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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 تشكُ دور 
 خالصةال

تساهم العقائد في التكامل الحض�اري للمجتم�ع ومنه�ا العم�ارة ؛ الن له�ا الق�درة عل�ى توجي�ه االنس�ان ذاتي�ا نح�و ه�دف 
د الُمعتقِ�د فكار وقيم ذات عالقات مترابطة ومتماس�كة تتص�ف ب�اليقين القلب�ي عن�قيدة تتكون من نظام يمثل مجموعة أمعين .الع

بتلك العقيدة. ولغرض التعرف على نظم العقيدة االسالمية تم استقراء المدارس الفلسفية االسالمية الخمسة (المشائية والكالمية 
فك�ر ب�ين ي�ة الت�رابط ب�ين مص�در التش�ريع و. وق�د ت�م التوص�ل ال�ى نظ�ام يوض�ح آوالعرفانية واالش�راقية والحكم�ة المتعالي�ة )

نتاج مادي. تمثل هذا الترابط بوجود حلقتين . مثلت الحلقة االولى الجانب التنظي�ري ف�ي كيفي�ة الوص�ول  االنسان وصوال الى
 الى معرفة العقيدة الحقة ، ومثلت الحلقة الثانية الجانب التطبيقي في كيفية توصيل هذه العقيدة الى الناس. 

نظ�ام تش�كل عم�ارة ب�ين ة ف�ي الفلس�فية االس�المية ووعليه كان هدف البحث هو ايجاد الترابط ب�ين  نظ�ام تش�ُكل العقي�د
اسالمية . للوصول الى حل المشكلة البحثية المتمثلة بـ( تكوين اطار شامل عن تشكل عمارة اسالمية على غرار تش�كل نظ�ام 

ب�ين م�ن الحلقت�ين والعقيدة في المدارس الفلسفية ).وقد تم اعتماد منهج تحليلي تركيبي بين نظام تشكل العقيدة فلسفيا والمتكون 
فحوى العقيدة االسالمية من جهة  وبين مفردات معمارية متعددة حول تشكل عمارة اسالمية في مجموعة م�ن الدراس�ات م�ن 
جهة اخرى. وقد تم التوص�ل ال�ى ان تش�كل العم�ارة االس�المية يب�دأ م�ن منطلق�ات مختلف�ة تح�دها الش�ريعة االس�المية (الق�ران 

يطل�ق علي�ه عم�ارة اس�المية وان كان�ت للمس�لمين . وان ه�ذه العملي�ة التش�كيلية تك�ون ف�ي مج�الين  والسنة) وما خارج الح�د ال
تنظيري وتطبيقي والرابط بينهما هي منطقة االقرار التي مثل�ت العم�ارة المحقق�ة للوظيف�ة االخالقي�ة والمعب�رة ع�ن مس�تجدات 

محور المستمر في كل ه�ذه العملي�ة التش�كيلية حي�ث يمث�ل للخروج بنتاج يصدق عليه العمل الصالح.وان االنسان هو ال العصر
 الفكر في الجانب التنظيري ويمثل العمل في الجانب التطبيقي ويمثل الهدف في المنطقة الرابطة بينهما . 

 : العقيدة ، النظام ، نظم العقيدة االسالمية ، المدراس الفلسفية ، نظام تشكل العمارة.  الكلمات المرشدة
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