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 المستخمص  
أحتمت قضية البحث عن الجوانب الروحية الثابتة مكانو متميزة لدى الباحثين والدارسين المختصين في عمارة           

االول مستمد من ;  الفكر اإلسالمي لكونيا تمثل منطقة التمفصل بين التوجيين االساسيين لمنظري العمارة االسالمية
الشريعة االسالمية وقوانينيا وفقو العمران ومالئمتيا لمظروف البيئية واالجتماعية واالخرى تركز عمى المرجعية الرمزية 
الشكمية لممنتج النيائي ونتيجة الختالف التوجيين في طبيعة المصادر الشكمية وتنوعيا حيث يركز االول عمى ضرورة 

لب اجتماعية وبيئية, أما الثاني يرجع الشكل الى مراجع روحية ورمزية تكسب الشكل بعدًا توظيف الشكل في تحقيق مطا
معنويًا يتسم بالغموض والتعقيد; فقد تم في ىذا البحث دمج لما جاء في التوجيين اعاله بيدف التركيز عمى مضمون الفكر 

 رية الروحية. االسالمي الذي تتكامل فيو الجوانب الشكمية المادية مع الجوانب الفك
الوصول الى إنموذج إطار نظري تنعكس فيو المضامين الثابتة لمفكر االسالمي في وبيذا تحددت ىدف البحث :    

ختبار مدى تحققيا في النتاج المعماري المعاصر  ىناك حاجة. كذلك تحددت المشكمة البحثية :  نتاجات شكمية متعددة وا 
 باتيا في النتاج اإلنساني المعماري االسالمي المعاصر .إلستكشاف إستمرارية القيم الروحية وث

 الكممات المفتاحية : الجوانب الروحية , الثابت , المتغير , عمارة الفكر اإلسالمي
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Abstract: 

The issue of search for the spiritual aspects of fixed took distinct  place among researchers 

who specialized in the architecture of Islamic thought because it represent the area between 

the two main approaches of the theorists of Islamic architecture ; The first one derived from 

Islamic Sharia laws and jurisprudence of construction and their suitability to the 

environmental and social conditions and the other one focused on the symbolical Formality 

reference  for the final product and as a result of the different approaches are in the nature and 

diversity of the formal sources, the first focused on the need to function the shape to achieve 

social and environmental demands, second  return the form to the spiritual  and symbolism 

reference earn shape mysterious and complex incorporeal  dimension ; this research merge  

the two approaches above in order to focus on the substance of Islamic Thought,. 

  That's how determined the goal of research: approaching a paradigm of theoretical 

framework that reflects fixed  spiritual aspects of Islamic thought in variable formal products 

and examine their existing in the contemporary architectural products . and then the research 

problem determined :there is a need to discover the continuity of spiritual aspects and being 

fixed in the humanistic contemporary architectural Islamic product .     
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 المقدمة : -1
الذي أحرزتو التراكمات الكمية المعرفية  "ييدف االسالم الى تحقيق االزدىار "المادي" المحصور في اإلبداع "الشيئيال  

فالدين  ريب فيو ، لكنو لم يستطع أن يقدم "البديل" عن "الروح".عبر رحمة العقل في التاريخ إنما قّدم العقل ازدىارا ماديا ال 
والروحي وتحقيقو عن طريق عمارتو وعالمو المادي  إلنسان ببناء عالمو اإليماني و التفكرياإلسالمي في األساس كمف ا

 . الحقيقة اإلنسانية الكامنة في روحولكي يظير 
قية تمر عبر القيم التي جسدىا ديننا الحنيف في منيجو اإلسالمي المنظم حيث أن السبيل الواصمة إلى اإلنسانية الحقي   

لمحياة البشرية و نتاجاتيا اإلنسانية وضمنيا العمارة . فيندسة العمارة اإلسالمية ىي بالتأكيد ىندسة لمروح فالحضارة ال تولد 
 إال بالروح

ضعتيا الشريعة األسالمية لتنظيـ حياة المسمميف الدينية فالجوانب الروحية الثابتة : ىي المضاميف الروحية التي و       
في الفكر اإلنساني المنتج لألشكاؿ , لتكتشؼ الروح عف  والدنيوية والتي تكوف بحالة أستقرار تاـ عبر الزمف مؤثرةً 

 طريؽ الرمز كنو كؿ ذلؾ كأنعكاس لمحقائؽ السماوية عمى األرض.
أن الدين ثابت وىو ما يكمن وراء الزمان وال تنطبق عميو مقوالت التغير أو التحول , حيث يكون فيو الثبات ىو ثبات      

الفكر والمضمون والذي يمثل فيو الجانب الروحي المقدس, حيث أن لألديان مفاىيم روحية مشتركة تحدد أطر التحاور بينيا 
ألفكار وصورىا المختمفة في مسار الحضارات البشرية عبر الرموز الحاممة لممعرفة ، وتعد ثوابث النيا تتميز باألستمرارية  ل

 (.1شكل )

 
 
 
وألن عممية البحث عن المضمون ىي بحث عن الذات وعن القيم الروحية الثابتة التي استقرت بالمجتمعات اإلنسانية,      

كما ان الجانب الروحي في نظر الفالسفة دائما فأن الجانب الروحي يمثل المضمون الجوىري الثابت في الفكر االسالمي 
 (2شكل)كما يظيره اممية , تكُيّكمل بجانب مادي يعكس صورة الروح لكون العالقة بينيما 

 
 
 
 
 
 
 

 يفتوضيح العالقة بيف الجانب الروحي)الثابت( والمادي )المتغير(/ الباحث

 عالقة تكاملٌة

 صورة حالزو
 (شكؿ)
 متغٌر 

 مادي

 مضموف
 )فكر(

 
 ثابت 

 روحً

 الباحثيف انتقاؿ المفاىيـ الروحية المشتركة عبر الرموز / ( 1) شكؿ 
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أما العالقة بين المادة والصورة فيي عالقة تالزمية فالمادة التتخمى عن الصورة النيا التقوم اال بيا , والصورة تالزم    
المادة النيا تحتاج لمقوة لكي تظير .  كما يتضح لنا تكاممية وشمولية التشريع االنساني لألنسان الذي قام عمى أساس 

بين الروح والمادة، فيو الدين الخاتم والشامل المتوازن، عمى خالف ما جاءت بو  التوازن السموكي بين الدين والدنيا،
الديانات األخرى، التي انحازت لطرف عمى حساب اآلخر كما ان االسالم يحث االنسان عمى التمسك بالثوابت في الوقت 

 الروحية الثابتة في عمارة الفكر االسالمي الذي يواجو فيو المتغيرات  بمرونة وفيم  مما يقودنا لمتطرق الى دراسة المؤشرات 
 المفردات البحثية االساسية  -2
 الروح في المغة :  2-1

)َروح . راح . َرَواحًا( : ذىب ومضى )ُرْوح( النفس وما بو حياتيا , )ُرْوح( ما يقابل المادة / مجموع القوى المعنوية أو     
العقمية . وىي جوىر المشاعر أو األفكار تقوم بو ميزه شخص وكيفية تصرفو , طريقة تفكيره أو سموكو والتي قد تكون 

و جماعة , أو مجموع القوى الوجدانية المشتركة ألفراد او جماعة . )الروح األعظم ( عنصرا أساسيا وديناميًا في شخص أ
 1* .اهلل جل جاللو . ) ُرْوحي , ُرْوحاني ، ُرْوحّية ( متعمق بالروح المنسوب إلييا 

" وكذلك يترجميا soulو "  "spirit"أما في المغات األجنبية فيناك لفظان يقابالن كممة "الروح "  في المغة العربية ىما     
 *، و ىي الحقيقة المفكرة والذات التي تتصور األشياء في مقابل الموضوع المتصور Mindبعض المعاصرين بالعقل 

فالروح ىي قوة خفية التقع تحت الحس وتعجز العقوؿ عف إدراؾ كنييا وتوجد في الجسـ بأسره وتقـو بتدبيره      
 والعناية بو .

 الثابت والمتغير  2-2
 الثابث -1 2-2

 الفكر في اما .يتغير ال الذي والثابت واالستقرار والرسوخ واإلصرار، والصمود التصميم  المغة في  Staticالثبات  يعني    
 [ ٧٢ :ابراىيم) الدنيا الحياة في الثابت بالقول آمنوا الذين اهلل يثبت" : لقولو لسبحانو وتعالى، اإلليية الذات ىي اإلسالمي

 واإلحداثيات . الزمان في التحوالت خالل التغير عدم عمى المقدرة ويشير إلى.[ 19 ص ،5
 والمبادئ االنساف يشكؿ محيط الذي التاـ واالستقرار الزمف عبر الشيء حالة في التغير عدـ يعني : ىو الثبات اف   

 وترتبط ، العامة المعرفة عمييا تقوـ التي االشياء لفيـ حقائؽ وصوالً  االخرى الحياة متغيرات فييا تنظـ والتي حولو التي
 لتطرح بالماضي الحاضر ربط وتعمؿ عمى االفراد والجماعات تميز التي اليوية اطر لتشكيؿ و االصؿ بالثبوت االصالة

 ..الثبوت سمة تحمؿ زمكانية تشكيالت
 المتغير:  2-2-2 
 في والتغيير،  "عميو كان ما غير عمى جعمو أو بغيره الشيء تبديل" بأنو الوسيط المعجم يعّرفو لغوي كمفيوم التغير        

أما تدريجي  يو ، وأن حصول التغير أما دفعي و عم كان ما غير جعمو أي غيره بو، وبدل حولو أي :الشيء غَير األصل
 [ 128, ص  6[والثاني ىو الحركة وىي نحو وجود تدريجي لمشيء 

يمثؿ  بشكؿ ومفاجئ تاـ بشكؿ عميو ما كاف غير الى تحويمو و بغيره الشيء تبديؿ عمى يدؿ التغير اف يتوضح     
 النوعية الحالة ثبوت مع الكيفية في تدريجياً  احياناً  يكوف عممية تحّوؿ أو انتقاؿ في الشكؿ أو النوع أو الحالة وربما

 تفاعميا معيقة يؤدي واالخرى دافعة احداىما متعاكستيف قوتيف بيف ديناميكي توازف عممية انو عمى ايضاً  لو وينظر
 المطموب التوازف ايجاد في العمـو في لتصب الراىنة لمحالة لموصوؿ

 
  

                                                           
 [100, ص  1983المعجم الفمسفي ,[ ،  [192, ص 13الميزان في تفسير القران , المجمد [ * 
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 الدراسات العامة حوؿ الجانب الروحي الثابت والجانب المتغير   -3
 قد نتجت لمقضية صياغة أول كانت وربما البشري التفكير مسار في مميزاَ  إشكالياً  موقعاً  والمتغّير الثابت قضية احتمت    

 من والمعرفة اإلنسانية البشري والعقل جية، من الدينية والمعرفة اإلليي الوحي بين العالقة طبيعة عن اإلنسان بحث من
 أخرى. جية
 ترتبط التي األحكام ُعدَّت فيما ثابتًا، أمراً  الشريعة ُعدَّتما  إذاظيرت االشكالية في فيم عمارة الفكر االسالمي    

غياب الوعي واألدراك الشامل لواحدة من أىم أسس بناء العمارة االسالمية لكن   جزءًا متغيراً  األمر وليّ  الحاكم بصالحية
 ةعمى طرف دون أخر يوصمنا لنظره قاصر  طروحات المعرفية سابقاً وىي التوازن بين الروح والمادة , وذلك ألن اقتصار ال

 لفيم أسسيا الفكرية .
لفكر االسالمي ذاتو لذلك وجب الدخول إلى دراسة وفيم ا راسة موضوعية لعمارة الفكر اإلسالمين البحث ييدف لدالو     
 ولكن بصورة محدودة التسمح مساحة البحث بأكثر منيا ، وأىميا :النظريات التشريعية لمدين االسالمي و 
 1994 أدونيس " الثابت والمتحوؿ , بحث في االبداع واالتباع عند العرب "طروحات  1 – 3
يعرف ادونيس الثابت بأنو " الفكر الذي ينيض عن النص , ويتخذ من ثباتو حجو لثباتو ىو , فيما وتقويما , ويفرض    

[ . وعرف  13ص ،  2[نفسو بوصفو المعنى الوحيد الصحيح ليذا النص , وبوصفو أستنادًا الى ذلك سمطة معرفية " 
ى النص ولكن بتأويل النص قابال لمتكيف مع الواقع وتجدده وأما أنو الفكر المتحول بانو " الفكر الذي ينيض ىو أيضًا عم

[ كما يعد أدونيس العالقة  14ص  السابق ،[الذي اليرى في النص أيو مرجعية ويعتمد اساسا عمى العقل ال عمى النقل 
السالمية مقماًل من أىمية الصراع بين الثبات والتحول ىي عالقة  ترابط وتالزم حيث تساىم في فيم حركة الثقافة العربية ا

 [ . 33ص السابق ، [ .المفتعل والجدلي في بعض االحيان بين الثابت والمتغير 
وبذلؾ يعني اف ىناؾ جوانب جوىرية ثابتة عبر الزمف واالختالؼ ليس في حقيقتيا وماىيتيا بؿ ىو في آليات فيمنا   

 .وتفسيرنا لتمؾ الجوانب

  2008طروحات محمد حسف الرضوي " أصوؿ أستنباط العقائد ونظرية األعتبار "  2 – 3 

عدم ثبات الشريعة من خالل تسميط الضوء عمى األصول والفروع  –يطرح الرضوي في ىذه الدراسة حل إشكالية مسألة     
الن   ،اعتبار أن الواقع كمو متغير ةنيحيث يبدأ الدراسة بالقول بعدم أمكا،  التي أفرزت األحكام الثابتة واألحكام المتغيرة

القائل بتغير الواقعيات البد أن يمجأ الى ثابت _ عمى األقل _ وىذا مما يدل عمى أن المتغيرات ميما أتسعت دائرتيا 
 [  133, ص  7[التكوينية والواقعية البد أن تستند الى ثوابت , فالثوابت ىي التي تولد وتنتج المتغيرات . 

ويشير الى اف لغة التقنيف [  133, ص لسابق ا[وبذلؾ يقوؿ الرضوي باف الثوابت ىي التي تولد وتنتج المتغيرات .     
أما االختالؼ فال  ،ا تسف القوانيف تكوف ثابتة يالبشري فييا منطقة ثوابت ومنطقة متغيرات , واألىداؼ التي عمى أساس

ختالؼ في الفيـ الذي ينشأ مف الغموض والتداخالت .  ويعتبر أف يكوف في جوىر الحقيقية المتسـ بالثبات لكنو أ
 .[ 136ص  السابق ،[األحكاـ الثابتة ىي ماارتبط بالكميات , بينما ماارتبط مف تمؾ االحكاـ بالجزئيات فتكوف متغيرة . 
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 إستخالص المشكمة البحثية  -4
الذي أحرزتو التراكمات الكمية المعرفية  "اإلبداع "الشيئي ييدف االسالم الى تحقيق االزدىار "المادي" المحصور فيال    

لم يستطع أن يقدم "البديل"  -مع كل ذلك-عبر رحمة العقل في التاريخ لقد قّدم العقل ازدىارا ماديا وشيئيا ال ريب فيو. لكنو 
والروحي وتحقيقو عن طريق  إلنسان ببناء عالمو اإليماني و التفكريفالدين اإلسالمي في األساس كمف ا عن "الروح".

 . الحقيقة اإلنسانية الكامنة في روحوعمارتو وعالمو المادي لكي يظير 
بل الواصمة إلى اإلنسانية الحقيقية تمر عبر القيم التي جسدىا ديننا الحنيف في منيجو اإلسالمي المنظم حيث أن السُ     

فيندسة العمارة اإلسالمية ىي بالتأكيد ىندسة لمروح فالحضارة ال تولد لمحياة البشرية و نتاجاتيا اإلنسانية وضمنيا العمارة . 
 , ومن ذلك يخمص البحث الى أن :إال بالروح

الجوانب الروحية الثابتة : ىي المضاميف الروحية التي وضعتيا الشريعة األسالمية لتنظيـ حياة المسمميف الدينية     
في الفكر اإلنساني المنتج لألشكاؿ , لتكتشؼ الروح عف  ر الزمف مؤثرةً والدنيوية والتي تكوف بحالة أستقرار تاـ عب

 .طريؽ الرمز كنو كؿ ذلؾ كأنعكاس لمحقائؽ السماوية عمى األرض
 :  توضيح المشكمة البحثيةحيث يمكن مما سبق 

 
 
 

 مؤشرات الجوانب الثابتة في العمارة االسالمية :  -5
تنوعت الدراسات السابقة في تناوليا لمعمارة االسالمية في تحميميا وتفسيرىا لمموروث العمراني فمنيا ما ذىبت لدراستيا     

زخرفية  في  وتناسبية وعالقات شكمية وىندسية بطريقة وصفية بالتركيز عمى عناصرىا المادية محاولة الكشف عن 
عناصر ومفردات الشكل الخارجي والداخمي , واخرى تحاول تفسيرىا من خالل ربطيا بالدين االسالمي والمضامين الفكرية 

ىذا بسبب تعدد المنطمقات النظرية لمعمارة االسالمية وعدم الفيم الصحيح لما و المؤثره والتي تمنحيا خصائصيا المميزة , 
 لفكري من تأثير في صورة العمارة االسالمية المادية . لمجانب الروحي ا

التي تجّسد سمات العمارة االسالمية  ةوليذا تيدف ىذه الفقرة الى طرح وتحميل الدراسات المعمارية وابراز الجوانب الميم    
لرأي القائل بكون العمارة لكونيا الجوانب الثابتة التي تمثل روحية وجوىر مبادئ االسالم . حيث نذىب في ىذا البحث الى ا

اإلسالمية نابعة من قمب المنيج االسالمي الصحيح والمتمثمة بمضمونيا المتجسد كشكل .  ومحاولة أيجاد نقاط التشابو 
  :طروحات كل منالوالتباين فيما بينيا في طبيعة الطرح وتتناول 

 

 المعاصر في النتاج اإلنساني المعماري االسالميوثباتيا ىناؾ حاجة إلستكشاؼ إستمرارية القيـ الروحية 
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 " المنظور االسالمي لمنظرية المعمارية " : ،1986 ، إبراىيـعبد الباقي طروحات  1 - 5  

أن النظرية االسالمية ىي أساس البحث عن النظرية العربية المحمية لكونيا عقيدة بح الدكتور عبد الباقي ابراىيم رْ طَ    
لعمارة  اتخذتيا الشعوب العربية دستورًا ثابتًا ليا ولمختمف جوانب الحياة . ويمكن البدء بالبحث عن النظرية المحمية

 الذات والعودة الى الروح .  في التعرف عمى البحثحاجة المسممين بكل زمان ومكان فمنيا 
فيي  عمى العناصر الشكمية كالقبة والقوس والعقد والفناء والمشربية ةويستنكر ابراىيم اعتبار العمارة االسالمية قاصر    

ء بذلك العصر . بل حررىا حتى من القبو والمحراب والمأذنة في ليست اال معالجات انشائية وبيئية استمزمتيا تقنية البنا
وعد استخدام بعض  ،مباني المساجد مستندا لبعض االحاديث ولنماذج من عمائر المسممين في شرق اسيا وغرب افريقيا 

ريين كرموز شكمية العناصر التراثية كالمقرنصات والمشربيات وغيرىا من العناصر المعمارية التقميدية من قبل بعض المعما
لألصالو المعمارية انما ىي محاوالت اللباس واجيات العمارة المعاصرة ثوبا اسالميا دون اعتبار لممضامين االسالمية او 

معتبرا ان الشكل فييا يفرزه المضمون في البداية وتجسده مواد البناء وطرق االنشاء  ة .يالقيم التراثية او الخصائص البيئ
القيم الفنية المتوارثة في اي مكان وفي اي زمان . داعيا بذلك لمتحرر الفكري والتعامل مع االمور بالمنطق  المحمية وتكممو

 [99, ص  1[ العممي الممتزم بمبدأ التوحيد .
، والتي ويحدد سمات النظرية المعمارية االسالمية التي تركز عمى المضامين او المفاىيم االجتماعية التي تنتج االشكال    

 [ 95السابق , ص  [قسميا البحث الى سمات خاصة لمشكل المنتج وأخرى عامة ، وكما يأتي: 
 اوال: السمات الخاصة:  

 والتقميل من استخدام الزخارف  والتجانسالبساطة  (1
 )التصميم البيئي ( . مراعاة الجوانب البيئية (2
  االىتماـ بالتصميـ الداخمي (3
 .أرتباط الداخؿ بالخارج  (4
 التعبير الصريح عف طبيعة مادة البناء وطريقة االنشاء . (5
.انطالقا من مبدأ اقتصادي لتشغيل اليد العاممة المحمية  إستخداـ التقنية ومواد البناء المحمية لدعـ االقتصاد (6

 [111السابق , ص [ وتشجيع تحسين وتطوير مواد البناء المحمية .
ألف  ،نستنتج مما سبؽ بأف العقيدة اإلسالمية ىي الثابت الذي يمكف اف تنطمؽ منو النظرية المعمارية األسالمية    

فكرية أسالمية  ةمع الزمف و يمكف أف يوازييا فكر معماري راسخ ينطمؽ مف قاعد القيـ الحضارية االسالمية قيـ التتغير
 ثابتة بمضمونيا متغيرة بشكميا . كما أف االسالـ وضع جميع قيمو باألنساف باعتباره غاية عميا . 

 تقبؿ ونظرتنا لمعمارة المعاصرة "" الماضي والمس  1989طروحات الطالب  2 – 5 
االنسان ىو الغاية األساسية لمعمارة اإلسالمية  ويجب تحقيق متطمباتو المختمفة  أنيتضمن ح الطالب في دراستو رْ طَ      

فكل ما عداه ىو مجرد وسيمو إلسعاده بل ىي ليست سوى استجابة مادية لمتطمبات انسانية أفرزتيا مراحل التطور البشري 
االسالمي  التي تنعكس عمى الشكل وبيذا  صنف الطالب في طروحاتو ويركز بذلك عمى المضامين الفكرية لجوىر المنيج 

   ، وقام البحث بتقسيميا الى سمات خاصة لمشكل المنتج واخرى عامة، وكما ياتي:خصائص العمارة العربية االسالمية
 ]12-10، ص 9[

 السمات الخاصة:اوال: 
  .العالقات الرياضية في العمارة (1
 الصالدة والفراغ  (2
  .التفاصيؿ والمعالجات المعمارية (3

 ثانيا: سمات عامة:
  عدـ التطاوؿ في البنياف(1
 .عدـ االسراؼ بالقيـ االجتماعية أو االثارة الطبقية (2
 الخصوصية. (3
  التكامؿ الحضري مع المحيط(4

 ثانيا: السمات العامة 
 . خاصية البعد األنساني(1
 العضوية (2
 الواقعية (3
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  البساطة والتبسيط (4
السالمية نستنتج مف ذلؾ أف الطالب ركز عمى العناصر والعالقات الشكمية التي استقرءىا مف دراسة عمارة العصور ا    

األساسية لمعمارة اإلسالمية ويجب تحقيؽ متطمباتو المختمفة فكؿ ما عداه ىو مجرد الغاية  كما أنو عّد االنساف ىو
مف خالليا يمكف اربعة منيا عامة وثالثة خاصة ، إلسعاده وخدمتو . واضعًا سبع سمات اساسية أو خصائص  ةوسيم

    اداء ميامو المختمفة .ى االنساف تحقيؽ عمارة اسالمية عندما تستوفي تمؾ الخصائص التي تحقؽ الراحة وتيسر عم
 : 1998طروحات المالكي   3 – 5
لى ان سمات العمارة االسالمية ترتبط بالروح والمضمون حيث نشأت منذ القرن السابع إالمالكي طروحات تشير      

و المناخية مع الميالدي الطابع االسالمي عمى الرغبة في االستجابة والتكيف مع المواد المحمية والصورة المحمية والموائم
 االحتفاظ بجوىر األسالم .

 مقابل سمتين عامتين وكما ياتي: العمارة األسالمية قد افرز البحث خمسة سمات خاصة بالشكل المنتج في و 
 اوال: السمات الخاصة:

 األنفتاح نحو الداخؿ  (1
 المرونة وقابمية التغير  (2
 .اإليقاعية واليندسية (3
 الشكؿ والوظيفة  (4
 الوحدة والتنوع  (5
 " الثابت والمتغير في بنية الصورة لمعمارة األسالمية "  2000طروحات العبدلي  4 – 5  
زياوية الشكمية بالجوانب الفيبعضيم يطرح العبدلي في دراستو سمات العمارة اإلسالمية التي يجد انيا قد ارتبطت لدى     

المادية التي تركز عمى العناصر الشكمية المستمدة من تحميل االبنيو التي ظيرت في الفتره المعروفة بالعصور االسالمية 
االخر من الجوانب التي ترتبط  بعضيمفيما تناوليا   ،الى القول بعدم تحقيقيا لممنيج االسالمي بعضيموالتي يتجو 

في ذات الوقت وضع تعريفًا لمعمارة االسالمية بأنيا " العمارة التي تتقيد بمبادئ وأحكام  ولكنو، بالمعاني والمضمون 
عن االشكال المعمارية كالمنارة والقبة او القوس الن القباب لم  اً بعيد جوىرياً  " مؤكدا ان لذلك بعداً  وتنسجم معيا االسالم

أما ما أوجدوه فيو "  ،يبتدعيا المسممون ووجدت المنارات قبميم كذلك استخدمت االقواس في الحضارات السابقو ليم 
ا لما يحقق أىداف الروح " أو المضمون المنبثق عن الشريعة االسالمية وىذا مايحرك االشكال ويغيرىا ويحورىا ويطوعي

الشريعة وغايتيا وىو بالتالي ما أوجد الطابع المعماري الخاص بعمارة المسممين في مختمف بمدانيم وفي مختمف 
  .العصور

 اوال: السمات الخاصة:
  التركيز عمى الداخؿ دوف الخارج (1

  المرونة وقابمية التكيؼ واألمتداد األفقي (2
 ثبات الشكؿ مع تبايف الوظيفة  (3
 واليندسية  عيةاإليقا  (4
 الوحدة والتنوع  (5
ارتباطات شكمية أو زخرفية الصقت بيا  ةيّ أوبذلؾ نستنتج أف العبدلي في دراستو حاوؿ تحرير العمارة االسالمية مف      

وعدت خصائص مميزه ليا, ألف االسالـ ديف وحضارة والمقصود باالسالـ شمولية الحضارة عمى اعتبار انو منيج لمحياة 
فضاًل عف كونو عقيده واألسالـ وقيمو ىما ما أسبغ عمى الحضارة والعمارة االسالمية ىويتيا , وبذلؾ يعد اف الثابت 

 ثانيا: السمات العامة:

 .المقياس األنساني(1
 التجريد والرمز (2
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ي العمارة االسالميو ىو المضموف أما الشكؿ فمتغير بتغير الزماف والمكاف حيث تجسده العوامؿ المتغيره كمواد الروحي ف
 البناء وتقنية اإلنشاء ومعالجات المبنى المختمفة. 

 " العمارة والعمراف في ظالؿ القرآف " 2005طروحات  أسماعيؿ  5 – 5 
 د اإلنسان في الدين اإلسالمي ولخصيا في ثالث عالقات: إسماعيل طروحاتو بذكر الغاية من وجو  أبد   

 .بربوة االنسان عالقالعالقة االولى : 
 .بنفسو ة االنسان عالقالعالقة الثانية : 
 بالمجتمع . ة االنسان وعالقالعالقة الثالثة : 

وان تعاليم اهلل جاءت خاضعو ليذا الترابط بين الغايتين الدينية والدنيوية معتبرا ان الفعل العمراني في روحو فعل أرادي     
لو ضوابطو وغاياتو وتتجمى اىميتو في قيمتو الوظيفية والتأريخية والثقافية داخل المجتمع ومدى تجسيده لقيمو  ،مبرمج 

 االنسان وكرامتو . 
حث عمى تقسيم السمات الى خاصة في شكل االنتاج المعماري وعامة فيما يخص البيئة التي يتواجد فييا وقد اعتمد الب

 النتاج وعالقتو معياوكما ياتي :
 اوال: السمات الخاصة:

 [87, ص 4 [ االىتماـ بوظيفة المبنى والتوزيع المكاني لمفضاءات حسب الفعاليات المختمفة . (1
 العناية بتوجية المبنى . (2
  . لديمومةالمتانة والقوة والصالبة لتحقيق ا (3
 المحيطة.التصميم البيئي واستغالل الموارد  (4
 ،.االىتماـ بالتفاصيؿ والعناصر المعمارية والزخارؼ (5
 [104السابق , ص[ بالتقنية االنشائية ومواد البناء المستخدمة . االىتمام (6

 ثانيا: السمات العامة:
 دمج المساحات الخضراء مع المحيط الحضري .  (1
عمى دور االنساف وكونو غاية يجب توفير السبؿ لراحتو ومالئمو المحيط لألنساف سموكيًا واعتقاديًا  ةتركز الدراس   

وليذا فأف جميع السمات  ،ونفسيًا بما يحقؽ غاياتو , لكوف المحيط االسالمي لو جانب مادي فضال عف الجانب الروحي
 التي ذكرتيا تركز عمى المضموف الواجب تحقيقو في العمارة االسالمية . 

 البشري وفكر المنيج األسالمي "  العقؿ فكر بيف العمارة في الفكرية "األستدامة  2010طروحات الصقور   6- 5 
األسالمية قادرة عمى ضبط وتوجيو العمارة والعمران لمنظرية المعمارية  اً أولي اً يطرح الصقور في بحثو ما دعاه تصور     

االحتياجات االنسانية التي ينبغي توفرىا في فرضياتو ىذه المستقبمي عمى وجو األرض وأستخمص الباحث انطالقًا من 
ألن اىم غايات الشرع االسالمي ىو تحقيق الحاجات األنسانية  ،العمارة لكي تكون اكثر قربًا من األنسان او أكثر إنسانية 

 :ما قسميا البحث الى سمات خاصة لمنتاج المعماري وعامة ، وكما ياتي ومن ىذه االحتياجات االنسانية ،الشمولية 
 اوال : السمات الخاصة:

 الجماليتحقيؽ البعد  (1
 تحقيؽ مفيوـ األحتواء :  (2
 اليدوء واألسترخاء : بيئة  (3
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  ثانيا: السمات العامة:
 عبثاً الكفاءة والفاعمية وعدـ البناء  (1
 واحتراـ حقوؽ الجار االجتماعي  تحقيؽ التكافؿ (2
 تقوية الروابط األجتماعية   (3
 إحتراـ المقياس االنساني في العمارة . (4
 تأكيد أىمية خصوصية االنساف وتحقيؽ الخصوصية  (5
 تأكيد النظرة الشمولية لمتخطيط األقميمي  (6
  الوسط المحيط ليكوف مناخًا لمتواصؿ تييئة (7
  ]5-3، ص 8 [ . )الكفاءة والفعالية(التأكيد عمى العالقة الودية مع الكائنات (8

سمات  ةعد توضيحالشريفة التي قاـ بيا الصقور مكنتو مف  ةالمعمقة لمقرآف والسن الدراسةوبذلؾ نستنتج أف    
وتحقيؽ الثوابت الروحية لممسمميف في عمارتيـ بتسخير  ة "لتحقيؽ " النظرية المعمارية األسالميعامة وخاصة 

المسمميف  ةالتكنموجيا وسبؿ االنشاء الحديثة خدمة لذلؾ اليدؼ الف االسالـ نظاـ تكاممي شامؿ اليتعامؿ مع حيا
 يمكنو توجيو يد وعقؿ المعماري المسمـ كما يميد السبؿ والوسائؿ مف أجؿ اً بمعزؿ عف محيطيـ لذلؾ يصوغ منيج

 .نسانية عالمية التقتصر عمى المسمميفإ ةكما أنو يعد ىذا المنيج يحقؽ عمار  تحقيؽ الراحة الكمية لألنساف ,
 " الفكر المعماري العربي األسالمي "  2012طروحات العابد   7 – 5  
مناىج ومفاىيم عمارتيم في التعميم المعماري والممارسة العممية   ةيبدأ العابد دراستو بتوضيح تأثير الفكر الغربي وسيطر    

وما لألستشراق وعمارة مابعد الحداثة الدور في تغييب الفكر المعماري العربي األسالمي وتشويو مفاىيم العمارة اإلسالمية . 
البحث سمات خاصة لنتاج يمخص مركزُا األىمية عمى دور األحكام الفقيية والعقائدية في الحقل المعرفي المعماري . و 

 : واخرى عامة ، وكما ياتي األسالميةالعمارة 
 اوال: السمات الخاصة:

 لتحقيق مبادئ النظام االجتماعي لممجتمع االسالمي . توظيؼ العناصر والفراغات واالشكاؿ المعمارية (1
 لألمان والطمأنينة . اً كشرط من شروط االشغال واالستعمال لممباني التي عدت مصدر  تحقيؽ متانة البناء : (2
أسباب : دينية واجتماعية واقتصادية . أما العناصر  ةحيث عدىا األساس و تكون وليد العناية بوظيفة المبنى (3

 .مكممة لممبنىفيي الشكمية و الجمالية 
 . االبتعاد عف التكمؼ واإلسراؼ المرىؽ اقتصاديا (4
 .أستخداـ فف التصوير ألبراز المعنى (5
 وتسخير عناصر ومكونات البيئة لخدمة األنسان وبيئتو المبنية . التكامؿ البيئي (6

  ثانيا: السمات العامة:
  .بوسائل وعناصر معمارية لمنع انييار القيم واألخالق والسموك االجتماعي تحقيؽ الخصوصية (1
 بمبدا كؼ الضرر عف االخريف.عزؿ الضوضاء والرائحة والدخاف عمال  (2

لعابد عاد الى دراسة المنيج اإلسالمي الستخراج المضاميف التي يمكف ترجمتيا إلى ا فإنستنتج مف ىذه الدراسة ب    
أشكاؿ في العمارة التي تعد ثوابت روحية لـ تتغير بمختمؼ العصور بؿ المتغير ىو فقط المعالجات المختمفة لممبنى 

وأعطى األىمية الكبرى لألحكاـ الفقيية والعقائدية ودورىا  في الحقؿ تي تعبر عف ذات المضموف . وطبيعة األشكاؿ ال
 المعرفي المعماري في صياغة مضمونيا الروحي الثابت باختالؼ الزماف والمكاف . 
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 سمات عمارة الفكر اإلسالمي استخالص 6
ما جاء في الدراسات السابقة مناقشة من خالل (. 2، جدول)يمكن استنتاج وتمخيص سمات عمارة الفكر األسالمي         
 .اعتماد أكثر السمات تكرارًا  , وقد تختمف بعض المسميات من دراسة ألخرى اال انيا تؤدي الى نفس المضمونو 

 
 : (3، شكل)االسالمي وتمخيصيا في ثالثة جوانب رئيسةتقدم يمكن تاشير سمات عمارة الفكر ومما    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يفالباحث/  اإلسالمي( يوضح عدد مرات تكرار سمات عمارة الفكر  3 شكؿ) 

 يف( استخالص السمات الخاصة والعامة لمعمارة االسالمية/ الباحث2 جدوؿ)                               
 الطروحات المعمارية  
إبراهيى   

6891 

 نطانبا

6898 

 انًانكي

6889  

انعبدني 

0222 

إسًاعيم 

0222  

 انصقىر

0262 

 انعابد

0260 

عدد 

يراث 

 انخكرار 

صة)النتاج المعماري()
السمات الخا

14
 

سمة(
 

           3 انجطبطخ ٔانتجبَص

            4 يراػبح انجٕاَت انجٍئٍخ

    1      تذمٍك انجؼذ انجًبنً

انتؼجٍر انصرٌخ ػٍ يبدح انجُبء 

 ٔطرٌمخ االَشبء

         2 

إضتخذاو انتمٍُخ ٔيٕاد انجُبء 

 انًذهٍخ

        1 

          2 أرتجبط انذاخم ثبنخبرج

األٌمبػٍخ ٔانُٓذضٍخ  ٔاالْتًبو 

 ثبنُطت

           4 

        1  انصالدح ٔانفراؽ

ثطبطخ انخبرج ٔإغُبء انذاخم 

 تصًٍى داخهً( )االْتًبو

             6 

        2   انًرَٔخ ٔلبثهٍخ انتغٍر

        2   انٕدذح ٔانتُٕع

      2     انًتبَخ ٔانمٕح

    1      تذمٍك يفٕٓو االدتٕاء

          4   انشكم ٔانٕظٍفخ

السمات العامة)بيئة النتاج(
         1 ػذو انتطبٔل فً انجٍُبٌ 

           3 االجتًبػٍخػذو االضراف ثبنمٍى 

           3 انخصٕصٍخ

انؼضٌٕخ ٔانتكبيم انذضري يغ 

 انًذٍظ

             6 

      2     انٕضظ انًذٍظ ٔانتٕاصم

           4  ادتراو انًمٍبش األَطبًَ

         3   انتجرٌذ ٔانريس

     2      انكفبءح ٔانفبػهٍخ
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 وقد توصؿ البحث الى إستخالص مجموعة مف االستنتاجات الخاصة بالدراسات المتخصصة وكالتالي : 
كل مكان وزمان ىو المضمون أو " الروح " وىي األسس التي وضعتيا الثابت في العمارة اإلسالمية في  اوال:

الشريعة اإلسالمية والتي أساسيا كتاب اهلل  وأّدت الى توجيو عقل ويد المعماري المسمم إلنتاج عماره ذات خصوصية عالية  
 اد اإلنشائية والظروف البيئية .. أما المتغير من مكان آلخر ومن زمان الى زمان فيو الشكل الذي يعتمد عمى التقنية والمو 

اصبح الباحث المسمم يعي أّن عمارة الفكر اإلسالمي تتجاوز العناصر الشكمية أو مسميات المستشرقين ثانيا :          
التي حددت لفترة طويمة من الزمن مصطمح ) العمارة اإلسالمية ( وأستخدميا بعدىم الكثير من المعماريين العرب 

 ئص وسمات لمعمارة االسالمية دون المس بيا او حتى مجرد عممية نقدىا أو تحميميا او مناقشتيا .والمسممين كخصا
بعد عرض الدراسات السابقة والوقوف عمى أبرز ما جاء فييا والتحميل الى السمات المؤثرة سواء كانت  ثالثا:

خاصة تتعمق بالنتاج ام عامة تخص بيئة النتاج المعماري ، يمكننا تحديد عالقة ثالثية بين المستويات التالية، وبعد طرح 
 كر العمارة :المستويات والتي تعمل عمى تحقيق القاعدة االسالمية لف

الثوابت الروحية في العمارة االسالمية ىي تمك القيم التي وضعت لتنظيم الثوابت ألروحية ، ان  المستوى االوؿ:
حياة المسممين والتي اساسيا كتاب اهلل والسنة النبوية الشريفة والعرف لتوجيو عمل وفكر )المعمار( المسمم  لتكون)نتاجات( 

 ذات خصوصية عالية. 
االنسان في الفكر االسالمي ىو الغاية واليدف االساسي ونتيجو لمتفاعل المستمر لألنسان مع  المستوى الثاني:

المكان فأنو يجب عمى العمارة االسالمية توفير محيط مالئم لتشكيل السموك االنساني يربطيا الباحثون بثالثية فتروفيوس 
 )المنفعة والمتانة والجمال (.
ىناك ثالث عالقات اساسية يجب اخذىا باالعتبار في التصميم االسالمي ألنيا تحدد اليوية   المستوى الثالث:

الخاصة بالمجتمع كما أنيا تبين اليدف الذي وجد من اجمو االنسان وىذه العالقات ىي : عالقة االنسان باهلل )العقيدة ( 
 لبيئة (.وعالقة االنسان بالبشر )المجتمع ( , وعالقة االنسان بالطبيعة )ا

 صياغة التصورات االفتراضية: 6
لقد تركز وضع الفرضيات لغرض الوصول الى ىدف البحث المتمثل بالنتاج المادي الذي يترجم الجوانب الفكرية 
المنبثق منيا كمضامين جوىرية من خالل صياغة العالقة بين تحقيق الجوانب اروحية الثابتة وأثرىا في التكوين الشكمي 

 ور متعددة المتجسد في ص
 :الفرضية العػػػػػػامة لمبحث

نتاج تواصل الجوانب الروحية الثابتة بتباين تحقيق التكوين لممستويين الفكري والشكمي في تحقيق صورة  تتباين استمرارية و
 معاصر. إسالمي معماري

 :لمبحث الثانويةالفرضية 
 مقيم الرمزية .لأن المتغيرات المادية تكسب ثباتيا واستمراريتيا لتحقيق التواصل الروحي من خالل تجسيدىا 

 استمرارية المتغيرات بفعؿ الثوابت الفكرية )ثبات المتغيرات المادية(  8
  ىي: [33, ص 3[أساسية، في ثالثة محاور تتمثل الجوانب الفكرية الثابتة  أن   
 االول: الدين والشريعة محور ال
 الثاني: الحاجات األنسانية محورال
 الثالث: القيم الرمزية  محورال

وألن الدور الروحي لإلنسان المسمم يؤىمو ألحداث التغير من خالل المبادئ التي نص عمييا الدين االسالمي والشريعة    
من شبع قيم رمزية عالية والتي تمثل المفصل الذي ي وتحملالثابتة لموصول الى نتاجات ديناميكية تالئم زمانو ومكانو 
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استمرارية بتحقق ثوابت المستوى الفكري نجد ان خاللو االنسان مختمف حاجاتو االنسانية الفطرية التي تتسم بالثبات لذلك 
 رمزية.المتغيرات المادية عن طريق الدين والشريعة والحاجات االنسانية الفطرية الثابتة التي تصب في القيم ال

(، وكما 4، شكل)أن لكل من الجوانب الثالثة لممستوى الفكري تأثيرا جوىريا عمى المستوى المادي الذي يمثمو الشكل   
 :ياتي

 

 

 

 

 :أ( 5، شكؿ)الشكميالجانب االوؿ: أثر الشريعة بالتكويف 
القيمة التي تشكل  التعاليـ الدينيةالى ثوابت الشريعة األسالمية باعتبارىا مجموعة من  سياق البحثتم التطرق في    

اىمية السموؾ تكون  حيث، مؤثرًا كبيرًا في ثبات المتغيرات المادية السموؾران ,كما أنيا عدت العم في اهلل تقوى الثابتة وىي
أن لمعقيدة األسالمية دورًا أساسيًا ينعكس عمى النتاج المعماري النو منبع االحتياجات الروحية ، في ضمف المؤثرات

والمعنوية لألنسان وىي المنظم الحتياجاتو المادية تتوازن فييا الماديات مع المعنويات وكذلك فيي تنظيم االحتياجات 
 (  6. شكل )  الحصول عمى األنسان المسمم المتكامللمحياة بيدف  القيـ السموكيةالمعيشية لممجتمع من خالل 

 
 

 

 
 
 ب(: 5الجانب الثاني: أثر الحاجات بالتكويف الشكمي، شكؿ)  
وينظِّميا  الطبيعية االنسان الن االنسان ىو غاية عميا في الدين االسالمي وجاء التشريع االسالمي لتمبية حاجات   

 حق ىو و االشباع التجاوب ىذا وانّ  ومكان. زمان كل في وذاتو االنسان بتكوين ترتبط حاجات ألنيا وذلك معيا؛ ويتجاوب
انّ  .تتغّير ال ثابتة قيم ىي والعدل الحق قيم . وان وعدل  البشرّية، الحاجات من المطموب تحّققو ونوعّية كمّية ىو يتغّير ما و 
 .الحاجة ذاتيا الحياة،وليست ووسائل ىو االساليب والتبّدل التغّير عميو طرأ ما أنّ   كّمو ذلك من . والعدل الحق ليتحّقق

 وبذلك يسخر االسالم جميع النتاجات المادية وموارد الطبيعة في خدمة االنسان. 
فيمكن تمخيصيا وفق ماجاء في ىرم ماسمو ىي نظرية سيكولوجية اقترحيا أبراىام أما الحاجات االنسانية الفطرية     

أن الناس عندما يحققون احتياجاتيم . يرى فييا "نظرية في التحفيز اإلنساني:بعنوان " 1943ماسمو في ورقة نشرىا عام 
 األساسية يسعون إلى تحقيق احتياجات ذات مستويات اعمى. 

 الحاجات الفسيولوجية )الجوع , العطش, المأوى ...( -1
 حاجة األمن )الحماية الطبيعية, الخصوصية, التأقمم الذاتي ونمط البيئة الحضرية (  -2
 الجماعة والعالقات الشخصية (  أنتمائية ( : )الحاجة لعضوية ( حاجات إجتماعية -3
 حاجات التقدير واالحترام )احترام الذات , أضفاء الطابع الشخصي عمى البيئة الخاصة(  -4
 مرتبطة بالجمال والرغبة بالتعمم والنجاح (  ( حاجة تحقيق الذات -5

  / الباحثيف والشريعة تاثير فعؿ الثوابت الفكرية عمى التكويف الشكمي (4شكؿ) 

 تكويف الشكميال

 

 أثر التعالٌم الدٌنٌة فً الشكل

 أثر السلوك الدٌنً فً الشكل

أثر الشرٌعة 

بالتكوٌن 

 الشكلً

 ( ٌوضح أثر الشرٌعة بالتكوٌن الشكلً /الباحثٌن6)شكل 
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 ج(:5الجانب الثالث:أثر القيـ الرمزية بالتكويف الشكمي، شكؿ)    
ان ما يضمن استمرار حركة المعنى في العمارة، ىو لكون القيم الرمزية تمثل ىوية الجماعة, ان اكتشاف وتفسير القيم     

[. اذ ان لمرموز دورًا في دعم المعاني التي P.98 12 , [الرمزية ىو الشئ الذي نسميو األيقنة الرمزية في الخيال العميق ".
صيغ الحاضر والمستقبل ، كونيا تعبر عن تجميع واختزال ألحداث متنوعة في مؤشرات يحققيا استثمار الماضي في ابداع 

محددة تمثل ىوية لجماعة وباعادة احيائيا واستعماليا تعود الحياة الى الماضي القديم ويرجع مع الحاضر بصيغ جديدة 
جدد المستمرين باعتماد احياء عالقة تضمن استمرار حركة المعنى في الفنون ومنيا العمارة وبالتالي ترسم المسار والت

الماضي بالحاضر، ومن الجوانب الثالثة تظير تاثيراتيا عمى التكوين الشكمي في السموك وىوية الجماعة وحاالت التبدل 
 د(. 5والتغير في االساليب، شكل) 

 
 
 
 
 

 المصدر / الباحثيف              
 المصدر / الباحثيف              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المصدر / الباحثيف              
 
 

وذلك ألن كاًل من القيـ الرمزية لمعرفة مدى استمرارية المتغيرات وثباتيا بفعؿ الثوابت الفكرية.  تم اعتمادومما تقدـ    
االنسانية تصب في القيم الرمزية و ىي بالتالي ما يحقق تواصل واستمرارية الجوانب الروحية تعاليم الشريعة والحاجات 

لممجتمع االسالمي عبر الزمن بالتمثيل المادي من خالل األشكال الجديدة ومعالجاتيا المعاصرة تحت اندفاع التطور 
  (.7، شكل)التكنولوجي و االجتماعي

 

 أ( اثر الشريعة بالتكويف الشكمي 5شكؿ)

تكويف 
 شكمي

حاجات  قيـ رمزية

الديف 

سموؾ  تغير 

 سموؾ

حاجات  قيـ رمزية

الديف 

حبدل هىيت وسائم 

 انجًاعت

 حغير اسانيب

 انسهىك

تغير 

 تكويف

 ب( اثر الحاجات بالتكويف الشكمي 5شكؿ)

 ج( اثر القيـ الرمزية بالتكويف الشكمي 5شكؿ)

تكويف 
 شكمي

حاجات  قيـ رمزية

الديف 

هىيت سهىك 

 انجًاعت

ىوية 
 وسائمهىيت 

 انجًاعت

 انسهىك

 حبدل وحغير

 هىيت انجًاعت االسانيب 

حكىين 

 شكهي

 د( اثر الجوانب الثالثة بالتكويف الشكمي 5شكؿ)
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 االطار النظري العاـ لمبحث 

اعتمد البحث في استنتاج االطار النظري العام لمبحث عمى مفردات اساسية ثالثة، والى قيميا الممكنة من الدراسات 
 السابقة. وىي:

(، من خالل اثر القيم الرمزية 3استمرارية المتغيرات بفعل الثوابت الفكرية )ثبات المتغيرات المادية(، جدول) المفردة االولى:
 بالتكوين الشكمي، حيث ارتبطت بمتغيرين اساسين ىما التواصل الروحي والتمثيل المادي.

لمثوابت الروحية، حيث ارتبطت المفردة (، من خالل التجسيد المادي 4: الصور المتعدة لمنتاج، جدول)المفردة الثانية
 بالجوانب البيئية واالجتماعية والجوانب الخاصة بالتكوين.

 / الباحثيفورموزىا  المفردة االولى)استمرارية المتغيرات بفعؿ الثوابت الفكرية(القيـ الممكنة  ( 3 جدوؿ) 
 الرمز القيـ الممكنة المتغيرات رئيسةالمفردة ال

 
 
 
 
المتغيرات ستمرار أ

 بفعؿ الثوابت الفكرية

 
 

  التواصؿ الروحي

 A1 أضتًرار دركخ انًؼُى

 A2 تذمٍك انٌٕٓخ 

 A3 انٕظٍفخ 

 A4 انذركخ

 A5 انٍٓكم االَشبئً

 A6 خبصٍخ انظم ٔانضٕء

 A7 أختسال ادذاث يتُٕػخ

 A8 االتصبل ثبنًُبر انرٔدً نهًبضً

 
 التمثيؿ المادي

 أضفبء اشبراد 

 ريسٌخ نهتكٌٍٕ
 A9 أتجبِ انمجهخ

 A10 انتٕدٍذ

 A11 ثبنطًبء  ػاللخ األرض

 A12 لًٍخ انًٕلغ انتأرٌخٍخ

 
 
 
 
 
 
 
 

 / الباحثيفييف الفكري والشكمي العالقة بيف المستو  ( 7شكؿ) 
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 يفالباحث/ ورموزىا (، لصور المتعددة لمنتاج)اثالثةممفردة الالقيـ الممكنة ل (4 جدوؿ) 
 الرمز القيـ الممكنة المتغيرات رئيسةالمفردة ال

 
 
 
 

الصور المتعددة 
 لمنتاج

)التجسيد المادي 
   لمثوابت الروحية(

 
 
 
 
 جانب البيئيال

انؼضٌٕخ 

 ٔانتكبيم

انذضري يغ 

 انًذٍظ

 

 B1 يرَٔخ انًجُى

 B 2 لبثهٍخ انتغٍر ٔانتٕضغ

 B 3 اضتثًبر طبلبد انًذٍظ

 B 4 األَذيبج يغ انًذٍظ

 B 5 أدتراو انجٍئخ انذضرٌخ

 

يراػبح انجٕاَت 

 انجٍئٍخ

 B 6 انتصًٍى انجٍئً ٔانتؼبيم يغ انًُبر

 B 7 تذمٍك رادخ االَطبٌ ثٍئٍب

 B 8 اضتؼًبل انًٕارد انجٍئٍخ انًتبدخ

 B 9 انذًبٌخ يٍ انتهٕث

 B 10 انذًبٌخ يٍ انضٕضبء

 B 11 إضتغالل انًٕارد انًبئٍخ 

 
 
 
 
 

 الجانب االجتماعي

انًمٍبش ادتراو 

 االَطبًَ

 يراػبِ انُطت
 االَتمبل انتذرٌجً فً انذجى

B 12 

 B 13 يالئًخ أثؼبد انفضبء نهٕظٍفخ

 B 14 تذمٍك انًالئًخ انفراغٍخ

 

 

 

 

ػذو االضراف 

 ثبنمٍى االجتًبػٍخ

 

 

 انخصٕصٍخ

 B 15 انؼسل انجصري

 B 16 انؼسل انصٕتً

 B 17 انشرفٍخ ػهى انخبرج 

 B 18 انتذرج ثبنفؼبنٍبد

 B 19 انتذرج ثبنذركخ

تذمٍك يكبٌ 

 تٕاصم

 B 20 يالئًخ ضؼخ انفراؽ

 B 21 تٕفٍر إضبءح الزيخ

 B 22 يراػبح دمٕق انجبر

 انًطبٔاِ 

 

اغطٍخ يٕدذح نفؼبنٍبد 

 ٔظبئفٍخ يتُٕػخ

B 23 

 
 

الجوانب الخاصة 
 بالتكويف

 

 

 

 

 

 

ثطبطخ انخبرج 

 انذاخم ٔاغُبء

 

 

 انخبرج

 B 24 اختسال انؼُبصر

 B 25 انتؼبيم يغ انهٌٕ 

 B 26 يٕاد األَٓبء

 B 27 شكم انفتذبد

 B 28 اضبفخ يؼبنجبد تسٌٍُخ

 B 29 أختسال ػذد انططٕح

 

 

 انذاخم

 B 30 تكرار انؼُبصرانًتؼذدح

 B 31 تُٕع انؼُبصر

 B 32 اَفتبدٍخ انفضبء

 B 33 تُٕع انًشٓذ انجصري
 B 34 تًٍس أضهٕة انتٕزٌغ انفراغً

االٌمبػٍخ 

 ٔانُٓذضٍخ

 Module B 35إضتخذاو ٔدذِ انمٍبش 

 B 36 تُبظر انشكم دٕل يذٕر يذذد 

 B 37 تٕازي انشكم ٔفمب نهخبصٍخ االتجبٍْخ 

 B 38 تمهٍم انسخبرف  

 

انجطبطخ 

 ٔانتجبَص

 B 39 انتكٌٍٕ ٔضٕدٍخ

 

 

 انتجبَص

 B 40 شكهً

 B 41 دجًً 

 B 42 نًَٕ

 B 43 انًهًص

 B 44 األضبءِ

 

 انتجرٌذ ٔانريس

 B 45 اضتخذاو تمٍُخ انخظ

 B 46 أضتخذاو انريٕز

 B 47 اضتؼبرح انتشكٍالد انسخرفٍخ
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 الخالصة
لقد اعتمد البحث في بناء اطاره النظري من خالل طرح مفردات االطار النظري الستمرارية الجوانب الروحية  من خالل     

الفرضية العامة لمبحث والمتمثمة في "تباين استمرارية و تواصل الجوانب الروحية الثابتة بتباين تحقيق التكوين لممستويين 
معاصر". فقد حدد البحث متغيرين اساسيين لالطار وىي : ثبات  إسالمي معماري نتاجالفكري والشكمي في تحقيق صورة 

المتغيرات المادية،وتعطي المستوى الفكري، وارتباطيا بجوانب فكرية ثابتة في الدين والشريعة والحاجات االنسانية والقيم 
حية لتعكسيا في تكوينات ىندسية)معمارية( الرمزية ؛ والصور المتعددة لمنتاج، والتي تعطي التجسيد المادي لمثوابت الرو 

(. والتي تساعد عمى  8وتحقق الجانبين االجتماعي والبيئي. وبالتالي تكون حالة منعكسة من المستوى الشكمي، شكل)
 اختبار المشاريع التي تم اختبارىا في الدراسة العممية

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدراسة العممية  9
لغرض معرفة مدى تأثير مفردات ومتغيرات األطار النظري في تحقيق تواصل واستمرارية الجوانب الروحية في فكر     

العمارة األسالمية عبر الزمن . تم تثبيت محددات اختيار المشاريع وبانواعيا االربعة ) التعميمية والثقافية والدينية والتجارية 
ثم أختبار األطار النظري الذي توصل اليو البحث في الفصل السابق عمى عدة مشاريع  االدارية( مع توصيف متكامل ليا ،

 تم اختيارىا وفق عدة محددات :
  مشاريع اتسمت فترتيا بالمعاصرة الستكشاف استمرارية ثبات نتاجات عمارة الفكر االسالمي. -
  مشاريع اتصفت بكونيا ذات فكر أسالمي وفق نقدىا المعماري. -
وظائف متنوعة لكون االسالم منيجًا ينظم جميع جوانب حياه االنسان المسمم فال يقتصر عمى  مشاريع ذات -

 االبنية الدينية بل تنوعت المشاريع بين الثقافية والتعميمية و األدارية والمساجد.
 عالية.رمزية  اً تجّسد قيم مشاريع ذات تميز شكمي  -

 
 [ 13,14,15,16المصادر ،  [ توصيؼ المشاريع المنتخبة:  1 -9

 Institut du Monde Arabeمعيد العالـ العربي :  وؿالمشروع األ 
 Jean Nouvel, P.Soria & G. Lezènes تصميـ :

 ي باريس / فرنسا : عمى ضفة نير السين فموقع المشروع 
 1987 تأريخ اتماـ المشروع :

 ثقافي  نوع المشروع :
 

 / في صور متعددة لمنتاج ( يوضح أختزاؿ العالقة بيف المستوييف )الفكري/ الشكمي (8شكؿ)
 الباحثيفالمصدر /

المعيد الوحيد في العالم المكرس كميًا لنشر المعرفة بالعالم العربي  :وصف المشروع : 
ابرز تفاصيميا  .وثقافتو. حيث تأسس ليكون "جسرا ثقافيا" حقيقيا بين فرنسا والعالم العربي

واستغالل نفس مضمون العناصر في ، الواجيو المطمو عمى نير السينىي مايميز 
، العمارة االسالمية وتعامميا مع البيئة كمرشحات لمضوء تتحكم بيا الخاليا الشمسية

 , تتحكم بكمية الضوء الداخل حسب الجو. شكل
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 : مكتبة األسكندرية  ثانيالمشروع ال
 اتحاد سنوىيتا وحمزة ، النرويج ومصر تصميـ :

 األسكندرية/ مصر في موقع موقع المشروع:
 يعتقد انو نفس الموقع االصمي لممكتبة التي  

 أسسيا بطميموس األول  
  2002تشرين األول  1: تأريخ اتماـ المشروع 

 ثقافي  المشروع:نوع 

 Masjid Al-Irsyad   المشروع الثالث: مسجد األرشاد
 الميندس األندونيسي رضوان كامل تصميـ :

 موقع المشروع : جزيرة جاو / باندونغ / اندونيسيا
 2009سبتمبر  7:  تأريخ اتماـ المشروع

 : ديني  نوع المشروع

 في البانيا   المشروع الرابع : المركز الثقافي الديني
 : بيغ تصميـ 

 Tirana, Albaniaموقع المشروع : تيرانيا / البانيا 
 2011آيار  2 تأريخ البدء ببناء المشروع :

 : ثقافي أجتماعي ديني نوع المشروع
 
 
 

 المشروع الخامس : مدرسة غّزة الخضراء 
 Mario Cucinellaالمعماري األيطالي  تصميـ :

  غّزة / فمسطين موقع المشروع :
 2012األول  كانون تأريخ البدء ببناء المشروع:

 تعميمي  نوع المشروع :
  

 لمتكنولوجيا  المشروع السادس: جامعة بتروناس
 نورمان فوستر وشركاؤه  تصميـ :

 ترونا / ماليزيا  موقع المشروع :
 2004 تأريخ اتماـ المشروع :

 تعميمي نوع المشروع :
 

 

 المشروع السابع: برج الدوحة 
 جان نوفيل تصميـ : 

 الدوحة / قطر موقع المشروع :
 2010مارس  اتماـ المشروع :تأريخ 

 : أداري , تجارينوع المشروع 

تمتاز مكتبة األسكندرية بالمبنى المميز من الجانبين المعماري  : :وصف المشروع : 
قرص " شمس " مبنى المكتبة الى فعل   ىيئتو يشير  الفكرة التصميمية : .والييكمي,

وانبثاق المكتبة القديمة من جديد ألحياء دورىا في العالم ,  ليعبر عن والده جديدة البزوغ
من  حيث أن ارتفاع القرص  .حواجز السياسة والدين و الثقافة والتاريخ الحديث ولعبور

الذي  المياه . وىو ما يمثل الماضي، و يميل نحو المستقبل، مع مستوى سطح األرض
 د لحظة زمنية معينة. تحديد الميالن بيذه الصورة كأنو يجم . يمثل الحاضر

 

أن ما يجذب االنتباه بيذا المسجد ىو عدم وجود قبة, والتي تكاد تكون  :وصف المشروع
دائما عنصرًا اساسيًا في المساجد. ومع ذلك، فقد فمقد إستطاع أن يعبر المعمارى عمى 

ضرورية الدينية لممكان، وبالتالي فيى كعنصر ليست  / اليوية الثقافية يأن القبة ليست ى
 .دائمًا عندما يتعمق األمر بتصميم مكان عبادة لممسممين

يقع ىذا المجمع الثقافي في ساحو سكانديربيغ  ويتكون من مسجد ومركز وصف المشروع: 
اسالمي ومتحف لمتعايش والتناغم الديني يقوم المشروع عمى فكرة التعايش الدينى و 

التي صمم عمى اساسيا المسجد كممتقى لمناس اجمع  ة)اإلسالم لمجميع( ىو اساس الفكر 
السالمية ليكون بمثابة منارة لمتسامح الديني , عن طريق خمق لتعميم الجميور حول القيم ا

 1000ممناسبات الدينية ذات مساحة مرنة تتسع في االيام االعتيادية ل ل صالة ساحة
 .اآلف مصمياً  10مصمي ويمكن توسعتو لتصل استيعابيتو الى 

أن ىذا المشروع يمثل مزيجًا من العمارة اإلسالمية التقميدية والعمارة  وصف المشروع
التواصل األجتماعي تم بناءه لشباب الحديثة والتصميم المستدام , ا تمثل مكانا لمترفية و 

مكان تعميمي خاٍل من أي انبعاثات لمغازات, حيث تستخدم مياه كالمستوطنات الفمسطينية 
األمطار و الطاقة الحرارية األرضية و الطاقة الشمسية بدال من شبكات الماء والطاقة. حتى 

 .ال تتأثر انشطة المدرسة بانقطاع الماء أو التيار الكيربائي
 

تم تصميم الحرم الجامعي ضمن خطة ماليزيا بأن تصبح دولة متقدمة  وصف المشروع
وليذا تم تشييد ىذه الجامعة الخاصة لتكون مركزًا لألبداع واألبتكار  2020بحمول عام 

 Tan Sri Azinanورائدة في تكنموجيا المعمومات وجاء اليدف عمى حد قول بطل الجامعة 
 A place to learn and not a place to‘ريس بكونيا مكانًا لمتعّمم وليس مكانًا لمتد

be taught’ 

متر وقد  ٧٣١من خميج الدوحة بأرتفاع  : يقع البرج عمى الجانب الشماليوصف المشروع 
من قبل مجمس المباني  2013تم أعتباره أفضل برج في الشرق األوسط وأفريقيا لمعام 

 (Council on Tall Buildings and Urban Habitatالشاىقة والمساكن الحضرية )
مع تبدو واجية البرج لمناظر من بعيد كسطح واحد بسيط جدا وصوال لحد التقشف ولكن 

االقتراب تظير التعقيدات في تفاصيل الواجية المكونو من مشبكات دقيقة مكونة من عدة 
طبقات مستوحاة من المشربية التقميدية تم استخداميا لخمق عالقة مع الخارج والتالعب 

 بالظالل
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  التحميؿ:منيجية  2 –9
أعتمد البحث منيج الدراسة التحميمية  الوصفية في تحميل العينة التطبيقية من المشاريع وفقا لمتغيرات األطار النظري المتمثمة بأثر     

معيد ( نموذج لعممية تحميل ألحد المشاريع )تحميل المشروع االول 5وفي الجدول)،  في التواصل الروحي القيم الرمزية بالتكوين الشكمي
 (.العالـ العربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

انتقاؿ المفاىيـ  (4-1شكؿ)(9صورة)

 عبر(7صورة)

 (4صورة)استبطاف (3صورة)

 (1صورة) البحث بياالمفاىيـ التي ييتـ (2صورة)

فكار اال(5صورة) (6صورة)

استبطاف (8صورة)

 (21صورة)

18صورة (19صورة)

) 

 (15صورة) (16صورة) (17صورة)

 (13صورة) (14صورة)

 (12صورة) (2 شكؿ) ) صورة) (11صورة)

 (20صورة)

 (22صورة)
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 (29صورة) (30صورة)

 (32صورة) (31صورة)

 (28صورة)

 قيم الرمزية(الصورة) (26صورة)

 (25صورة) (لدين والشريعة ااصورة) حاجات االنسانية(الصورة)

 (34صورة)

 (33صورة)

 (35صورة)

 (37صورة) (36صورة)
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 معيد العالـ العربي()ني(عممية التحميؿ لممشروع الثا 5 جدوؿ) 
 التحلٌل 1تتحقق : القٌم الممكنة المتغٌرات

 0ال تحقق 

 المفردة الثانوٌة االولى8 اثر القٌم الرمزٌة بالتكوٌن الشكلً

التواصؿ 
الروحي

 

  0 استمرار حركة المعنى
وجد المتحف اساسا للتعبٌر عن الهوٌة العربٌة بأصدق وجوهها من  1 تحقٌق الهوٌة 

الجوانب التراثٌة والثقافٌة والفنٌة واألدبٌة والروحٌة للعرب 
والمسلمٌن وبٌان استمرارٌة وغنى الثقافة العربٌة األسالمٌة  

 وإلٌصالها للعالم أجمع.

االستلهام 
 من التراث

لعرض فن وحضارة تحف  1م 5111ٌعرض المتحف الذي مساحته  1 الوظٌفة

اسالٌب الحٌاة واالماكن واالشٌاء التً تعبر عن ماضً وحاضر 
 البلدان العربٌة للجمهور الفرنسً

 (2( و )1صورة)
الدوران اللولبً للصعود الى برج الكتب استلهم من الحركة  1 الحركة

العمودٌة لمأذنه الملوٌة فً مسجد ابن طولون فً سامراء تمكن 
   الزائر من تأمل مشاهد بارٌس عن طرٌق الواجهة الزجاجٌة. 

 (3صورة)               

مستلهمة من المسجد االعمدة الرشٌقة المتقاربة ذات المقطع الدائري  1 الهٌكل االنشائً

 (4صورة) الكبٌر فً قرطبة

االلواح الزجاجٌة الحساسة ػٍ طرٌك انٕاجّٓ انًتطٕرح ) 1 خاصٌة الظل والضوء

 انتً تذبكً فً شكهٓب ٔٔظٍفتٓب انٕاجٓبد انتمهٍذٌخ )للضوء

 (2صىرة)
  0 اختزال احداث متنوعة

بطرٌقة توزٌع الفضاءات الداخلٌة حول  اعادة احٌاء الماضً 1 االتصال بالمناخ الروحً للماضً

 (6صورة)ناء مفتوح ٌحاكً االبنٌة التراثًف

التمثيؿ المادي
 

 
 
 

أضفاء 
 اشارات 
رمزٌة 
 للتكوٌن

  0 أتجاه القبلة

 رمزٌة التكوٌن الواحد المتماسك كداللة على التوحٌد  1 التوحٌد

 عالقة األرض بالسماء

 

من مختلف اجزاء المشروع عن عن طرٌق امكانٌة رؤٌة السماء  1
طرٌق الزجاج. واٌضا فتح الحركة الوسطٌة بٌن جزئً المشروع 

 (7صورة) بفناء مفتوح

 للموقع قٌمة تارٌخٌة فً ملتقً الشوارع قرب نهر السٌن . 1 قٌمة الموقع التارٌخٌة
 (8صورة)

 8 التجسٌد المادي للثوابت الروحٌةنٌةالمفردة الثانوٌة الثا

الجانب 
البيئي

 

 

 

 

العضوٌة 
 والتكامل 

الحضري 
 مع المحٌط

  0 مرونة المبنى

المرونة فً التصمٌم الداخلً وعدم تقسٌم الفضاءات تعطً  1 قابلٌة التغٌر والتوسع
 مرونة للتغٌر فً التوزٌع الوظٌفً وتعدد االستخدامات

 فّعالة .ٌستثمر المبنى الطاقة الشمسٌة بصورة  1 استثمار طاقات المحٌط
ٌبدو المبنى جزء من المحٌط ب استخدام مواد االنهاء التً تتجانس  1 األندماج مع المحٌط

 (7صورة)مع البٌئة المحٌطة.

خطوط المبنى مندمجة تماما مع خطوط الموقع المحٌط والواجهه  1 أحترام البٌئة الحضرٌة
 االمامٌة منحرفة مع خط انحراف نهر السٌن.

البٌئً والتعامل التصمٌم  
 مع المناخ

احدى ممٌزات المبنى هو تصمٌمه البٌئً بمتحسسات للضوء للتعامل  1
  مع الضوء الطبٌعً ومقدار االشعة الشمسٌة النافذة للمشروع

 (01صورة)

توفٌر االضاءة والتدفئة الالزمة عن طرٌق المتحسسات  1تحقٌق راحة االنسان 
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 الكهروضوئٌة  بٌئٌا

الموارد البٌئٌة استعمال 
 المتاحة

0  

  0 الحماٌة من التلوث

توقٌع الفضاءات بصورة تبعد فضاءات البحث والدراسة عن الشارع  1 الحماٌة من الضوضاء
 الرأٌسً 

  0 إستغالل الموارد المائٌة 

الجانب االجتماعي
  

احترام 
المقٌاس 
 اإلنسانً

 

مراعاة 
 النسب 

االنتقال 
التدرٌجً فً 

 الحجم

الدخول عن طرٌق مدخل تم التعامل معه لٌكون ذو مقٌاس انسانً ثم  1
ٌصل الى ممر مفتوح العلى ذو نسب مدروسة بعالقتها مع الجوانب 

 (00صورة)لٌنفتح تدرٌجٌا الى فناء أوسع 

مالئمة أبعاد الفضاء 
 للوظٌفة

 مساحات الفضاء مالئمة لوظٌفتها نتٌجة للدراسه الدقٌقة لبرنامج 1
 المشروع والتصمٌم على أساسها.

سعة الفضاءات وانفتاحها بما ٌتناسب مع وظٌفتها لكون وظائفها عامه  1 تحقٌق المالئمة الفراغٌة
 (12صورة) تتنوع بٌن المتحف والمكتبة والمطعم

 
 

 

 

 

عدم 
االسراف 

بالقٌم 
 االجتماعٌة

صٌة
صو

خ
ال

 

العزل 
 البصري

لكون الوظائف عامة تنفتح الفضاءات على بعضها البعض تحقٌقا  0
 (01صورة)للفكره التصمٌمٌة " بأننا النخفً شٌئاً " 

العزل 
 صوتًال

 تقسٌم الفضاءات بأستخدام الزجاج العازل للصوت  1

 
الشرفٌة على 

 الخارج

ٌشرف المبنى على الخارج من جمٌع واجهاته واجزاءه, وحتى  1
الواجهه المزوده بالمتحسسات ٌمكن من خاللها الشرفٌة على 

 (14صورة)الخارج. 
التدرج 

 بالفعالٌات
0  

التدرج 
 بالحركة

تدرج الحركة من العام الى شبه العام المتمثل بالممر والفناء المفتوح  1
 المتمثل بالفعالٌات الرئٌسٌة المسقفة.وصوال الى الخاص 

تحقٌق 
مكان 

للتواص
 ل

مالئمة سعة 
 الفراغ

سعة الفضاءات مدروسة لتحقٌق مكان للتواصل وتعزٌز العالقات  1
  األجتماعٌة 

 (03صورة)

توفٌر  
االضاءة 
 الالزمة

االضاءة فً الفضاءات التفاعلٌة مدروسة وتعتمد كلٌا فً النهار على  1
  ضوء الشمس 

 (04صورة)

تمت مراعاه المجاورات من حٌث المقٌاس ومواد األنهاء المستخدمة  1 مراعاة حقوق الجار
 ومراعاه ظروف الموقع.

المساوا
 ة

اغطٌة موحدة 
لفعالٌات 
وظائفٌة 
 متنوعة

الفضاءات مفتوحة على بعضها البعض وال تفصلها سوى قواطع  1
 زجاجٌة والسقف 

 (05صورة)
 

الجوانب الخاصة بالتكويف
 

 

 

 

 

 

 

اختزال  الخارج
 العناصر

اختزال العناصر المستخدمه بالواجهة  واقتصارها على نوعٌن من  1
 العناصر موحده فً مادتها 

 (06صورة)

التعامل مع 
 اللون 

استخدام الوان حٌادٌة متوافقة مع السٌاق المحٌط ومتجانسه مع  1
 بعضها البعض على الرغم من تنوعها 

من استخدام اكثر من مادة اال انها تجانس مواد االنهاء على الرغم  1 مواد األنهاء
 متناغمة اشتملت على الزجاج والمعدن بصورة اساسٌة

 (07صورة)

الفتحات ذات تصمٌم دٌنامٌكً فٌها تنوع بالتفاصٌل مع الوحدة  1 شكل الفتحات
  الشكلٌة
 (01صورة)
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بساطة 
الخارج 
واغناء 
 الداخل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االٌقاعٌة 
 الهندسٌة

اضافة 
معالجات 

 تزٌننٌة 

بسٌطه وصقٌلة رغم تم التعامل مع الوحدات التزٌٌنٌة بشكل ٌظهرها  1
  الدقة والتعقٌد فً تفاصٌلها.

 (00صورة)

اختزال عدد 
 السطوح 

سطوح المبنى مختزلة واقتصرت على الواجهات التً تعكس  1
 (00صورة) المخطط تماما 

 الداخل

حٌوٌة
  

 
خل

الدا
صر  

 العنا
تكرار

المتعددة
 

والقواطع التكرار فً العناصر المتعددة كاالعمدة, والساللم  1
 وتقسٌماتها المعٌنٌة المتكررة مما ٌضٌف دٌنامٌكٌة للفضاء

 (01صورة)

تنوع 
 العناصر

( 02صورة) العناصر فً الداخل متنوعة بٌن اللواح العرض واالثاث 1
 (03و)

انفتاحٌة 
 الفضاء 

االنفتاحٌة فً الفضاءات هً ماٌمٌز المشروع لما ٌضٌف من شعور  1
               باالتساع وسهوله التنقل وامكانٌة رؤٌة مختلف اجزاء المبنى 

 (04صورة)

تنوع المشهد 
 البصري

تنوع المشهد وتغٌره بتغٌر موقع الزائر نتٌجة لطرٌقة التعامل مع  1
 التوزٌع الفضائً بٌن المفرغ والصلد 

 (05صورة)

تمٌز أسلوب 
التوزٌع 
 الفراغً

التوزٌع بكتلتٌن الشمالً بتسع مستوٌات عمودٌة والجنوبً المنحنً  1
, بسبع مستوٌات ٌتصالن بجسور معلقة ممتده عبر الفناء المفتوح 

 والتقاطع بٌن المستوٌٌن العمودي واالفقً
 (06صورة)

إستخدام وحده القٌاس 
Module 

 استخدام وحدة القٌاس فً النظام االنشائً للمبنى 1
 (07صورة)

تناظر الشكل حول 
 محور محدد 

 تناظر كل واجهه على حدة , حول المحور العمودي لها  1
 (11صورة)

توازي الشكل وفقا 
 للخاصٌة االتجاهٌة 

التوازي فً تفاصٌل الواجهات بخطوط عمودٌة وأخرى افقٌة بصورة  1
 هندسٌة واٌقاع منتظم 

 (10صورة)

  0 تقلٌل الزخارف  

 تكوٌن هندسً صرٌح ٌمكن ادراكه من مختلف الجهات 1 وضوحٌة التكوٌن

التجان
 س

التجانس فً شكل التكوٌن وتفاصٌله فً الواجهات الخارجٌة والداخلٌة  1 شكلً
 (10صورة)وحتى االرضٌات 

تناسق الحجوم والمسافات واالرتفاعات عالقة الفناء مع الطوابق  1 حجمً 
 مدروسة بصورة دقٌقة

 تجانس الوان الواجهات والداخل  1 لونً

 (11صورة) 1 الملمس

تجانس شكل الوحدات الكهروضوئٌة ٌتٌج اضاءه متجانسه للداخل  1 األضاءه
 نهارا وللخارج لٌال 

 (14( و)13( و)12صورة)

التجرٌد 
 والرمز

  0 استخدام تقنٌة الخط

  0 استخدام الرموز

استعارة التشكٌالت 
 الزخرفٌة

تظٓر ثمٕح فً انٕاجٓخ االيبيٍخ ػجبرح ػٍ اضتؼبرح يٍ انسخبرف  

 انُٓذضٍخ انتً تسٌٍ انًجبًَ انتراثٍخ 

 (79( و)73صىرة)
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 النتائج واالستنتاجات  -10
اثر القٌم الرمزٌة بالتكوٌن  المفردة االولى : بعد أن تم في البحث عرض مفردات ومؤشرات االطار النظري المتمثمة في )     

( و تحميل المشاريع وفق متغيرات االطار النظري في الدراسة العممية  التجسٌد المادي للثوابت الروحٌةالثانية : مفردة الو  الشكلً
 ييدف المحور القادم الى تحميل نتائج التطبيق العممي لممشاريع من خالل المفردات االساسية لموصول الى قاعدة معموماتية يتم من خالليا

 (6جدول) فرضيات البحث الرئيسة والثانوية لمتوصل الى استنتاجات تطبيقية إرتبطت بمعرفة المتغيرات االكثر تأثيرًا. التحقق من
 ( النسب المئوية لتحقيؽ المتغيرات / الباحثيف 6) جدوؿ 

المفردة 
 الثانوٌة

رمز 
 المتغٌر

النسبة  المشارٌع التطبٌقٌة
المئوٌة 
لتحقق 
 المتغٌر 

المشروع 
 األول

المشروع 
 الثانً

المشروع 
 الثالث

المشروع 
 الرابع

المشروع 
 الخامس

المشروع 
 السادس

المشروع 
 السابع

ً
كل

ش
 ال

ن
وٌ

تك
بال

ة 
زٌ

رم
 ال

ٌم
لق
 ا
ر
أث

 

A1               %42.86 

A2               100% 

A3               71.42% 

A4               85.7% 

A5               28.57% 

A6               85.7% 

A7               28.57% 

A8               85.7% 

A9               28.57% 

A10               100% 

A11               100% 

A12               %42.86 

ٌة
ح
رو

 ال
ت

واب
للث

ي 
اد

لم
 ا
ٌد

س
ج
الت

 

B1               85.7% 

B 2               %42.86 

B 3               %100 
B 4               85.7% 

B 5               %100 

B 6               %100 

B 7               %100 

B 8               57.14% 

B 9               57.14% 

B 10               100% 
B 11               57.14% 

B 12               85.7% 

B 13               100% 

B 14               100% 

B 15              100% 

B 16               85.7% 

B 17               71.42% 

B 18               28.57% 

B 19               85.7% 

B 20               100% 

B 21               100% 

B 22               100% 

B 23               85.7% 

B 24               85.7% 

B 25               100% 

B 26               100% 

B 27               85.7% 

B 28               71.42% 
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بعد أستخالص نتائج التطبيق العممي لإلطار النظري عمى المشاريع المنتخبة سيتم طرح ومناقشة استنتاجات البحث النيائية عمى   
 :ثالثة مستويات 

 . االستنتاجات الخاصة بنتائج التطبيق العممي لممشاريع 10-1
 االستنتاجات الخاصة باالطار النظري لمبحث .  10-2
الدور المباشر لممتغيرات الشكمية الناتجة بفعؿ قوى القيـ الرمزية في استمرار  لممفردات السابقةتحميؿ نتائج عممية ال تأظير    

وثبات الجوانب الروحية مع الزمف ولما لتحقيؽ ىوية األنساف المسمـ واالستمياـ مف التراث عمى مستوى )الحركة والتالعب بالظؿ 
المادي لمقيـ الرمزية فقد احتمت فيو رمزية التوحيد والضوء( مف أىمية في تحقيؽ التواصؿ الروحي مع الماضي, أما التمثيؿ 

والعالقة بيف االرض والسماء اعمى مرتبة باختالؼ وظيفة المشروع نتيجو لعكسيا عالقة مباشرة بيف المسمـ وربو أما اتجاه القبمو 
وىذا ما يتعمؽ باثبات  في المشاريع. فيظير واضحًا ومباشرًا فقط في االبنية الدينية, بينما باقي المتغيرات شكمت نسبًا قميمة جداً 

 الفرضية الثانوية االولى.
 االستنتاجات الخاصة بنتائج التطبيؽ العممي 10-1 

نالحظ في نتائج التطبيق العممي لإلطار النظري عمى المشاريع المنتخبة بروز عده مفردات حققت نسبًا عالية نتيجة لتكرارىا في    
 مختمف المشاريع عمى اختالف استخداميا ووظيفتيا وموقعيا من العالم وكما يمي: 

في العمارة حيث تحقق التواصل  الروحية عبر الزمف تحقيؽ استمرارية الثوابت )القيـ الرمزية( لمقيـ الرمزية دور كبير في (1
التي تتحقق في النتاج اإلسالمي المعاصر  اليوية الروحي من خالل عده قيم وجدنا من خالل تحميل النتائج أن أكثرىا تأثيرًا ىي
 وتحقق وصاًل روحيًا مع الماضي لكونيا تعبر عن معنى لصورة متحركة ومتغيرة.

ن صناعة اليوية ىي عممية جماعية تدريجية تحدث عمى المستوى الشعوري والالشعوري وان االشكال يتضح أ )صناعة اليوية( (2
المعبرة عنيا في حالة تغير مستمر وبذلك فأن التغير في الشكل ال يعني مطمقا غياب اليوية الن عمميات التغيير والتوافق مع 

 فاظ عمى ىويتنا.امكانيات العصر تشكل آليات اساسية تمكننا كمسممين من الح
بعده قيم أبرزىا )الوظيفة  االستمياـ مف التراثتحقيق االتصال بالمناخ الروحي لمماضي من خالل  )المناخ الروحي لمماضي( (3

والحركة وخاصية التالعب بالظل والضوء(وعكس التطبيق بصورة معاصرة كما تم عرضو في المشاريع ألن المجتمع يستن لنفسو 
ا مرجعًا يتم بموجبيا االتصال بين فرد وآخر وما يوجد من ىذه المعايير في ذاكرة التراث او ما يستخرج من التراث معايير معتبرًا اياى

يحقؽ االستمياـ مف التراث يخضع بدوره لمتطمبات المجتمع كإطار قياسي يبعده عن االنتقائية المتأصمة في وجود التراث وبذلك 
 وترجمو مضامينيا بصورة معاصرة متغيرة من الزمن.  بفعؿ الثوابت الروحية والعقائدية والفكرية استمرارية المتغيرات المادية الشكمية

B 29               85.7% 

B 30               100% 

B 31               71.42% 

B 32               85.7% 

B 33               57.14% 

B 34               71.42% 

B 35               71.42% 

B 36               57.14% 

B 37               85.7% 

B 38               %42.86 

B 39               85.7% 

B 40               100% 

B 41               100% 

B 42               100% 

B 43               100% 

B 44               100% 

B 45               28.57% 

B 46               14.28% 

B 47               %42.86 
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إضفاء إشارات رمزية أن طريقة التعبير عن روح المضمون اإلسالمي بواسطة الشكل تتم من خالل  )المضموف االسالمي( (4
وتحقق في النتاج عن طريق رمزية التوحيد المباشرة  مع اهلل عالقة األنسافتعبر عن عالقة اساسية في الدين االسالمي ىي  لمتكويف

 بالعبارات ووظيفة المبنى وغير المباشرة بوحدة التكوين وعدم تفككو, ورمزية العالقة بين األرض والسماء.
ن في حيث أن المضمو  تغير التعبير الشكمي بثبات المضموفتتمثل مرونة المنيج األسالمي في  )مرونة المنيج االسالمي( (5

بتغير مناشئ المرجعيات المادية حيث وجد أن عمارة الفكر األسالمي يمثل قيمًا روحيًة ثابتة أما الشكل فيمثل التعبير المتغير وذلك 
اكثرىا تأثيرًا ىو التخاطب مع الرموز التأريخية التي تضفي اصالو شكمية مترجمة بآليات وتقنيات معاصرة, وكذلك المصادر التي تدمج 

مع الشكل فعمارة الفكر االسالمي تبحث عن القوة والمتانة والتعبير الصادق بعكس الشكل لمضمونو األنشائي والذي يوّظف  الييكل
 وبذلك تكون فنًا شكميًا ذو إمكانيات تعبيرية ورمزية عالية.جزءًا مف محتوى فكرِة المبنى يكون فييا االنشاء  ألنتاج أشكال متعددة

سيد المادي لمثوابت الروحية ينعكس بصور نتاج متعددة من خالل تكوينات تحقق الجانبين األجتماعي التج )الثوابت الروحية( (6
 والبيئي 

% ىي تمك التي تعكس عدة قيم انسانية تتعمق باحترام المبنى 100نالحظ ان اكثر المعالجات تكرارا وبنسب  )القيـ األنسانية( (7
ع ( ولممحيط الطبيعي والبيئي المتواجد فيو , كما انو يوفر جوانب روحانية بعالقة لألنسان المستخدم لو, واحترامو لألخر )المجتم

 .االنسان مع اهلل التي تعد العالقة االساسية التي تجعل االنسان يسمو فوق مستوى الماديات وتكون سببا في ارتقاءه الروحي والفكري
% حيث 92.6األكبر في نتاجات عمارة الفكر األسالمي بنسبة : الجانب األجتماعي ىو صاحب التأثير )الجانب االجتماعي( (8

يعّبر عن عالقة االنسان بالمجتمع الذي ينتمي اليو ومالو من قيم وسموكيات وأحترام األنسان كفرد وذلك عن طريق تحقيق مكان 
 لمتواصل مع احترام خصوصية الفرد ومراعاة المقياس األنساني وضمان مساواة لمجميع.

أما الجانب البيئي فال يقل أىمية عن باقي الجوانب فعمارة الفكر األسالمي تحترم اآلخر وتنص عمى أعمار  بيئي()الجانب ال (9
 األرض وعدم االضرار بالبيئة والحفاظ عمى مواردىا وثرواتيا.

، ىذه تراـ اآلخرالتي تعبر عف مضاميف فكرية تقـو عمى اساس إحتراـ االنساف واح ةالمعالجات الشكميأف يتضح مما سبؽ،    
اعمى نسبة تتمثؿ في بساطة الخارج واغناء الداخؿ وتجانس العناصر والمعالجات مع بعضيا مع تجانسيا مع المعالجات نالت 
 (9شكل ) البيئة المحيطة .

 

 

 
 

 

 

 

 
      

 تالتي تضمن طار النظري)الروحي الفكري/ المادي الشكمي( العالقات الرئيسية الناتجة من االتتوضح من تقاطع المستويين   
استمرارية الجوانب الروحية الثابتة عبر الزمن بتكوينات متكاممة تحقق ىوية االنسان المسمم لكونيا اعمى مستوى لما تمثمو من تحقيق 

س بانسانيتة والقيام بواجباتو العبادية, لكون االحساس باليوية اعمى درجو من لذات االنسان وتوفير فضاء معماري يّمكنو من االحسا
الحاجات النفسية التي يسعى االسالم لتحقيقيا لحماية الذات الجماعية من عوامل الذوبان والتعرية عن طريق تجسيد عناصر مستقاة 

 استمرارية ثوابتو عبر الزمن. االسالم وتضمن  ةمن منيجو الخاص ليحوليا الى أحكام تنظيمية تصون وحد
فالعمارة قادرة عمى اعطاء الجماعات البشرية فرصة االحساس باالستمرار عبر الزمن و ان الدعوة لتحقيق التواصل واالستمراريو    

ة ىذه اليوية فالشكؿ البصري المعتمد لوعي اليوية قد يتغير اال اف بني عبر الزمن ال تعني استنساخ التراث او تقميده بشكل سطحي ،

 ٌن الباحث/  نب االكثر تأثٌراً للقٌم الرمزٌة( الجوا9 شكل) 



  2014( لسنة 3-4العدداف) (29)المجمد................................................................ةالمجمة العراقية ليندسة العمار 
 

964 
 

تبقى ثابتة ميما حصؿ لكف التغير سيكوف في عالقتنا البصرية المتفاعمة مع البيئة المعمارية وموجوداتيا وبالتالي ما سيتشكؿ مف 
 ، وىذا ما يتعمؽ باثبات الفرضية الثانوية الثانية. تتزامف مع تغير الحياةمعاٍف جديدة 

 اإلطار النظري لمبحث االستنتاجات الخاصة ب 10-2   
توصل البحث من خالل الدراسة النظرية وتقييسيا من خالل التطبيق العممي الى صياغة استنتاجاتو حول تحقيق    

المستوى الفكري وتمثيمو بالنتاج المادي الشكمي يتطابق فيو المستويين الفكري والشكمي ، وضعت معايير ىذا النتاج المادي 
 عمى ثالثة مستويات : 

 المستوى األوؿ )تكويف بيئي مستميـ مف التراث( : (1
لكون عالقة االنسان بالبيئة ىي من العالقات االساسية في العقيدة االسالمية تضاف ليا لمسات تراثية لمتعامل مع     

البيئة  البيئة كمضامين فكرية و بمعالجات معاصرة لتحقيق التواصل مع الماضي واالستمرارية عبر الزمن بتكوينات تحترم
وتعمر االرض والتستنزف مواردىا . كما أن االستميام من التراث يحقق قيمًا رمزية عالية متواصمة عبر الزمن وذلك الن 
التجدد في التراث المنتج لالفكار الجديدة يعتمد عمى تفاعل أصول الشريعة بمتطمبات الواقع الحالي مع االخذ بنظر 

لكوف التراث ىو المعيف االساسي الذي تنيؿ منو الحضارية والمناخية المحيطة, االعتبار ظروف البيئة االجتماعية و 
عوامؿ االبداع الفردي او الجماعي لتشكيؿ حالة جديدة قائمة عمى أسس شخصية وىوية اسالمية خاصة. وبذلؾ يتضح 

جب دراسة صيغة ذلؾ التجدد دور الحالة التراثية في دعـ حالة االستمرارية عبر الزمف باعتماد واقع العصر وىذا ما يو 
البيئية المطموب تجددىا نحو االطار العقائدي كسمة مميزة -وااللية المعتمدة لذلؾ في ظؿ تاثير تمدد الحالة التراثية

 لممجتمعات االسالمية 
 المستوى الثاني )تكويف اجتماعي ذو اتصاؿ روحي بالماضي(: (2

مع وعالقة الفرد بمجتمعو ومايحممو من عادات وموروث وتقاليد ُتشعر لكون االسالم ركز بصورة كبيره عمى بناء المجت    
االنسان باالحتواء واالنتماء فيرى االسالم ان العمران ىو وسيمو واداه لممجتمع  من اجل تحقيق حاجاتو المادية والروحية 

 محكومو بقوانين الشريعة التي تحفظ الحقوق وتفرض الواجبات .
في تراث المجتمع يكون من دواعي نشوئيا, و ان)  ةبيرة لمتقاليد في كونيا تمثل مكونات اساسيحيث ان ىناك اىمية ك    

التقاليد تؤدي الى نظام وانتظام في البيئتين الطبيعيو واالجتماعيو لالنسان فيي تمدنا بوسائل االتصال وبمجموعة من 
اتسام التكوين المعماري بشيء من  نتظمة( وليذا فاناالفكار والمفاىيم بحيث يمكننا افرادا وجماعات من ممارسة حياة م

قاليد التقميديو يؤدي الى انتمائو الى خبره مجتمعيو عامو تجعمو قابال لمحضور والتاثير في الكل االجتماعي الذي يعتمد في استحياء الت
تطور واالرتقاء وىي تضم في استخداميا حيث ان العناصر التقميديو في العماره تمثل احدى المراحل في عممية ال واالستفاده منيا.

وتعبيرىا المتغيرين جزءا من معناىا السابق اضافو لمعناىا الجديد فالمعالجة التكوينية أو االضافة الشكمية المستمده من الماضي تعزز 
 غنى المعنى ووضوح المضمون وىي مايعزز االستمرارية والتواصل عبر الزمن.

ف المعماري ينطمؽ مف اعتبار العمارة ظاىرة اجتماعية معبرة عف مالمح واقعيا االسالمي وأىمية فالدور االجتماعي لمتكوي    
 تحقيقيا لروح الشريعة مما سيساىـ في بقاء واستمرار المجتمع وديمومتو 

 المستوى الثالث ) تكويف معماري بأشارات رمزية(: (3

ّن لمعمارة دورًا كبيرًا في ترجمة المعنى الوجودي االنساني الى شكل فضائي فالتكوين المعماري يمكن ان يكون مميئًا بااليمان إ    
بالثوابت الروحية ويعزز استمراريتيا عن طريق االبداع المستمر الشكال جديدة تحت اندفاع التطور التكنولوجي واالجتماعي والتمثيل 

خالل االشكال. المكانيتيا بتحويل االدراك الفكري الى تعبير شكمي وما لمتاريخ من دور في رسم مسار استمرار  الرمزي لممجتمع من
روح األسالم وتقاليده عبر الزمن ىو ما يؤطر االبداع العام لرموزىا وأشكاليا والعوامل االخرى التي يرفدىا بيا ألواقع ومتطمباتو مع 

 الحفاظ عمى ثوابتو الروحية . 
كوف المجتمع يؤسس نمطًا عامًا لنظاـ رموزه ليأتي الرمز بدوره مف اقتراف اشارة بمؤشر يعتمد الفردية ثـ يترسخ بمرور الزمف  

ضمف الجماعة ووعييا العاـ ليأتي دور العقيدة االيمانية في توضيح وتحديد ومنح الشرعية لمقـو الشكؿ لتظير مالمح اليوية 
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حيث يتوضح مما سبؽ دور العقيدة في منح نظاـ الرموز الشرعية المسؤولة عف ترسخو في ذاكرة  .الثقافية القائمة عمى أساسو
تكمف اىمية االشكاؿ بكونيا تحوي تركيزًا فكريًا وعقائدياً ، عندىا  اريتو وعكسو لمضاميف روحية عاليةالمجتمع وبالتالي استمر 

مؾ الجماعة باعتقاد العمارة كرمز الستيعاب الوعي الجماعي بعد لسمات وشخصية الجماعة وصواًل لتحديد ورسـ مالمح ىوية ت
استمرارية العمارة تشكمو وأف المعمار كفرد يحتاج الى ما تفرزه وتجيزه ذاكرة المجتمع الجمعية لمحفاظ عمى التشكيالت والرموز واف 

 لحاضر في رؤية الفرد والجماعة.عبر الزمف تتـ بتوضيح دور الرموز في دعـ معاٍف يحققيا استثمار الماضي ودمجو با
 

 المصادر8 - 11      

مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية , مصر الجديدة , مصر ,  " المنظور االسالمي لمنظرية المعمارية "أبراىيم , عبد الباقي  -1
1986 

  1994دار الساقي لمطباعة والنشر ,  بيروت , لبنان ,  " الثابت والمتحوؿ , بحث في االبداع واالتباع عند العرب " ,أدونيس ,  -2
رساله ماجستر , قسم هندسة العمارة فً  " الجوانب الروحية الثابتة في عمارة الفكر األسالمي"، االسدي, سمر غالب -3

 1194الجامعة التكنولوجٌة , 

 2005كتاب صادر عن بيت المعمارين العرب , الجزائر ,   " العمارة والعمراف في ظالؿ القرآف "أسماعيل , تومي ,  -4
 1956دار بيروت لمطباعة والنشر , بيروت  " لساف العرب "األنصاري , جمال الدين بن محمد بن منظور ,  -5

 العربية المصادر أوال: : 
ترجمة فؤاد زكريا, المجمس  "عرض تاريخي لمفمسفة الغربية في إطارىا االجتماعي والسياسي"حكمة الغرب: برتراند , راسل  -6

 1983الوطني لمثقافة والفنون واآلداب , الكويت , 
  ثالثًا: مصادر مف شبكة االنترنت 

 ثانيًا : المصادر األجنبية 
 . 2008" , من منشورات مؤسسة فدك ,  " أصوؿ استنباط العقائد ونظرية االعتبارالرضوي , محمد حسن  -7
مؤتمر التقنية  البشري وفكر المنيج األسالمي " العقؿ فكر بيف العمارة في الفكرية "األستدامةالصقور , صقر مصطفى  -8

 .2010واالستدامو في العمران , بحث منشور , كمية التخطيط والعمارة , جامعة الممك سعود , 
المدن العربية، العدد  مجمة المدنية العربية، منظمة" الماضي والمستقبؿ ونظرتنا لمعمارة المعاصرة " الطالب , طالب حميد ,  -9

 1989 (،بغداد,9(، السنة )43)
بحث منشور في مجمة التراث العممي العربي , العدد االول  ,عمان , األردن,  " الفكر المعماري العربي األسالمي"العابد , بديع ,   -10

2012 . 
, رضبنخ يبجطتٍر , جبيؼخ  االسالييت "" انثابج وانًخغير في بنيت انصىرة نهعًارة انؼجذنً , كرٌى يُؼى ػجذ انذطٍٍ ,  -11

 2ثغذاد , لطى انُٓذضخ انًؼًبرٌخ, ٍَطبٌ 

12- Porphyrois، Demtri،" Notes on a method""، AD "On the methodology of Architecture 

history"، Vol. 51، No.6-7، 1981. 

13 , يجهخ انشُذغخ , أكتٕثر 87يمبنخ انكترٍَٔخ يُشٕرح فً انؼذد  "يعهد انعانى انعربي في باريس"جَٕغجهٕد, يبرٌجٍك -

2008 

14 ٌٕنٍٕ,  24يمبل يُشٕر,  " يعهد انعانى انعربي:جسيرة انثقافت في بحر ين االخاء"جًؼٍخ أصذلبء يؼٓذ انؼبنى انؼرثً-

2013   

15- Deddyek "Masjid Al Irsyad di Kota Baru Parahyangan – Bandung" June 5, 2012 

16- Birudamai, "Masjid Al-Irsyad, Bandung, Indonesia" 24th June 2011 

 http://2dheart.wordpress.com/2012/06/05/masjid-al-irsyad-di-kota-baru-parahyangan-

bandung/ 

http://mimpi2020.blogspot.com/2011/06/masjid-al-irsyad-bandung-indonesia.html 

http://www.alshindagah.com/Shindagah78/ar/TheArab.htm 

http://mimpi2020.blogspot.com/2011/06/masjid-al-irsyad-bandung-indonesia.html
http://2dheart.wordpress.com/2012/06/05/masjid-al-irsyad-di-kota-baru-parahyangan-bandung/
http://2dheart.wordpress.com/2012/06/05/masjid-al-irsyad-di-kota-baru-parahyangan-bandung/
http://mimpi2020.blogspot.com/2011/06/masjid-al-irsyad-bandung-indonesia.html
http://www.alshindagah.com/Shindagah78/ar/TheArab.htm

