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ABSTRACT 
      Cognitively, the denial of reliable scientific Divine resources beyond rationalism and 
empiricism had stimulate a deep unjustified hostility shown by positivist science curricula 
against Divine's. This research aims to stimulate architecture to benefit from Divine sources of 
science and knowledge. The research hypothesis is that by establishing a precise predictive 
mathematical model through Islamic sources of knowledge, we will prove the superior scientific 
being beyond rationalism and empiricism, and prove the invalidity of the idea of emptiness 
outside rationalism and empiricism. The researcher is theorizing for his new architecture, 
(IRAQITECTURE) which adopts this principle, based on architecture's flexibility to take 
advantage of the various sources of knowledge. 
The researcher discovers: 1. the Ф P

2
P relation in Mecca; If the distance between Ka'aba and 

mountain Safa=one, then the distance between the two Mountains of "Safa and Marwa"=Ф P

2
P, no 

matter which parameter was used. Then we had the new ultimate golden series, which I called 
"Mecca Sequences". 2. The researcher discovers The Only Golden series for the verses of the 
Holy Qur'an. 3. The researcher discovers that the total of all golden related sequenced numbers 
of the verses of the Holy Qur'an= total number of the verses multiplied by Ф P

2
P. 4. That what 

made it possible for the researcher to generalize the new mathematical model : Any Number (X) 
divided on Ф an infinity times, then the total of all golden related sequenced numbers = (X) 
multiplied by Ф 2. 5. Then the researcher discovers the uses of that new equation to build much 
accurate predictive models. The numbers and percentages minute cannot match arbitrary unless 
the God who put Ka'aba for people and sent down the Qur'an and creates the golden ratio is one 
God, there is no god but He. 
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 "متسلسلة مكة": بلوغ اإلرب في متسلسالت الذهب
 خالصة:ال

المشكلة المعرفية: يزعم البعض بأنه ال توجد مصادر للمعرفة العلمية خارج العقالنية والتجريبي�ة. وت�م التنك�ر 
ه�ا للتعليم اإللهي وللوحي اإللهي ولمناهج الرسل زاعمين بأنها مصادر ال تص�لح أن تك�ون علمي�ة (ه�ذا إن اعترف�وا ب

أصالً).  إن العداء الشديد الذي أظهرته مناهج العلم الوضعي ضد التعليم اإلله�ي غي�ر مب�رر ومتعس�ف. بينم�ا يح�اول 
هذا البحث أن يحفز العلوم المعمارية لتتمكن م�ن االس�تفادة م�ن التعل�يم اإلله�ي.  ويفت�رض أن الحص�ول عل�ى نم�وذج 

ل بإثب�ات علمي�ة وموثوقي�ة مص�در المعرف�ة اإلله�ي وتفوق�ه عل�ى تنبؤي جديد من خ�الل التعل�يم اإلله�ي اإلس�المي كفي�
 العقالنية والتجريبية، ويثبت بطالن فكرة الخواء العلمي خارج منهجي العقالنية والتجريبية. 

) تتبن�ى ه�ذا المب��دأ، IRAQITECTUREويـُنـَظـِّ�ـر الباح�ث إل�ى مدرس��ة جدي�دة "مدرس�ة عم�ارة عراقي��ة" (
. ف�ي البي�ت الح�رام 1ة في االستفادة من مصادر المعرفة المختلفة. وهك�ذا يكتش�ف الباح�ث: مستندة إلى مرونة العمار

(بمكة المكرمة) أنه إذا كانت المسافة بين مركز الكعبة والصفا تساوي وحدة واحدة، فإن المسافة بين الص�فا والم�روة 
. 2هائي�ة، نس�ميها "متسلس�لة مك�ة"، تساوي مربع النسبة الذهبية من نفس الوح�دات! وسنحص�ل عل�ى متوالي�ة ذهبي�ة ن

. ث�م يكتش�ف أن حاص�ل مجم�وع جمي�ع 3كما يكتشف الباحث المتسلسلة الذهبي�ة الوحي�دة لع�دد آي�ات الق�رءان الك�ريم. 
. 4الحدود المتتالية المتناسبة ذهبياً لعدد آيات القرءان مقسوماً على عدد آي�ات الق�رءان يس�اوي مرب�ع النس�بة الذهبي�ة. 

حث من إكتش�اف رياض�يات جدي�دة مفاده�ا أن أي ع�دد إذا م�ا قس�م عل�ى النس�بة الذهبي�ة م�ا ال نهاي�ة م�ن مما يمكن البا
المرات فإن مجموع العدد زائداً جميع األعداد الناتجة مقسوماً على العدد األصلي يساوي مربع النس�بة الذهبي�ة، وه�و 

شف الباحث استخدامها في بناء النماذج التنبؤي�ة. إن . وبالتالي يكت5يساوي الجانب التنازلي األيمن من متسلسلة مكة. 
األرقام والنسب الدقيقة ال يمكن أن تتفق اعتباطياً إال إذا كان ال�ذي وض�ع البي�ت للن�اس وأن�زل الق�رءان وخل�ق النس�بة 

 الذهبية هو إله واحد، ال إله إال هو.
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