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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 الحضاري للمجتمع ومنها العمارة ؛ الن لها القدرة على توجي�ه االنس�ان ذاتي�ا نح�و 
فك�ار وق�يم ذات عالق�ات مترابط�ة ومتماس�كة تتص�ف ب�اليقين قيدة تتك�ون م�ن نظ�ام يمث�ل مجموع�ة أهدف معين .الع

د الُمعتِق��د بتل��ك العقي��دة. ولغ��رض التع��رف عل��ى نظ��م العقي��دة االس��المية ت��م اس��تقراء الم��دارس الفلس��فية القلب��ي عن��
. وقد تم التوصل الى نظام يوض�ح االسالمية الخمسة (المشائية والكالمية والعرفانية واالشراقية والحكمة المتعالية )

نتاج مادي. تمثل هذا الترابط بوجود حلقت�ين . مثل�ت  فكر االنسان وصوال الىبين ية الترابط بين مصدر التشريع وآ
الحلقة االولى الجانب التنظيري في كيفية الوصول الى معرفة العقيدة الحقة ، ومثلت الحلقة الثانية الجانب التطبيق�ي 

 في كيفية توصيل هذه العقيدة الى الناس. 
نظ�ام تش�كل ب�ين ة في الفلس�فية االس�المية ووعليه كان هدف البحث هو ايجاد الترابط بين  نظام تشُكل العقيد

عمارة اسالمية . للوصول الى حل المشكلة البحثية المتمثلة بـ( تكوين اطار شامل ع�ن تش�كل عم�ارة اس�المية عل�ى 
غرار تشكل نظام العقيدة في المدارس الفلسفية ).وقد تم اعتماد منهج تحليلي تركيبي بين نظام تش�كل العقي�دة فلس�فيا 
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فحوى العقيدة االسالمية من جهة  وب�ين مف�ردات معماري�ة متع�ددة ح�ول تش�كل عم�ارة بين من الحلقتين ووالمتكون 
 اسالمية في مجموعة من الدراسات من جهة اخرى.

وقد تم التوصل الى ان تشكل العمارة االسالمية يبدأ من منطلقات مختلفة تحدها الشريعة االسالمية (القران  
 يطلق عليه عمارة اسالمية وان كان�ت للمس�لمين . وان ه�ذه العملي�ة التش�كيلية تك�ون ف�ي والسنة) وما خارج الحد ال

مجالين تنظيري وتطبيقي والرابط بينهما هي منطقة االقرار التي مثلت العمارة المحققة للوظيفة االخالقية والمعب�رة 
لمح�ور المس�تمر ف�ي ك�ل ه�ذه للخروج بنت�اج يص�دق علي�ه العم�ل الص�الح.وان االنس�ان ه�و ا عن مستجدات العصر

العملية التشكيلية حيث يمثل 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
 

  المقدمة
لعقائد في ارساء بناء حضاري متكامل من خالل قدرتها عل�ى توظي�ف المي�ل الفط�ري لالنس�ان تبرز اهمية ا

س�لوك الف�رد وعالقات�ه ب�االخرين وبالبيئ�ة الت�ي  في�ه لتوجيه جميع مصادره نحو هدف معين ، تس�تطيع ان تس�توعب
نها مرآة عاكسة لثقافة المجتمع وحض�ارته ، لعقائد والفلسفات الالعمارة من األمور التي تأثرت في ا . وكانتتحيطه

لم��ا له��ا م��ن دور ب��ارز ف��ي اكس��اب حض��ارة مجتم��ع م��ا ص��فة ثبوتي��ة تعب��ر ع��ن زمان��ه ومكان��ه. فالعم��ارات القديم��ة 
كالبابلية والرومانية وغيرها ، كانت انعكاس لفلسفات مجتمعاتها او سياساتها.وكذلك الحركات المعمارية المعاص�رة 

 جي لتل�ك الحرك�ة .اث�رت الفلس�فة ف�ينظرية نشأت من مبدأ فلسفي مّثل الُمعتن�ق العقائ�دي اواالي�دولوكان لها مفاهيم 
 طريقة تشكله من جهة اخرى.  النتاج المعماري من جهة وفي

الني�ة ت�دعو ال�ى العم�ل فالحقبة الزمنية لحركة الحداثة كانت متزامنة مع الفلسفة البارغماتي�ة وه�ي فلس�فة عق
اره الطريقة المثلى العادة بناء العالم م�ن جدي�د ، ل�ذلك ن�ادت عم�ارة الحداث�ة بعم�ارة وظيفي�ة مثمثل�ة عتبوالتطبيق با

بش��عارها الشهير"الش��كل يتب��ع الوظيف��ة ". ث��م ج��اءت فلس��فة الواقعي��ة الجدي��دة والعقالني��ة الجدي��دة ك��رد فع��ل للم��نهج 
اريخ وانت�اج عم�ارة تخاط�ب االنس�ان وتعب�ر ع�ن العم�ارة ه�و الع�ودة ال�ى الت� رغماتي ، كان اثر هذه الفلسفة فيالبا

 .]1[انتمائه الحضاري ، من خالل منح العقل دور في محاكاة التقاليد او استباط الجديدة منها 
بعد ذلك ظهرت الفلسفة التفكيكية من خالل طروحات جاك داريدا حيث عملت فلسفته على انتزاع كل نقط�ة 

المركز ) لتتالشى جميع معضالت الحقيقة واالصل االول ويفتح المجال امام ارتكاز للفكر االنساني ليحل محلها (ال
التاويل وهذا ما كان واضحا في العمارة التفكيكية . وان هذا التفكي�ر اب�رز الكثي�ر م�ن الفلس�فات بع�ده ،منه�ا الفلس�فة 

وص�ول ال�ى االب�داع الالموضوعية  التي طرحها شوبنهاور وتعني غياب أي مهمة او واجب ذي وظيفة نفعي�ة . ولل
البد من التحرر من الموضوعية او تمثيل االشياء الحقيقية م�ن خ�الل تك�وين اش�ارات جدي�دة ثمث�ل الح�دس ألن ك�ل 
ماهو حقيقي ودائم هو ابعد عن العالم الظاهري وبذلك ستكون المعارف ذات قيمة نسبية وانتجت هذا الفلسفة عمارة 

س عم��ارة الي��وم بأنن��ا غي��ر واثق��ين م��ن الحقيق��ة بع��د ان كان��ت ثابت��ة الط��ي الت��ي يق��ول عنه��ا ايزنم��ان اص��بحت تعك��
 . ]2[وواضحة في العصر الكالسيكي 

وكذلك العمارة االسالمية ُيفتَرض بها ان تعكس مبدأها الفلسفي ؛ وعليه كان هدف البحث هو ايج�اد الت�رابط 
0Fبين  نظام تشُكل العقيدة في المدارس الفلسفية االسالمية ونظام تشُكل

عمارة اس�المية. للوص�ول ال�ى ح�ل المش�كلة  1
البحثية المتمثلة ب�ـ ( تك�وين اط�ار ش�امل ع�ن تش�كل عم�ارة اس�المية عل�ى غ�رار تش�كل نظ�ام العقي�دة ف�ي الم�دارس 
الفلسفية). لذا تم استقراء المدارس االسالمية الخمسة (المشائية والكالمية والعرفانية واالشراقية والحكمة المتعالية ) 

وصول الى نظام لتشُكل العقيدة االس�المية . كم�ا ت�م التط�رق ال�ى فح�وى االس�الم بش�كل مقتض�ب ومرّك�ز لغرض ال
لغرض فهم مادة العقيدة ومعرفة الية الترابط .  وقد تم اعتماد منهج تحليلي تركيبي بين نظام العقي�دة والمتك�ون م�ن 

ي��ة متع��ددة ح��ول تش��كل عم��ارة اس��المية ف��ي الحلقت��ين وفح��وى العقي��دة االس��المية م��ن جه��ة ؛ وب��ين مف��ردات معمار
 مجموعة من الدراسات من جهة اخرى.

 المفاهيم الداللية والمصطلحية 
 العقيدة  -1

فريض��ة بمعن��ى: مفروض��ة، وطبيع��ة بمعن��ى: كه��ي عل��ى وزن فعيل��ة بمعن��ى مفعول��ة،  :العقي��دة ف��ي اللغ��ة -
بُط، عقودة، وأصل كلمة العقي�دة ِم�ن الَعْق�ِد؛ وه�و عقيدًة بمعنى م نّ أنا عقيدة بمعنى شيء معتَقد؛ أي: مطبوعة، فه ال�رَّ

وأصل الَعْق�د نق�يض الح�ل، ث�م  .واليقين والجزم، والمراصُة، والَشدُّ بقوة، والتماُسك، واإلِحكاُم، والتوثُُّق، واإلِبرامُ 
                                                 

ُل َتشَ  1 لُُه. كُّ ُرهُ ، َتَمثُّ  المصدر قاموس المعاني. \: إِْلَباُسُه ُصوَرًة. -اْلَمْنَظِر :َتْشِكيُل اْلَمْنَظِر: َتَصوُّ
 والمقصود هنا في البحث التشُكل اي كيفية تكونه من نقطة البدأ و مراحل تصوره .
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، ويق�ال: َعَق�ده ]3[ استعمل في جميع أنواع العقود في البيوعات وغيرها، ثم استعمل في التصميم واالعتق�اد الج�ازم
�ْدُتُم  :يعِقده َعْقًدا، ومنه ُعْقَدة اليم�ين والنك�اح؛ ق�ال تع�الى ُ ِب�اللَّْغِو ِف�ي أَْيَم�اِنُكْم َولَِك�ْن ُيَؤاِخ�ُذُكْم ِبَم�ا َعقَّ ﴿ َال ُيَؤاِخ�ُذُكُم هللاَّ

 ]4[ فهو عقيدة -حّقًا أَم باطالً  سواٌء أكان - وكل ما عقد اإلِنساُن عليه قلبه جازًما به]، 89المائدة: ]اْألَْيَماَن ﴾ 
التي تقدم تص�ور م�ن  المترابطةهي مجموعة االفكار او القواعد او المبأدئ او القيم فالعقيدة   :اصطالحا -

والعقي�دة ، شأنه ان يكون راسخا في النفس ويحص�ل بس�ببه االنتم�اء او االتص�اف بمض�مون ذل�ك التص�ور
له�ا معني�ان: معن�ى ع�ام يش�َمل ك�ل عقي�دة، ومعن�ى  - ء العقي�دةعلم�ا -اصطالًحا؛ أي: ب�ين أه�ل ه�ذا العل�م 

 .خاص َيشمل العقيدة اإلسالمية فقط
ضا على الرأي من دون العمل ، وتطلق أيماال يقبل الشك في نظر معتقده ، ما يقصد به االعتقاد  فلسفيا : -

 ]5[المعترف به بين انصار مذهب واحد كالعقيدة الماركسية 
 النظام  -2

 نَظ����َم َي����نِظم ، َنْظًم����ا وِنظاًم����ا ، فه����و ن����اظم ، والمفع����ول َمْنظ����وم ونظ����يم ،  (فع����ل)َنَظمَ ة ف����ي اللغ���� -
  .َنَظَم األَشياَء : أَلََّفها وضمَّ بعضها إلى بعض 

. ماده نظاُم األَمر : ِقواُمه وعِ . الترتيُب واالتِّساق  :النَِّظاُم .ُنُظٌم ، و أَْنِظَمٌة ، و أَناظيُم  : الجمعو م (اسم) ِنظا
َظ�اُم  َظ�اُم . الطريق�ُة  :النِّ عل�ى نظ�ام واح��د : عل�ى نه�ج واح��د ، ع�ادة واح��دة . الخ�يُط ُي��نَظُم في�ه اللؤل�ؤ وغي��ُره  :النِّ

 .(قاموس المعاني مادة نظم). 
هو الكي�ان المرك�ب والم�نظم ال�ذي يجم�ع وي�ربط ب�ين االش�ياء او االج�زاء الت�ي يعرف النظام اصطالحيا:  -

با موحدا ، وانه يمث�ل مجموع�ة متفاعل�ة م�ن ال�نظم الفرعي�ة الت�ي تؤل�ف بتكامله�ا كيان�ا تكون مجتمعة تركي
 منظما اكبر من االجزاء التي تكون منها .

) هو لغة او ما كان على نظام واحد في كل ش�ي ، وف�ي العل�وم يمث�ل جمل�ة م�ن systemفلسفيا :النظام ( -
وف��ي الفلس��فة يمث��ل جمل��ة افك��ار مت��آزرة  العناص��ر يعتم��د بعض��ها عل��ى بع��ض بحي��ث تك��ون ك��ال منظم��ا ،

) ه�و وض�ع االش�ياء او االفك�ار عل�ى ص�ورة مرتب�ة orderومرتبطة ي�دعم بعض�ها بعض�ا . ام�ا النظ�ام (
  . ]6[،وهي عملية منهجية 
فك��ار ومب��ادئ ذات عالق��ات مترابط��ة مبرم��ة جرائ��ي للعقي��دة كنظ��ام ه��ي مجموع��ة أوعلي��ه يك��ون التعري��ف اال

 وجزم. متماسكة بقوة ويقين 
 

 
 
 
 
 
 
 

 المصدر الباحثان \) يوضح العقيدة كنظام 1( مخطط
 

 العقيدة والفلسفة االسالمية :
 وعم�ل؛ إيم�ان وه�و -ل�ه وعل�ى آ علي�ه وس�المه هللا ص�لوات - محم�دٍ  إل�ى أوح�اه ال�ذي هللا دي�ن هو اإلسالم

��ل واإليم��ان ��ل فروع��ه، والعم��ل ْنبث��قتَ  وعنه��ا اإلس��الم ش��رائع عليه��ا تق��وم الت��ي واألص��ول العقي��دة،  يمثِّ  الش��ريعة يمثِّ
 بالض�رورة ثبت ما بكل االعتقاد هو واصطالحا التصديق، هو لغة واإليمان . والعقيدة تعبرعن اإليمان  التي والفروع

]7[. 
 

 النظام  العالقات القوانين العناصر 

 مجموعة
 افكار 

اليقين 
 والجزم

الترابط 
 والتماسك

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

وق�د ج�اء ف�ي نه�ج خ�الق الق�رآن، فه�و م�رتبط دائم�ا  م�ع االيم�ان، ركزية ف�ي ألعمل الصالح القيمة الميعتبر ا
ه�و  اإلس�المُ  لي :بق بها أحدٌ لم ينسُ  نسبةً  اإلسالمَ  بنَ نسُ أل "قال واصفاً االسالم انهالبالغة عن اإلمام علي عليه السالم 

واإلق��رار ه��و األداء واألداء ه��و العم��ل  ه��و اإلق��رار والتص��ديقُ  ه��و التص��ديقُ  ، واليق��ينُ ه��و اليق��ينُ  والتس��ليمُ  التس��ليمُ 
 .]8[" الصالح

ان هذه المراحل التي وصفها االمام علي عليه السالم تفيد في العملية التشُكلية ألي نظ�ام معرف�ي اس�المي. 
يك��ون االنتق��ال م��ن الجان��ب الفك��ري االيم��اني (التص��ديق) ال��ى الجان��ب العمل��ي (االداء) ع��ن طري��ق نقط��ة محوري��ة 

اء اطل�ق رار ،التي ستمثل حصيلة الفكر ونقطة الشروع بالعمل . وان هذا النتاج النه�ائي م�ن ذل�ك االداسماها االق
ن الوص��ول ال��ى عم��ارة اس��المية بمعن��ى كونه��ا عم��ال ص��الحا ؛ يتطل��ب الوص��ول ال��ى علي��ه العم��ل الص��الح . اي أ

ال�ى ذل�ك النم�وذج المس�مى بعم�ل  قرارات من حصيلة فكرية تابعة للعقيدة تمهد للمنهج التطبيقي (االدائ�ي) لنص�ل
 صالح مفيد في الدنيا واالخرة . 

 

 

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

 
 تناول الفكر االسالمي موضوع العقيدة والكشف عن حقائق الموجودات بمجالين:

عن هذه الحقائق ؟ وهو الذي جرى فيه اختالف بين المفكرين  االول : ما هو المنهج الذي يوصلنا للكشف
 االسالميين فجعلت منهم خمس مدارس مشائيين ومتكلمين وعرفاء واشراقيين واصحاب حكمة متعالية .

الثاني:  ما هو المنهج الذي ُيثِبت تلك الحقائق لالخرين والناس البسطاء ؟ وهو عبارة عن تجميع معطيات 
 ع عليه النقض واالبرام . في هذا المنهج تتكامل فيه العلوم والفلسفات وتتكون منها الحضارات .الجهد البشري فيق

جميع المدارس على اختالفها في البحث االول وهو طرق الوصول اليها لتكوين رؤية كونية في  نّ وإ
هج المتبع اليصال الحقائق المسائل االساسية اال انها تتوافق جميعها في اسلوب الحوار العلمي المنطقي وهو المن

لالخرين .ان هذا االسلوب العقلي هو نفسه الذي يعتمد من حيث الهيئة والصورة القياس االرسطي ومن حيث 
 .]9[ المادة والمحتوى اليقينات االرسطية ( وهو القياس البراهاني المنتج للنتيجة اليقينية )

؛ حلق��ة فكري��ة توض��ح كي��ف يص��ل الفليس��وف ال��ى يعتب��ر ه��ذين المج��الين بمثاب��ة نظ��ام متك��ون م��ن حلقت��ين 
الحقيقة ، وحلقة عملية توضح كيف يق�وم الفيلس�وف بتوص�يل تل�ك العص�ارة الفكري�ة ال�ى الن�اس . وه�ذا ال يبتع�د 
كثيرا عن وصف االمام علي عليه السالم عن االسالم كما في اعاله ، حيث يبدأ االنسان اوال بالتصديق ليصل الى 

 ها لُينتِج عمال صالحا .حصيلة فكرية يقر ب
 

 االيمان العمل الصالح 
 الدين

 الشريعة
(قواعد العمل 

 الصالح)

 العقيدة
(فكر يعقد 
 القلب عليه)
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 اعداد الباحثان \) يوضح مجالي البحث في العقيدة االسالمية 4مخطط (
  -المدارس الفلسفية االسالمية :

، مم�ا جع�ل منه�ا نفس�ها الحقيقةي المنهج الفلسفي للوصول الى مرت الفلسفة االسالمية بتطورات واختالفات ف
فة وقد كان هذا االختالف سبب في تطور كل مدرسة بسبب المناظرات العلمي�ة ب�ين الفالس�فة  واتفق�ت مدارس مختل

جميعها بأسلوب توصيل الحقيقة للمجتمع وهي االسلوب المنطقي االرسطي اليقيني. وفيم�ا يل�ي تعري�ف م�وجز بك�ل 
 مدرسة.

 :  اوال: المدرسة المشائية
يوناني�ة ال�ى اللغ�ة العربي�ة و ، بع�د ترجم�ة تل�ك الفلس�فة م�ن التمتد جذورها الى س�قراط وافالط�ون وارس�ط

" ه�ـ 185 - 256 صول المدرسة المشائية وكان في طليعتهم فيلسوف العرب " يعقوب بن اسحاق الكندي برزت أُ 
ال�ى اال ان دوره لم يتجاوز الشرح والتفسير بالنحو الذي يجعلها مطابقة مع االفكار االساسية في ال�دين االس�المي . 

ان ظهر علمين كبيرين في تاريخ الفلسفة االسالمية ابو نصر الفارابي الملقب بـ (المعلم الثاني ) وابو علي بن س�ينا 
 الملقب بـ ( الشيخ الرئيس) أي رئيس المدرسة المشائية. 

النظ�ر في هذه المدرسة يعود الى حاكمية المنهج العقلي على كيانها فه�ي تكتف�ي بمج�رد  البناء الفلسفي نَ إ
والبرهان لمعرفة الحقائق لذلك هي لها موقف سلبي باتج�اه االص�ول الت�ي تعتم�د المكاش�فة والش�هود حي�ث ل�م ت�ؤمن 

 بنحو يجوز بناء المسائل العلمية عليها ( على عكس المدرسة العرفانية ).
ض�ايا العق�ل ، الشريعة الحقة صادرة عن مبدأ العق�ل ، اذن يس�تحيل مناقض�تها لقا نّ أساس هذه المدرسة " إ

كما يستحيل مخالفة العقل لقضايا الشريعة الحقة بصفتها صادرة عن مبدأ العقل وقيمومته". وما يؤخ�ذ النظ�ر عليه�ا 
هو انها لم تستطع بناء صرح فلسفي يكون قادرا على اثبات المعطيات الدينية االساسية من خ�الل القواع�د المنطقي�ة 

لمتعلقة بعلم النفس الفلسفي وعلم المعاد والنشآت الوجودية التي سبقت عالمنا والموازين العقلية ، باالخص البحوث ا
المشهود .وربما يعود هذا االخف�اق ال�ى ان المق�والت الفلس�فية والقواع�د العقلي�ة الت�ي اسس�وها وافترض�وا معطياته�ا 

ص . وم�ن اب�رز اعتبروها كنصوص سماوية معص�ومة م�ن الخط�أ وقض�ايا عقلي�ة ض�رورية ال تقب�ل النق�د والتمح�ي
 .]10[االتباع ابن سينا والفارابي والطوسي وابن الرشد وابن باجة

 
 اعداد الباحثان \) منهج المدرسة المشائية.المصدر الحيدري1جدول (
 قابلة لكل تفسير وتأويل وتطبيق  معطيات الشريعة 

 غنية عن التفسير والنقد والتمحيص  معطيات العقل 
 

 ة : ثانيا: المدرسة الكالمي
حد العلوم االسالمية التي نشأت وترعرعت ونضجت في احك�ام احض�ان الفك�ر االس�المي يفيد علم الكالم أ

 االصيل . ان الدين االسالمي يتألف من ثالثة اقسام :
 علم العقائد (اصول الدين) : وهي المسائل التي يجب على الفرد ان يؤمن بها وتسمى " علم الكالم ". -1
م��رتبط بم��ا ينبغ��ي ان يك��ون علي��ه الف��رد ف��ي ص��فاته المعنوي��ة والروحي��ة م��ن قبي��ل العدال��ة  قس��م االخ��الق :-2

 والتقوى والشجاعة والوفاء واالمانة و نحوها ويسمى (علم االخالق).
قسم االحكام او فروع ال�دين : وت�رتبط بس�لوك وافع�ال الف�رد وعالقت�ه برب�ه وارتباط�ه م�ع مجتمع�ه واف�راد  -3

 لم الفقه).عائلته ومسمى بـ (ع
وضائف علم الكالم هي  تبي�ين اص�ول ال�دين وتمييزه�ا ع�ن غيره�ا م�ن التع�اليم االس�المية ، واثباته�ا باالدل�ة 

 النقلية ، و الدفاع عنها ومواجهة ما يحوم حولها من الشبهات والشكوك .

 المجال االول 
كيف يصل الى العقيدة 

 الحقة

 المجال الثاني 
كيف يوصل تلك العقيدة 

 الى الناس

 ية الحلقة الفكر
 التصديق  

 الحلقة التطبيقة
 االداء

 العقيدة 
 االقرار 
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كان�ت تعتم�د ( ان هذه المدرسة كانت طريقتها في الوص�ول ال�ى المس�ائل الكوني�ة ه�ي الكت�اب والس�نة وب�ذلك 
االتجاه النقلي ) في المجال االول م�ن البح�ث وتس�تخدم (االتج�اه العقل�ي ) ف�ي ص�دد اثب�ات ه�ذه المع�ارف لالخ�رين 

 (المجال الثاني) .
و نقد لها . م�ع ان كثي�ر قلية بنحو يرفض أي تفسير او شرح أفالسفة هذه المدرسة تعاملوا مع الظواهر الن نّ إ

ظن ال يغني من الحق شيئا خاصة في مواد البحث عن االصول الثابتة الت�ي ل�يس الظ�ن منها هو على نحو الظن وال
فيها حجة .عندما لم تستطع هذه المدرسة ان تطبق المبادئ العقلية اليقينية الثبات بعض ما ه�ي بص�دده إلتج�أت ف�ي 

 . ]11[وابن ابي حديد الجاحظ والغزالي  بعض االحيان الى القواعد الجدلية . من ابرز اتباع هذه المدرسة :
 

 اعداد الباحثان \) منهج المدرسة الكالمية.المصدر الحيدري2جدول (
 ثابتة ال تقبل النقض  معطيات الشريعة 

 غير ثابتة واحيانا التجأوا الى الجدل الثبات بعض المعتقدات  معطيات العقل 
  

 ثالثا: المدرسة العرفانية :
ن تبح�ث او تعط�ي تفس�يرا ك�امال ع�ن الوج�ود االنس�انية الت�ي تح�اول أع المعرف�ة العرفان وهو فرع من ف�رو

ونظامه وتجلياته ومراتبه والمحاور االساسية في عالم الوجود وهي  "هللا" و"االنسان" و"الع�الم ". والعرف�ان يس�تند 
الوجود عل�ى طريق الوصول لمعرفة حقائق  نّ لى المكاشفة والشهود فمن وجهتهم أفي تأسيس هذه الرؤية الكونية ع

 ماهي عليه ال تكون اال من خالل تصفية القلب وتزكيته بواسطة الرياضات المعنوية التي اقرها الشارع المقدس. 
اعلم ان االمور كلها تنقس�م ال�ى قس�مين :رس�مي اكتس�ابي، وارث�ي [يقول السيد حيدر املي في جامع االسرار 

نساني على التدريج مع نصب قوي وتعب ش�ديد ف�ي م�دة طويل�ة . الهي . فالعلم الرسمي االكتسابي يكون بالتعليم اال
والعلم االرثي االلهي يكون تحصيله بالتعليم الرباني بالتدريج وغير التدريج مع روح وراحة في م�دة يس�يرة . وك�ل 

ن الثاني يفيد بدون االول والعلم االول اليفيد بدو –أي العلم االرثي –وحد منهما يحصل بدون االخر . ولكن الثاني 
واليهما اشار النبي "صلى هللا عليه واله" بقوله " العلم علمان ،علم اللسان وهو حجة هللا على ابن ادم ، وعلم القلب 

ه��و العل��م الن��افع" وك��ذلك امي��ر الم��ؤمنين علي��ه الس��الم ف��ي قول��ه "العل��م علم��ان مطب��وع ومس��موع، وال ينف��ع  وذل��ك
 . ]المسموع اذا لم يكن مطبوع "

ج السابقة انها تدرك العالم وخالقه عن طريق المفاهيم التي يحصل عليها بشكل صورة منقوش�ة ف�ي في المناه
النفس . اما العارف فهو يسعى الى مشاهدة جمال الحق وشهود حقائق هذا الع�الم عل�ى م�ا ه�ي علي�ه ول�يس ص�ورة 

الذهنية وبين من يعرفها من خ�الل هذه االشياء . فالفرق كبير جدا بين من يعرف النار من خالل المفهوم والصورة 
 االحساس بحرارتها.

 
 اعداد الباحثان \) يوضح المقارنة بين المدارس العقلية والعرفانية .المصدر الحيدري3جدول (

 المدرسة العرفانية  المدارس العقلية المدرسة الفلسفية 
 الشهود والمكاشفة  مفاهيم وطرق عقلية  طرق الوصول 

 الحقائق على ما هي عليه  حقائق صورة لل النتيجة 
 النفس تشعر بالنفس والطمأنينة  النفس ال تسكن وال تستريح  النفس 

 
استعانوا بالمنهج العقل�ي ف�ي س�بيل فقد واما في المجال الثاني وهو اثبات تلك الحقائق والمكاشفات لالخرين ، 

ال دليل قطعي يؤي�دها او يثبته�ا ف�ال تك�ن حج�ة عل�ى هذا الهدف واال لبقت تلك المكاشفات في دائرة االدعاءات التي 
 غيره . 

ه�ل هللا انم�ا وج�دوا ه�ذه المع�اني شرح فصوص الحكم للش�يخ االكب�ر :" إن أويقول الشيخ محمود القيصري ل
بالكشف واليقين ال بالظن والتخمين . ومما ذك�ر في�ه مم�ا يش�به ال�دليل والبره�ان انم�ا جي�ئ ب�ه دل�يال للمس�تعدين م�ن 

 ان .."االخو
كثيرا م�ن المكاش�فات العرفاني�ة غي�ر قابل�ة للبي�ان م�ن خ�الل  نّ في هذا المجال هو أ فان الذي يواجهه العارف

العبارات وااللفاظ فتقع المفارقة بين المجال االول من البحث والمجال الثاني فيقول الطبطبائي في هذا المجال" انهم 
لد من بطن امه اعمى ، فيحاول ان ي�درك المع�اني المرتبط�ة بالباص�رة كالذين يريدون بيان االلوان المختلفة للذي و

 من خالل قوة السامعة" .
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ومن اتباع هذه المدرسة : الُجنيد البغدادي ،ابن ف�ارض المص�ري ، بايزي�د البس�طامي ، والكثي�ر ويع�د الش�يخ 
ا ل��ه موض��وع ومس��ائل االكب��ر مح��ي ال��دين اب��ن العرب��ي عل��ى رأس مدرس��ة العرف��ان ال��ذي اس��تطاع ان يجعل��ه علم��

 .]12[ ومبادئ
 

 اعداد الباحثان \)منهج المدرسة العرفانية.المصدر الحيدري4جدول (
اخذوا منها الرياضات الروحية ولكن ليس لها مكان في منهجهم للوصول الى  معطيات الشريعة 

 الحق فهو يعتمد المكاشفة 
له��ي ف��ي مج��ال البح��ث االول العل��م الكس��بي غي��ر ض��روري والمه��م العل��م اال معطيات العقل 

 ولكنهم التجأوا اليه في المجال الثاني 
 

 :  رابعا: المدرسة االشراقية
الوقت الذي ك�ان في�ه الفيلس�وف يعد شيخ االشراق السهرودي زعيما لهذه المدرسة في العصر االسالمي . ففي 

الت�ي في ال�دفاع ع�ن المدرس�ة المش�ائية دلسي ابن الرشد مشتغال في المغرب االسالمي بكتاب "تهافت التهافت " األن
صولها  لنقد هّز اسسها ومبانيها من قبل الغزال�ي ف�ي كتاب�ه "تهاف�ت الفالس�فة" كان�ت تعرضت جملة من قواعدها وأ
سس�ها الس�هرودي ف�ي كتاب�ه ال�رئيس " حكم�ة ذور تكون مدرسة فلسفية اخرى وضع أهناك في المشرق االسالمي ب

 االشراق" . 
س��ة ادى ال��ى انعطاف��ة اساس��ية ف��ي ت��اريخ الفك��ر االس��المي بع��د ان كان��ت الحكم��ة المش��ائية ظه��ور ه��ذه المدر

 مسيطرة ومهيمنة على االجواء الفكرية لقرون عديدة ادى بها الى الجمود .
ان منطلق��ات الحكم��ة االش��راقية مختلف��ة ع��ن منطلق��ات الحكم��ة المش��ائية وان كان��ت االش��راقية ت��دعو ال��ى 

الحكمة االشراقية ال تخ�الف الفلس�فة المش�ائية ف�ي اعط�اء العق�ل واالس�تدالل البراه�اني موقع�ه  االستدالل العقلي .ان
الخاص به ، لكن ال تكتف�ي بالعق�ل وح�ده ف�ي ادراك حق�ائق االش�ياء. فالعق�ل والكش�ف ك�ل واح�د منهم�ا يع�ين االخ�ر 

ف��ي نقطت��ين عل��ى ال��رغم م��ن  للوص��ول ال��ى الحق��ائق ومعرفته��ا . ام��ا اخ��تالف المدرس��ة االش��راقية ع��ن العرفاني��ة
 اشتراكهما في المكاشفة عن طريق صقل القلب وتصفيته وتهذيب النفس: 

االولى : المنهج العرفاني يرفض االستدالل العقلي رفضا قاطع�ا وان�ه الج�دوى من�ه وال طائ�ل لك�ن المدرس�ة 
عانة بالكشف والمشاهدة. فتع�د الفلس�فة االشراقية تقبل باالستدالل العقلي المبني على مقدمات برهانية يقينية مع االست

 االشراقية استداللية سلوكية تريد االتصال بالحقيقة مباشرة المن خالل المفاهيم والصور الذهنية فقط.
الثانية: ان الهدف الذي يبتغيه العارف هو مشاهدة الحقائق على ماهي عليه .وال يرى الفهم واالدراك العلم�ي 

 بخالف االشراقي الذي يريد ادراك الحقيقة وفهمها . كماال لالنسان –الحصولي  –
وم��ن االص��ول االساس��ية الت��ي اعتمت��دها المدرس��ة االش��راقية ف��ي الوص��ول ال��ى رؤي��ة كوني��ة ع��ن الوج��ود 
ونظامه هو تأكيدها وحثها على لزوم التمسك بالكتاب والسنة وعدم تحطيمه�ا وتجاوزه�ا . ويق�ول الس�هرودي " ك�ل 

ن مجم��ل ب��ث وتش��عب الرف��ث..."وفي الخالص��ة ف��إد الكت��اب والس��نة فه��ي م��ن تف��اريع العدع��وى ل��م تش��هد به��ا ش��واه
ظ�واهر المشاهدة والمكاشفة، والعق�ل واالس�تدالل، واالصول والمباني االساسية التي تنطلق منها هذه المدرسة هي :

  .]13[ . وهي تؤدي الى معرفة حقيقة االشياء على ماهي عليه وفهمهاالكتاب والسنة 
 

 اعداد الباحثان\)منهج المدرسة االشراقية.المصدر الحيدري5ل (جدو
  ال يجب تخطيها وتجاوزها  معطيات الشريعة 

 البد من مقدمات برهانية لكن ليست وحدها فتحتاج الى المكاشفة  معطيات العقل 
 

 : خامسا: مدرسة الحكمة المتعالية
لعلمي��ة ب��ـ "ص��در المت��ألهين " المت��وفي س��نة وض��ع اسس��ها ص��در ال��دين الش��يرازي المع��روف ف��ي االوس��اط ا

هـ . نهضت هذه المدرسة للكشف عن حقيقة المعارف التي جاء بها االس�الم ف�ي الرؤي�ة الكوني�ة الت�ي ت�رتبط 1050
ب��ـ "هللا" و "االنس��ان" و "الع��الم" بش��كل اس��تطاعت في��ه التوفي��ق ب��ين الم��دارس االربع��ة الس��ابقة وحاول��ت ان تجع��ل 

 قائمة على اساس التوفيق ما بين العقل والكشف والشرع. االبحاث الفلسفية 
كم�ا  –وال المش�اهدة والمكاش�فة فق�ط  –كما في المشائيين  -وان منهجه لم يكن هو االستدالل العقلي المحض 

 –كم�ا ف�ي المتكلم�ين  –ول�يس ه�و االنط�الق م�ن ظ�واهر الش�ريعة منع�زال ع�ن البره�ان والعرف�ان  –في العرفانية 
 . ]14[وانما اعتمد منهجه العرفان والبرهان والقرآن جنبا الى جنب
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 اعداد الباحثان\) منهج مدرسة الحكمة المتعالية.المصدر الحيدري6جدول (
 اساس االنطالق بالفكر   معطيات الشريعة 

 ال بد منه لفهم الحقيقة  معطيات العقل 
 البد منها لمعرفة الحقيقة  المكاشفة 

 
  الخالصة:

ح�ول الرؤي�ة الكوني�ة مما سبق يمكن تلخيص مناهج ومصادر الفكر في مدارس الفكر االسالمي لتكوين عقائ�دهم 
 : بهذا الجدول

 
 اعداد الباحثان \)يوضح مناهج ومصادر الفكر في المدارس الفلسفية االسالمية 7جدول (

الم��دراس 
 الفلسفية

ني (شرح المجال الثا المجال االول ( التوصل الى العقيدة )
نتيجة البحث عن  العقائد او توصيلها)

المنهج  الحقيقة (المعرفة)
 العقلي

 الشريعة
(الكتاب 
 والسنة)

المكاشفة 
 والشهود

المنهج 
 العقلي

المنهج 
 الجدلي

 صورة الحقيقة         المشائية 
 صورة الحقيقة          الكالمية 
الحقيقة على ماهي         العرفانية 

 عليه 
الحقيقة على ماهي           االشراق 

 عليه وفهمها 
الحكم������ة 
 المتعالية 

          فه���������م الحقيق���������ة
ومعرفتها عل�ى م�ا 

 هي عليه 
 
 

نالحظ ان منطلقات البحث في المدارس الخمسة كان�ت مختلف�ة (الم�نهج العقل�ي، والق�ران والس�نة، والمكاش�فة ) 
االسالمية هي الحد الفاصل الذي ال يج�ب تج�اوزه  وان جمعتها الحقيقة الواحدة والشريعة الواحدة .و كانت الشريعة

في العملية الفكرية لتلك المنطلقات . وعليه يتب�ين ان البح�ث ف�ي عم�ارة مثالي�ة ض�من العم�ارة االس�المية يك�ون ف�ي 
حلقتين االولى كيف تكون عليه هذه العمارة والثاني�ة كي�ف ي�تم تطبيقه�ا وتحويله�ا ال�ى واق�ع م�ادي . اش�تملت الحلق�ة 

لى على نظام يحمل مجموعة من العناصر ستمثل منطلقات البحث عن عمارة نموذجية . ما يت�يح للمعم�اري ان االو
1Fينطلق من ما انطلق به الفالسفة العقائدين وهو المنطق او الشريعة او المكاشفة والمتمثل�ة بفراس�ة

المعم�اري ح�ول  2
نظ��ام يحم��ل الم�نهج العقل��ي وك��ل وس��ائل المعرف��ة  واقع�ه؛على ان ال يتج��اوز ح��دود الش��ريعة. وتش�مل الحلق��ة الثاني��ة

العقلية والعلمية لتحويل تلك العص�ارة الفكري�ة لعم�ارة نموذجي�ة ال�ى واق�ع مادي،وايض�ا يح�د ه�ذه العملي�ة التطبيقي�ة 
حدود الشريعة االسالمية . وهنا تتظافر جميع المعارف واالختصاصات التي لها يد ف�ي بن�اء العم�ارة وعل�ى رأس�ها 

 ي .  المعمار
 

 : سات السابقةدراال

                                                 
لكل مؤمن جزء يس�ير م�ن المكاش�فة ف�ي مج�االت الحي�اة اس�ماه المكاشفة من خصوصيات البحث في العقائد وهي علم الهي ولكن  نّ إ  2

وعل�ى ال�رغم م�ن ان الدراس�ات  . " هللا بن�ور ينظ�ر فإن�ه الم�ؤمن؛ فراس�ة اتق�وا " : رس�ول هللا ص�لى هللا علي�ه وال�ه بالفراس�ة كم�ا ف�ي الح�ديث 
و اح��دى توجه��ات الت��ي يتبعه��ا المعم��اري ف��ي ه�� Approach Intuitionalالمعماري��ة ح��ول العملي��ة التص��ميمية ت��ذكر ان التوج��ه الحدس��ي 

التصميم ، وهذا التوجه يشير الى اعتماد الحدس والتجربة الشخصية في تك�وين النتاج�ات المعماري�ة والمقص�ود فيه�ا ه�ي العملي�ات الخارج�ة 
. اما الفراسة ف�ي نظ�م )Black boxعن سيطرة الوعي تجري في ذهن المصمم ال يمكن تفسيرها لذلك اطلق= =عليها بالصندوق االسود ( 

العقيدة وان اشتملت على جزء من الحدس والتجربة الشخصية في معرفة ما يدور حوله او في اجراء عمل معين اال انها اكبر من ذل�ك النه�ا 
معه او بم�ا يفك�ر تتضمن معرفة الحقيقة ال صورتها من خالل علم الهي يثبت في النفس بيقين  سواء كانت تلك الحقيقة متعلقة بما ي�راه او يس�

 فيه بقلبه للقيام به .
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توضح هذه الفقرة تصورات حول تشكل العمارة االسالمية ؛ لغرض بناء نظ�ام ج�امع له�ذا التص�ورات ُمت�أثر ب�نظم 
 العقيدة االسالمية .

 : 1986طروحات ابراهيم : المنظور االسالمي للنظرية المعمارية . -1
دع��ى س��المية وموق��ع االنس��ان م��ن تل��ك العم��ارة. ش��ارت ه��ذه الدراس��ة ال��ى الثاب��ت والمتغي��ر ف��ي العم��ارة االأ

الدكتور عبد الباقي ابراهيم الى تحرير العمارة االسالمية من القيود الشكلية وان ماهيتها هي قاع�دة فكري�ة ال تتغي�ر 
.  تكلم في هذا الجانب حول وجود "مضمون"  ثابت ، و"شكل " متغي�ر ف�ي العم�ارة االس�الميةمع الزمان والمكان. 

وبذلك ستكون شمولية ، نظرية المعمارية االسالمية  يكون مصدرها القران والسنة وهما منهج لكل المسلمين ال وان
  ُتنتج عمارة ذات خصائص مختلفة تبعا للبيئة والقيم التراثية .  تتسم بمضامين ومفاهيم اجتماعية ثابتة

س��المي ه��و االنس��ان ، معتب��را ثالثي��ة واعتب��ر ان مح��ور النظري��ة المعماري��ة االس��المية والنت��اج المعم��اري اال
ه��ي ناتج��ة م��ن ارتباط�ات العم��ارة باالنس��ان. فالمنفع�ة ف��ي العم��ارة ه��ي الجم�ال)  –المتان��ة  –فتروفي�وس ( المنفع��ة 

مقدار ما تس�ده م�ن احتياج�ات انس�انية ، والمتان�ة تعتم�د عل�ى ق�درة االنس�ان عل�ى الص�نع والعم�ل، والجم�ال م�رتبط 
  .]15[ نسانيةبالمفاهيم الدينية اال

نالحظ ورود لبعض عناصر النظام في العقيدة ، وه�ي مص�در التنظي�ر المثمث�ل ب�القرأن والس�نة وان الش�كل 
المتغير مقابل المضمون الثابت دليل وجود منطلقات مختلفة مقابل حدود للنظام . وان االنسان له موق�ع ف�ي نظ�ام 

 م العمارة حيث يمثل الرابط المحوري بين مكونات النظا
 
 :2002طروحات العكام : الخطاب المعماري الغربي والخطاب المعماري العربي االسالمي  -2

البن�اء الفك�ري وص�يغته ي�ة ة منها المرج�ع الفك�ري للعم�ارة وآلبينت هذه الدراسة مجموعة من المفاهيم الفكري
ب�ين الخط�اب المعم�اري  ك�رم العك�ام دراس�ة مقارن�ةأاج�رى ال�دكتور التعبي�ر ع�ن ه�ذا الفك�ر . حي�ث  وكذلك ادوات

ه��و فض��اء مف��اهيمي فك��ري ذو خص��ائص " ن الخط��اب المعم��اري أالخط��اب العرب��ي االس��المي، معتم��دا الغرب��ي و
 . مميزة" ابعاد دينية واجتماعية وتاريخيةقائم على اسس معرفية وجوهرية 

ك�ان مرج�ع الخط�اب وان هذا التباين ناشئ من اختالف مرجعية الخطاب المعماري لكل من الثقافتين ، حيث 
المعماري الغربي هو الفلسفة الفردية الداعية ال�ى اس�تقاللية العم�ارة . وكان�ت مرجعي�ة الخط�اب المعم�اري العرب�ي 

 االسالمي هي الفكر الديني والمرجعية العقائدية والتشريعية . 
الت�ي اط الق�يم التراثي�ة كما اشار العكام الى ان آلية البناء الفك�ري ف�ي الخط�اب العرب�ي االس�المي ؛ ه�و اس�تنب

الت�ي تمث�ل االيم�ان ب�القران والس�نة وفك�ر  روح الق�انونتمثل خالص�ة تج�ارب س�ابقة وأع�راف متوارث�ة، واس�تنباط 
انت�زاع مب�ادئ واض�حة لبن�اء وتوجي�ه الفك�ر المعم�اري  االئمة والمجتهدين في تحديد المضمون، بش�كل يه�دف ال�ى 

يتخذ الخطاب ص�يغة االلت�زام ب�الوعظ والته�ذيب ف�ي تفس�يره له�دف العم�ارة  . فغالبا مابأرساء قواعد لعمارة محلية 
وجوهره��ا م��ن منظ��ور اس��المي ؛ وه��و العم��ل عل��ى اص��الح البيئ��ة العمراني��ة كونه��ا ج��زء ال يتج��زء م��ن المش��روع 

تجع�ل والتي  (conceptual thought)الحضاري العربي االسالمي. كما ان ادواة التعبير تمثلت بالمفاهيم الفكرية 
المشاهد منتسباً  للحدث متوائم مع ستراتيجية الوح�دة ،عل�ى عك�س الخط�اب الغرب�ي ال�ذي يس�تخدم الص�ور المس�ندة 

(concrete images). 
تن�وع الخط��اب المعم��اري العرب��ي االس�المي ب��ين توج��ه ت��أملي وتوج��ه انج�ازي ؛ حي��ث يمث��ل الخط��اب الت��أملي 

فاهيمية التي يمك�ن اس�تغاللها ف�ي بن�اء فك�ر معم�اري عرب�ي اس�المي يرك�ز خطابا نقديا تحليليا للتعابير الفلسفية والم
على الداللة الروحية والمعنوية ومحدودية التصور الم�ادي .ام�ا الن�وع الث�اني االنج�ازي يرك�ز عل�ى تحدي�د االلي�ات 

تعقي�دات الوج�ود  المولدة للبيئة العمرانية ويسعى الى تحليل الواقع مسلما بقصور العق�ل االنس�اني ف�ي االحاط�ة بك�ل
2Fالبيئي

3 . 
وان وجه��ة نظ��ر الخط��اب العرب��ي االس��المي نح��و الجم��ال يتح��دد بح��دود المنفع��ة واالس��تعمال . والجم��ال ه��و 

 . ]16[احساس تأملي بالكون مؤكدا الفلسفة االسالمية المتمثلة بسرمدية هللا وفناء الكائنات
ن ان المرجعي�ة ف��ي العم�ارة االس�المية ه��ي نالح�ظ هن�ا ظهورعناص�ر النظ��ام بش�كل مض�امين فكري��ة ، فق�د ب�ي

يمثل منطلق يمكن االستنباط منه نفسه الوقت هدين كقانون يمثل الحدود وفي القرأن والسنة وفكر االئمة والمجتم
باالظاف��ة ال��ى منطل��ق الق��يم التراثي��ة . كم��ا نالح��ظ تع��دد المنطلق��ات ادى ال��ى تع��دد النت��ائج فبعض��ها ت��أملي واالخ��ر 

ن العنصر الرابط بين المنطلقات وادوات التعبير (المفاهيم الفكرية) تجسدت بطبيع�ة االلي�ة المتبع�ة انجازي . كما ا
 في البناء الفكري وهي عملية االستنباط. 

 

                                                 
3

 يمكن مراجعة المصدر لغرض التزود بالمقارنة مع الخطاب الغربي   
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  2008طروحات المعموري :الوظيفة االخالقية في العمارة   -3
خالل الفعل االخالقي . حي�ث اوضحت هذه الدراسة اهمية الوظيفة االخالقية في العمارة وكيفية تجسيدها من 

اشار الدكتور المعموري الى درو الفعل االخالقي ف�ي تكام�ل الوج�ود االنس�اني ، ويش�ترط ف�ي ان يك�ون ه�ذا الفع�ل 
اختياريا بكام�ل وع�ي االنس�ان وحريت�ه وغي�ر مض�طر ال�ى ذل�ك لك�ي يطل�ق علي�ه فع�ال اخالقي�ا ، وأن يك�ون الفع�ل 

ال�دافع ه�و الح�س االخالق�ي وت�ارة  لفعل االخالقي تارة عل�ة غائي�ة عن�دما يك�ونمطابقاً للوظيفة والواجب ، ويعتبر ا
. وارتبط الفع�ل االخالق�ي كوظيف�ة خرى يعتبره علة فاعلة عندما يكون الهدف من الفعل هو االخر ال الفاعل نفسه ا
 خالقية في العمارة.أ

يط�ه الغ�رض ال�ذي أوج�د م�ن ) "هي أن ي�ؤدي أي عنص�ر ض�من محEthical Functionالوظيفة األخالقية (
أجله من دون إفراط أو تفريط ومقدار االضافة القيمية التي يبثها باتج�اه ه�ذا المح�يط ". وتكم�ن  الوظيف�ة األخالقي�ة 

س��تيعاب ك��ل المس��تجدات والمس��تحدثات الفكري��ة س روح المجتم��ع ليس��كن ويق��يم، وه��ي اللعم��ارة م��ن خ��الل تأس��ي
تجسيدها في بنى فيزياوية م�ن خ�الل الفع�ل األخالق�ي"،  تب�رز اهميته�ا ف�ي تقوي�ة واإلجتماعية والثقافية والعقائدية و

الح�وار والتواص�ل االخالق��ي لتحقي�ق ال�روح المجتمعي��ة م�ن خ�الل س��د االحتياج�ات االساس�ية لالنس��ان م�ن الش��عور 
لتركي��ز عل��ى بالس��كنى واالس��تقرار والخصوص��ية والهوي��ة ال��ى المع��اني المرتبط��ة بالحاج��ات النفس��ية والمك��ان ، وا

القص�دية ف��ي النتاج��ات المعماري�ة م��ن حي��ث الني��ة واله�دف م��ن انش��اءها ودوره��ا ض�من المح��يط والس��ياق ،وتوجي��ه 
الخطاب المعماري؛ كألية تواص�ل تس�تخدم اس�لوب التعام�ل م�ع العناص�ر المعماري�ة كق�يم اخالقي�ة م�ن حي�ث الهيئ�ة 

 .  ]17[لبناء الخارجية والتفاصيل الداخلية الوظيفة االدائية لمواد ا
ه��ذه الدراس��ة نهاي��ة الجان��ب التنظي��ري وش��روع الجان��ب التطبيق��ي م��ن النظ��ام فه��ي تمث��ل المنطق��ة  نالح��ظ أنَّ 

الفاصلة والرابطة بين الحلقتين التنظرية والتطبيقة . انتهى الجان�ب التنظي�ري م�ن النظ�ام بتوض�يح الغ�رض ال�ذي 
ت في: سد االحتياجات االنس�انية، وقص�دية النت�اج ، وتوجي�ه اوجدت منه العمارة وهي وظيفتها االخالقية ، وتمثل

الخطاب المعماري ، واسلوب التعامل مع العناصر المعمارية ، وادائية مواد البناء. وتعتبر بداي�ة ش�روع التطبي�ق 
 في النظام من خالل الفعل االخالقي الذي سيجسدها فيزياويا في النتاجات .
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اشارت هذه الدراسة الي ارتب�اط العم�ارة ب�االخالق كق�يم مجتمعي�ة وه�ي الج�زء الثاب�ت ف�ي العم�ارة . فق�د بي�ّين 
ال��دكتور المش��اري ان العم��ارة والف��ن االس��المي مبن��ي عل��ى فك��رة ال عل��ى المن��تج نفس��ه وه��ذه الفك��رة تمث��ل مك��ارم 

 عليه واله "انما بعثت ألتمم مكارم االخالق". فاالخالق هي ج�زء االخالق التي اشار اليها الرسول االكرم صلى هللا
معنوي يتشكل ببطء وهدوء ويتغلغل في الجزء المادي ويطبعه بطابعه. وانتقد ما يدعو اليه ال�بعض م�ن الع�ودة ال�ى 

مراني��ة ؛ االش�كال المعماري��ة المج�ردة كالفن��اء الوس�طي النه��ا نت��ائج ول�يس غاي��ات . فمت�ى م��ا تغي�رت المعطي��ات الع
 تغيرت النتائج (االشكال ) وتبقى الغاية ثابتة (االخالق).

مشكلة عمارتن�ا المعاص�رة ه�ي االنحراف�ات االخالقي�ة الت�ي ال تبن�ى عل�ى الق�يم المجتمعي�ة وانم�ا  ويشير الى أنّ 
ا تل�م بجوان�ب ن لبن�اء عم�ارة اس�المية عليه�الخر .  ويوض�ح أب�اُبنيت على قيم فردية تتسم باالنانية وعدم االكتراث 

ثالثة وهي الوصايا العمرانية المباشرة ك�آداب الطري�ق وغيره�ا الت�ي تك�ون الخط�وط العام�ة ، والجان�ب الث�اني ه�و 
الثالث واألخير هو "عمارة مك�ارم  االخذ بنظر االعتبار تطور مؤسسات الدولة واستحداث وظائف جديدة .والجانب

العميق��ة فه��ي عم��ارة مرتبط��ة بأس��لوب االس��تخدام ال��ذي يعب��ر ع��ن  األخ��الق" الت��ي تص��نع المع��اني الرمزي��ة القيمي��ة
 . ]18[ الناس بمختلف مرجعياتهم األخالقية عملهمنتج المادي الذي يمكن أن يستالحضور اإلنساني ال بال

تشير هذه الدراسة الى االخالق كعنصر مهم في النظام العقائدي المؤثر في تشكل العمارة . ويقع هذا العنصر 
 تحدها وتعرفها الشريعة االسالمية .  قيماً  -اي االخالق-نطلقات ؛ كونها ردة المضمن مف
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 تطرق��تاش�ارت ه��ذه الدراس�ة ال��ى مجموع�ة جوان��ب ت��ربط الثواب�ت الفكري��ة للعم�ارة االس��المية بالنت�اج، حي��ث 
هناك ثالث تصورات تمثل التجسيد المادي للثوابت الروحية في عمارة الفكر االسالمي . تمث�ل  الى انسمراالسدي 

التصور االول بمراعاة الجانب البيئي من حيث االهتمام باالنسان وتوفير الراحة البيئية وك�ذلك ت�دعو ال�ى االن�دماج 
ع�ن احت�رام المقي�اس االنس�اني ومراع�اة الق�يم مع المحيط البيئي . وَتمثل الثصور الثاني بالجانب االجتماعي المعبر 

 االجتماعية كالخصوصية والتواصل مع المكان وغيرها...
ج واغناء ال�داخل ، رواما التصور الثالث عبر عن المفاهيم الروحية المتعلقة بالتكوين كنتاج مادي كبساطة الخا

 . ]19[ والتجانس، وااليقاعية ، والتجريد.....
ة ان تش��كل النت��اج النه��ائي بجوانب��ه الثالث��ة (البيئ��ي واالجتم��اعي والمف��اهيمي)هو ص��ورة نالح��ظ ف��ي ه��ذه الدراس��

مادية للصورة المفاهيمية الموجودة في منطقة االقرار الفاصلة بين التنظير والتطبيق . فه�و حص�يلة تش�كل نظ�ام 
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ة ثمث�ل المنطق�ة الفاص�لة عقائدي من منطلقات فكرية اسالمية وحدود ثابتة للشريعة االسالمية وعص�ارة مفاهيمي�
 بين التنظير والتطبيق .

 
 نقد الدراسات وبناء النموذج الفكري 

ان العقيدة كنظام ه�ي مجموع�ة االفك�ار المترابط�ة، والعم�ارة ذات العقي�دة تك�ون ذات عالق�ة ت�رابط ب�ين الفك�ر 
رحل�ة التص�ديق ال�ى االق�رار والنتاج ومحدودة بحدودها. وان هذا الترابط يكون في مراحل متسلسلة انتظامي�ة م�ن م

الى االداء الى ظه�ور النت�اج كعم�ل ص�الح. وان ه�ذه السلس�لة التش�ُكلية ألنت�اج عم�ل ص�الح ومن�ه النت�اج المعم�اري 
 ظهرت بصيغة نظام يتكون من حلقتين عند استقراء وتحليل المدارس الفلسفية االسالمية الخمسة .

ى المجال التنظيري، وهو يتكون م�ن مجموع�ة المنطلق�ات والح�دود مّثل النظام في الحلقة االول الحلقة االولى : -
واليات التفكير البرهانية للوصول الى الحقيقة وفهمها، وهي مرحلة االقرار الرابطة بين الحلقتين. وق�د اش�ارت 

ثل�ة مرجعيت�ه الديني�ة المتمب�ين الدراسات المعمارية السابقة الى وجوب ترابط بين النتاج المعم�اري االس�المي و
ه�ذا الت�رابط ت�ارة يك�ون بمس�توى  نّ جتهدين . وق�د تب�ين ف�ي ه�ذا البح�ث إبالقران والسنة وتوجيهات االئمة والم

ق��انون يحك��م العناص��ر وعالقاته��ا ؛ حي��ث يش��كل الح��دود الت��ي يج��ب ع��دم تخطيه��ا فم��ا ب��ين الح��دين ه��و عم��ارة 
ش�ارة ال�ى طبيع�ة الموروث�ات االس�المية ، اسالمية وما خارجه ال يحق له اكتساب هذا االسم. وهنا الب�د م�ن اال

 ال�ى الوافدة  الموروثات نّ وإ االسالمية المرجعية الى المستندة القيم نظم ذو هو) الخالص( اإلسالمي فالموروث
 ه��ذهوان   ، االس��الم  ق��يم م��ع تتع��ارض الت��ي الجوان��ب ع��ن تخل��ت اذا اس��المية عليه��ا يطل��ق العربي��ة الثقاف��ة

 اإلس�الم وبين بينها  فالعالقة ذلك وعلى مصدرها، في مبنية كانت كما العربية الثقافة لىا انتقلت قد الموروثات،
 .]20[المتبادل اإلحتواء  وأحياناً  التعايش او التساكن مستوى على بل البناء مستوى على تكن لم

ف�ي تك�وين  وتارة يكون هذا الترابط بمستوى عنصر ض�من النظ�ام كأح�د المنطلق�ات الت�ي ينطل�ق منه�ا المعم�ار
 ان للمعم�اري يتيح ما.  نموذجية  عمارة المنطلقات متعددة  للبحث عن نّ لنتاج معماري اسالمي . وقد تبين أصورة 
 ح�ول المعم�اري   بفراس�ة والمتمثل�ة المكاش�فة او الشريعة  او المنطق وهو العقائدين الفالسفة به انطلق ما من ينطلق

وان هذه المنطلقات يج�ري عليه�ا عملي�ات تفكيري�ة  . في كل هذه المنطلقات الشريعة حدود يتجاوز ال ان واقعه؛على
استداللية تصديقية لغرض الوصول الى مرحلة االقرار . وقد بينت الدراس�ات المعماري�ة مجموع�ة م�ن االنطالق�ات 

س�ات ف�ي تساهم في تشكل عمارة اسالمية ؛منها ، مك�ارم االخ�الق والوص�ايا العمراني�ة وحاج�ات المجتم�ع م�ن مؤس
 طروحات مشاري ، والقرأن والسنة واالعراف والتجارب السابقة في طروحات العكام .

تعبر الحلقة الثانية عن نظام من العمليات التطبيقية المنطقية الت�ي تش�ترك في�ه العل�وم المعرفي�ة  الحلقة الثانية : -
صميم وغيره خاضعة لحك�م الش�ريعة للوصول الى  نتاج يصور مرحلة االقرار .وان هذه العمليات االدائية كالت

وان نتاج هذه المرحلة هي النتاج الم�ادي . وبين�ت االس�دي ف�ي طروحاته�ا ان ه�ذا النت�اج يك�ون متص�ل بح�دود 
المف�اهيمي الم�نعكس ف�ي  الش�ريعة م�ن خ�الل ث�الث تواب�ت وه�ي الجان�ب البيئ�ي والجان�ب االجتم�اعي والجان�ب

 التكوين الشكلي. 
: وهي منطقة اقرار عمارة نموذجية تتسم بالعمل الصالح عند تنفي�ذها وتحويله�ا  حلقتينالمنطقة الرابطة بين ال -

. وه�ذه النقط�ة   غيره�ا دون اإلس�المية األخالق إليها تنتمي مركزية قيمة الصالح العمل الى واقع مادي . يعتبر
الثانية . وقد اشار المعم�وري  المفصلية تمثل العصارة الفكرية للحلقة االولى وتمهد للجانب التطبيقي في الحلقة

هي أن يؤدي أي عنصر ضمن محيطه الغرض الذي أوجد من أجله من دون إفراط أو الى الوظيفة االخالقية "
تفريط ومقدار االضافة القيمية التي يبثها باتجاه هذا المحيط". وقد اوضح جوانب الوظيفة االخالقية في العمارة 

س��ان ، والقص��دية ،وتوجي��ه الخط��اب المعم��اري؛ واس��لوب التعام��ل م��ع وه��ي س��د االحتياج��ات االساس��ية لالن
العناص��ر المعماري��ة ، وادائي��ة م��واد البن��اء.ان ه��ذه المنطق��ة قابل��ة للتوس��ع لتس��توعب المس��تجدات العص��رية 
المس��تحدثة وك��ذلك االس��تدالالت واالس��تباطات الفكري��ة الجدي��دة الت��ي تن��درج ض��من ح��دود الش��ريعة.  وك��ل م��ا 

لمعم�ار م�ن الحلق�ة االول�ى ستص�ب ف�ي كيفي�ة ان يك�ون علي�ه النت�اج م�ن حي�ث الوظيف�ة المطابق��ة سيص�ل الي�ه ا
 للواجب وهي الوظيفة االخالقية. 

ان االنسان هو محور العمارة االس�المية ، فه�و بمثاب�ة إلى اشارت الدراسات المعمارية في طروحات ابراهيم 
من منظر الى مصمم ، ويمثل الهدف في المنطق�ة الرابط�ة ب�ين  المحور المستمر بين الحلقتين من مفكر الى عامل ،

 الحلقتين فهو سبب وجود العمارة .
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 المصدر الباحثان \يوضح نظم العقيدة االسالمية في العمارة ) 8(جدول 
 في العمارة نظم العقيدة االسالمية

 الحلقة الولى 
 (كيف تصل الى عمارة مثالية)

 قسم التنظير
 عمارة مثالية

 الحلقة الثانية
 (كيف تطبق العمارة المثالية او توصلها لالخرين)

 لتطبيققسم ا
 عناصره :

الكتاب والسنة والمنطق والمكاشفة، 
 واالعراف 

 العالقات : ترابط وتماسك فكري
 القانون : حدود الشريعة 

عمارة تؤدي الوظيفة 
 المطابقة للواجب 

 ( الوظيفة االخالقية)

 عناصره :
 عارف المنطق والم

 العالقات : ترابط ادائي (عمل)
 القانون : حدود الشريعة 

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

 محتويات نظام تشُكل عمارة اسالمية 
 ثابتة ،القران الكريم والسنة المطهرة  الحدود 
 االنسان سبب وجود العمارة  المركز

 دة، الكتاب والسنة، المنطق ، المعرفة ، المكاشفة ، مكارم االخالق ....متعد المنطلقات 
 االنتقال من المنطلقات الى نموذج عمارة مثالية من خالل اليات تفكير (التصديق) تحفظ الحدود  مجال التنظير 

 منه)عمارة تتسم بالوظيفة االخالقية (ان يؤدي العنصر الغرض المطلوب  نموذج العمارة المثالية 
وس م��ن خ��الل تفعي��ل دور الفع��ل االخالق��ي م��وه��و يمث��ل االنتق��ال م��ن نم��وذج العم��ارة المثالي��ة ال��ى واق��ع مل مجال التطبيق 

 المتمثل بالعمل الصالح 
 هو العمارة االسالمية وال بد ان تتسم باستمرارية الفعل االخالقي بأن تؤدي دور معين ضمن محيطها .   النتاج النهائي 

 

 
 
 

 المصدر الباحثان  \) يوضح تركيب نظام تشكل عمارة اسالمية 5ط (مخط
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 المصدر الباحثين \) يوضح تشكل عمارة على غرار تشكل نظم العقيدة االسالمية 6مخطط (

 
 االستنتاجات : 

ان تشكل عمارة اسالمية على غرار نظم العقيدة يمر بع�دة مراح�ل م�ن اليق�ين ال�ى التص�ديق ال�ى االق�ار  -1
 اً وتمثل الثاني�ة جانب� اً تنظيريتنحصر ضمن حلقتين تمثل االولى جانباً  االداء الى انتاج عمل صالح وهذه السلسةالى 

 . اً تطبيقي
الجانب التنظيري لتشكل العمارة يتكون من عدد م�ن المنطلق�ات منه�ا (الش�ريعة ،  ان النظام المتكون من -2

هم ه��ذه المنطلق��ات بمنهجي��ة عقلي��ة اس��تداللية اس��تنباطية ألنش��اء المنط��ق ، االع��راف ، االخ��الق ، العل��وم ...) وتس��ا
 .نموذج لعمارة اسالمية في مرحلة االقرار . تحكم المنطلقات والمنهجية حدود الشريعة االسالمية 

ف�ي كيفي�ة ان يك�ون علي�ه النت�اج م�ن حي�ث مرحلة االقرار تشمل جميع النتائج الفكرية التي تسهم ف�ي  نّ إ -3
 ابقة للواجب حيث يؤدي العنصر الغرض المطلوب منه وتسمى بالوظيفة االخالقية.الوظيفة المط
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الجانب التطبيقي ، يمثل الجانب العملي والمنطقي ال�ذي تح�ده الش�ريعة االس�المية  النظام المتكون من نّ إ -4
افظ عل�ى الناحي�ة وهو مرحلة االنتقال من مرحلة االقرار الى مرحلة انتاج نتاج ملموس يتصف بالعمل الصالح ويح

 البيئة واالجتماعية والمفاهيمية المتجسدة في التكوين الشكلي . 
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