والمهههم العلههم اال معوٌاع العقل 
 ولكنهم التجأوا الٌ  فً المجال المانً 

 
 :  راطعا: المدرسة االشراقية

الويع التي كهان فٌه  ال ٌلسهوف ٌعد شٌخ االشرا  السهرودي زعٌما لهته المدرس  فً العلر االسامً . ف ً 
التهً فً الهدفاع عهن المدرسه  المشهائٌ  دلسً ا ن الرشد مشتتا فً المترب االسامً  كتاب لتهافع التهافع ل األن

لولها  لنقد هّز اسسها وم انٌها من ي هل التزالهً فهً كتا ه  لتهافهع ال اسه  ل كانهع تعرضع جمل  من يواعدها و 
سسهها السههرودي فهً كتا ه  الهرئٌ  ل حكمه  تور تكون مدرس  فلس ٌ  اخرى وضع  هناع فً المشر  االسامً  

 االشرا ل . 
سهه  ادى الههى انعوافهه  اساسههٌ  فههً تههارٌخ ال كههر االسههامً  عههد ان كانههع الحكمهه  المشههائٌ  مهههور هههته المدر

 مسٌورة ومهٌمن  على االجوا  ال كرٌ  لقرون عدٌدة ادى  ها الى الجمود .
ان منولقهههاع الحكمههه  االشهههرايٌ  مختل ههه  عهههن منولقهههاع الحكمههه  المشهههائٌ  وان كانهههع االشهههرايٌ  تهههدعو الهههى 

الحكم  االشهرايٌ  ال تخهالف ال لسه   المشهائٌ  فهً اعوها  العقهل واالسهتدالل ال راههانً مويعه   االستدالل العقلً .ان
الخاص    , لكن ال تكت هً  العقهل وحهده فهً ادراع حقهائ  االشهٌا . فالعقهل والكشهف كهل واحهد منهمها ٌعهٌن االخهر 

فههً نقوتههٌن علههى الههرغم مههن  للولههول الههى الحقههائ  ومعرفتههها . امهها اخههتاف المدرسهه  االشههرايٌ  عههن العرفانٌهه 
 اشتراكهما فً المكاش   عن ورٌ  لقل القلب وتل ٌت  وتهتٌب الن  : 

االولى : المنهج العرفانً ٌرف  االستدالل العقلً رفضها ياوعها وانه  الجهدوى منه  وال وائهل لكهن المدرسه  
عان   الكشف والمشاهدة. فتعهد ال لسه   االشرايٌ  تق ل  االستدالل العقلً الم نً على مقدماع  رهانٌ  ٌقٌنٌ  مع االست

 االشرايٌ  استداللٌ  سلوكٌ  ترٌد االتلال  الحقٌق  م اشرة المن خال الم اهٌم واللور التهنٌ  فقو.
المانٌ : ان الهدف التي ٌ تتٌ  العارف هو مشاهدة الحقائ  على ماهً علٌ  .وال ٌرى ال ههم واالدراع العلمهً 

  خاف االشرايً التي ٌرٌد ادراع الحقٌق  وفهمها . كماال لانسان –الحلولً  –
ومههن االلههول االساسههٌ  التههً اعتمتههدها المدرسهه  االشههرايٌ  فههً الولههول الههى رؤٌهه  كونٌهه  عههن الوجههود 
ونمام  هو تأكٌدها وحمها على لزوم التمسع  الكتاب والسن  وعدم تحوٌمهها وتجاوزهها . وٌقهول السههرودي ل كهل 

ن مجمههل  ههث وتشههعب الرفههث...لوفً الخالهه  فهه د الكتههاب والسههن  فهههً مههن ت ههارٌع العدعههوى لههم تشهههد  ههها شههواه
مهواهر المشاهدة والمكاشه  , والعقهل واالسهتدالل, وااللول والم انً االساسٌ  التً تنول  منها هته المدرس  هً :

  .[13] . وهً تؤدي الى معرف  حقٌق  االشٌا  على ماهً علٌ  وفهمهاالكتاب والسن  
 

 اعداد الطاحثان\(منهج المدرسة االشراقية.المصدر الحيدري5ل )جدو

  ال ٌجب تخوٌها وتجاوزها  معوٌاع الشرٌع  

 ال د من مقدماع  رهانٌ  لكن لٌسع وحدها فتحتاج الى المكاش    معوٌاع العقل 

 
 : خامسا: مدرسة الحكمة المتعالية

لعلمٌهه   ههـ للههدر المتههألهٌن ل المتههوفً سههن  وضههع اسسههها لههدر الههدٌن الشههٌرازي المعههروف فههً االوسههاو ا
هـ . نهضع هته المدرس  للكشف عن حقٌق  المعارف التً جا   ها االسهام فهً الرؤٌه  الكونٌه  التهً تهرت و ٓ٘ٓٔ

 ههـ لهل و لاالنسههانل و لالعههالمل  شههكل اسههتواعع فٌهه  التوفٌهه   ههٌن المههدار  االر عهه  السهها ق  وحاولههع ان تجعههل 
 يائم  على اسا  التوفٌ  ما  ٌن العقل والكشف والشرع. اال حاث ال لس ٌ  

كمها  –وال المشهاهدة والمكاشه   فقهو  –كما فً المشائٌٌن  -وان منهج  لم ٌكن هو االستدالل العقلً المح  
 –كمها فهً المتكلمهٌن  –ولهٌ  ههو االنوها  مهن مهواهر الشهرٌع  منعهزال عهن ال رههان والعرفهان  –فً العرفانٌ  

 . [14]وانما اعتمد منهج  العرفان وال رهان والقرآن جن ا الى جنب
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 اعداد الطاحثان\( منهج مدرسة الحكمة المتعالية.المصدر الحيدري6جدول )

 اسا  االنوا   ال كر   معوٌاع الشرٌع  

 ال  د من  ل هم الحقٌق   معوٌاع العقل 

 ال د منها لمعرف  الحقٌق   المكاش   

 
  الخالصة:

حهول الرؤٌه  الكونٌه  مما س   ٌمكن تلخٌص مناهج وملادر ال كر فً مدار  ال كر االسامً لتكوٌن عقائهدهم 
 :  هتا الجدول

 
 اعداد الطاحثان \(يوضح مناهج ومصادر الفكر في المدار  الفلسفية االسالمية 7جدول )

المههدرا  
 ال لس ٌ 

نً )شرق المجال الما المجال االول ) التولل الى العقٌدة (
 العقائد او تولٌلها(

نتٌج  ال حث عن 
 الحقٌق  )المعرف (

المنهج 
 العقلً

 الشرٌع 
)الكتاب 
 والسن (

المكاش   
 والشهود

المنهج 
 العقلً

المنهج 
 الجدلً

 لورة الحقٌق          المشائٌ  

 لورة الحقٌق           الكامٌ  

الحقٌق  على ماهً         العرفانٌ  
 علٌ  

الحقٌق  على ماهً           االشرا  
 علٌ  وفهمها 

الحكمههههههه  
 المتعالٌ  

           فهههههههههههم الحقٌقهههههههههه
ومعرفتها علهى مها 

 هً علٌ  

 
 

ناحم ان منولقاع ال حث فً المدار  الخمسه  كانهع مختل ه  )المهنهج العقلهً, والقهران والسهن , والمكاشه   ( 
االسامٌ  هً الحد ال الل الهتي ال ٌجهب تجهاوزه  وان جمعتها الحقٌق  الواحدة والشرٌع  الواحدة .و كانع الشرٌع 

فً العملٌ  ال كرٌ  لتلع المنولقاع . وعلٌ  ٌت هٌن ان ال حهث فهً عمهارة ممالٌه  ضهمن العمهارة االسهامٌ  ٌكهون فهً 
حلقتٌن االولى كٌف تكون علٌ  هته العمارة والمانٌه  كٌهف ٌهتم تو ٌقهها وتحوٌلهها الهى وايهع مهادي . اشهتملع الحلقه  

لى على نمام ٌحمل مجموع  من العنالر ستممل منولقاع ال حث عن عمارة نموتجٌ  . ما ٌتهٌ  للمعمهاري ان االو
المعمهاري حهول  2ٌنول  من ما انول     ال اس   العقائدٌن وهو المنو  او الشرٌع  او المكاش   والمتممله    راسه 

نمههام ٌحمههل المههنهج العقلههً وكههل وسههائل المعرفهه   وايعهه ؛على ان ال ٌتجههاوز حههدود الشههرٌع . وتشههمل الحلقهه  المانٌهه 
العقلٌ  والعلمٌ  لتحوٌل تلهع العلهارة ال كرٌه  لعمهارة نموتجٌه  الهى وايهع مادي,واٌضها ٌحهد ههته العملٌه  التو ٌقٌه  
حدود الشرٌع  االسامٌ  . وهنا تتمافر جمٌع المعارف واالختلالاع التً لها ٌد فهً  نها  العمهارة وعلهى ر سهها 

 ي .  المعمار
 

 : سات الساطقةدراال

                                                 
2
لكل مؤمن جزء يسير من المكاشففة ففي مجفاات الحيفاة اسفما  المكاشفة من خصوصيات البحث في العقائد وهي علم الهي ولكن  ن  إ  

ٔعهىٗ انىش ى يىٍ اٌ انذساصىاخ  ."هللا بنفور ينظفر فإنفو المفؤمن  فراسفة اتقفوا: "رسول هللا صفل  هللا عليفو والفو بالفراسفة كمفا ففي الحفديث 

ٕ احىذٖ ذٕلٓىاخ انرىٙ ٚرثعٓىا انًعًىاس٘ فىٙ ْى Approach Intuitionalانًعًاسٚح حىٕل انعًهٛىح انرصىًًٛٛح ذىزكش اٌ انرٕلىّ انحذصىٙ 

انرصًٛى , ْٔزا انرٕلّ ٚشٛش انٗ اعرًاد انحذس ٔانرجشتح انشخصٛح فٙ ذكٍٕٚ انُرالاخ انًعًاسٚح ٔانًمصىٕد فٛٓىا ْىٙ انعًهٛىاخ انخاسلىح 

. ايا انفشاصح فٙ َظى (Black boxعٍ صٛطشج انٕعٙ ذجش٘ فٙ رٍْ انًصًى ال ًٚكٍ ذفضٛشْا نزنك اطهك= =عهٛٓا تانصُذٔق االصٕد ) 

انعمٛذج ٔاٌ اشرًهد عهٗ لزء يٍ انحذس ٔانرجشتح انشخصٛح فٙ يعشفح يا ٚذٔس حٕنّ أ فٙ الشاء عًم يعٍٛ اال آَا اكثش يٍ رنك الَٓا 

ًعّ أ تًىا ٚفكىش ذرضًٍ يعشفح انحمٛمح ال صٕسذٓا يٍ خالل عهى انٓٙ ٚثثد فٙ انُفش تٛمٍٛ  صٕاء كاَد ذهك انحمٛمح يرعهمح تًا ٚشاِ أ ٚض

 فّٛ تمهثّ نهمٛاو تّ .
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توض  هته ال قرة تلوراع حول تشكل العمارة االسامٌ  ؛ لتر   نا  نمهام جهامع لههتا التلهوراع ُمتهأمر  هنمم 
 العقٌدة االسامٌ  .

 : 1896طروحات اطراهيم : المنظور االسالمي للنظرية المعمارية . -1
دعههى سههامٌ  ومويههع االنسههان مههن تلههع العمههارة. شههارع هههته الدراسهه  الههى الما ههع والمتتٌههر فههً العمههارة اال 

الدكتور ع د ال ايً ا راهٌم الى تحرٌر العمارة االسامٌ  من القٌود الشكلٌ  وان ماهٌتها ههً ياعهدة فكرٌه  ال تتتٌهر 
.  تكلم فً هتا الجانب حول وجود لمضمونل  ما ع , ولشكل ل متتٌهر فهً العمهارة االسهامٌ مع الزمان والمكان. 

و تلع ستكون شمولٌ  , نمرٌ  المعمارٌ  االسامٌ   ٌكون ملدرها القران والسن  وهما منهج لكل المسلمٌن ال وان
  ُتنتج عمارة تاع خلائص مختل   ت عا لل ٌئ  والقٌم الترامٌ  .  تتسم  مضامٌن وم اهٌم اجتماعٌ  ما ت 

سههامً هههو االنسههان , معت ههرا مامٌهه  واعت ههر ان محههور النمرٌهه  المعمارٌهه  االسههامٌ  والنتههاج المعمههاري اال
هههً ناتجهه  مههن ارت اوههاع العمههارة  االنسههان. فالمن عهه  فههً العمههارة هههً الجمههال(  –المتانهه   –فتروفٌههو  ) المن عهه  

مقدار مها تسهده مهن احتٌاجهاع انسهانٌ  , والمتانه  تعتمهد علهى يهدرة االنسهان علهى اللهنع والعمهل, والجمهال مهرت و 
  .[15] نسانٌ  الم اهٌم الدٌنٌ  اال

نالحظ ورود لطعض عناصر النظام في العقيدة   وهدي مصددر التنظيدر المثمثدل طدالقر ن والسدنة وان الشدكل 
المت ير مقاطل المضمون الثاطت دليل وجود منطلقات مختلفة مقاطل حدود للنظام . وان االنسان له موقع فدي نظدام 

 م العمارة حيث يمثل الراطط المحوري طين مكونات النظا
 
 :2002طروحات العكام : الخطا  المعماري ال رطي والخطا  المعماري العرطي االسالمي  -2

ال نها  ال كهري ولهٌتت  ٌه    منها المرجهع ال كهري للعمهارة وآل ٌنع هته الدراس  مجموع  من الم اهٌم ال كرٌ
 ههٌن الخوههاب المعمههاري  كههرم العكههام دراسهه  مقارنهه  اجههرى الههدكتور التع ٌههر عههن هههتا ال كههر . حٌههث  وكههتلع ادواع

هههو فضهها  م ههاهٌمً فكههري تو خلههائص ل ن الخوههاب المعمههاري  الخوههاب العر ههً االسههامً, معتمههدا التر ههً و
 . ممٌزةل ا عاد دٌنٌ  واجتماعٌ  وتارٌخٌ يائم على اس  معرفٌ  وجوهرٌ  

كهان مرجهع الخوهاب وان هتا الت اٌن ناشال من اختاف مرجعٌ  الخواب المعماري لكل من المقافتٌن , حٌث 
المعماري التر ً هو ال لس   ال ردٌ  الداعٌه  الهى اسهتقالٌ  العمهارة . وكانهع مرجعٌه  الخوهاب المعمهاري العر هً 

 االسامً هً ال كر الدٌنً والمرجعٌ  العقائدٌ  والتشرٌعٌ  . 
التهً او القهٌم الترامٌه  كما اشار العكام الى ان آلٌ  ال نها  ال كهري فهً الخوهاب العر هً االسهامً ؛ ههو اسهتن 

التهً تممهل االٌمهان  هالقران والسهن  وفكهر  روق القهانونتممهل خاله  تجهارب سها ق  و عهراف متوارمه , واسهتن او 
انتهزاع م هادئ واضهح  ل نها  وتوجٌه  ال كهر المعمهاري  االئم  والمجتهدٌن فً تحدٌد المضمون,  شهكل ٌههدف الهى 

ٌتخت الخواب لهٌت  االلتهزام  هالوعم والتههتٌب فهً ت سهٌره لههدف العمهارة  . فتال ا ما أرسا  يواعد لعمارة محلٌ  
وجوهرههها مههن منمههور اسههامً ؛ وهههو العمههل علههى الههاق ال ٌئهه  العمرانٌهه  كونههها جههز  ال ٌتجههز  مههن المشههروع 

تجعهل والتً  (conceptual thought)الحضاري العر ً االسامً. كما ان ادواة التع ٌر تمملع  الم اهٌم ال كرٌ  
المشاهد منتس اً  للحدث متوائم مع ستراتٌجٌ  الوحهدة ,علهى عكه  الخوهاب التر هً الهتي ٌسهتخدم اللهور المسهندة 

(concrete images). 
تنههوع الخوههاب المعمههاري العر ههً االسههامً  ههٌن توجهه  تههأملً وتوجهه  انجههازي ؛ حٌههث ٌممههل الخوههاب التههأملً 

 اهٌمٌ  التً ٌمكن اسهتتالها فهً  نها  فكهر معمهاري عر هً اسهامً ٌركهز خوا ا نقدٌا تحلٌلٌا للتعا ٌر ال لس ٌ  والم
على الدالل  الروحٌ  والمعنوٌ  ومحدودٌ  التلهور المهادي .امها النهوع المهانً االنجهازي ٌركهز علهى تحدٌهد االلٌهاع 

تعقٌهداع الوجهود  المولدة لل ٌئ  العمرانٌ  وٌسعى الى تحلٌل الوايع مسلما  قلهور العقهل االنسهانً فهً االحاوه   كهل
 . 3ال ٌئً

وان وجههه  نمههر الخوههاب العر ههً االسههامً نحههو الجمههال ٌتحههدد  حههدود المن عهه  واالسههتعمال . والجمههال هههو 
 . [16]احسا  تأملً  الكون مؤكدا ال لس   االسامٌ  المتممل   سرمدٌ  ه وفنا  الكائناع

ن ان المرجعيددة فددي العمددارة االسددالمية هددي نالحددظ هنددا ظهورعناصددر النظددام طشددكل مضددامين فكريددة   فقددد طددي
يمثل منطلا يمكن االستنطاط منه نفسه الوقت هدين كقانون يمثل الحدود وفي القر ن والسنة وفكر االيمة والمجتم

طاالظافددة الدد) منطلددا القدديم التراثيددة . كمددا نالحددظ تعدددد المنطلقددات اد  الدد) تعدددد النتددايج فطعضددها تددأملي واالخددر 
ن العنصر الراطط طين المنطلقات وادوات التعطير )المفاهيم الفكرية( تجسدت طططيعة االليدة المتطعدة انجازي . كما ا

 في الطناي الفكري وهي عملية االستنطاط. 
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 ًٚكٍ يشالعح انًصذس نغشض انرزٔد تانًماسَح يع انخطاب انغشتٙ   
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خال ال عل االخايً . حٌهث اوضحع هته الدراس  اهمٌ  الومٌ   االخايٌ  فً العمارة وكٌ ٌ  تجسٌدها من 

اشار الدكتور المعموري الى درو ال عل االخايً فهً تكامهل الوجهود االنسهانً , وٌشهترو فهً ان ٌكهون ههتا ال عهل 
اختٌارٌها  كامههل وعههً االنسههان وحرٌته  وغٌههر مضههور الههى تلهع لكههً ٌولهه  علٌهه  فعها اخايٌهها , و ن ٌكههون ال عههل 

الهدافع ههو الحه  االخايهً وتهارة  ل عل االخايً تهارة عله  غائٌه  عنهدما ٌكهونموا قاً للومٌ   والواجب , وٌعت ر ا
. وارته و ال عهل االخايهً كومٌ ه  خرى ٌعت ره عل  فاعل  عندما ٌكون الهدف من ال عل هو االخر ال ال اعل ن س  ا
 خايٌ  فً العمارة. 

ٌوه  التهر  الهتي  وجهد مهن ( لههً  ن ٌهؤدي  ي عنلهر ضهمن محEthical Functionالومٌ   األخايٌ  )
 جل  من دون إفراو  و ت رٌو ومقدار االضاف  القٌمٌ  التً ٌ مهها  اتجهاه ههتا المحهٌو ل. وتكمهن  الومٌ ه  األخايٌه  

سههتٌعاب كههل المسههتجداع والمسههتحدماع ال كرٌهه    روق المجتمههع لٌسههكن وٌقههٌم, وهههً اللعمههارة مههن خههال تأسههٌ
تجسٌدها فً  نى فٌزٌاوٌ  مهن خهال ال عهل األخايهًل,  ت هرز اهمٌتهها فهً تقوٌه  واإلجتماعٌ  والمقافٌ  والعقائدٌ  و

الحههوار والتوالههل االخايههً لتحقٌهه  الههروق المجتمعٌهه  مههن خههال سههد االحتٌاجههاع االساسههٌ  لانسههان مههن الشههعور 
لتركٌههز علههى  السههكنى واالسههتقرار والخلولههٌ  والهوٌهه  الههى المعههانً المرت وهه   الحاجههاع الن سههٌ  والمكههان , وا

القلههدٌ  فههً النتاجههاع المعمارٌهه  مههن حٌههث النٌهه  والهههدف مههن انشهها ها ودورههها ضههمن المحههٌو والسههٌا  ,وتوجٌهه  
الخواب المعماري؛ كألٌه  توالهل تسهتخدم اسهلوب التعامهل مهع العنالهر المعمارٌه  كقهٌم اخايٌه  مهن حٌهث الهٌئه  

 .  [17]ل نا  الخارجٌ  والت الٌل الداخلٌ  الومٌ   االدائٌ  لمواد ا
هددعه الدراسددة نهايددة الجاندد  التنظيددري وشددروع الجاندد  التططيقددي مددن النظددام فهددي تمثددل المنطقددة  نالحددظ  نب 

الفاصلة والراططة طين الحلقتين التنظرية والتططيقة . انته) الجان  التنظيدري مدن النظدام طتوضديح ال درض الدعي 
ت في: سد االحتياجات االنسدانية  وقصددية النتداج   وتوجيده اوجدت منه العمارة وهي وظيفتها االخالقية   وتمثل

الخطا  المعماري   واسلو  التعامل مع العناصر المعمارية   وادايية مواد الطناي. وتعتطر طدايدة شدروع التططيدا 
 في النظام من خالل الفعل االخالقي العي سيجسدها فيزياويا في النتاجات .
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ٌّن  اشارع هته الدراس  الً ارت هاو العمهارة  هاالخا  كقهٌم مجتمعٌه  وههً الجهز  الما هع فهً العمهارة . فقهد  ٌه
الههدكتور المشههاري ان العمههارة وال ههن االسههامً م نههً علههى فكههرة ال علههى المنههتج ن سهه  وهههته ال كههرة تممههل مكههارم 

 علٌ  وال  لانما  عمع ألتمم مكارم االخا ل. فاالخا  هً جهز  االخا  التً اشار الٌها الرسول االكرم للى ه
معنوي ٌتشكل   و  وهدو  وٌتتلتل فً الجز  المادي وٌو ع   وا ع . وانتقد ما ٌدعو الٌ  اله ع  مهن العهودة الهى 

مرانٌهه  ؛ االشههكال المعمارٌهه  المجههردة كال نهها  الوسههوً النههها نتههائج ولههٌ  غاٌههاع . فمتههى مهها تتٌههرع المعوٌههاع الع
 تتٌرع النتائج )االشكال ( وت قى التاٌ  ما ت  )االخا (.

مشكل  عمارتنها المعالهرة ههً االنحرافهاع االخايٌه  التهً ال ت نهى علهى القهٌم المجتمعٌه  وانمها  وٌشٌر الى  نّ 
ا تلهم  جوانهب ن ل نها  عمهارة اسهامٌ  علٌههالخر .  وٌوضه    هاُ نٌع على يٌم فردٌ  تتسم  االنانٌ  وعدم االكتراث 

مام  وهً الولاٌا العمرانٌ  الم اشرة كه داب الورٌه  وغٌرهها التهً تكهون الخوهوو العامه  , والجانهب المهانً ههو 
المالث واألخٌر هو لعمارة مكهارم  االخت  نمر االعت ار توور مؤسساع الدول  واستحداث ومائف جدٌدة .والجانب

العمٌقهه  فهههً عمههارة مرت وهه   أسههلوب االسههتخدام الههتي ٌع ههر عههن  األخهها ل التههً تلههنع المعههانً الرمزٌهه  القٌمٌهه 
 . [18] النا   مختلف مرجعٌاتهم األخايٌ  عمل منتج المادي التي ٌمكن  ن ٌستالحضور اإلنسانً ال  ال

تشير هعه الدراسة ال) االخالا كعنصر مهم في النظام العقايدي المؤثر في تشكل العمارة . ويقع هعا العنصر 
 تحدها وتعرفها الشريعة االسالمية .  قيماً  -اي االخالا-نطلقات ل كونها ردة المضمن مف
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 توريههعاشههارع هههته الدراسهه  الههى مجموعهه  جوانههب تههر و الموا ههع ال كرٌهه  للعمههارة االسههامٌ   النتههاج, حٌههث 
هناع ماث تلوراع تممل التجسٌد المادي للموا ع الروحٌ  فً عمارة ال كر االسامً . تممهل  الى انسمراالسدي 

التلور االول  مراعاة الجانب ال ٌئً من حٌث االهتمام  االنسان وتوفٌر الراح  ال ٌئٌ  وكهتلع تهدعو الهى االنهدماج 
عهن احتهرام المقٌها  االنسهانً ومراعهاة القهٌم مع المحٌو ال ٌئً . وَتممل الملور المانً  الجانب االجتماعً المع ر 

 االجتماعٌ  كالخلولٌ  والتوالل مع المكان وغٌرها...
ج واغنا  الهداخل , رواما التلور المالث ع ر عن الم اهٌم الروحٌ  المتعلق   التكوٌن كنتاج مادي ك ساو  الخا

 . [19] والتجان , واالٌقاعٌ  , والتجرٌد.....
ة ان تشددكل النتدداج النهددايي طجوانطدده الثالثددة )الطييددي واالجتمدداعي والمفدداهيمي(هو صددورة نالحددظ فددي هددعه الدراسدد

مادية للصورة المفاهيمية الموجودة في منطقة االقرار الفاصلة طين التنظير والتططيا . فهدو حصديلة تشدكل نظدام 
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ة ثمثدل المنطقدة الفاصدلة عقايدي من منطلقات فكرية اسالمية وحدود ثاطتة للشريعة االسالمية وعصدارة مفاهيميد
 طين التنظير والتططيا .

 
 نقد الدراسات وطناي النموعج الفكري 

ان العقٌدة كنمهام ههً مجموعه  االفكهار المترا وه , والعمهارة تاع العقٌهدة تكهون تاع عايه  تهرا و  هٌن ال كهر 
رحله  التلهدٌ  الهى االيهرار والنتاج ومحدودة  حدودها. وان هتا الترا و ٌكون فً مراحل متسلسل  انتمامٌه  مهن م

الى االدا  الهى مههور النتهاج كعمهل لهال . وان ههته السلسهل  التشهُكلٌ  ألنتهاج عمهل لهال  ومنه  النتهاج المعمهاري 
 مهرع  لٌت  نمام ٌتكون من حلقتٌن عند استقرا  وتحلٌل المدار  ال لس ٌ  االسامٌ  الخمس  .

ى المجال التنمٌري, وهو ٌتكون مهن مجموعه  المنولقهاع والحهدود مّمل النمام فً الحلق  االول الحلقة االول) : -
والٌاع الت كٌر ال رهانٌ  للولول الى الحقٌق  وفهمها, وهً مرحل  االيرار الرا و   ٌن الحلقتٌن. ويهد اشهارع 

مله  مرجعٌته  الدٌنٌه  المتم هٌن الدراساع المعمارٌ  السا ق  الى وجوب ترا و  ٌن النتاج المعمهاري االسهامً و
ههتا التهرا و تهارة ٌكهون  مسهتوى  نّ جتهدٌن . ويهد ت هٌن فهً ههتا ال حهث إ القران والسن  وتوجٌهاع االئم  والم

يههانون ٌحكههم العنالههر وعاياتههها ؛ حٌههث ٌشههكل الحههدود التههً ٌجههب عههدم تخوٌههها فمهها  ههٌن الحههدٌن هههو عمههارة 
شهارة الهى و ٌعه  المورومهاع االسهامٌ  , اسامٌ  وما خارج  ال ٌح  ل  اكتساب هتا االسم. وهنا ال هد مهن اال

 الهى الوافهدة  الموروماع نّ وإ االسامٌ  المرجعٌ  الى المستندة القٌم نمم تو هو( الخالص) اإلسامً فالموروث
 ههههتهوان   , االسهههام  يهههٌم مهههع تتعهههار  التهههً الجوانهههب عهههن تخلهههع اتا اسهههامٌ  علٌهههها ٌولههه  العر ٌههه  المقافههه 

 اإلسهام و ٌن  ٌنها  فالعاي  تلع وعلى ملدرها, فً م نٌ  كانع كما العر ٌ  المقاف  لىا انتقلع يد الموروماع,
 .[20]المت ادل اإلحتوا   و حٌاناً  التعاٌش او التساكن مستوى على  ل ال نا  مستوى على تكن لم

فهً تكهوٌن  وتارة ٌكون هتا الترا و  مستوى عنلر ضهمن النمهام كأحهد المنولقهاع التهً ٌنوله  منهها المعمهار
 ان للمعمهاري ٌتٌ  ما.  نموتجٌ   عمارة المنولقاع متعددة  لل حث عن نّ لنتاج معماري اسامً . ويد ت ٌن  لورة 
 حهول المعمهاري     راسه  والمتممله  المكاشه   او الشرٌع   او المنو  وهو العقائدٌن ال اس      انول  ما من ٌنول 

وان هته المنولقهاع ٌجهري علٌهها عملٌهاع ت كٌرٌه   . فً كل هته المنولقاع الشرٌع  حدود ٌتجاوز ال ان وايع ؛على
استداللٌ  تلدٌقٌ  لتر  الولول الى مرحل  االيرار . ويد  ٌنع الدراسهاع المعمارٌه  مجموعه  مهن االنوايهاع 

سهاع فهً تساهم فً تشكل عمارة اسامٌ  ؛منها , مكهارم االخها  والولهاٌا العمرانٌه  وحاجهاع المجتمهع مهن مؤس
 وروحاع مشاري , والقر ن والسن  واالعراف والتجارب السا ق  فً وروحاع العكام .

تع ر الحلق  المانٌ  عن نمام من العملٌاع التو ٌقٌ  المنوقٌه  التهً تشهترع فٌه  العلهوم المعرفٌه   الحلقة الثانية : -
لمٌم وغٌره خاضع  لحكهم الشهرٌع  للولول الى  نتاج ٌلور مرحل  االيرار .وان هته العملٌاع االدائٌ  كالت

وان نتاج هته المرحل  هً النتاج المهادي . و ٌنهع االسهدي فهً وروحاتهها ان ههتا النتهاج ٌكهون متلهل  حهدود 
الم هاهٌمً المههنعك  فههً  الشهرٌع  مههن خهال مههاث توا هع وهههً الجانههب ال ٌئهً والجانههب االجتمهاعً والجانههب

 التكوٌن الشكلً. 

: وهً منوق  ايرار عمارة نموتجٌ  تتسم  العمل اللال  عند تن ٌهتها وتحوٌلهها  حلقتينالمنطقة الراططة طين ال -
. وههته النقوه    غٌرهها دون اإلسهامٌ  األخا  إلٌها تنتمً مركزٌ  يٌم  اللال  العمل الى وايع مادي . ٌعت ر

المانٌ  . ويد اشهار المعمهوري  الم للٌ  تممل العلارة ال كرٌ  للحلق  االولى وتمهد للجانب التو ٌقً فً الحلق 
هً  ن ٌؤدي  ي عنلر ضمن محٌو  التر  التي  وجد من  جل  من دون إفهراو  و الى الومٌ   االخايٌ  ل

ت رٌو ومقدار االضاف  القٌمٌ  التً ٌ مها  اتجاه هتا المحٌول. ويد اوض  جوانب الومٌ   االخايٌ  فً العمارة 
سههان , والقلههدٌ  ,وتوجٌهه  الخوههاب المعمههاري؛ واسههلوب التعامههل مههع وهههً سههد االحتٌاجههاع االساسههٌ  لان

العنالهههر المعمارٌههه  , وادائٌههه  مهههواد ال نههها .ان ههههته المنوقههه  يا لههه  للتوسهههع لتسهههتوعب المسهههتجداع العلهههرٌ  
المسههتحدم  وكههتلع االسههتدالالع واالسههت اواع ال كرٌهه  الجدٌههدة التههً تنههدرج ضههمن حههدود الشههرٌع .  وكههل مهها 

لمعمههار مههن الحلقهه  االولههى ستلههب فههً كٌ ٌهه  ان ٌكههون علٌهه  النتههاج مههن حٌههث الومٌ هه  الموا قهه  سٌلههل الٌهه  ا
 للواجب وهً الومٌ   االخايٌ . 

ان االنسان هو محور العمارة االسهامٌ  , فههو  مما ه  إلى اشارع الدراساع المعمارٌ  فً وروحاع ا راهٌم 
من منمر الى ملمم , وٌممل الهدف فً المنوقه  الرا وه   هٌن  المحور المستمر  ٌن الحلقتٌن من م كر الى عامل ,

 الحلقتٌن فهو س ب وجود العمارة .
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 المصدر الطاحثان \يوضح نظم العقيدة االسالمية في العمارة ( 8)جدول 
 في العمارة نظم العقيدة االسالمية

 الحلق  الولى 

 )كٌف تلل الى عمارة ممالٌ (

 يسم التنمٌر
 عمارة ممالٌ 

 الحلق  المانٌ 

 )كٌف تو   العمارة الممالٌ  او توللها لاخرٌن(

 لتو ٌ يسم ا

 عنالره :
الكتاب والسن  والمنو  والمكاش  , 

 واالعراف 
 العاياع : ترا و وتماسع فكري

 القانون : حدود الشرٌع  

عمارة تؤدي الومٌ   
 الموا ق  للواجب 

 ) الومٌ   االخايٌ (

 عنالره :
 عارف المنو  والم

 العاياع : ترا و ادائً )عمل(
 القانون : حدود الشرٌع  

 
 المصدر الطاحثان  \( يوضح محتويات نظام تشكل عمارة اسالمية 9جدول )

 محتويات نظام تشك ل عمارة اسالمية 

 ما ت  ,القران الكرٌم والسن  الموهرة  الحدود 

 االنسان س ب وجود العمارة  المركز

 دة, الكتاب والسن , المنو  , المعرف  , المكاش   , مكارم االخا  ....متعد المنولقاع 

 االنتقال من المنولقاع الى نموتج عمارة ممالٌ  من خال الٌاع ت كٌر )التلدٌ ( تح م الحدود  مجال التنمٌر 

 من (عمارة تتسم  الومٌ   االخايٌ  )ان ٌؤدي العنلر التر  المولوب  نموتج العمارة الممالٌ  

و  مههن خههال ت عٌههل دور ال عههل االخايههً مههوهههو ٌممههل االنتقههال مههن نمههوتج العمههارة الممالٌهه  الههى وايههع مل مجال التو ٌ  
 المتممل  العمل اللال  

 هو العمارة االسامٌ  وال  د ان تتسم  استمرارٌ  ال عل االخايً  أن تؤدي دور معٌن ضمن محٌوها .   النتاج النهائً 

 

 
 
 

 المصدر الطاحثان  \( يوضح تركي  نظام تشكل عمارة اسالمية 5ط )مخط
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 المصدر الطاحثين \( يوضح تشكل عمارة عل) غرار تشكل نظم العقيدة االسالمية 6مخطط )

 
 االستنتاجات : 

ان تشكل عمارة اسامٌ  على غرار نمم العقٌدة ٌمهر  عهدة مراحهل مهن الٌقهٌن الهى التلهدٌ  الهى االيهار  -ٔ
 اً وتممهل المانٌه  جان ه اً تنمٌرٌتنحلر ضمن حلقتٌن تممل االولى جان اً  االدا  الى انتاج عمل لال  وهته السلس الى 

 . اً تو ٌقٌ
الجانب التنمٌري لتشكل العمارة ٌتكون من عدد مهن المنولقهاع منهها )الشهرٌع  ,  ان النمام المتكون من -ٕ

هم هههته المنولقههاع  منهجٌهه  عقلٌهه  اسههتداللٌ  اسههتن اوٌ  ألنشهها  المنوهه  , االعههراف , االخهها  , العلههوم ...( وتسهها
 .نموتج لعمارة اسامٌ  فً مرحل  االيرار . تحكم المنولقاع والمنهجٌ  حدود الشرٌع  االسامٌ  

فهً كٌ ٌه  ان ٌكهون علٌه  النتهاج مهن حٌهث مرحل  االيرار تشمل جمٌع النتائج ال كرٌ  التً تسهم فهً  نّ إ -ٖ
 ا ق  للواجب حٌث ٌؤدي العنلر التر  المولوب من  وتسمى  الومٌ   االخايٌ .الومٌ   المو
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الجانب التو ٌقً , ٌممل الجانب العملً والمنوقً الهتي تحهده الشهرٌع  االسهامٌ   النمام المتكون من نّ إ -ٗ
افم علهى الناحٌه  وهو مرحل  االنتقال من مرحل  االيرار الى مرحل  انتاج نتاج ملمو  ٌتلف  العمل اللال  وٌح

 ال ٌئ  واالجتماعٌ  والم اهٌمٌ  المتجسدة فً التكوٌن الشكلً . 
 

 المصادر : 
 .ٔٔ-8,ص 881ٔع د اللوٌف,رافد, لالمكان كنمامل , اوروح  دكتوراه,الجامه  التكنولوجٌ  , [1]
 .ٗٔ-ٕٔالملدر سا  , ص  [2]
 يامو  تاج العرو  , مادة عقد [3]
 مادة عقد يامو  لسان العرب , [4]
 .ٕٔٔ,  ص89ٖٔ ع االمٌرٌ  , القاهرة ,متكور,ا راهٌم, ل المعجم ال لس ًل , الهٌئ  العام  لشؤون الموا [5]
 .1ٕٓملدر سا   ,ص [6]
 السا  ,سٌد, م هوم العقٌدة فً االسام , مقال على النع .  [7]
النشر والتوزٌع,  ٌروع , ل نهان ,) السهن  ال ع ده , الشٌخ محمد ل نهج ال اغ ل, دار الهدى الوونٌ  للو اع  و [8]

 . 8ٕص  ٗتوجد ( ,جز  
, الجههز  ٕ٘ٓٓالحٌههدري, كمههال, لدرو  فههً الحكمهه  المتعالٌهه ل , دار ال ريههد للو اعهه  والنشههر, يههم , اٌههران,  [9]

 ٖٓ-8ٕاالول , ص
 .8ٖ-ٖ٘ملدر سا  , ص  [10]
 .ٓ٘-ٗٗملدر سا   , ص  [11]
 .٘ٙ-٘٘ملدر سا   , ص  [12]
 .19-1ٕملدر سا   , ص [13]
 8ٔ-9ٙملدر سا   , ص  [14]
لالمنمههور االسههامً للنمرٌهه  المعمارٌهه  لمركههز الدراسههاع التخوٌوٌهه  والمعمارٌهه  , , ع ههد ال ههايًا ههراهٌم,  [15]

 .89ٙٔالقاهرة ,
للهندسه   العكام ,اكرم  ل الخواب المعماري التر ً والخواب المعماري العر هً االسهامًل,المجل  العرايٌه [ 16]

 . 111-49 , صٕٕٓٓ, المعمارٌ  .العدد الرا ع

المعموري,ع ههد ه سههعدون  لالومٌ هه  االخايٌهه  فههً العمههارة ل اوروحهه  دكتههوراه , الجامعهه  التكنولوجٌهه   [17]
 .  ٕٙٔ-ٓ٘ٔ, ص  9ٕٓٓ.
. الهرا و 8ٕٓٓ مشاري  ن ع ده النعٌم , لعمارة مكارم االخها ل جرٌهدة الرٌها  علهى شه ك  االنترنهع , [18]
<http://www.alriyadh.com/437318> 
االسههدي ,سههمر غالههب ل الجوانههب الروحٌهه  الما تهه  فههً عمههارة ال كههر االسههامً ل رسههال  ماجسههتٌر , الجامعهه   [19]

  9ٕ-1ٔص , ٕٗٔٓالتكنولوجٌ  
 . ٕٙري, ملدر سا  , صعموالم [20]
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