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Abstract 
The soul, as the dignity and wholeness of human existence, considers the goal and purpose 

of the soul to reach perfection and in examining the course of the perfection of the soul. It 

considers balance as the essence of the evolution of the soul and the necessity of movement 

in this perfection. Architecture, as a manifestation of the world of legislation and a truth 

emanating from the hands of the artist, must have this balance, and therefore balance is 

defined as the essence of architecture in response to the desires of the human soul. 

Therefore, in order to analyze the issue of architectural balance, it is necessary to examine 

the relationship between the spirit of the architect and his art, namely architecture, and this 

article is based on a descriptive-analytical research method and through an inductive 

method it is aimed at analyzing this relationship, to discover the laws and systems that 

affect the balance of the soul, so that it can restore the laws of architectural balance through 

them. Therefore, the questions of this research are: What are the laws and systems of 

balance in the human soul? And following those laws and systems, what correlation has the 

balance of the human soul with the laws of balance? And what are the laws and systems of 

architectural balance? Equilibrium in man is achieved through battle and confrontation 

between the forces and forces in the human soul or, in other words, double pairs in the 

human soul. Therefore, in expressing the laws and systems of self- equilibrium, we can 

allude to the existence of binary pairs, different ratios between them (interaction, 
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opposition or contradiction), observing the appropriate limit in these ratios, movement, 

continuity and evolution. In architecture, due to the human soul, this equilibrium has had 

different levels. The existence of architectural equilibrium on the one hand and the six rules 

that have been arranged on each equilibrium show that an architecture in direct 

correspondence with the powers of human perception can have different equilibriums. Six 

rules must apply at all levels. In fact, the existence of binary pairs, interactions or 

confrontations between them, determining the boundary between them and the continuation 

of movement, continuity and evolution must flow in all these levels in order to achieve 

equilibrium in these architectural levels under these systems. 

Keywords: Self, Architectural Equilibrium System, Equilibrium, Architecture. 
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 الملخص

هـ  الیـ  سسـّ   وجـود اإلنسـاب بأكملـو، و  بأّّنـا سسـاو  موجزا   الّنفسميکن حتدید 
عیــا الیّــوا ب ی  الــرو  عــن كمــا   دیث، ويف احلــیــدعو  ا الیّــوا بذ  الــ الكمــا حنـو 
دراســـة مـــن الّضـــرور  الكمـــا ، فلـــذل  و  الرّقـــ  وأداة حلركیهـــا حنـــو  هـــا یطّور ل جـــوهرا  

ة وثيقــة بــ  عالقــ كوهنــا .مفهـوم الــرو  والیعــّره عليهــا يف مســار الیطـور والكمــا 
لعمـارة أب هّهـد لسنسـاب أر ـية ایسـیطيع العمارة والنفسـية الـت س لقيهـا يف الـّرو ، ف

العمـارة مبـا أّب  .غایـة ليـو كةلـو  لل أّّنـا سسـاعد  ك مـا،  مناسـةة للووـو   ا الكمـا 
منةثقة من أیـد  اععمـار كفنّـاب،  ةحقيقه  من مظاهر عامل الّیشریع و  ا  مظهر  سـ ع دّ 
، وبالیايل أیضا   يف فّنو هذا الّیوا ب حىت یظهر نفسو میوا نة  كوب سجيب أب لذلک ف

العمــارة والــذ  یســیغيب لروةــات رو  الةشــر أســا  یــیّ  سعریــف الیّــوا ب علــ  أنّــو 
 یوقوان  الیوا ب الذايت وأنظم ةسادر هده  ل  هذا اعقا  ی. الذ  مييل  ا الیوا ب
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يیابع مو وع الیوا ب يف العمارة وعالقیها بـرو  الفنّـاب مـن  ـال  اعـنه  ف ،الفعالة
قواعـد الیـوا ب يف  فه  الووو   ا هادفا   حليلي اععیمد عل  االسیقراءالووفي الی

حــــىت  ، فيحــــاو  سةيـــ  القــــوان  الـــت ســــ ثر يف الـــّنفسالعمـــارة أو الیــــوا ب اععمـــار ّ 
أسئلة الةحـث هـي: مـاهي قـوان  ، فيف العمارة ةیوا نییمّكن عل  سقدمي أشكا  اع

مــــاهي العالقــــة بــــ  الیــــوا ب يف رو  الیــــوا ب يف رو  اإلنســــاب و مــــا هــــي أنظمیــــو  
فيصل الةحث  اإلنساب وقوان  الیوا ب  وماهي قوان  الیوا ب وأنظمیو يف العمارة 

 ا أبَّ العمـــارة هـــي هثيـــل مـــن نفســـّية اععمـــار، فـــالیوا ب يف رو  اإلنســـاب حصـــيلة 
ب الصـــراع بـــ  القـــو  اعوجـــودة يف وجـــود  أ  بـــ  ا، واذ اعیةاینـــة فيـــو، فـــ ذا كــــا

اععمــار ییمّیــع مــن رو  میوا نــة ییمثّــل هــذا الیــوا ب يف حصــيلة عملــو أو فّنــو، ومــن 
جهـــة أ ـــر  فالبـــّد لكـــّل عمـــارة أب زضـــع لةوـــو  الیـــوا ب الّســـیة وهـــي: ثنا يـــة 
ـــــزام باحلـــــدود بـــــ  ا، واذ، ووجـــــود عالقـــــة الیفاعـــــل أو الّیعـــــار  أو  ا، واذ، والی

 سیمرایة واالكیما  حت سسّم  میوا نة.  الّیناقض ب  الثّنا يات، واحلركة واال
 النفس. ،العمارة، مراسب الّیوا ب الّیوا ب،: الرئيسةالکلمات 

 
 المقّدّمة. 1

فيعیاونــو مــن الســنن الســاریة يف ، كثــ  مــن اعفكــرین واظققــ  نظــ  عــامل الوجــود وقوانينــوحــدَّد  
سل  القوان  والنظ  يف الوجود، والـت العامل ونظام الیكوین. ومثة آیات قرآنية كث ة س كد وجود 

نظــام »الفلســفة فــ  یســمي مــا »واحلــأ أب  ال ینیاهبــا أدت سغيــ  أو حتــو  علــ  مــد  الزمــاب.
 وقـد ذرـر  القـرآب الکـرمي يف آیـات منهـا:. «سـنة اه»مسّا  الدین «قانوب ا،سةاب»و  «الکوب

وقــد أرــد اه هــذ  الیســمية بصــورة مکــررة يف  (62حــزاب ا،) ﴿ولــن  ــد لســنة اه سةــدیال 
ـــــن  ـــــد اه حتـــــویال  )مطهـــــر ،  (43)فـــــادر  ســـــورة فـــــادر: ﴿فلـــــن  ـــــد لســـــنة اه سةـــــدیال ول

مــن ناحيــة أ ــر  یةــدو كمــا  اإلنســاب يف عــامل الیشــریع مرهونــا  مبواكةــة سلــ  (.140ق: 1427
القوان  السـاریة يف الوجـود، لكـن الیأمـل يف فالیوا ب من  القوان  والسنن اجلاریة يف عامل الیكوین.

مو ــوع الیــوا ب یشــ   ا أب الیــوا ب ییشــكل يف العــامل مــن  ــال  أ واذ الثنا يــات وهــذ  ا، واذ 
دــريف  الثنا يــة سةــدو يف مراســب میلفــة مــن الصــورة  ا اععــب، وسةعــا  للنســب اعیفاوســة اعوجــودة بــ 



 43   (و  ینت رحیان  مسية أميدوار ) ... وقوانينو  نظ  الیوا ب اععمار 

 

فيوجــد دا مــا  يف الوجــود عضــواب بينهمــا يف أنــواع میلفة. هــذ  ا، واذ فــ ب هــذ  الثنا يــات سظهــر
حـــىت بلـــو  اهلـــده أو  عالقـــة الیقابـــل حـــىت یصـــال  ا نقطـــة الیـــوا ب وكـــذل  سســـیمّر هـــذ  احلالـــة

ا،شـياء اعوجــودة بشـكل دا ــ . هـذا النســب والةـا  مــا  حالــةالووـو   ا نقطــة سكامليـة، كــّل هـذا 
حيـث ییشـكل نیيغـة ذلـ  أنظمـة الثنا يـات اعیضـادة  سكـوب حالـة سضـاد، أو سنـاقض، أو  وجيـة،

 واعزدوجة واعیناقضة. كل واحد من ا، واذ یرسةط مع ا، واذ ا، ر  يف مسیویات میفاوسة.

بكثـرة  االعیقاد هبذ  الثنا يات وما سّیس  بو من ارسةاط أو سقابل للووـو   ا الیـوا بفيوجد 
ـــة القدميـــة أو ا،دیـــيف  ـــ. القدميـــةاب احلضـــارات الیقليدی ـــة اهلندســـية فمن ـــرا  يف الدیان » ذل  مـــا ن

مةـدأین ه  أقدم ا،دیاب اععروفة، وأولها من بالد فار ، وأسـا  معیقـدها وجـود ، اهلندوسية
، وهــو مةــدأ الظــالماخلــ  رلــو، ویســمونو أورمــزاب، والثــان   مةــدأ النوروینةــع منــوأحــد ا  للوجــود
میصارعاب ف ذا ولب أهراماب راب الشر ف  العـامل، و ب  الشر رلو، وامسو أهراماب؛ و امصدر 

أو يف الیاویــة حيــث الیفكــ  القــا   علــ  . (76م: 1999)را ــف،  «ولــب أورمــزاب رــاب اخلــ 
االعیقــاد بوجــود عنصــرین  ــا )یــ ( و)یــان (. ويف الفكــر اليونــا  یةــدو هنــاك وــراع دا ــ  بــ  
آهلـة اخلــ  وآهلــة الشــر، ووالةــا  مــا یعیقــد النــا  أب سقــدمي ا، ــاحي والنــذورات یســاعد كثــ ا  يف 

ـــة الیضـــاد ودور  يف احلركـــة انیصـــار آهلـــة اخلـــ  علـــ  آهلـــة الشـــر.وكما أكـــد الفال ســـفة كثـــ ا  أ ي
اعوجـودات الطةيعيـة شـردا  السـیمرار الفـيض اإلهلـي، ورأوا  ب حّد اعیاوا الیضاد  ا والیكامل 

 أب انعدام وجود الیضاد یعين عدم والدة أیة ظاهرة.
فـي الفكـر ه الء اعفكروب يف بياّن  لیوا ب الوجـود والةـا  یركـزوب علـ  الثنا يـات اعیضـادة، ف

اليونا  ميكن اإلشارة  ا أرسطو وأفالدوب، ويف احلضارة اإلسالمية هنـاك وـدر اعیـأهل  وابـن 
الــذ  یعــد را ــد الیفكــ  اهليــالكیيكي  «هيغــل» لــدوب و.. ولعــل أ يــة هــذا اعو ــوع جعلــت 

ینقـــل » (.207ق: 1427)مطهـــر ،  ییناولـــو. ولـــذا فســـوه نینـــاو  هـــذا اعو ـــوع بالیفصـــيل
وسـيلة إلثةـات احليـاة بعـد  «أوـل الیضـاد»و  ف  سفس  اجلـواهر عـن سـقراط أنـو یعیـا الطنطا

اعوت ودليل هلا. ریب الطنطاو : ف  الوقت الذ  أرادوا فيو  عدام سقراط ف نـو يف اللحظـات 
حنــن نشــاهد دا مــا  يف » ا، ــ   مــن عمــر  وإلثةــات أب بعــد اعــوت حيــاة أ ــر  اســید  قــا ال :

اد سیولد من بعضها الةعض، اجلما  من القةح، العدالة من الظل ، اليقظة مـن الکوب أب ا، د
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فیشـمل هـذ   رـل شـيء یظهـر مـن  ـد   .النوم، النوم من اليقظة، القوة من الضعف وبالعکس
القاعـدة الکليــة اعــوت واحليــاة، الوجــود والعــدم، فالبـد مــن وجــود حيــاة أ ــر  بعــد اعــوت، و ال 

 (.207السابأ: اعرجع )« للطةيعةالنیقضت القاعد  العاملة 
مــن ناحيــة أ ــر  فــ ب الیأمــل يف اعفــاهي  اإلســالمية ومظــاهر اجلمــا  يف عــامل الكــوب 

[ یقرتبـــوب مـــن الفهـــ  الفالســـفة اليونـــاني یةـــ   صـــا ا هـــذا الیـــوا ب. فهکـــذا  ـــده   
راحلررــة، ووجـــود ا، ـــداد، « الیـــوا ب»عنــدما ییحـــدثوب عـــن مالمــح « للیـــوا ب» اإلســالم 

 «.«الیــــوا ب»والســــکينة ولکــــنه  یةیعــــدوب رثــــ ا  عــــن اعســــلم  عنــــد حــــدیثه  عــــن جــــوهر 
فـــــــالیوا ب  ذا  معيـــــــار ثابـــــــت للصـــــــحة واجلمـــــــا  فـــــــ  اعادیـــــــات » (56: 1995 )احلـــــــود ،

 اليــوم  ال مــن عةــث حضــارة العصــر هبــذا والروحانيــات ومــا أســ  اخللــل الــذ  نلمســو فــ  عــامل
وهلــذا ، أو  مــا یلفــت احلــس فــ  اجلمــا  ... أنــو نظــام ولکنــو لــيس  ــرورة»فــ ب . «الیــوا ب»

« الیـــوا ب»منهـــا الدقـــة، والیناســـأ. و، النظـــام رمـــا یةـــدو فـــ  وـــفحة الکـــوب مظـــاهر میعـــددة
  الکــوب و هــ  ذا ــا سلــ  هــي مســات اجلمــا  فــ .والــرتابط، و فــة احلررــة، روــ  ثقــل ا،و اب

 (.91-90)اعرجع السابأ:  «.«مسات اجلما  ف  هذ  ا،ر  وف  حياة اإلنساب
أما سوا ب النفس فهي رهن النسب اعیفاوسة بـ  ا، واذ الكميـة للـنفس يف مسـ  الووـو   ا 
 الكمــا . وأمــا الــنفس اعیوا نــة فیةعــا  لقــوان  أرســطو حــو  أنظمــة الیضــاد، وكــذل   ــث احلركــة
ـــة لـــد  وـــدر اعیـــأهل ، فهـــي نفـــس یرتســـب عليهـــا  ـــس  صـــا ا: ا،وا هـــي وجـــود  اجلوهری
الثنا يــات الكميــة وا، القيــة يف میلــف مراســب الــنفس، والثانيــة وجــود روابــط سقابــل وسنــاقض أو 
سضاد ب  هذ  الثنا يات، والثالثة هي احلركة نیيغة النسب اعخیلفـة بينهـا، والرابعـة هـي االسـیمرار 

أجل الةقاء يف مس  الیوا ب، وأ  ا  الیكامل من أجل احلركـة يف اعسـ  الیكـاملي للـنفس. لـذا  من
 فسوه نقوم بدراسة هذ  اخلصا ا اخلمس يف عالقیها مع سوا ب النفس.

 
 خلفية البحث 1.1

واحلــأ هــذا االعیقــاد هبــذ  الثنا يــات ومــا سیســ  بــو مــن ارسةــاط أو سقابــل للووــو   ا الیــوا ب، 
موجــود بكثــرة أیضــا بــ  عقا ــد احلضــارات الیقليدیــة القدميــة أو ا،دیــاب واعــذاهب القدميــة. مــن 
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هلندوســـية، هـــ  أقـــدم ا،دیـــاب اععروفـــة، وأوـــلها مـــن بـــالد »ذلـــ  مـــا نـــرا  يف الدیانـــة اهلندســـية 
ار ، وأســـا  معیقـــدها وجـــود  هلـــ  أحـــد ا نـــور وهـــو مةـــدأ اخلـــ  رلـــو، ویســـمونو أورمـــزاب، فـــ

والثــان  ظــالم، وهــو مةــدأ الشــر رلــو، وامســو أهرامــاب؛ و ــا میصــارعاب فــ ذا ولــب أهرامــاب رــاب 
 .(76: 1999)را ف،  «الشر ف  العامل، و ب ولب أورمزاب راب اخل 

ويف  «یـان »و «یـ »ل  االعیقـاد بوجـود عنصـرین  ـا حيث الیفك  القا   ع ةأو يف الیاوی
ووالةــا  مــا یعیقــد النــا  أب ، الفكــر اليونــا  یةــدو هنــاك وــراع دا ــ  بــ  آهلــة اخلــ  وآهلــة الشــر

سقـــدمي ا، ـــاحي والنـــذورات یســـاعد كثـــ ا  يف انیصـــار آهلـــة اخلـــ  علـــ  آهلـــة الشـــر. كمـــا أكـــد 
 احلركـــــة والیكامـــــل،  ا حـــــّد اعیـــــاوا أب سضـــــاد الفالســـــفة كثـــــ ا  علـــــ  أ يـــــة الیضـــــاد ودور  يف

اعوجـودات الطةيعيــة هــو شــرط الســیمرار الفــيض اإلهلــي، ورأوا أب انعــدام وجــود الیضــاد یعــين عــدم 
والدة أیـة ظـاهرة. هـ الء اعفكـروب والةــا  مـا كـانوا یركـزوب علــ  الثنا يـات اعیضـادة يف بيـاّن  لیــوا ب 

هنـــاك  اإلشـــارة  ا أرســـطو وأفالدـــوب، ويف احلضـــارة اإلســـالميةالوجـــود ففـــي الفكراليونـــا  ميكـــن 
ودر اعیأهل  وابن  لدوب و.. ولعل أ يـة هـذا اعو ـوع جعلـت هيغـل الـذ  یعـد را ـد الیفكـ  

 (.207: 2006اهليـــالكیيكي ییناولـــو. ولـــذا فســـوه نینـــاو  هـــذا اعو ـــوع بالیفصـــيل)مطهر ، 
وســـيلة ودليـــل  «أوـــل الیضـــاد» ط أنـــو یعیـــاینقـــل الطنطـــاو  فـــ  سفســـ  اجلـــواهر عـــن ســـقرا»

إلثةات احلياة بعد اعـوت. ریـب الطنطـاو : فـ  الوقـت الـذ  أرادوا فيـو  عـدام سـقراط ف نـو يف 
حنـن نشـاهد » اللحظات ا،    مـن عمـر  وإلثةـات أب بعـد اعـوت حيـاة أ ـر  اسـید  قـا ال :

مـن القـةح، العدالـة مـن الظلـ ،  دا ما  يف الکوب أب ا، داد سیولـد مـن بعضـها الـةعض، اجلمـا 
مـن  ـد ؛  اليقظة من النوم، النوم مـن اليقظـة، القـوة مـن الضـعف وبـالعکس. رـل شـيء یظهـر

اعــوت واحليــاة، الوجــود والعــدم مشــموالب أیضــا  هبــذ  القاعــدة الکليــة، وهبــذا الــدليل فالبــد أب 
  .«سوجد بعد اعوت حياة أ ر ، و ال النیقضت القاعد  العاملة للطةيعة

 ب الینـــا ع عنصـــر أساســـي مـــن عناوـــر الطةيعـــة » :«اعهزلـــة»یقـــو  ابـــن  لـــدوب يف كیابـــو 
اهـــی  الفالســـفة اععاوـــروب مبســـألة الیضـــاد أكثـــر مـــن أ   (.207-209)الســـابأ:  «الةشـــریة

وقــــت آ ــــر،  ا درجــــة أّنــــ  اعیــــاوا الیضــــاد یشــــكل العامــــل ا،وــــلي وا،ساســــي يف احلركــــة 
والیكامـل، وعــّدوا الیكامــل جــزءا  مــن سصــا  ا، ـداد بــل اعیناقضــات، وأنــو لــيس نیيغــة العةــور 
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أوـل امینـاع اجیمـاع نقيضـ  الـذ   من  ـد  ا  ـد آ ـر. وقـد أنكـر بعـض الفالسـفة اجلـدد 
وسـع  هـ الء الفالســفة  «أم القضـایا»كـاب یعـد أهـ  أسـس الفكــر عنـد القـدماء وكـاب یســم  

ــــة اعســــافة بــــ  الوجــــود والعــــدم والــــت سعــــد اعســــافة ا،بعــــد ویعاعنهــــا بانعــــدام النهایــــة   ا   ال
 (.6: 1993 )مطهر ،

الیضاد ودور  يف الیكامل واحلركة  يث رأوا   ب الفالسفة اععاوروب قد اهیموا كث ا مبو وع
واعیـاوا  ،أب هذا الیضاد ب  الكا نات واعوجودات الطةيعية هو شـرط السـیمرار الفـيض اإلهلـي

أب فقدانــو یعــين فقــداب والدة الظــواهر. كمــا اعیــاوا أب الیكامــل هــو جــزء ال ییغــزأ مــن سصــا  
د أنكـر بعـض الفالســفة ر  ـد  ا  ـد آ ـر. وقـا، ـداد واعیناقضـات ومل یـروا أنـو نیيغـة لعةـو 

اععاورین أول مو وع امیناع اجیماع النقيض ، وقد كاب هذا ا،ول من أه  مةـاد  الفكـر 
عند الفالسفة واعفكرین القدماء بل كانوا یعیاونو أم القضـایا، وحـاو  بعـض الفالسـفة شـطب 

 یعا عنها بانعدام النهایة.اعسافة ب  العدم والوجود والت سعد اعسافة ا،بعد و 
فــ  اعنطــأ الــدیالکیيک  أوليــت مســألو الیضــاد ا يــة فا قــة واعیــات اساســا  للنظــرة الکونيــة 

 -وهليغل الفيلسوه ا،عا  الشه  وجهة نظر  اوة ف  ا، داد سعـره ب»الدیالکیيکية. 
حالـة مـن الفکـر رـل »اهی  هبا اعیفلسفوب بصورة مفردة. یقو  هيغل:  «دیالکیيک هيغل»

أو أ  شــيء مــن ا،شــياء ورــل سصــور وو ــع فــ  العــامل ف نــو ینغــذب بشــدة حنــو  ــد ، وبعــد 
فکـــل و ـــع  ذب ورـــل أثـــر یســـیلزم نقيضـــا   ذلـــک ییحـــد معـــو ليکـــوب رـــال  أفضـــل وأراسعقيـــدا .

 (.6)السابأ:  «و دا ، والیطور جيا هذین معا  عل  الصلح مث یةدلو بوحدة  معهما
الـت ألفـت فـال ميكـن اعیةارهـا  ـو  كاملـة مـن عـدة وجـو ، أوال أّنـا اكیفــت أمـا الةحـو  

يف مناقشیها عو وع الیـوا ب بالصـورة واعظهـر اخلـارجي، وقلمـا سطرقـت  ا معـا  الیـوا ب، ثانيـا 
 ب الیعاد  وسساه  يف سشكيلو.ه الء الكیاب قلما سناولوا القوان  وا،نظمة الت سكوّ 

 
 البحث أسئلة 2.1

 ما أه  ا،سئلة الت ميكن درحها يف هذا السياق فهي:أ
  لأ الیوا ب يف العمارة  بأیة وسيلة یی ّ 
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   الال مة إلجياد الیوا ب يف العمارة ظ  وما هي القوان  والن  

 وما هي اخلصا ا الدا لية الت ینةغي للعمارة اعیوا نة أب هیلكها 
 

، (Binaries  الثنائيووات أصووول اوووازن الوونفس فووي مسووار اکاموو    و ووو . 2
 ، التوداو (Motion  ، الحركوة(Limit law  ، الحود(Interaction  التعام 

 Continuity) التكام ،  Evolution)) 
الــنفس اإلنســانية يف حركــة دا مــة بــ  الثنا يــات ا، القيــة اعینــاظرة، ويف بيــاب ثنا يــات الــنفس 

 كــل  وسیقابــل   العدالــة والشــغاعة والعفــة واحلکمــة؛ســی  اإلشــارة  ا أربــع فضــا ل أ القيــة وهــي: 
رذیلــــة، حيــــث سیشــــكل يف النهایــــة ا، واذ اعیضــــادة، فهــــي مبثابــــة  هــــذ  الفضــــا ل مــــن ةواحــــد

 الصفات ا،ولية، أما سا ر الفضا ل أو الر ا ل فینةع منها.
 

 و و  الثنائيات 1.2
الروحانيـة والقـو  الشـيطانية حيـث هناك قو  میضـادة يف وجـود اإلنسـاب أو وـراع بـ  القـو  

سسیطيع الـنفس بلـو  مرحلـة الیـوا ب وقطـع مسـار سكاملهـا وذلـ   ثـر انیصـار القـو  الروحانيـة. 
وبالیأمــل يف الــنفس وقــو  اإلنســاب الوجودیــة  ــد أب الــنفس بســةب سناظرهــا مــع عــامل الوجــود 

عـــد نوعـــا  مـــن القـــوان  وكوّنـــا نســـخة مصـــّغرة عنـــو، ف ّنـــا هیلـــ  أنظمـــة وقـــوان  يف دا لهـــا س
وا،نظمة الساریة يف كل الوجود، وسسیطيع الـنفس اإلنسـانية بلـو  حالـة سعادهلـا عـا االسـیفادة 

 من هذ  القوان .
أشرنا يف ا،قسـام السـابقة  ا حاجـة الـنفس  ا الیـوا ب يف حركیهـا حنـو الكمـا ، ورأینـا أب 

جـــود اإلنســـاب ییـــأس  مـــن االرسةادـــات اإلنســاب مرّكـــب مـــن اجلســـد والـــنفس، واحلـــأ أب ســـوا ب و 
والیقابالت أو النزاعات ب  القو  الدا لية اعخیلفة لسنسـاب، وهـذ  القـو  الدا ليـة والةـا  مـا 
سكــــوب علــــ  شــــكل ثنا يــــات أو أ واذ، حيــــث سةلــــ  الــــنفس سوا ّنــــا مــــن  ــــال  ارسةــــاط سلــــ  

 الثنا يات أو سضادها.
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اذ یش   ا مد  الیفاوت الكة  الذ  مييز بعضها  ب الیأمل الذهين يف سل  الثنا يات وا، و 
عن بعض، وهذ  ا،نظمة الثنا ية كث ة يف النفس فمن الثنا يـة الـت سشـ   ا جنسـي الرجـل واعـرأة 
 ا الثنا يـة الــت سشـ   ا بعــد  اعـاد  واععنــو  يف وجــود اإلنسـاب،  ا وــ  ذلـ  مــن الثنا يــات 

بــــالقو  الدا ليــــة لسنســــاب واعقصــــود هبــــا القــــو  الروحانيــــة  اعوجــــودة يف دا ــــل الــــنفس ســــرسةط
 والشيطانية يف وجود اإلنساب، أو الثنا يات الت سیغل  يف وفات اإلنساب وو  ذل .

يف هذا اجملا  سـنیناو  أنـواع هـذ  الثنا يـات اعیفاوسـة مـن ناحيـة نـوع ارسةادهـا والنسـةة بينهـا 
 ا  كاب أم روحانيا . الیوا ب، جسمانيومراسةها، ومن ناحية  یصا  اإلنساب  ا

 
 والتضووووا  ،(Contrast  التنووواق  ،(Interaction  النسووول المختلفوووة للتعاموووو  2.2
 Contradiction) 
، (Coupled Binaries   نظوا  األزوا  المد و وة (Binaries system  األنظموة الثنائيوة -

 ((Contrast  النظا  المتناق ، (Contradictory  نظا  التضا  المتقاب  أو المتضا 
يف بياب النسب بـ  الثنا يـات ا، القيـة إل اإلشـارة  ا ثالثـة أنـواع مـن هـذ  الثنا يـات. ووالةـا  
ما سكوب الثنا يات ا، القية يف حالة سضاد، حيث سیشـكل يف مراسـب أعلـ  لكـل واحـدة مـن 

وسـ د   ا  لـأ وـفات  وفات الفضـيلة ا، القيـة نیيغـة الیـزاوذ مـع بقيـة وـفات الفضـيلة،
 ومعنویات يف مسیویات أعل .

 الثنائيات الدو ية في اوازن النفس 1.2.2
من ب  الثنا يات اعخیلفـة مثـة أنـواع  وجيـة سـ د   ا ارسةـاط  وجيهـا و انسـها معـا   ا  یصـا  
أو الــنفس حلالــة مــن الیــوا ب، واحلــأ أب هــذا النــوع مــن ا، واذ یصــةح مو ــوعيا  نیيغــة الــزواذ 

 النكا  أو االجیماع بينهما وارسةاط قوا ا.
أو  ثنا يــة ميكــن اإلشــارة  ليهــا هــو الثنا يــة اعرتكةــة مــن الوجــو اجلســما  والروحــا  لوجــود 

1اإلنســاب فاإلنســاب ذو دةيعــة مزدوجــة، فهــو كيــاب مــاد  وقــوة معنویــة، هــو قةضــة مــن دــ  »،
لـــــذا فعنـــــدما سســـــیةد  رابطـــــة هـــــذین  (.10ق: 1408 ریـــــأ، .«)ونفخـــــة مـــــن رو  اه، و.. 
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الــزوج  مــن حالــة االرسةــاط  ا حالــة الیقابــل والیضــاد فــ ب الــنفس اإلنســانية سیســل  حينئــذ 
والنوع اآل ر من هذ  الثنا يات يف النفس هـو ثنا يـة الرجـل واعـرأة، وقـد أشـار  مسار سقودها.

لـزواذ والنكـا  بينهمـا ووالدة ملـوق القرآب الكرمي مرارا   ا وجود هذا النوع من ا، واذ وحالـة ا
و﴿ لــأ لكــ  مــن أنفســك  أ واجــا    (49 ثالــث:﴿من كــل شــيء  لقنــا  وج  )الــذاریات

لذا ففـي هـذا النـوع مـن الثنا يـات لـن ییوقـف الـزواذ واالرسةـاط بوقـوع هـذ  الرابطـة  .(21 )الروم
سسـیمر العغلـة علـ  ووالدة ملوق ثالث، بل سيشكل اعواليـد اجلـدد ثنا يـات جدیـدة، وهكـذا 

 هذا اعنوا .

 الثنائيات المتناقضة في اوازن النفس 2.2.2
وهنــاك نــوع آ ــر مــن الثنا يــات حتــ  يف سنــافر أو سنــاقض، فوجــود جانــب منهــا ییعلــأ بانعــدام 
اآل ر يف النفس الةشریة. من أمثلة هذ  الثنا يات الوجود والعدم، أو احلياة واعوت، وو هـا اـا 

عل  حنو وا ح، ودرفا هذ  الثنا يات ال یرسةطاب معا  عل  اإلدـالق، و ـا ليسـا  نرا  يف النفس
میضادین بل  ب وجود أحد ا یساو  عدم وجود اآل ر، ولذا ف ب هذ  الدا رة سیسـیمر علـ  
هــذا النحــو يف نفــس اإلنســاب. لكــن هــذ  الصــفة سیغلــ  يف مراســب میلفــة يف الــنفس ويف كــل 

 یعــين بــأ  حــا  أنــو جيمــع اعیناقضــات يف نفســو، فلكــل وــفة ولكــن ذلــ  ال عــامل الیكــوین.
حاالت سنطةأ عليها، وال سنطةأ علـي و هـا، سوجـد يف وقـت وال سوجـد يف وقـت آ ـر، زـا 

 (.119ق: 1408) ریأ، « شيئا  معينا وال زا و  ، فاه سةحانو وسعايل سنز  عن الیناقض

 الثنائيات المتضا ة في اوازن النفس 3.2.2
أمل يف میلف وجو  النفس یشـ   ا أب معظـ  الثنا يـات النفسـانية سنیمـي  ا نـوع یةـدو يف الی

اعظــاهر اعیفاوســة واعراســب اعخیلفــة للیعــاد  اجلســما  والیعــاد  الروحــا ، وقــد أشــار فيثــاوور  
  ا أب الثنا يــات اعوجــودة يف الــنفس وســ د   ا  لــأ الیعــاد  اجلســما  هــي عةــارة عــن أربعــة
دةا ع موجودة يف اإلنساب، یقو :ويف دا رة النفس والیوا ب الروحا  ب  قو  النفس مثـة  شـارة 

ويت الـــنفس ا،مـــارة والـــنفس اعطمئنـــة عةـــارة عـــن  وجـــ  فقـــ ا وجـــود أربـــع قـــو  يف الـــنفس، 
د ولةـــة كـــل واحــد مـــن هـــذ  میضــادین و ـــا يف وــراع دا ـــ ، والعةـــور مــن احلـــّد أو اجلانـــب حیــدّ 
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هنــاك فریـــأ آ ــر یــر  أب الـــنفس اعطمئنــة أو الفطــرة سقـــع يف حــد الیــوا ب، وأب قـــو  القــو ، و 
الــنفس ا،مــارة  ــذب اإلنســاب مــن كــل جانــب كــي زرجــو مــن هــذا الیــوا ب، واخلــروذ مــن هــذا 

 احلد یعين انعدام الیوا ب الذ  ی د   ا االحنراه عن اعس  ا،ولي.
و للثنا يــــات النفســــانية اعیضــــادة  ا وــــفات جــــدیر بالــــذكر أب هنــــاك فریقــــا  أشــــار يف بيانــــ

میغــــاورة مــــن اخلــــ  والشــــر، وهــــي يف سضــــاد مســــیمر بعضــــها مــــع بعــــض كصــــفات الطهــــارة 
والنغاســة، وا،مانــة واخليانــة، والعفــو واحلساســية ولــذا فــ ّن   ــال  سةييــنه  الصــفات ا،وــلية 

حسـنة یكـوب  لـأ  للنفس و عوها يف مقابل الرذا ل، فمما ال ش  فيـو فـ ب مقابـل كـل وـفة
 سيء یناقضها.

 ا،و : اجلهل  د  احلكمة.
 الثا : اجلنب و د  الشغاعة.
 الثالث: الطمع  د  العفة.
 الرابع: اجلور و د  العدالة.

 

لكن نظام الیوا ب يف نفس اإلنسـاب وـ  حمـدود هبـذ  الصـفات، فـالنفس اإلنسـانية میعـددة 
ا،دــوار ومیفاوســة دا مــا  يف أثنــاء وــراع هــذ  القــو  والصــفات ا، القيــة.  ذا  ميكــن القــو   ب 
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نظمــة الثنا يــات اعزدوجــة يف العــامل، ســوا ب الــنفس هــو نیيغــة للیــوا ب أو الیقابــل أو الیضــاد بــ  أ
أما الس ا  الذ  ی طـر  هنـا هـو كيـف ميكـن الووـو   ا نقطـة الیـوا ب بـ  هـذ  الثنا يـات  أو  

 النقطة وسط الثنا يات اعیضادة  كيف ميكن حتدید هذ  
 
 الحدو  في األنظمة الثنائية للنفس 3.2

عةــارة عــن الــنفس اإلنســانية الــت هیلــ   الشــيء الــذ  أشــ   ليــو يف مقولــة الــنفس هــو يف الواقــع
مزدوجات ثنا ية، والت ی د  سقابلها أو ارسةادهـا  ا  یصـا  الـنفس  ا مرحلـة الیـوا ب ومـع أب 
نوع االرسةاط ب  هذ  الثنا يـات میفـاوت لكـن ا،مـر اعشـرتك بينهـا هـو هـدفها يف الووـو   ا 

مــن أهــ  اعقــوالت يف  جيــاد ســوا ب يف  نقطــة الیعــاد  روــ  وجــود سفــاوت نســ. يف هــذا ا،مــر.
ـــة احلـــد أو احلـــدود. وردت رلمـــة حـــدود فـــ  القـــرآب الکـــرمي ثالثـــة عشـــر مـــرة  ـــنفس هـــو مقول ال

 .سوبــــو و..( 112سوبــــو،  97بقــــر ،  230بقــــر ،  229بقــــر ،  187نســــاء،  14نســــاء ،13)
وردت ف   الهلا مبعن  الیشـریعات الـت شـرعها اه للعةـاد مـن احلـال  واحلـرام، ومسيـت حـدودا  

ومـن هـذ  احلـدود معـا  ال  الّّنا فّصلت وميزت ب  ما جيو  وما الجيـو ، ومـا حیـل ومـا حیـرم،
( 187)الةقــــــــرة:   «سقـــــــرب رـــــــالفواحت قــــــــا  سعـــــــال : ﴿سلـــــــک حــــــــدود اه فـــــــال سقربوهـــــــا

 (.12ق: 1408 )الذهة ،
رعایــة هــذ  احلــدود يف ارسةادهــا بــالنفس  ــرور   ا حــّد مــا، وقــد أّكــد اه ســةحانو علــ  
 رورة احرتامها الكة  وعدم  او ها، وب  أب رعاییهـا أمـر  ـرور  للـنفس يف حالیيهـا الفردیـة 
واالجیماعيـــة، ولـــذل  فقـــد ووـــف ســـةحانو اعســـلم   فظـــة احلـــدود. واحلـــأ أنـــو إل سووـــيف 

ـــة علـــ  حنـــو انفـــراد  ومـــن مث وّ ـــح أو ـــاعه  يف اجملیمـــع، حيـــث یقـــودوب و ـــعه  يف ا لةدای
جمــــیمعه  حنــــو اخلــــ ، أ  ا،مــــر بــــاععروه والنهــــي عــــن اعنكــــر وحفــــ  حــــدود اه، أ   ّنــــ  
أنفسه  ال ییّعدوب حـدود اه، وكـذل  یصـونوّنا ویراقةوّنـا، ولـذا فهـ  ال ییغـاو وب احلـدود ال 

 ّب احلــدود فــ  اجملیمــع اإلســالم » ماعيــة، وال يف اخللــوة وال يف العلــن. يف احلالــة الفردیــة وال اجل
 ّّنا ه  أسواٌر منيعٌة حلمایـة حرمـات ومقدسـات سسـیقز علـ  قاعـدة راسـخة مـن  ـماب رامـل 
حلقــوق احليــاة اعادیــة والروحيــة لسنســاب،  يــث یصــةح انیهارــو هلــذ  احلرمــات جرميــة الیارهــا 
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 «احلة، وال خيفف من بشـاعیها  ـياع مـاد  يف جمیمـع أنـا  أثـر ياع روح  ف  ويةة سربية و
 .(58-16)السابأ:

 

 الحركة 4.2
یر  وـدر اعیـأهل  أب احلركـة هـي الشـرط الـال م لرقـّي الـنفس وووـوهلا  ا مراسـب أعلـ ، لكنـو 

ویر  الفالسفة اليونـانيوب أب السـكوب  .«احلركة مقابل كلمة السكوب»والةا  ما یسیخدم سعة  
قــع يف ّنایــة حركــة العــامل وسكاملــو، بينمــا  ـــد أب هــذا الیعةــ  لــد  اعفكــرین اعســلم  یعـــين ی

اخلمــود ویعــين الفســاد ووــ  . والســكوب ینــاقض سكــوین العــامل وسكاملــو وأهدافــو وهــذا مــا جعــل 
وقـــد ســـاقت الةاحثـــة بصـــا وســـأ  أقـــوا  ا،قـــدم  مةید ـــة »أحـــد الكیّـــاب یقـــو  حـــو  ذلـــ : 

وب وأرسطو حو  مسـألة )الیـوا ب( وبينـت ا ـیالفه  عـن اعةـاد  الیـ  أو ـحیها مبدار  أفالد
فـــ  اآلداب اإلســـالمية اعةنيـــة علـــ  القـــرآب الکـــرمي والســـنة النةویـــة الشـــریفة،  ذ  ب الیـــوا ب عنـــد 
اإلوریأ ینیه   ل  السکوب فهو اعوت، وعند اعسـلم  ینیهـ   لـ  معایشـو للموقـف، أ   لـ  

 (.8ق: 1415حممد احلود ، «)ب ب  ا،مرینحياة میغددة، وشیا

 
 أصول اوازن النفس في نظا  األضدا  المصدر: الباحثين( .2الشک  
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 الدوا  واالستمرار 5.2
لـدوراب العـامل  عامل الوجود الوء بالقطع والوول واالنقطاعـات والـروابط، وهـي كلهـا  ـروریة

رـالم وـدر اعیـأهل  فـ  اجلـزء »وحركیو، و اّل فالعامل سيغرق يف سـكوب وثةـات وعـدم سغـ . 
الثـــا  مـــن ا،ســـفار عـــن ريفيـــة وجـــود االقیضـــاءین فـــ  اعـــواد والصـــور، وهـــذاب االقیضـــاءاب 

  :اعیضاداب یوجةاب سغ  اللوحو باسیمرار، وهنا ننقل منو رالما  آ ر. یقو  وـدر اعیـأهل
(. ويف 206ق: 1427، )مطهـــر  «لــوال الیضـــاد مـــا وـــح دوام الفـــيض عـــن اعةـــدأ اجلـــواد

حو ة النفس أكد اإلسالم كث ا  عل  مقولة الدميومـة واالسـیمرار يف   ـا  ا،عمـا  احلسـنة 
عداومــة علــ  العمــل و ب قــل: وسأريــد إلقامــة االعیــدا  فــ  الیــدین، والیــوا ب » والفضــا ل.

وسقـــدیرا  للواقـــع اإلنســـا  والضـــعف الةشـــر ، وحروـــا علـــ  میابعـــة الیـــدین، بـــ  اعصـــا ، 
واالســیمرار فيــة، والســ  علــ  مــنه  اه سعــال ، والیزامــا بالیکــاليف والعةــادات واالحکــام 
 «وااللیزامــــات بشــــرط اعداومــــة عليهــــا، واعواظةــــة علــــ  أدا هــــا، واالســــیمرار فــــ  سنفيــــذها.

ســا ر مــن ميضــي ســریعا  ســارة وبطيئــا  ســارة أ ــر   ّنــا فلــيس ال .(328م: 1990)الزحيلــ ، 
 لكن باسیمرار. السا ل الذ  یس  اهلوینة

 
 التكام  6.2

الـنفس يف الوجـود ییمثـل يف احلركـة اجیهـاد أما وایة هده الـنفس فهـو الووـو   ا الكمـا ، و 
بشـــكل وـــعود  والعـــودة  ا مقـــام القـــرب اإلهلـــي. فـــالنفس ميكـــن أب سیحـــرك يف مســـ  هـــذا 
الكما  حينما سیمكن من  ةط القو  اعیضادة يف وجود ذا ا. ولذا سسـیطيع بلـو  الیـوا ب يف  

. «سـوا ب -أ مـة  -سـوا ب »كل مرسةة. أما عغلة حركـة نفـس اإلنسـاب فهـي علـ  وـورة عغلـة 
ولــذا فحركــة الــنفس حنــو الكمــا  سســیلزم عةــور أ مــات سيّســر  مكــاب ووــوهلا  ا مراســب أعلــ . 
فالةقــاء الــدا   لسنســاب يف و ــعية میوا نــة ال یعیــا حالــة  جيابيــة للــنفس، وذلــ  ،ّب الیكامــل 

مـن مرسةـة كماهلـا، یفرت  احلركة يف هذا اعس  وعةور ا، مة، ولذا كّلما اقرتبت نفـس اإلنسـاب 
 اسیطاع هذا اإلنساب الووو   ا أعل  مراسب الیوا ب.
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 واناظرها مع النفسالعمارة اصول اوازن . 3
ال شـ  يف أب سـریاب قــانوب الیـوا ب يف الوجــود یوجـب سـریاب أوــو  ونظـ  هــذا الیـوا ب يف  يــع 

اعوجود يف الكوب والوجود مظاهر عامل الیكوین. هذ  النظ  ميكن أب سیأّس  من الیعمأ يف الیوا ب 
مـن مظـاهر الیـوا ب يف عـامل الیكـوین  مظهـر  ا الیوا ب اعوجود يف نفس اإلنسـاب. فالیأمـل يف كـلّ 

ميكن أب یقودنا  ا نیا   مشرتكة، لكن اعیةار العمارة مبثابة الوعاء حلياة اإلنساب ف ب الیناظر ب  
هــذ  اعقالــة روةـة ثــر مةاشـرة وعســا . لـذا فــ ّب العمـارة وبــ  مظهـر مــن عـامل الیكــوین، هـو سنــاظر أك

 بالووو   ا قوان  نظام الیوا ب اععمار  ليس  ال روةة بالعودة  ا نظام سوا ب النفس.
 

 و و  أزوا  الثنائيات 1.3
قيل  ب عامل الیكوین قد ب ين عل  أسا  النسـب اعیفاوسـة بـ  نظـ  الثنا يـات. وال شـ  يف أب 

بصفیها مظهرا  لیغلي الیوا ب ف ّنا سیمیع بقوان  الثنا يات ونظمها. ولة واذ  العمارة اإلسالمية
أو اعزدوجــات أنــواع میلفــة يف نظــام الــنفس والوجــود، وسكیســب معــب يف مراســب میفاوســة. ويف 
عـــامل العمـــارة سةـــدو هـــذ  اعزدوجـــات يف ســـطو  ومراســـب میفاوســـة  ســـب اعراســـب الـــت یـــدركها 

عــن العــامل. يف بيــاب اعزدوجــات اععماریــة ميكــن اإلشــارة  ا اعراســب اعخیلفــة اإلنســاب واععمــار 
 هلذ  اعزدوجات وكيفية ها جها و انسها هبده الووو   ا اعزدوجات الكيفية واععنویة.

 مراال الثنائيات المعمارية 1.1.3
 الثنائيات الکمية

ا،سس ا،ولية لة واذ )للثنا يات( الكمية هي سل  الكميات العددیة كاعقيـا  وا،بعـاد. 
فمــثال   ب الصــغ  والكةــ ، والطویــل والقصــ ، واعفیــو  واعغلــأ، واعظلــ  واعضــيء، هــي عةــارة 
عن مزدوجات كمية وهي سشكل اعزدوجات الكيفية الت سنةـع العمـارة مـن أعماقهـا. واحلـأ أنـو 

ن الووــو   ا ا یيــار أو حتدیــد احلــد الصــحيح للمزدوجــات الــت سیمو ــع  ا جــوار بــاقي ميكــ
اعزدوجــات مــن أجــل  لــأ كيفيــة أو معــب  ــا . مــثال   ب ســاحة ميكــن أب سیغــ  مــن أبعــاد 

. لـــذا ف نـــو سةعـــا لیعریفنـــا عـــن الفضـــاء والنـــوع 30×30أو  20×  20 ا  3×  3أو  2×  2
 ا میغ ة ا،بعاد.سيكوب سوقعنا عن كيفيیو أّن
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 الثنائيات الکيفية
ا، واذ )الثنا يات( الكيفية و دراكها نیيغة اقرتاب ا، واذ الكميـة وسرريةهـا. ويف  لـأ   لأ  

ـــــل والنهـــــار( وأ واذ الـــــنفس.  ـــــد ل أ واذ أ ـــــر  منهـــــا أ واذ الطةيعـــــة )اللي ـــــة سی ا، واذ الكيفي
عمـارة منهـا اعنقـةض واعنةسـط واهلـاد  وبسةب اقرتاب هذ  اعزدوجـات حتصـل أ واذ كيفيـة يف ال

واعضــطرب ووــ  ذلــ  ولعــل فضــاء  واحــدا  ميكــن أب ميیلــ  مزدوجــات كيفيــة میفاوســة  ســب 
 مادةيو، ولذا ف ب  دراكات میلفة حتصل فيها.

 الثنائيات المعنوية
ـــة الـــت ییوقـــف  لقهـــا و جيادهـــا   يفا، واذ )الثنا يـــات( اععنویـــة هـــي سلـــ  ا، واذ اععماری

العمارة عل  هل   النفس اإلنسانية هلذ  القو  اإلدراكية يف بادنها. فالنفس الت سـدرك مراسـب 
الوجود مـن  ـال  قواهـا اإلدرایـة للكشـف والشـهود، ف ّنـا سسـیطيع أب سـا  يف عمار ـا عال ـ  

 من سل  اعراسب.
عمارة سقع يف مرسةـة والیوا ب يف العمارة یشیمل عل  مراسب میلفة، فهذ  اعزدوجات يف ال

السرت، لذل  ف ب الیغليـات اعیفاوسـة الـت سظهـر يف ذهـن اعخادـب عـن هـذ  الیغليـات هـو 
أمر یرسةط بأیة وورة یرمسها اعخادب وقـوا  اإلدراكيـة عنهـا ویووـلها  ا مرسةـة االنكشـاه. 

اعكشــوفة، ويف بيــاب هــذ  اعزدوجــات اعخفيــة والوا ــحة يف العمــارة أو اعزدوجــات اعســیورة و 
 ميكن اإلشارة  ا السكوت والةياب أو السرت والیغلي، والیدرذ والووو  والثةات والیغي .

هذ  اجملموعة من اعزدوجات ميكـن أب سقـع يف دا ـرة الرمـو  اععماریـة، ولـذا فةمقـدار اقـرتاب 
مكــن الــنفس مــن سوا ّنــا ميكــن كشــف هــذ  اعزدوجــات و دراكهــا أو الرمــو  اععماریــة. ومــن اع

 عل  هذا النوع من ا، واذ.« اعزدوجات الصامیة» دالق سسمية 

 األزوا  المشاركة  المتدّخلة( في خلق األزوا  الكيفية للعمارة 2.1.3
 أزوا  الطبيعة  الو و (

مبـــا أب العمـــارة سولـــد يف قلـــب الطةيعـــة، فلـــذلک أ واذ دةيعيـــة أ ـــر  مـــ ثرة جـــدا  يف  لـــأ 
ا، واذ اععماریـــــة، فمـــــثال : الليـــــل والنهـــــار، والشـــــیاء والصـــــيف. والطلـــــوع والغـــــروب، والغـــــا   
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واعشمس، والةحر والصحراء، واجلفاه والردوبـة، هـي يف الواقـع قابلـة للحركـة والیغيـ  يف نظـام 
 اععماریة أو الكمية.ا، واذ 

 أزوا  النفس
یــرسةط قســ  مــن أ واذ الــنفس مبرسةــة نفــس اإلنســاب، ولــذا فهــو مربــوط بالفضــا ل والرذا ــل 
ا، القيـة للـنفس كــاخل  والشـر، والقــةح واجلمـا ، والعقـل واجلهــل و... أمـا القســ  اآل ـر مــن 

واجلسمية اعخیلفـة،  أ واذ النفس ف سةط بعوادف ا،شخا  وأحاسيسه  يف الظروه الروحية
ولــــذا فهــــ  وــــ  مرسةطــــة بالفضــــا ل أو الرذا ــــل ا، القيــــة، وحــــّدها يف نوســــاب وحتــــّرك  ســــب 
الشــروط، كالیعــب واإلعيــاء والســعادة والســكينة والعصــةية والســكوب واحلركــة، فهــي د يلــة يف 

  لأ ا، واذ الكيفية للعمارة يف كال الوجه  من هذ  اعزدوجات.

 لمختلفة في خطوات خلق األزوا  الكيفيةاناظر األزوا  ا
سةعـــــا  لیووـــــيف أنـــــواع ا، واذ اعـــــ ثرة يف  لـــــأ ا، واذ اععماریـــــة ميكـــــن اإلشـــــارة  ا عـــــّدة 
مقوالت يف اقرتاب هذ  ا، واذ و لأ أ واذ جدیدة. لأ أ واذ كيفية يف العمارة یـی  والةـا  مـن 

 ا اعرحلــــة  لــــأ الكيفيــــات   ــــال  ســــد ل اإلنســــاب أو الــــنفس اإلنســــانية. فــــيمكن الووــــو 
اعناســةة اعیوا نـــة يف العمـــارة حينمـــا سســـیفيد الـــنفس اإلنســانية مـــن هـــذا الیـــوا ب بووـــفها  القـــا  
ومركةا  لة واذ الكمية، أو أب سعره نفس اإلنساب حدودها يف نظام ا، واذ.  ذا  ميكـن القـو  

ا، واذ الكيفيــــة. ولعــــل  ب أ واذ الـــنفس سســــيطر علــــ  ا، واذ الكميــــة حيـــث سســــیطيع  لــــأ 
أو ح القو  اإلدراكية للـنفس وأكثرهـا سـطوعا  هـي القـو  اخلمـس، أمـا بقيـة القـو  اإلدراكيـة 
يف وجــــود اإلنســــاب فهــــي العقــــل )العقــــل اععــــاا والعقــــل اععــــاد( والقلــــب )الكشــــف والشــــهود 

كـن أب زلـأ واإلدراك(. ومبقدار معرفة النفس اإلنسـانية هلـذ  القـو  ومـد  االسـیفادة منهـا، مي
أمـــا يف  لـــأ میلـــف مراســـب  ا، واذ اععماریـــة الكيفيـــة يف االســـیغابة هلـــذ  اعيـــو  والروةـــات.

ا، واذ فيوجــــد مالحظیــــاب يف االرسةــــاط مــــع الــــنفس: ا،وا أب الــــنفس سشــــره علــــ  میلــــف 
مراســـب  دراكهـــا، والثانيـــة أب الـــنفس يف وجودهـــا يف رـــل مرسةـــة مـــن اعراســـب، سعـــره حـــدودها 

 ا، وسسیطيع الووو   ا مقام الیوا ب يف كل مرسةة.وقدره
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يف مكاب معمار  قد ییمو ع عدة أ واذ فوق بعضها الةعض كي زلأ ذل  الفـرا ، ولـذا 
یســیطيع كــل شــخا أب یــدرك مرسةــة مــن سلــ  ا، واذ  ســب ميــزاب  دراكــو و مكانياســو. مثــة 

 و اآليت:معادلة بسيطة حو  ا، واذ اععماریة ميكن بياّنا عل  النح
ا، واذ اععماریــة  )ا، واذ اععنویــة أ أ واذ الــنفس أ أ واذ الطةيعــة أ ا، واذ الكميــة( 

 )ا، واذ الكيفية( 
يف هــذ  احلــا  یةــدو أب اجلــوهر ا،وــلي يف  لــأ ا، واذ الكيفيــة هــو ا، واذ اععنویــة أمــا 

اذ اعید لــة )ا، واذ الطةيعيــة بــاقي ا، واذ، بصــفیها أ واذ ا،دوات )ا، واذ الكميــة( أو ا، و 
ـــة اإلدراكـــات اعخیلفـــة للمخادـــب  ســـب مكـــاب و مـــاب  وا، واذ النفســـية( فیعمـــل علـــ   يئ

الیــدرذ )االســیدراذ( والووــو  یكـــوب يف اعزدوجــة اععنویــة حيــث یســیطيع أب یظهـــر  ظهورهــا.
ســـ  أو يف ویـــا  يف كـــل مظهـــر مـــن مظـــاهر عـــامل الوجـــود. فمـــثال  يف قطعـــة موســـيقية ولوحـــة ر 

معينة نسميها سلسـلة عمارة یةدو أب الووو   ا كل مرسةة يف العامل ییطلب العةور من مراسب 
يف العمارة  من الیناظر مع هـذا ا،وـل، والعةـور مـن   الیسلسلية اعراسبفییغّل  هذ   .اعراسب

طــيط هــو الــذ  خيلــأ معــب سلســلة اعراســب. ويف الیخفهــذا كــل فــرا  والووــو   ا فــرا  آ ــر 
 لكل فرا  ینةغي مراعاة اعراسب اعخیلفة من الكل  ا اجلزء.

 
 الروابط المتقابلة 2.3

يف بيــاب ا، واذ الثالثــة )اعزدوجــة، واعیضــادة، واعیناقضــة(، ميكــن اإلشــارة  ا نــوع الیعــامالت 
 ومراسةها يف العمارة.

 التعام  -األزوا  المد و ة  1.2.3
 يف هذا النوع من اعزدوجات یشكل الیعامل أسا  سكوین الروابط والیعامل ب  ا، واذ. -

ب  ا، واذ حىت الووو   ا الیوا ب بـل  ا مـا االرسةاط یسیمر الیعامل نیيغة الزواذ أو  -
 بعد ذل .

 هذا الیعامل والزواذ ب  اعزدوجات یرتافأ أحيانا  مع والدة ملوق ثالث. -
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 ب النكــا  ال یــیال م دا مــا  مــع والدة ملــوق ثالــث، بــل  ب االقــرتاب والیوّحــد بينهــا هــو  -
 نفسو ناج  عن النكا .

أسا  هذا الیوا ب هو احلركة من الكثرة حنو الوحدة، لذا ف ّب ارسةاط الـزوج  یـنغ  عنـو  -
 دید.مولود ثالث، والذ  یشكل يف ارسةادو مع عضو أو مولود آ ر  ا ظهور  وذ ج

ـــة اعـــادة والصـــورة  ا مراســـب أعلـــ  بـــ   - ـــزواذ بـــ  ا، واذ یـــیّ  مـــن مرسة هـــذا النكـــا  وال
 ا،مساء والصفات اإلهلية.

 من أه  ا، واذ اعوجودة يف الوجود ويف العمارة أ واذ الصورة واععب أو الظاهر والةادن. -
ليس  روریا  أب یكوب دريف هذ  ا، واذ مـن جـنس واحـد، فمـثال  يف العمـارة یولـد  وذ  -

 نیيغة الیعامل ب  نفس اإلنساب والكيفية الفراوية اخلاوة.
 وهذا القانوب جير  أیضا  يف  اور قطعت  شب أو آجر يف العمارة.

 التضا  -األزوا  المتضا ة  2.2.3
يف هــذ  ا، واذ لــيس  ــروریا  أب یكــوب رأســا الطيــف مبثابــة النقــاط اإلجيابيــة، بــل ميكــن أب  -

سسیقر كل نقطة من هذا الطيف يف و عية  جيابية عل  حنـو نسـ. علـ  أسـا  شـكل الكيفيـة 
 الت سرید  لقها.

ة مـا والةا  ما سكوب ا، واذ الكمية مـن جـنس ا، واذ اعیضـادة، ولـذا فـ ب انیخـاب نقطـ -
 يف مس  هذا الطيف ذو معب.

 مبا أب النسةة ب  ا، واذ هي من نوع الیقابل، فاحلدود سكیسب أ ية يف هذ  ا، واذ. -
يف مرحلة سةدیل اعادة  ا الصورة، سید ل الكميات العددیـة يف شـكل ا، واذ اعیضـادة  -

بينهــا نیيغــة اقــرتاب الصــور و اورهــا. يف  عطــاء الشــكل للصــورة، ويف اعرسةــة الیاليــة یــی  الیــزاوذ 
هذا الزواذ ميكن أب حید  يف اعرحلة الالحقة بـ  اإلنسـاب والفـرا  بووـفهما  وجـ ، وهكـذا 

 سسیمر احلياة عل  هذا النحو.
 جيـــاد النســـب اعنســـغمة مـــع الفـــرا  ســـی  مـــن  ـــال  رعایـــة حـــدود اعقـــایيس يف ا، واذ  -

 اعیضادة.
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 المتقابلة -ضة األزوا  المتناق 3.2.3
هــذ  ا، واذ سعــيت معــا  يف سنــاقض، وال ميكــن أب جيیمعــا معــا  يف  مــاب واحــد، أو ميكــن  -

 سصّور ا وجها  لوجو يف جانة ، بل  ب وجود أحد ا ییسأ ووياب اآل ر.
يف نظام عامل الیكوین یكثر هذا النوع من ا، واذ، ووالةا  ما سأيت يف أثناء  لـأ الفضـاء  -

 ساعدة ا، واذ الكمية كي سیمكن من  لأ ا، واذ الكيفية.ع
احلركــة يف نظــام العــامل سكــوب بوســيلة وجــود هــذ  ا، واذ اعیناقضــة ونفــي بعضــها الــةعض  -

 ودوراّنا يف فل  واحد.
ـــــ  أو  - ـــــوايل أو الیغي ـــــ  أســـــا  الی ـــــ  هـــــذ  ا، واذ يف هـــــذا النظـــــام سكـــــوب عل الرابطـــــة ب

 االسیةدا .
ةيعــة بصــفیها أ واجــا  میدا لــة يف  لــأ الفــرا  اععمــار  والةــا  مــا سیكــوب مــن أ واذ الط -

هــذا النــوع مــن ا، واذ، مــثال  كيفيــة الســاحة أو الفنــاء يف الةيــت میفاوســة كليــا  وســط هــذین 
 الزوج  اعیناقض .

ــــوع مــــن ا، واذ الميكــــن اخلــــروذ عــــن ا یيــــار هــــاس  احلــــالی  اعیناقضــــی ،  - يف هــــذا الن
یخـــاب نقطـــة ثالثـــة، بينمـــا يف ا، واذ اعیضـــادة للنقـــاط ا، ـــر  فاحلـــد اعیوســـط بـــ  هـــذ  وان

 ا، واذ، قابل لال یيار.
أما أسلوب النشأة والنمو و ّلي الصورة اععماریـة فيكـوب علـ  أسـا  النسـب اعیفاوسـة بـ  

مـا اععيـار اععیمـد  أ واذ الثنا يات يف اعراسب اعخیلفة. لكن الس ا  الذ  ینةغي درحـو هنـا هـو
يف سعيــ  احلــد وميــزاب االرسةادــات أو الیناقضــات بــ  ا، واذ  ومــا الشــيء الــذ  یعــ  حــدود  

 كل  وذ 
 
 الحد والقدر 3.3

ییشكل سوا ب الوجود حتـت نظـام ا، واذ اعوجـودة يف عـامل الیكـوین، لكـن للووـو   ا الیـوا ب 
يف عامل الوجود ال یكفي وجود ا، واذ، بل ا،ه  هو الرابطـة بـ  هـذ  ا، واذ ورعایـة احلـدود 
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يف هــذ  الرابطــة. وقــد و ــع اه ســةحانو الیقــدیر اعناســب للوجــود علــ  أســا  نظــام احلــدود. 
مبعــب الیحدیــد مبقــدار، ولعــل هــذ  اععرفــة باعقــادیر وقيــا  « قــدر»قــدیر مــأ وذ مــن جــذر الی

الفــــرا  ســــی  حينمــــا سراعــــ  حــــدود الفراوــــات يف أثنــــاء الیخطــــيط، لــــذا فمعرفــــة ا، واذ ورعایــــة 
 حدودها يف النظام اععمار  ی د   ا سعي  سقدیر الفرا  ومعرفة منزلیو ومكانیو.

سیضمن مراسب میلفة من اععب حىت الصورة، وكذل  هو شـأب احلـدود   ب الیوا ب وا، واذ
فهي أیضا  سیغل  يف مراسب میلفة، بعةارة أ ر  مثة مرسةیاب للحـدود وهـي احلـد ا،علـ  واحلـد 
ا،دت، وبـــ  هـــاس  اعـــرسةی  إل دـــر  ثـــال  مراســـب وهـــي احلـــد ا،كـــا واحلـــد اعیوســـط واحلـــد 

فقــا  ، يیهــا يف كــل مرسةــة مــن هــذ  اعراســب، أو ميكــن و ــع كــل وسقــع نظــ  العــامل و  ا،وــغر.
نظام عامل الیكـوین يف مرسةـة احلـد ا،علـ  والثابـت، واعیةـار نظـام عـامل الیشـریع میغـ ا  مـن احلـد 
ا،دت  ا احلد ا،عل . يف اجملا  اععمار  كلما اقرتبنا من مرسةة احلد ا،عل  وهكنـا مـن رعایـة 

و وب للفضــــاء، ولــــدت اهلندســــة يف العمارة.اهلندســــة أحــــد العوامــــل اعهمــــة النســــب والقــــدر اعــــ
 واعشّكلة واعوّحدة يف العمارة.

 اجّلي الحد في المرابة الكمية والكيفية
یوجــد مرسةیــاب للحــدود يف العمــارة  ــا احلــدود الكميــة واحلــدود الكيفيــة. ومراعــاة احلــد يف 

ومقدارها، ومراعاة احلد يف اعرسةة الكيفية یعـين معرفـة اعرسةة الكمية یعين سعي  قيا  الفضاءات 
احلدود الكمية والیناظر واالرسةاط اعناسـب فيمـا بينهـا. واحلـدود الكيفيـة قابلـة لـسدراك وقياسـها 
أمر و   لزامي، فا،مر القابل للقيا  هـو احلـدود الكمية.یقیصـر سـأث  احلـد يف اعراسـب الكميـة 

ت مــن ناحيــة فعلهــا اعــ ثر، أمــا احلــّد يف اعرسةــة الكيفيــة فعــالوة علــ  علــ  سعيــ  مقــدار الفضــاءا
سعيــ  قيـــا  الفضـــاءات مـــن الناحيــة الوظيفيـــة والفعليـــة، كـــذل  لــو ســـأث  يف قيـــا  الفضـــاءات 

 ذا امیلكـت نفـس اععمـار سوا نـا  ومعرفـة كاملـة  ـا  اإلنسـاب ومكانیـو يف  ومنحها الكيفية أیضـا  
ب حتــــــّدد نســــــب وحــــــدود ا، واذ الكميــــــة وكــــــذل   لــــــأ الفضــــــاء الوجــــــود ف ّنــــــا سســــــیطيع أ

اعیوا ب. لأ الفضاء اعیوا ب خيـرذ الكثـ  مـن ا، منـة مـن نطـاق اسـیطاعة أحكـام العمـارة هامـا   
من قةل أسیاذ وسلميذ، فرو  أب ا،سیاذ قد لّقن الیلميذ  يع ا،وـو ، أمـا  لقـو  جرّة كخلأ
 .سيكوب میلفا  عن سلميذ للغرّة 
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 الحركة 4.3
ال شــ  يف أب احلركــة يف نظــام میــوا ب حتصــل نیيغــة وجــود أ واذ ثنا يــة ووجــود ارسةــاط أو سقابــل 
فيمــا بينهــا، لــذا فاحلركــة يف هــذ  اخلطــوة لــن سكــوب مبثابــة اهلــده بــل ســیكوب قســما  مــن حمصــو  

عــن  عنــدما ییحــدثوب« للیــوا ب»اإلســالمي فیغــده  یقرتبــوب مــن اعفهــوم »ونیيغــة هــذ  اخلطــوة 
ا، داد، ووجـوب احلررـة بينهمـا حیـ  سسـیمر احليـاة. واحلركـة يف هـذ  اجملموعـة وـ  مرتوكـة علـ  
حرییها بل هي مدروسة، وموجهة حنو الكما . ومع أب هذ  اجملموعـة سـأيت مـن سكـرار الكثـ  مـن 

د ، لكن يف الدا ل هضي حنو الیكامل والیكوین من مسـیلزمات سلسـلة الیـوا ب وجـو 2اعیغاورات
أ مــة ســوا ب يف الوجــود، واحلركــة مــن مرسةــة  ا مرسةــة أ ــر ، وهــذ  اعرسةــة ميكــن أب سكــوب أعلــ  أو 
أدت من مرسةیها السابقة وعا كـاب شـرط عـامل الیكـوین هـو النمـو واالرسقـاء والیكـوین والیكامـل لـذا 

3اعدار اعناسب لوف ب احلركة ینةغي أب سرتافأ مع ارسقاء اعراسب كي ییمكن العامل من احلركة يف  . 

 كيف اتجّلي الحركة في أزوا  العمارة
 لعل ظهور احلركة يف  يع مظاهر النظ  الثنا ية أمر قابل للمشاهدة واإلدراك.

ا، واذ اعیناقضــة: وهــي مظهــر احلركــة ا،كثــر عســا  وحســا ، وذلــ  ،نــو مــن مســیلزمات  -
 لها، كالليل والنهار والظاهر والةادن.اسیقرار ا، واذ قرب بعضها الةعض هو حتركها وسقاب

ا، واذ اعزدوجة:  لـأ مولـود ثالـث يف هـذا النظـام یسـ  حنـو الوحـدة، لـذا فهـو مضـطر  -
 عرافقة احلركة ومواكةة ارسقاء اعراسب.

 ا، واذ اعیضادة: ا یيار احلد يف دريّف ديٍف ما یسیلزم مرافقة احلركة والینقل. -

 رة والباطنةمراال الحركة الظاه
احلركـة يف مراســب اعــادة والصــورة سســیلزم مواكةــة الیغيـ  وانیقــا  اعــادة أو اجلســ ، لكــن هــذ  

 احلركة میفاوسة يف مراسب اععب، وهي ال سواجو بالضرورة حمدودیة يف اعادة.
هذا النوع من احلركـة ملمـو  وقابـل للمشـاهدة وهـو  حركة الجسم  الحركة الظاهرة(: -

نيـــة. ولعـــل احلركـــة يف الفضـــاء الـــذ  ســـیّ  مـــن  ـــال  جســـ  الصـــورة هـــي جملـــ  هلـــذ  حركـــة عل
 القاعدة يف العمارة.
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ـــی  حركوووة الووو هن أو الحركوووة اإل راكيوووة  الحركوووة الباطنوووة(:  - هـــذا النـــوع مـــن احلركـــة ال ی
بالضــرورة عــا اجلســـ ، ومظهــر ذلـــ  یةــدو يف احلركــة وســـ  القــو  اإلدراكيـــة يف الفضــاء. وجـــود 

 ب اعیحركـــــة يف العمـــــارة شـــــرط ال م حلركـــــة الـــــذهن يف الفضـــــاء، والـــــذ  یـــــ د   ا  لــــــأ الیـــــوا
 الفضاء. دميومة
 
 الدوا  واالستمرار 5.3

عندما یفیقـد نظـام میـوا ب لالرسةـاط أو الینـاقض بـ  أ واذ الثنا يـات علـ  حنـو میصـل وایـد، فـ ب 
ميكـن القـو   ب جمموعـة مـا ميكـن أب  سل  اجملموعـة زـرذ مـن حالیهـا الطةيعيـة وخيیـّل سوا ّنـا.  ذب

هـــو دا مـــا   حتصـــل علـــ  ســـوا ب ثابـــت حينمـــا یســـر  فيهـــا قـــانوب االســـیمرار والدميومـــو، فـــالیوا ب
وباســـــیمرار  ـــــاذٌب بـــــ  قـــــوس  دوب أب سطغـــــ   حـــــدا ا علـــــ  ا، ـــــر ،  يـــــث یظـــــل الو ـــــع 

لرحـب فـال سطغـ  )الیـوا ن ( هـو ا،مثـل فـ  رـل احلـاالت. و ـد هـذا فـ  میلـف مظـاهر الکـوب ا
بــل سیغاذبـاب حیــ  سصـل اظصــلة  لـ  مرحلــة مثلـ  سکــوب هـ  مرحلــة ، قـوة أو حررـة علــ  أ ـر 

 )الیوا ب( اعنشود.

 التكرار والتنوع ضرورة للدوا  واالستمرار 1.5.3
أمــــا الیأمــــل يف قــــانوب االســــیمرار يف جمموعــــة میوا نــــة، یطــــر   ــــرورة أوــــل الیكــــرار يف سلــــ  

اعوجــود فــ  الکــوب یکشــف لنــا عــن ســر الیــوا ب الکــامن فيــو. هلــذا فــاب هــذا  فالیکراراجملموعــة،
الیکرار یعط  معن  آ ر او نیيغو أ ر  وه  االسزاب لذلک فـاب هنـامث مثـو عالقـو وثيقـو بـ  

ذا ا یل عن اعنظومو اإلهليو الکامنو قيـل ا یـل واعیـل ورشـف لنـا  الیوا ب والیکرار ،ّب الیکرار 
ب  بـ  االثنـ  و فصـلة وثيقـة ذا اعیـد  نـی  عنـو االسـزاب، لـذلک  والیـوا ب و عن عدم االسـیقرار 

الكـــوب للکشـــف عــن رثــ  مــن احلقــا أ حــو  ماّســة النــا  حاجــة وما الــت  وا ــحةمل سکــن 
أمــا الیكــرار يف  .االنســاباو جمــرد فضــو  وریــز  فــ  احلاجــة ملّحــة  ســواء ارانــت هــذ  والفلــ 

العناور بعينها، وذل  ،ب هذا ا،مـر ییحقـأ يف وـورة حينمـا عامل الوجود فهو ال یعين وجود 
یصاب عامل الوجود وبالیايل العمـارة  الـة الیوقـف والسـكوب، وانعـدام احلركـة فيـو. لـذا فـالیكرار 

 يف هذا النظام یرتافأ مع الینوّع، ووجود هذا الینوع هو عامل احلياة وسر احلياة يف العمارة.
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 في الحركة االستمرارية األزوا  المعمارية 2.5.3
ـــــات يف العمـــــارة، ســـــواء يف العالقـــــات اال دواجيـــــة والیضـــــاد أو يف العالقـــــات  أمـــــا أ واذ الثنا ي
اعیناقضة، ف ب ارسةادها أو سقابلها ینةغي أب یسیمر، ،نو  ذا ما سعر ت هذ  السلسـلة للحظـة 

یهـــا سیعـــر  ، مـــة، مـــا  ا سوقـــف يف احلركـــة وانقطـــاع يف أســـلوب حركیهـــا، فـــ ب اجملموعـــة برمّ 
وسیخرذ عغلة الوجـود مـن سـكة الیـوا ب.  ذا  االسـیمرار والدميومـة يف مظـاهر و ليـات العمـارة 

 اعخیلفة هو شرط ال م للیوا ب يف اعراسب اعخیلفة.
 
 التكام  6.3

والعمـــارة بصـــفیها مظهـــرا  لعـــامل الیشـــریع ال ميكـــن أب سســـیغين عـــن هـــذا الیكامـــل، وذلـــ  ،ب 
سسـیطيع حتقيـأ سـوا ب ثنـا ي اال ـا  ومسـیمر مـع نظـ  عـامل الیكـوین، ف نـو البـد أب  العمارة كـي

سوّحـــد أهـــدافها مـــع سلـــ  الـــنظ  وسینـــاظر معهـــا كليا .والعمـــارة يف ارسةادهـــا باإلنســـاب ینةغـــي أب 
یكوب هلا حركة سكاملية، كـي سعمـل مبثابـة الوعـاء واحلا ـن حليـاة اإلنسـاب، وسوحيـد اخلطـ  مـع 

الیکامـــل أو الکمـــا ، »أب میطلةـــات اجلمـــا  ثالثـــة أمـــور: « ســـانت سومـــا »ر یقـــر  اإلنســـاب.
  .(133ق: 1415)حممد احلود ،« والیناسب الیام، الو و 

 اداو  الثنائيات المعمارية والمي  نحو الكمال 1.6.3
عــامل اعــادة هــو عــامل سكثّر)سعـــدد وسنــوع(، أو بعةــارة أ ــر  عـــامل الكثــرة، والیكامــل كــاب علـــ  

مرافقا  لالفرتاق عن عامل اعادة والس  يف عامل اععـب، لـذا فاالرسةـاط والیـزاوذ بـ  ا، واذ  الدوام
يف اعراسب اعخیلفة یهده  ا  یصا  العمارة  ا مرسةة الكما .يف الدا رة اععماریة یشـكل كـل 

وهـــذا واحـــد مـــن ا،جـــزاء والعناوـــر اععماریـــة الواقعـــة حتـــت قـــانوب احلـــدود  وجـــا  مـــع اآل ـــر، 
مــن  ــال  الیــزاوذ بــ  أجــزاء الصــورة، ا،مــر الــذ  یــ ّد   ا  االرسةــاط بــ  سلــ  ا،جــزاء یــی  ّ
ابیعــاد العمــارة مرسةــة عــن الیكثــر، والیحــرك حنــو الیوّحــد. ّب كــوب مســار احلركــة الیكامليــة مســارا  

  نــوع وحترّكــا  هادفــا  لــذا ف نــو یناســب اهلــده الــذ  ینشــد  اععمــار، وســوه یــ د   ا سغــ  فــ
العالقـات بــ  ا، واذ، وهلــذا فــ ب هنــاك حــدودا  میفاوســة ســیرتسب علــ  هــذ  ا، واذ. ّب الیأمــل 
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يف مصـــادیأ العمـــارة سشـــ   ا أب الیـــزاوذ بـــ  ا، واذ الكميـــة والكيفيـــة يف الفـــرا  هـــي  يعـــا  
 د   ا هبـده  ــاو  العمـارة عرسةــة الیكثـر وووــوهلا  ا وحــدة العمـل اععمــار ، ا،مـر الــذ  یــ

 احلركة حنو الكما .

 مراال التكام  في العمارة ومظاهرها المختلفة 2.6.3
لكي سس  العمارة اعیوا نـة حنـو الكمـا  ینةغـي أب سیضـمن مظاهرهـا اعخیلفـة عال ـ  احلركـة مـن 
الكثــرة حنــو الوحــدة. واحلــأ أب ا،جــزاء والــروابط يف اجملموعــة جيــب سعریفهــا علــ  شــكل  يــث 

موعـــة  ـــا  الوحـــدة والیكامـــل.فمثال  هـــذ  احلركـــة الیكامليـــة يف اعظـــاهر اععماریـــة ینقـــل هـــذ  اجمل
ميكــــن مشــــاهد ا يف الظــــاهر وحــــىت يف ا،جــــزاء الیزیينيــــة للةنــــاء. ومــــن اعمكــــن أب سةــــدو سلــــ  
الظــواهر يف الةدایــة میكثــرة، لكــن ذلــ  الیكثــر الزمــا  اهلــاده والســا ر حنــو الوحــدة، ميكــن أب 

اســةا  لــذل  الیكامــل.يف مرسةـــة أرفــع ميكــن مشــاهدة هــذ  احلركــة الیكامليـــة يف یكــوب مظهــرا  من
اقــرتاب الفضــاءات اعخیلفــة وانیظامهــا يف دریــأ الووــو   ا الكمــا .يف الةيــوت الیقليدیــة والةــا  
مـا یشـكل الفنـاء الــدا لي مكانـا مناسـةا  الرسقـاء رو  ســاكنيو وو ـع حركیـو يف مسـار الكمــا  

 اععمار للووو   ا هذ  اعرسةة یكوب يف العمارة. وال ش  يف أب جهود

 
 

 الّنتائج. 4

 الّیعامل ب  الّنفس والعمارة اإلسالمية نسینی   ا أبَّ: ف  احلدیث عنبناء  عل  ما مّر 
الوجــــود اإلنســــا  وســــالمیو، واحلاجــــات الروحيــــة   سســــاو الــــرو  هــــي معــــب الكرامــــة و  -

الفــرد واجملیمــع، لــذل  فــ ّب الــرو  يف ِرــال واالجیماعيــة يف الواقــع جانةــاب مــن جوانــب الــّرو  يف  
 .، فالیوا ب ی عّد وایة هلاحتقيأ الیوا بل   یهده الكما   مس ها حنو

 ، فیظهر مظاهر  يف عامل الیكوین والّیشریع.وجودّيا  يف الرلالیوا ب قانونا   فيکوب  -

أصول اوازن 
 العمارة
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 ال  ذا انةثقــت مــن  الیــوا ب يف اهلندســة یینــاظر وســوا ب  الــرو ، فالعمــارة ال سكــوب میوا نــة   -
 .، فهنامث عالقة ب  رو  اععمار اعیوا نة والیوا ب اعوجود ف  فّنو أو ف  العمارةرو  میوا نة

لیحقيأ هذا الیـوا ب هـي  ةنظرا   ا أّب الّیوا ب قانوب عاعّي ف ّب ا،نظمة والقوان  اعوجود -
 ها.يف اجملموعات اعیوا نة كلّ  عاعية أیضا ، فیكوب ساریة  

ــوا بالبــّد هلــا مــن أوــو ،  العمــارة كــأّ  جمموعــة میوا نــة - فــ   فمــن أجــل الووــو   ا الّی
 وهي: حی  س سّم  میوا نة،  ا،وو  السیةفيها هذ   سکوبجيب أب  العمارة
  .وجود أ واذ ثنا ية) مرتافقة، میضاّدة، میناقضة( :1
 .مراعاة احلدود ب  ا، واذ :2
 .سعار  أو سناقض بينهما: وجود عالقة سفاعل أو 3
 : احلركة4
 االسیمراریة :5
 : االكیما 6
وجـــــود أنـــــواع ا، واذ اعـــــذكورة أعـــــال  يف اهلندســـــة اععماریـــــة يف اعســـــیویات الكميـــــة  بّ   -

والنوعيــة والّدالليــة، فیــ ّد  مالحظــة احلــّد الّصــحيح بــ  هــذ  ا، واذ  ا أب سكــوب يف دورهــا 
 حىت سصل  ا الّیوا ب. 

 
 الهوامش

 

الواقـع  ا نــوع الثنا يـات اعزدوجــة، ،نـو نیيغـة الــزواذ بـ  هــذین  . ثنا يـة الصـورة واععــب سنیمـي يف1
 اجلانة  سینعكس يف  يع ا،شياء حيث سصةح  يع ا،شياء وا،مور مدركة.

. یقــو  وــدر اعیــأهل  مــالّ وــدرا  عــن نظــام العــامل: أنــو يف  لــأ مســیمر، ويف كــل حلظــة، یصــةح 2
ا ة اه عل  الوجود جاٍر وساٍر، وال ش  يف أب مـن آاله اعرّات وجودا  وعدما ، ولذا ف ب  ف

مســیلزمات هـــذ  الكينونـــة والعـــدم وجــود احلركـــة. ویقـــو  يف الفصـــل احلــاد  عشـــر؛ قـــوة وفعـــل 
احلررـة والزمـاب مـن االمـور الضـعيفة الوجـود الیـ  وجودهـا یشـابک عـدمها وفعليیهـا »ا،سفار: 

 



 هـ.ق 1442، الربيع والصيف 1، العدد 24 السنة، اإلسالميةاحلضارة آفاق    66

 

 

ســیدع  عــدم جــزو آ ــر بــل هــو عدمــو مقــارب قو ــا، وحــدوثها عــ   واهلــا؛ فکــل جــزء منهــا ی
 (.211: .ه1427)مطهر ،  «بعينو

فـــ  اعفهـــوم اإلســـالم : ال یلغـــ  الشـــيئ  أو ميـــزذ بينهمـــا مسیخلصـــا  وجـــودا  ثالثـــا  « فـــالیوا ب. »3
،،ب اإللغـــاء مصــــادرة للحررــــة و للمقاومــــة ،بــــل ییعاقــــب الشــــيئاب علــــ  الــــنفس سعاقــــب اليــــل 

ن  ال بشــيخو ة الــنفس و ــعفها  لــ  حــد اعــوت، ،ب قــوة والنهــار، فــ  حررــة دا ةــة ال سســک
 ذا  فــــ  سصــــورنا اإلســــالم   قــــرار « فــــالیوا ب»الــــنفس مرهونــــة بقــــدر ا علــــ  مقاومــــة الضــــعف 

ـــــاجلنب  ـــــة، وب ـــــل  لـــــ  الفغـــــور والیقـــــو ، وباعثاليـــــة واعادی ـــــنفس وباعي ـــــالقوة فـــــ  ال بالضـــــعف وب
عــ  علــ   ــةط احلررــة وسوجيههــا بــ  والشــغاعة، وییغلــ  جهــد اإلنســاب فــ  اعقاومــة الیــ  س

 (.58، .ه1415)حممد احلودي، « الشيئ 
 

 المصا ر والمرا ع

 .الکريمالقرآن 
 .نهج البالغة
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 ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاإلسالميةالحضارة آفاق 
 68 – 39، 1400م، شمارة اول، بهار و تابستان چهاروسال بیست(، پژوهشیعلمی )مقالة  نامةدوفصل

 نظام تعادل معماری و قوانین آن

 راه وصول به تعادل در معماری

*سمیة أمیدواري ** 
†زینت ریحانی †** 

 چکیده
ماری مع .می باشد انسان تعادل به عنوان جوهره تکامل نفس و الزمه حرکت در سیر کمالی

نوان ادل به عا تعبه عنوان حقیقتی برآمده از دستان هنرمند، باید واجد این تعادل باشد و لذ
ر بتنی شود. این مقاله مبهای نفس انسان تعریف میجوهره معماری در پاسخ به خواسته

، تحلیل این رابطه استبه  و از طریق روش استقرایی مصمم تحلیلی _روش توصیفی
 لاؤس .بداز یابتالش می کند تا قوانین و نظاماتی که در تعادل نفس موثر است را  بنابراین

 ووانین در بیان ق قوانین و نظامات تعادل معماری کدام است؟حاضر این است که پژوهش 
ا های متفاوت بین آنههای دوتایی، نسبتوجود جفت توان بهنظامات تعادل نفس می

مل و تکا ها، حرکت، استمراررعایت حد مناسب در این نسبتتقابل و یا تضاد(،  )تعامل،
است.  بوده مراتب مختلف دارایاین تعادل  ،. در معماری نیز به تبع نفس انسانکرداشاره 

 موعهای که مترتب بر هر مجوجود مراتب تعادل معماری از یک سو و قوانین شش گانه
نسان دراک ااناظر مستقیم با قوای فهم و معماری در تکه دهد نشان می ،متعادلی بوده است

یا  الت وهای دوتایی، تعام. وجود جفتباشدتواند واجد مراتب مختلف تعادل )معمار( می
مه اید در همل بتقابالت بین آنها، تعیین حد میان آنها و در ادامه سیر حرکت، تداوم و تکا

 ید.تعادل در هر مرتبه معماری حاصل آ ،این مراتب جاری شود تا تحت این نظامات

 تعادل، معماری، مراتب معماری، نفس. ها:کلیدواژه
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