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Abstract
Architecture is considered as a language during he last four decades, contemporary studies

had presented this trend through different approaches which delt primarily with meaning and signs as
semantic expressions in all events. In Mosul, it has emerged in reactions concentrating on architecture
relating to continuity and links with social structures which represent the vessel that contains human
culture. Hence, there was a strong need to verify various methods and strategies that extent the space
surrounding continuity context.

The paper discusses the importance of utilization of implicit symbol concentrating on the
architectural reality, in order to explore the particular problem which has been represented as lack of
clarity of utilization of implicit symbol in Mosul architecture. Thus, the objective of the paper has been
formed and method has been specifies by building theoretical framework consisting of four main items



of detailed theoretical field as the following: (what implicit symbol is?, implicit symbol utilization,
implicit symbol characteristics and implicit symbol aims). Specify utilization of implicit symbol in
architecture firstly, then the application of one of the main items (implicit symbol creation utilization)
trends through Mosul architecture secondly, concluding the forms of implicit symbol thirdly.

Finally, conclusions have declared the importance of the role of utilization of implicit symbol
in works of Mosul architecture by using many strategies.
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:المقدمة. 1

عمارة ما بعد الحداثة لخدمة الموروث 
"

) "317 (
"

ال في العمارة المعاصرةالتقالید  ). 8فنتوري، ص" (وتوظیفھا بشكل فعّ

.المعماري ومحاولة خلق عمارة ذات مالمح محلیة

لمعرفة (وعلیھ فقد صیغت المشكلة الخاصة بالبحث بـ استاللھ من صیغ توظیفھ وخصائصھ فضالً عن أھدافھ،  وض ا غم
).لتوظیف الرمز الضمني وصیغھ في عمارة الموصلحول التصور النظري الواصف 

(وتحدد ھدف البحث بـ 
البحث المتمثلة بالتحري عن إمكانیة توظیف المفھوم باعتماد ھذه المفردات فضالً عن التحري عن إمكانیة وجود أنماطاً 

معینة لتوظ
).لتحدید صیغ توظیفھ في النتاج المعماري وإجراءات المعالجة المستثمرة لتحقیق ھذا الھدف

:أھمیة الموضوع/توظیف الرمز الضمني. 2

) (

"لیھ المكننة المعاصرة تستلزم اختزال التنویع الى حده األدنى، وع
بطرح ")8" (

) "190( ،"
 "

). 347الجادرجي، ص " (")67(

2008/5/19قبل في 2007/12/4أستلم في 



.لتي اتسمت بنضج الحلول التصمیمیة والتوق الشدید نحو توظیف رموز ضمنیةالمنفذة وا

عمارة توظیف الرمز الضمني في الموصل/ المشكلة الخاصة . 3

برزت في الواقع المعماري العراقي العدید من المشكالت المرتبطة بتوظیف الرمز الضمني، تعلقت إحداھا بعدم 

الضمني وتحدیداً في عمارة الموصل وذلك لغرض توظیفھ واستثماره في النتاج المعماري المعاصر، مما قد یسھم في بناء 

.وبدون شك الى عمارة موصلیة أكثر تناسقاً وأقل جریاً وراء األفكار المستوردة

المعرفة العلمیة السابقة بالموضوع/ توظیف الرمز الضمني في العمارة / المشكلة البحثیة . 4

ةالتعریفات المختلفة للرمز الضمني كما وردت في األدبیات اللغوی4-1

: ،)ڱگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ(41
) كما في الفن(والعالمة، والرمزیة في اللغة 

)73 ،1972 (
)85) (() (حلمیة : على نوعین

symbol
أو الخفي في الالتینیة ھو الصوت الخفي الذي ال یكاد یفھم وھو شيء یھتدى إلیھ بعد اتفاق وتقبلھ جمیع األطراف باعتباره 

) 1996، 11الواسطي، ص (یحقق مقصداً معیناً 
"

شيء جرى االتفاق العام عل"والرمز حسب قاموس اكسفورد ھو ). 139شیرزاد، ص" (مزدوجاً أو كالھما
).  78رایسر، ص" (أو تمثیالً أو استدعاءً لشيء آخر المتالكھ مواصفات متجانسة أو بسبب التداعي في الواقع أو الفكر

"
ارتباطاتھ باالتصالیة واإلشارة والعالمة والصورة وكذلك ارتباطھ بالسیاق المكاني والزماني وبكونھ عنصراً متوازناً واقعاً 

ان مفھوم الرم). "19الكناني، ص " (في موقع وسطي بین كل من الوعي والالوعي

).78رایسر، ص" (تجریدیة

من "كما ربطت األدبیات المختلفة الرمز بالعرف 
قبل األفراد باستثمار األعراف الجمعیة، وأن داللة الرمز قد تخفى وقد تكون خالقة للمخفي بعد أن تتم إزاحتھ كنص شكلي 

في ""، )43" (
الرسم یجب على المرء أن یطلب اإلیحاء أك

"). 41" (للفن



 "
Gravesكما ربط ). 72عبید، ص (

الطروحات ان االتجاه نحو التعقید یتم بإنتاج رموز ذات معنى غامض بتفضیل لقد أكدت.)Graves, p. 402(المستمرة 
وعرض سمات خاصة تعبیریاً، وفي ھذا طرح ضمني لتوظیف الرمز الضمني الحامل للمعنى ضمن مستویات متعددة في 

الفھم النمطي الخاص البنى الفكریة والشكلیة حیث یتم استثماره كصورة ذھنیة او شفرات مألوفة أو ألوان معینة تعتمد
. بفئة معینة

:التعریفات المختلفة للرمز الضمني في الدراسات المعماریة4-2

فرد تارة) الموشر والرمز واألیقونة(الثالثة  أتي كرمز م لتي ت وا

)Abel, p. 81(
ات، فھي في حالة تغیر مستمر من نوع آلخر وتمتاز كل فترة زمنیة أو مجتمع معین بإبراز إشارات معینة ذات بعد اإلشار

لكناني، ص ( ، )21ا
ان أعمال التزیین وفن الزخرفة اللونیة واالستع"

عن طریق "، وأشرت الدراسات الخزین الرمزي الھائل للطبیعة اإلنسانیة )215شیرزاد، ص" (عامة مألوفة في مجتمع ما

).33الواسطي، ص" (وتوفیر مقومات تفاعل القدیم بالجدید

)Greene.P117(
"الرمز ھي التي 

كما استخدم ب). 55" (
"الرمزیة وربطھ بالفنیة وعرفھ 

) محور البحث الخاص(نستنتج من ذلك أن توظیف الرمز الضمني ). 91بونتا، ص" (من قبل الفنان
یمتلك ش

. ما

:الدراسات السابقة4-3

:المعماریة

:الدراسات العامة4-3-1

1987/التعقید والتناقض في العمارة/دراسة فنتوري4-3-1-1

: یعد المعمار فنتوري أحد أشھر نقاد العمارة الذین عملوا في كتاباتھم على وفق الخطین
وضع في ھذه الدراسة أسس وقواعد عمارة ما بعد الحداثة بإدخالھ لعدد من األنماط المھم

"
).103ص " (التكنولوجي عن طریق الترتیب غیر التقلیدي الجزاء تقلیدیة لخلق معان جدیدةولیس التعبیر 

لقي، تداعیات تواصلیة على المستویات التعبیریة بسبب الفھم المتحقق حول المفردات المستعارة من  لمت مصمم وا ل بل ا ق
.إال ان الدراسة لم توفر أطراً خاصة باعتماد مفردات تمكن من قیاس واستكشاف أنماط توظیف الرمز الضمني



Venturiدراسة 4-3-1-2 / Learning from Las Vegas / 1972 :

اضحة "تضع الدراسة في متناول المعماریین المعاصرین فلسفة جمالیة في غایة الفعالیة والتأثیر، حیث  لو ات ا باط االرت ان 

.)p. 122(" تاریخي ھي الیصال ونقل الرمزیة

عن االنطباعات الراسخة والعمیقة في الموجودات ال

.لتوضیح توظیف المفھوم

Venturiدراسة4-3-1-3 / Iconography & Electronics upon A generic Architecture/1996

"
.)p. 119(" بالغموض

"لى اVenturiكما یشیر 
).115" (الرموز واالشكال وااللوان العطاء الھویة والروحیة لھذه المدینة

.الرموز واالشارات ومصادرھا، اال انھا لم توفر إطاراً إجرائیاً واضحاً لھذا التوظیفألنواع متعددة من توظیف

1997/األسلوب العالمي في العمارة بین المحافظة والتجدید/ دراسة شیرزاد 4-3-1-4

"األسالیب المعماریة المتنوعة ومراحل تطور الفكر المعماري الحدیث 
، )187ص" (المجازیة والتصور التاریخي باعتمادھا الكثیر من الظواھر

. ع األفكار المعماریة ونموھااألحیان ضمنیاً نظراً لطبیعتھا في رصد وتتب

:دراسات المتخصصةال4-3-2

:1995/حوار في بنیویة الفن والعمارة/ دراسة الجادرجي 4-3-2-1

"أشارت الدراسة ضمنیاً الى 
اسة )67ص " (الى عدم اإلكثار من المراجع ألنھا تزیحھ ا در ل حت ا أوض ، و

، )68ص "(ضرورة التركیز على مرجع او مرجعین وضمن سیاقات محددة ومعرفة لدى كال الطرفین المصمم والمتلقي"

 .
) (

) (

76الجادرجي،ص( ستقرار العالقات التنظیمیة للفكر ودرجة توازنھ وتناسبھ واستقرار خصائص الشكل الدینامیكیة ھي خاصیة ا: االستقراریة(
77الجادرجي،ص ( ھي خاصیة التعامل مع التقالید بالتغیر في الرؤیة بما ینسجم والمواقف الجدیدة للمجتمع ومعطیات العصر وظروفھ : التأصیلیة.(



. وأوضحت عالقتھ بالعرف كمرجع وطبیعة تأسیس القیمة للرمز
الضمني، لكن الدراسة أغفلت الوصف الشامل لھذا التوظیف من خالل تركیزھا على العرض العام دون طرح المؤشرات 

.ةالمقصود

Schulzدراسة 4-3-2-2 /Michael Graves and the language of architecture/1990

"طرحت الدراسة 
) "P 13( ، كونت

 .
أي ما یخص النص الرمزي التواصلي ) (P22(عنى والھویة فضالً عن الشعریة  وربطھ بالنصوصیةكالنمط والقیمة والم

وعرضت أھمیة الصورة الذھنیة كرمز ). P66)(عامعند طرحھا لصیغ وآلیات التفرد بشكل (والتفردیة ) P76)(متمیزاً 

.وجاء تركیزھا على جوانب غایة في العمومیة

1996/ الرمزیة في العمارة /دراسة الواسطي4-3-3-3

وضحت . "أشارت الدراسة الى  أ كما 

تسمت ، )12ص" ( ا
الضمني من خالل تناولھا للموضوع باتجاه المشاعر وبعدھا عن رسم مالمح قاعدة فكریة لھذا التوظیف إال انھا طرحت 

في طرحھا ألصل توالد األشیاء باعتماد دراسات (عدة خصائص للفكر الخاص بالرمز الضمني سواءاً العامة كالتوالدیة
.وحددت ھدفھ باالستمراریة الحضاریةوالتداولیةأو الخاصة كالتعالقیة) ل تحوالت األنظمةعلمیة تتناو

Jencksدراسة 4-3-2-4 / The architecture of jumping universe / 1997

تحقیق م
المعاني، 



)(ضمنیة لمفھوم التوظیف للرمز الضمني في العمارة وقرنتھ بالتعقیدیة 

.م ممكنةوقی

Abelدراسة 4-3-2-5 // Architecture and Identity 1996

"الى Abelتطرق 
")P67( ، أشارت

في نمط التفكیر بمؤشر لرؤیة جدیدة لتأسیس نظام جمالي أو معرفي على مستوى الفكرة الشمولیة أو الكل أو األجزاءھو التحول : التجدد)Schulz.P64.(
ھي بقاء الشيء في حالة من االستمراریة والوجود، وھي دوام الشيء : التواصلیة)Schulz, p. 90(.
22الواسطي، ص(والشكلیة أي ال محدودیة نظم العالقات الفكریة: التوالدیة.(
30الواسطي، ص(أي استھداف ما تم التعاقد على داللتھ اجتماعیاً باستثمار رموز تاریخیة ترتبط بالذاكرة الجمعیة : التعالقیة.(
التداولیة :

).32الواسطي، ص(أخرى 
ھو تحویل ھیكل المبنى العمیق الى السطح : العمق التنظیمي)Jencks, p. 88(.



.علمیة محددة وأفكار علمیة متخصصة

:اإلطار النظري لتوظیف الرمز الضمني في العمارة-5

:تعریف الرمز الضمني5-1

: الرمز الضمني
المرجع تصبح المقومات المعنویة والرمزیة واسطة نقل للمعلومات الواقعیة المحسوسة بین الطرفین یستند

 .
) () .(

و) (
. متجددة ومثیرة تمتلك العمق التنظیمي

:مفردات اإلطار النظري للمفھوم5-2

:لقد تركز مفھوم توظیف الرمز الضمني في العمارة بشكل عام حول أربع مفردات رئیسیة شملت كل من

:ماھیة الرمز الضمني: ى المفردة الرئیسیة األول5-2-1

substance من خالل تحلیلھا العدید من األمثلة الموسومة بالترمیز من عدة أزمنة معتمدة على خصائصھا الشكلیة حسب
لجادرجي، ص( ، كما )42ا

)Schulz(عرفت دراسة 
منظومتھ الشكلیة والفكریة فالمفھوم ھو صفة للنتاج المعماري تكون . )Schulz, p. 11(باستثمار عدة صیغ لھذا التوظیف 

. الممكنة أكبر مما ھي علیھ واقعاً لخلق توتر أو جھد مقارنة مقصودة في سیاق ثقافي محدد

:لقد ركزت ھذه المفردة على أن المفھوم ینظر لھ من جانبین

.للنتاج أو التعبیر المؤثر والمقنع) خاصیة(كونھ صفة .أ

) 1() (.ب
.الممكنة لھذه المفردة

یوضح القیم الممكنة وترمیزھا للمفردة الرئیسیة األولى) 1(جدول رقم 

الــرمـــزالقیم المختلفة المفردة الرئیسیة األولى

1-1لنتاج) خاصیة(صفة أو ماھیة الرمز الضمني-1

2-1خلق) راتیجیةإست(عملیة أو 

: صیغ توظیف الرمز الضمني: المفردة الرئیسیة الثانیة5-2-2

:توضح ھذه المفردة صیغ توظیف الرمز الضمني في ضوء ثالث مفردات تفصیلیة ھي

) 87/فنتوري (: مفردة المضمون. أ
"ان حیث 



)55ص(
المعنى القدیم الذي تستدعیھ الذاكرة والمعنى الجدید 

)Jencks()89ص(
، وفي ھذا اشارة لتعددیة الر)139ص (عمارة تحمل داللة رمزیة مفردة تتبنى أفكار  الحركة الحدیثة 

ان عناصر ایة منظومة لالشكال  ھي "حیث كونھ رمزاً مفرداً او مزدوجاً وأحیاناً رموز متعددة كما تشیر لھا دراسة بونتا 
)139ص() اصناف(

87/(المرتبطة بھ سواءا من حقل العمارة 
)89ص" (تحوي معنى مزدوجاً 

كالفلسفة والعلوم والتقنیة ، أي ما یعبر عن سیاق معماري او نسق معماري، ومن حقول أخرى)139شیرزاد، ص(للمبنى 
: "Greeneوالطبیعة والفن وغیرھا، كما أشارت لھا دراسة 

او )P. 117(بین الناس بتبني الطبیعة العضویة للحیاة وشكل جسم االنسان الیصال معان بكل ما یوحي بانھ حي وانساني 
) (الى نمو لغة رمزیة للتعبیر ھي استطیقا Jencksأشارت دراسة كالھما، كما 

، كما أشارت الطروحات الى طبیعة )P. 8(البصري وعلم الذرة 

رت دراستھ ، كما اشا)103، ص87/فنتوري (أسماھا بالتاریخیة او التقالید بطرق غیر تقلیدیة لتصبح مألوفة وغیر مألوفة 

، )251، ص87/فنتوري (
P. 88ن معان ثانویة بدون اسبقیة في مكتبة باریس الى استثمار طبقات مختلفة مJencksوأشارت 

Jencks) 139ص( (P.198( أو
)Greeneأو جزئیاً كما أشارت لھ دراسة )P. 79(أو مرادفاً )P. 168(او مناقضاً )p. 24(خاصاً  P. 54 ( او سببیا كما

Abelأشارت لھ دراسة  (P. 65(.

زاً 
)P. 67() 139ص (لمعاني تخص نفس السیاق كما أشارت لھا دراسة شیرزاد 

Abel في دراستھ))P64 (
). P.174( المختلفة في ھیكل معماري متواصل ومستمرحیث یتم ضم األنظمةJencksكما أشارت لھا دراسة 

Jencksكما تشیر دراسة 

)P. 22(التكو
) 72ص (

Jencksوأشارت 
)P. 139(متحف السیرامیك في طھران 

)Greene( .
أما )P. 54(للغموض وال  ،Jencks ار الى فقد أش

)P. 55(   . والجدول رقم)A-2(رمیزھا للمفردة التفصیلیة األولى للمفردة الرئیسیة الثانیةیوضح القیم الممكنة وت.

یوضح القیم الممكنة وترمیزھا للمفردة التفصیلیة األولى للمفردة الرئیسیة الثانیة)A-2(جدول رقم 

المفردة الرئیسیة 
الثانیة

المفردة التفصیلیة 
للجزء (الرمز القیم الممكنةالمتغیرات الثانویةاألولى

)لتطبیقالمنتخب ل

صیغ توظیف 
الرمز الضمني 

المضمون . 1
إلیصال ) المعنى(

المعنى الى المتلقي

1-1-1رمز مفرد عدد الرموز المستثمرة1-1

2-1-1رمز مزدوج



3-1-1رموز متعددة 

ماھیة الرموز من حیث 1-2
الحقل المرتبطة بھ

1-2-1رموز من حقل العمارة 

2-2-1ى رموز من حقول أخر

3-2-1رموز من كلیھما

طبیعة التآلف بین 1-3
الرموز

1-3-1تآلف

2-3-1تغریب

3-3-1كالھما 

طبیعة  الرموز المتعددة 1-4
من حیث األھمیة 

1-4-1رمز مھم واحد 

2-4-1رمز مھم واحد وعدة رموز اقل اھمیة 

3-4-1عدة رموز باألھمیة نفسھا

طبیعة الرموز المتعددة 1-5
من حیث المباشریة

1-5-1معنى مباشر1-5-1

معنى غیر 1-5-2
مباشر

1-2-5-1عام

2-2-5-1خاص

3-2-5-1مناقض

4-2-5-1مرادف

5-2-5-1جزئي

6-2-5-1سببي

طبیعة الرموز المتعددة 1-6
من حیث السیاق

1-6-1اقمعاني تخص نفس السی

2-6-1معاني من خارج السیاق

2-6-1مشتركة 

طبیعة المضمون من 1-7
حیث كیفیة ترمیزه  

مضمون 1-7-1
یتضمن رمزاً او 

اكثر 

عالقات 
1-1-7-1مزدوجة

2-1-7-1عالقات متعددة 

عالقات 
3-1-7-1مزدوجةومتعددة

2-7-1مضمون معطى سمة الترمیز

3-7-1الھماك

طبیعة الرموز المتعددة 1-8
من حیث ارتباطھا بفكرة 

مشتركة

1-8-1رموز ترتبط بفكرة مشتركة

2-8-1رموز ال ترتبط بفكرة مشتركة

: مفردة مرجع الشكل. ب
المختلفة األشكا

)Abel()55ص(



)P. 67(
أي اجزاء من الكتلة او الجدران او السقف او االعمدة (مراجع الرموز المنتقاة من قبل المصمم من حیث كونھا بنى جزئیة 

بنى ) 54ص () او النوافذ
، كما )55ص(

) المحددات الوظیفیة(حددت الدراسات المعماریة عدة محددات النتقاء مراجع الرموز المتمثلة بـ 
.P(وظیفي، كما ذكرھا فنتوري في مجمل ت

) (او محددات سیاق كـ )54
)P. 55(كالمحددات العJencksاو محددات أخرى كما ذكرھا ) 252ص (لكنیسة القدیس بطرس 

Venturi /97 P. 40) Venturi(اللغویة واألدبیة كما ذكرھا 

P. 102) Jencks(وأحیاناً متعارضة، كما أشار لھا كالھما 
)P. 45(رمزیة حیث التھجین لالشكال التمثیلیة 

)
" ، كما أشارت لھا شیرزاد )متعارضة

حیث وفي ھذا اشارة للتوافق بین مراجع الرموز من )228ص (وتمثیل رمزیتھا في مختلف اجزاء المبنى بحسب وظائفھا 
)("

(وفي ھذا اشارة النتمائیة مراجع الر) 221ص (جدیدة 
(وكذلك أشارت الدراسات الى توافقیة مراجع الرموز من حیث انتمائھا المكاني كأن تكون ) مشتركة

انتقاء ") أو مشتركة

) (أو ) التوافق مع التغریب(أو ) التوافق مع التآلف(الى عالقات 
حیث مألوفیتھا فأ

).33ص (حیث ان التنافر بینھا یشیر الى نوع من الصدق 

.یوضح للقیم الممكنة وترمیزھا للمفردة التفصیلیة الثانیة للمفردة الرئیسیة الثانیة)B-2(والجدول رقم 

:المعالجة المعتمدةإجراءات . ج

)
) والواجھات والتكوین الخارجي والھیكل اإلنشائي والمواد والتفاصیل والمقطع

، كما )P. 57(Jencks، و)60ص (وصفھ وتحلیلھ لعدة مشاریع لكنیسة ماریا 
ص  (حیث المعالجة ھنا للنظام الواحد siteحددت الدراسة عدة أنواع للمعالجات، حیث أشارت دراسة شیرزاد الى جماعة 

اصر ) 114ص () 112 ع عن

Venturi، كما اشارت دراسة )117ص ) (المفاصل(في نقاط ارتباطھا 
وكذلك اشار )Venturi/96-P6(ات القبة المفقودة ووصفھا بأنھا سمفونیة غیر كاملة اثناء تحلیلھ لكنیسة ماریا سانتسیما ذ

Jencks
)p72 (Abel

)P. 65(Jencks
) 222ص (، كما تشیر دراسة شیرزاد الى آلیات متنوعة للمعالجة كالتكرار )P.69-79(والوضوحیة فضالً عن االتجاھیة 

نحراف ) 201ص (والقلب ) 202ص() 196ص ( اال قحام ) 230ص(و اال فصال ) 207ص(و االن و
لتجزئة ) 207ص() 206ص() 202ص() 230ص( ا ) 208ص() 224ص (و

.یةیوضح القیم الممكنة وترمیزھا للمفردة التفصیلیة الثالثة للمفردة الرئیسیة الثان)C-2(وجدول رقم ). 213ص(واالیھام 



یوضح القیم الممكنة وترمیزھا للمفردة التفصیلیة الثانیة للمفردة الرئیسیة الثانیة)B-2(جدول رقم 

المفردة 
الرئیسیة 

الثانیة
المفردة التفصیلیة 

القیم الممكنةالمتغیرات الثانویةالثانیة
للجزء (الرمز 

المنتخب 
)للتطبیق

صیغ توظیف 
الرمز الضمني

مرجع. 2

لخصائص ا(الشكل 
التي تعبر ) الشكلیة

عن المعاني

عدد الرموز 2-1
المستثمرة

1-1-2رمز مفرد 

2-1-2رمز مزدوج

3-1-2رموز متعددة 

عدد مراجع 2-2
الرموز

1-2-2مرجع واحد

2-2-2مراجع متعددة 

كلیة مراجع 2-3
الرموز المنتقاة

1-1-3-2أجزاء من الكتلةبنى جزئیة2-3-1

2-1-3-2جدران

3-1-3-2سقف

4-1-3-2أعمدة

5-1-3-2نوافذ

1-2-3-2بنى كتلیة بنى كلیة 2-3-2

2-2-3-2بنى فضائیة

3-2-3-2متنوعة

محددات انتقاء 2-4
مراجع الرموز 

محددات 2-4-1
وظیفیة

1-1-4-2نمط وظیفي

2-1-4-2برنامج وظیفي

محددات 2-4-2
سیاق

1-2-4-2استعمال الموقع

2-2-4-2رمزیة الموقع

3-2-4-2طبیعة تكوینھ

4-2-4-2مجاوراتھ

3-4-2أخرى

التوافق بین 2-5
مراجع الرموز من 
حیث خصائصھا 

الشكلیة 

1-5-2متوافقة مظھریاً وأساسیاً 

2-5-2متوافقة مظھریاً 

3-5-2توافقة أساسیاً م

3-5-2متعارضة 



المفردة 
الرئیسیة 

الثانیة
المفردة التفصیلیة 

القیم الممكنةالمتغیرات الثانویةالثانیة
للجزء (الرمز 

المنتخب 
)للتطبیق

التوافق بین 2-6
مراجع الرموز من 

حیث السیاق

1-6-2متوافقة من داخل میدان العمارة

2-6-2متوافقة من خارج میدان العمارة

3-6-2مشتركة 

4-6-2متعارضة

التوافق بین 2-7
مراجع الرموز من 

حیث الوظیفة

1-7-2متوافقة

2-7-2متعارضة 

3-7-2مشتركة

التوافق بین 2-8
مراجع الرموز من 

حیث إنتمائھا الزماني 

1-8-2متوافقة

2-8-2متعارضة 

3-8-2مشتركة

التوافق بین 2-9
مراجع الرموز من 
حیث إنمائھا المكاني

1-9-2متوافقة

2-9-2متعارضة 

3-9-2مشتركة

التوافق بین 2-10
مراجع الرموز من 

حیث مألوفیتھا

1- 10-2متوافقة مع التآلف

2- 10-2متوافقة مع التغریب

3- 10-2متوافقة مع التآلف والتغریب

4- 10-2متعارضة 

یوضح القیم الممكنة وترمیزھا للمفردة التفصیلیة الثالثة للمفردة الرئیسیة الثانیة)C-2(جدول رقم 

فردة الرئیسیة الم
الثانیة

المفردة التفصیلیة 
للجزء (الرمز القیم الممكنةالمتغیرات الثانویةالثالثة

)المنتخب للتطبیق

صیغ توظیف 
الرمز الضمني

إجراءات . 3
المعالجة المعتمدة

مستوى 3-1
المعالجة المعتمدة

1-1-3المخطط األفقي

2-1-3الواجھات

3-1-3التكوین الخارجي

4-1-3الھیكل اإلنشائي

5-1-3المواد والتفاصیل

6-1-3المقطع



معالجة لرمز 3-2
مفرد

1-2-3طبیعة المعالجة

2-2-3مقیاس المعالجة

3-2-3نوع المعالجة

4-2-3درجة المعالجة

معالجة لرمز 3-3
مفرد مع عناصر 

مضافة

1-3-3درجة التداخل

2-3-3ق في االتجاھیةالتواف

3-3-3وضوحیة المفاصل 

معالجة 3-4
لمجموعة 

عناصر/رموز

1-4-3طبیعة المعالجة

2-4-3مقیاس المعالجة

3-4-3نوع المعالجة

معالجة العالقة 3-5
بین مجموعة 

العناصر /رموز

1-5-3االستقاللیة

2-5-3التحویریة

3-5-3التداخل المكاني

4-5-3التوافقیة

5-5-3التكاملیة

6-5-3الھرمیة

7-5-3الوضوحیة

8-5-3االتجاھیة 

1-6-3التكرار آلیات المعالجة 3-6

2-6-3االنزیاح

3-6-3التشویھ

4-6-3القلب

5-6-3االنحراف

6-6-3االقحام

7-6-3االنفصال

8-6-3مزیقالت



9-6-3التضاد

10-6-3التجرید

11-6-3التجزئة

12-6-3التشفیر

13-6-3اإلیھام 

:خصائص الرمز الضمني5-2-3

(فمفردة الخصائص التقییمیة تضم كل من خاصیة االستقراریة –ة مفرداتھا الثانویة وقیمھا الممكن
Abel ()

Schulz وAbel وJencks ( )Abel و
Jencks ( الى التعقیدیة ودراسة)(الى التوالدیة، أما عن مفردة الخصائص الخاصة فقد أشارت دراسة ) الواسطيSchulz(

).3(وكما موضح في الجدول) التعالقیة والتوالدیة(الى خاصیة النصوصیة، كما أشارت دراسة الواسطي الى خاصیتي 

ة وترمیزھا للمفردة الرئیسیة الثالثةیوضح القیم الممكن) 3(جدول رقم 

الرمزالقیم الممكنةالمفردات الثانویةالمفردة الرئیسیة الثالثة

خصائص الفكر الخاص -3
بالرمز 

1-1-3االستقراریةالخصائص التقییمیة3-1

2-1-3التفردیة

3-1-3التأصیلیة

1-2-3التعقیدیةالخصائص العامة3-2

2-2-3التوالدیة

1-3-3النصوصیةالخصائص الخاصة3-3

2-3-3التعالقیة

3-3-3التداولیة

:أھداف الرمز الضمني5-2-4

(توضح ان )Jencks(مختلفة، فطروحات 
اسة )P. 37(ذوقیة مختلفة ونسیج قدیم وجدید تتطلب استجابة اكثر ترمیزاً  در رت  ا )Schulz(كما اش

. )P. 33(وھما التواصلي لنقل رساالت ودالالت مختلفة او التجدد لخلق شعور او انطباعاً جدیداً لدى المتلقي 
).4(لمفردة طبیعة األھداف المبتغاة من توظیف الرمز الضمني كإستراتیجیة خلق، وكما موضح في الجدول ا



یوضح القیم الممكنة وترمیزھا للمفردة الرئیسیة الثالثة) 4(جدول رقم 

الرمــزالقیم الممكنةالمفردة الرئیسیة الرابعة

أھداف الرمز الضمني-4

1-4االستمراریة الحضاریة

2-4التجدد

3-4التواصلیة

. بالتوظیف وال یتناقض معھا

:التصورات االفتراضیة.6

: ألجل إجراء الدراسة العملیة، تحت صیاغة الفرضیات وبمحورین

) للتحري عن إمكانیة توظیف الرمز الضمني باعتماد مفرداتھ األربع(:الفرضیات العامة. 1

.یتحقق توظیف الرمز الضمني باعتماد خاصیة واحدة من خصائص الفكر الخاص بالرمز الضمني. أ

.تحقق توظیف الرمز الضمني باعتماد إجراءات معالجة متنوعة لمفھوم الرمز الضمنيیتباین. ب

):للتحري عن إمكانیة وجود أنماط معینة من توظیف الرمز الضمني في عمارة الموصل(: الفرضیات الخاصة. 2

ً من . أ لشكل معا
.خالل استثمار إجراءات محددة

() (میل المعماریین الموصلیین العتماد خاصیة . ب
.من خالل استثمار متوازن إلجراءات معالجتھ) الضمني

:التطبیق. 7

انتقل البحث الى المرحلة الثانیة لحل المشكلة الب

. تمیزت بمحاوالتھا لعكس الخصوصیة الحضاریة من خالل توظیف الرمز الضمني

)
) بمفرداتھا التفصیلیة الثالث المضمون والشكل فضالً عن اجراءات المعالجة المعتمدة

. مع ترك باقي المتغیرات لتكون محور تركیز بحوث الحقة
:بغیة استكشافھا خالل مرحلة التطبیق، وكما یلي



.االشكال وطبیعتھا ومألوفیتھا وأولویتھا والتوافق بینھا من عدة نواحي في نتاجاتھم المعماریة

.مشروع من مالحظات وصفیة طرحت في الدراسات المعماریة

: أما المشاریع المنتخبة فھي

1.
]1شكل [، ]X1[ویرمز لھ بالرمز . 2006الموصل، 

2.–1998
]X2[ ،] 2شكل .[

لفنون .3 اعة ل الس اعة  ، 2001–مشروع ق
].3شكل [، ]X3[ویرمز لھ بالرمز 

المشاریع المنتخبة7-1

–) مكتبة آشور بانیبال والمعھد العالي للدراسات المسماریة(المشروع المعماري المنتخب 7-1-1
2006–الموصل/ جامعة الموصل / المركز االستشاري الھندسي 

:وصف المشروع7-1-1-1

المتضمن خالصة ما قدمھ كل

استخدام األقواس العربیة اإلسالمیة التي تمثل المد الحضاري، 
) ن(ربطھما بمساحة نصف دائریة تتخذ شكل حرف 

،)( بسم هللا الرحمن الرحیم : الكریمة
كحجر الحالن المرمر، وتتكون المكتبة من طابق تحت األرض تعلوه ثالثة طوابق تضم نظام مكتبي متطور وإدارة مكتبیة 

)61-60ص–(
التعبیر عن االحتفاء بمك

. اجراءات كاالزاحة والتكرار واالنفصال واالنحراف والتمزیق وغیرھا وفق ما تقتضیھ خصوصیة الظرف التصمیمي

:تحلیل المشروع7-1-1-2

:التحلیل العام

–وطرح تكوین جدید واستثنائي مكتبة آشور بانیبال ) على أھمیة المشروعللتأكید(اختیار الموقع للمشروع 
)–) (–

كل من () اتخذ شكل المكتبة الثور المجنح كشكل مجرد(والصالبة  اري ل الحض اإلرث  جمع 
(

(دفق واالستمرار والت

وصف المصمم للمشروع



ام شكل .)والحاضر تخد واس
).یة المشروع دینیاً ودنیویاً للتعبیر عن أھمیة القراءة والكتابة أي أھم(باللغة العربیة، ) ن(حرف 

):اإلجرائي(التحلیل الخاص 

–شطر الكتلة وترك فراغ –إزاحة مكانیة بفصل كتلة المكتبة عن كتلة المعھد للتعبیر عن فكرة البقاء 
) شكل حرف ن(ة )(

خلق ––إلظھار المضامین الداللیة التي تخص المشروع 

حقق –انتمائھ للموروث الحضاري باالستعارات المتعددة التي استخدمھا المصمم حاول بتشكیلھ العام للمشروع أن یسجل
حقق االستمراریة ألن ) مصدر رفد دائم للمشروع(سمة التوالدیة بوجود الكتلتین المفصولتین، مكتبة آشور بانیبال األصلیة 

أعاله للتع
)

()
) واآلشوریة

. رمزیة لم یفصح عنھا وصف المشروع

. ا
ون

ضم
الم

تسلسل 
الرموز

المعماریة إزاء كل قیمة المالحظات الوصفیة كما وردت في الدراسات 
الرمز)- 2A-) ،(2B-)،(2C(قید التطبیق وحسب الرموز الواردة في جدول 

X1 2002مشروع مكتبة آشور بانیبال في جامعة الموصل

X11-1

فكرة استلھام اإلرث السومري واألكدي والبابلي مرصعاً بالعمارة العربیة 

،فكرة البقاء للمكتبة األصل)ن والقلم وما یسطرون(الكریمة 

3-1-1رموز متعددة 

X12-1

)

(
مدلوالت الثور المجنح والعالمات المسماریة 

3-2-1وحقول أخرى 

X13-1
(، )(تم

)الرموز التاریخیة القدیمة بالرموز العربیة اإلسالمیة في التكوین ككل
3-3-1تآلف وتغریب 

X14-1 ي واآلشوري فضالً عن العمارة اإلرث السومري واألكدي والبابل(األفكار
كرموز ثانویة) العربیة اإلسالمیة والعمارة الموصلیة

2-4-1أھمیة 

X15-11-5-1معنى مباشر استثمار فكرة تخلید أقدم مكتبة في التاریخ

X16-1
ارة ، ت(استثمار رموز متعددة تحمل معاني مشتركة من داخل السیاق وخارجھ  عم

)قرآنیة ، عالمات مسماریة وغیرھا
3-6-1مشتركة 



X17-1

) (یتضمن عدة عالقات ثنائیة 
)

)
(، )والعال

) كالسمو والحركة والقوة والصالبة

1-7-1-3

X18-1 1-8-1مشتركة جمیع أفكار الرموز المستثمرة تعزز الفكرة الرئیسیة للتكوین ككل

2 .
كل

لش
ع ا

رج
م

X11-2

اإلسالمیة كاألقواس
3-1-2رموز متعددة 

X12-2 شكل المكتبة األصل
2-2-2مراجع متعددة 

X13-2
)

).كالفضاء الداخلي للمشروع
3-2-3-2بنى كلیة متنوعة 

X14-2 1-1-4-2نمط وظیفي استثمار نمط المكتبة كمحدد وظیفي

X15-2

استخدام (

شكل المكتبة األصل (متوافقة مع الخصائص الشكلیة األساسیة ) الموصلي
) وشكل حرف ن وشكل الثور المجنح

قة من  تواف لرموز م اجع ا مر

1-5-2مظھریاً وأساسیاً 

X16-2

(تم استثمار مرا

 (
) لمسماریة، شكل الثور المجنحاآلیة الكریمة، العالمات ا(خارج المیدان المعماري 

قة من  تواف لرموز م اجع ا مر

3-6-2وخارجھا 

X17-2 3-7-2ناحیة الوظیفة مكتبیة وطرق حفظ على غرار المكتبة األصل

X18-2عصر ل نب مع ا لى ج ً ا دي جنبا األك لي و ري والباب لسوم وا
للتراث المعماري الموصلي أي إجراءات قدیمة وبتقنیة حدیثة 

من ناحیة االرتباط الزماني 
2-8-2

X19-2

)
 (

حصراً 

قة من  تواف لرموز م اجع ا مر
2-

9-1

X110-2

)
) واألقواس العربیة اإلسالمیة، الثور المجنح

)
) رئیسي ثم ربطھما بمساحة نصف دائریة

قة مع  تواف لرموز م اجع ا مر
3-10-2التآلف والتغریب 

3 .
ت 

اءا
جر

إ
جة 

عال
الم

مدة
معت

X11-3ال
) (

على ) (الخارجي، 
)

) 1-1-3( المخطط األفقي
 )3-1-2 (



مستوى )  لى  ع
)

لمواد، ) لیةالبناء الموص وى ا ت (على مس
 (

جمیع مستویات المشروع

3-1-3( التكوین الخارجي 
 ()3-1-
4 ()3-
)6-1-3(المقطع) 1-5

X12-3
األفقي وبدرجة عالیة

)3-2-1 (
)3-2-2 (

)3-2-3 ()3-
2-4(

X13-3 ،فة من (مواقع اصر مضا عن دة  مع ع األصل كرمز  ة  المكتب ار شكل  ثم است
الحضاري (، )اإلرث 

)مضافة

)3-3-
-3-3(توافق االتجاھیة ) 1
اضحة جداً ) 2 فصالت و تم
)3-3-3(

X14-3
)

)المشروع

)3-4-1 (
)3-

4-2 ()3-
4-3(

X15-3
)

). التوافقیة

)3-5-1 (
)3-5-2 (

) 4-5-3(التوافقیة 
-5-3(االتجاھیة ) 3-5-6(
8 (

X16-3

)(
انحراف، –) (  ،)

––) شكل حرف ن(الكتلتین بمساحة نصف دائریة 
)

-(تكرار، –) 
تجرید

) 1-6-3(التكرار 
)3-6-2 ()3-6-
3()3-6-5 (

االنفصال ) 6-6-3(االقحام 
)3-6-7 ()3-6-
8 ()3-6-11 (

)3-6-12 (
)3-6-13 (

المشروع المعماري المنتخب 7-1-2

) جامع اإلمام محسن–مشروع قاعة النقیب (

]X2[1998تصمیم المعمار حاتم الصوفي، الموصل، 

:للمشروعوصف المصمم7-1-2-1



باشطابیا وكنیسة الطاھرة، تمثلت

في الطبقة الثالثة، لتشكل بذلك مقرنص بحجم القاعة 45في الطبقة الثانیة و22.5البعد الثالث تم تدویر النجمة بزاویة 
قطع الكلي، یوحي للمشاھد كأنھ محاط بقبة بنفس طراز قبة مشھد اإلمام یحیى بن القاسم مع اختالف المقیاس، وأما  لم في ا

نجمة ثمانیة بنفس اتجاه الطب

بوصفھا رمزاً الى الصلوات الخمس المفروضة، ومن تقاطع الطبقات تكون

التي مركزیة الخالق سبحانھ وتعالى، ومحاولة تعزیزھا من خالل تلمیحات تعزز ھذا التكوین منھا استخدام النجمة الثمانیة 

فقد اقترح إكساؤھا بقطع 

).10-5ص–صفو (

1 .
ون

ضم
الم

تسلسل 
الرموز

المالحظات الوصفیة كما وردت
قیمة قید التطبیق وحسب الرموز الواردة في الجداول السابقة

الرمـــز

X2 1998–مشروع قاعة النقیب للمناسبات في الموصل

X21-1

، فكرة استثمار شكل القاسم، فكرة استلھام  الشكل الثماني للمقرنص

الخالق سبحانھ وتعالى،فكرة استثمار قطع السیرامیك الزرقاء اللون 
لى قبة السماء كرمز ا

3-1-1رموز متعددة 

X22-1

الخالق، مركزیة الخالق 

رموز من حقل العمارة وحقول 
3-2-1أخرى 

X23-1

22.5
45في الطبقة الثانیة و في الطبقة الثالثة وفكرة استخدام طبقات

)أي رموز مألوفة وغیر مألوفة(جدران القاعة 

3-3-1یب تآلف وتغر

X24-1 2-4-1أھمیة القاسم كرمز أساسي مع استثمار الرموز الثانویة سابقة الذكر

X25-1 1-5-1معنى مباشر استثمار رمز الصلوات الخمس ، رمز قبة السماء

X26-13-6-1مشتركة استثمار رم



) عمارة ، كون ، ھندسة وغیرھا(الشكل الثماني 

X27-1

)
 ()

)الخالق واإلیحاء برحمة الخالق وغیرھا

1-
7-1-3

X28-11-8-1رموز ترتبط بفكرة لتكوین المركزي للقاعة أفكار الرموز المستثمرة تعزز ا

2 .
كل

لش
ع ا

رج
م

X21-2
للمقرنص، القبة اتخذت شكل القباب الموصلیة وغیرھا 

3-1-2رموز متعددة 

X22-2 أي مراجع متعددة(الثماني، شكل القبة وغیرھا(
2-2-2مراجع متعددة 

X23-2
(شملت كلیة المراجع 

المبنى الداخلي
3-2-3-2بنى كلیة متنوعة 

X24-22-2-4-2رمزیة الموقع استثمار القیمة األثریة والتاریخیة للموقع في صیاغة الفكرة التصمیمیة للقاعة

X25-2

تعزیز التكوین النھائي للقاعة بخصائص شكلیة مظھریة وأساسیة 

1-5-2مظھریاً وأساسیاً 

X26-2 ضمن تكوین القاعة المتكامل والمنسجم
مراجع الرموز متوافقة من كال 

3-6-2وخارجھا 

X27-2

تم استخدام القاعة إلسناد وظائف الجامع، وتعمل في بعض األحیان 
ً عن  فضال

الخدمات الثانویة األخرى 
2-7-2ناحیة الوظیفة 

X28-2 2-8-2حیث انتماؤھا الزماني بإجراءات حدیثة

X29-2
)

)الرموز متوافقة من حیث انتماؤھا
2-9-1

X210-2
اجع ( مر

)الرموز متوافقة مع التآلف
2-10-1

X21-3

شكل () (
(ألفقي، ) 

 (
) (

على مستوى المواد، أي ان ) االكساء بمادة الحالن(مستوى المقطع 
مستوى المعالجة شمل جمیع مستویات المشروع

)3-1-1 (
) 2-1-3(الوا

)3-1-3 (
)3-1-4 (
)3-1-5 (



)3-1-6(

X22-3

نجمة ) ( ل باستخدام ا

وعلى جمیع مستویات المشروع

مقاییس ) 1-2-3(معالجة كتلیة 
)3-2-2 (

)3-2-3 (
)4-2-3(عالیة 

X23-3

دة ) (
)

22.545

 (
االتجاھیة ووضوحیة التمفصالت 

)3-3-1 (
)3-3-2 (

)3-3-
3(

X24-3

)

() الرحمة وغیرھا
وبكل المقاییس ) ، شكل القبة ومیالنھاالنجمة الثمانیة

)3-4-1 (
)3-4-2 (

)3-4-3(مستویات 

X25-3
عن االستقاللیة 

)3-5-1 (
-3(التوافقیة ) 3-5-3(المكاني 

5-4 ()3-5-6 (
االتجاھیة ) 7-5-3(الوضوحیة 

)3-5-8(

X26-3

والقلب والتجزئة فضالً واالنحراف واالنفصال واإلقحام ثم التشویھ 
عن التشفیر والتجرید والتضاد والتكرار واإلیھام 

)3-6-1 ()3-
6-6 ()3-6-2 (

)3-6-7 (
)3-6-12 ()3-6-3 (

)3-6-9 ()3-
6-13 ()3-6-4  (

)3-6-10 (
)11-6-3(التجزئة) 3-6-5(

المشروع المعماري المنتخب7-1-3

]X3[2001تصمیم المعمار لؤي كمال بني، الموصل، ) كنیسة سیدة الساعة–قاعة الساعة للفنون (

:وصف المصمم للمشروع7-1-3-1

رغم اختالف األجزاء الداخلیة للكنیسة القدیمة، ھناك كل واحد یجمع ھذه األجزاء المختلفة والمتنوعة بما 

األزرق الشاحب المائل الى الرصاصي والكحلي ا



) القباب(... ... 
كرم) المذابح(واألفقي 

لمتمثلة بالداخل الذي یسند الخارج المنكسر بانكسار خارج الشكل تشابك األلوان المتنافرة، كما تم استثمار العالقة الرمزیة ا

مرمر الملون لتسند الخارج عدة مناطق انكسار، انشطار، إزاحة أو التواء وھي جمیعاً مقصودة وتمتد من الداخل عناصر ال

یة مستندة الى التلوین من داخل الكنیسة القدیمة، لقد تم استخدام المرمر لیس إلسناد الخارج فقط، الھندسي تحدیدات ذات تقن

األصلي المتمثل بالرمز الى الوحدة، كما یتكون مخطط القاعة من محور

ل 
)b-10صفو، (باألشرطة السوداء 

كما وجد انشطار في شباك الواجھة الخارجیة یمت

المختلفة عن بعضھا والمتكاملة في

).b-11صفو، (مدینة الموصل ببرجھا القدیم تمثل وبشكل مستمر انطباع وقاعدة فكریة راسخة في أذھان أھالي 

1 .
ون

ضم
الم

تسلسل 
التطبیق وحسب الرموز الواردة في الجداول السابقةالرموز

الرمز

X3 ،2001مشروع قاعة الساعة للفنون، الموصل

X31-1)/( ،
وأفكار أخرى كرموز ) االنبعاث/األلم(

3-1-1رموز متعددة 

X32-1

)
أخرى ) القدیمة والكنائس الغوطیة قول  ) (ومن ح

)أي كلیھما(
3-2-1أخرى 

X33-1
)– (
أي رموز غیر مألوفة ) االنشطار واالنسالخ واإلزاحة وغیرھا(مألوفة و

3-3-1تآلف وتغریب 

X34-1)رموز خاصة بالمسیحیة ورموز سیاسیة وغیرھا(
رمز مھم وعدة رموز أقل أھمیة 

1-4-2

X35-11-5-1معنى مباشراستثمار الجوھر الفكري للكنیسة القدیمة



X36-1
من () من نفس السیاق(استثمار رموز الكنائس 

)خارج السیاق
3-6-1مشتركة 

X37-1

)

)أي كلیھما) (المخطط وغیرھا
3-7-1الرمز 

X38-1
-1)األفكار الالھوتیة الخاصة بالمسیحیة(ارتبطت الرموز بفكرة مشتركة 

8-1

2 .
كل

لش
ع ا

رج
م

X31-2

(تم استثمار رموز متعددة مفتوحة على مستوى الشكل 

) المذابح(واألفقي ) القباب(ربع قوس وھذه المحورین العمودي 

3-1-2رموز متعددة 

X32-2

)

)في الشباك، رفع مستوى األرضیة

1-2-2مراجع متعددة 

X33-23-2-3-2متنوعة تحقیق الوحدة الشكلیة للخارج والربط بین الداخل والخارج

X34-22-2-4-2رمزیة الموقع ثمار رموز الكنیسة الموصلیة القدیمةاست

X35-2
)

 ()
)والرموز المسیحیة والسیاسیة

1-5-2الشكلیة 

X36-2

)
 (

)حقل السیاسة، حقل الالھوت(المیدان المعماري

2-6-
3

X37-2

جنب مع وظیفة القاعة فجاءت متوافقة 
2-3-

3-1

X38-2

)
 (

ناحیة االرتباط الزماني 
2-8-2الزماني 

X39-2
)

)متوافقة من ناحیة االرتباط المكاني
مت

2-9-2المكاني 

X310-2

)
 (

)
أي متوافقة مألوفة وغیر مألوفة ) تلةالشباك، االنكسار العام للك

2-
10-3



3 .
جة

عال
الم

ت 
اءا

جر
إ

X31-3

)(
)

تما()األلوان اع
)ذو محاور ھندسیة للتكوین الداخلي للقاعة

، )(باستثمار 
)

()
(

والمقطع  أي ان مستوى المعالجة شمل جمیع مستویات المشروع 

)3-1-1 (
)3-1-2 (
)3-1-3 (
)3-1-4 (
الم)  3-1-5(

)3-1-6(

X32-3

) (

وغیرھا 

)3-2-1 (
)3-2-2 (

)4-2-3(درجة عالیة ) 3-2-3(

X33-3

اصر ) (لجة رمز مفرد تم اعتماد معا مع عدة عن
تشابكة (مضافة وبدرجة تداخل عالیة  لم قود ا الع األزرق،  فرش  ل قبة، مادة ا ال

) والمتداخلة، األعمدة الخ

)1-3-3(درجة تداخل عالیة 

X24-3

)
لس)القدیمة ، وحدة ا

 ()

وعلى مستوى المشروع ) المرتفعة

)3-4-1 (
وى ) 3-4-2(
)3-4-3(المشروع 

X25-3الھرمیة والتوافقیة فاالتجاھیة فضالً عن الوضوحیة

)3-5-1 (
) 4-5-3(ة ) 3-5-2(

)3-5-5 ()3-
5-6 ()3-5-7 (

)8-5-3(االتجاھیة 

X26-3

والتكرار فضالً عن التضاد 

)3-6-1 (
)3-6-7 ()3-6-2 (

)3-6-9 ()3-
6-3 ()3-6-10 (
)3-6-4 ()3-6-11 (

)3-6-5 (
)3-612 ()3-6-6 (

)13-6-3(االیھام 

:مناقشة النتائج7-2

):توظیف الرمز الضمني(تحلیل أحادي لمفردات : أوالً 

:النتائج المرتبطة بماھیة الرمز الضمني-1

) استراتیجیة(بینت النتائج ظھور التركیز على كون المفھوم عملیة أو 
.المعماري تارة أخرى وعلى مستوى المشاریع المنتخبة



:النتائج المرتبطة بصیغ توظیف الرمز الضمني-2

:ركیز على مجموعة من صیغ توظیف الرمز الضمني، وكاآلتيبینت النتائج ظھور الت

) (تم التركیز على استثمار رموز متعددة مع : على مستوى المضمون. 1
)3 ()3 (
حیة كیفیة ترمیزه ما بین عالقات مزدوجة ومتعددة في مضمون یتضمن رمزاً أو أكثر في حالتین ومضمون معطى سمة نا

3، كما مال المعمار احاالت3المترابطة بفكرة مشتركة في 
. حاالت أیضاً 3في ) نفس السیاق وخارجھ(التركیز على المعاني المشتركة 

كما تم التركیز على حاالت،) 3(تم التركیز على استثمار رموز متعددة لمراجع متعددة في : على مستوى مرجع الشكل. 2
3في ) ة وفضائیةكتلی(البنى الكلیة المتنوعة 
واحدة للنمط الوظیفي،

)3 (

)3 (
حاالت

. وحالة واحدة تآلف فقط) تآلف وتغریب(واحدة، كما حقق المعمار حالتي توافق بین مراجع الرموز من ناحیة مألوفیتھا 

ب: على مستوى إجراءات المعالجة المعتمدة. 3
حاالت، ) 3(ولـ ) المخطط األفقي، الواجھات، التكوین الخارجي، الھیكل اإلنشائي، المواد والتفاصیل، المقطع(المستویات 

) 3(كما تم استثمار معالجة لرمز مفرد و
)3 (

نسبة /  ناصر ب ) 3(ع
نسبة /الثالث، كما بینت النتائج تركیز المعما ناصر ب 3ع

، وحالة )(وحالتین لكل من ) االستقاللیة والتوافقیة والھرمیة فضالً عن االتجاھیة(حاالت  لكل من 
). التداخل المكاني والتكاملیة(لكل من 

(أما فیما یخص إجراءات المعالجة وآلیاتھ
، )(، وحالتین لكل من آلیة )والتشویھ واالنحراف واالقحام واالنفصال والتجزئة والتشفیر واالیھام

). التمزیق(وحالة واحدة آللیة 

:النتائج المرتبطة بخصائص الرمز الضمني-3

بینت النت
حاالت وحالة لكل من خاصیتي التفردیة والتأصیلیة لالثنین على التوالي، كما تم ) 3(خاصیة االستقراریة من خالل ظھور 

.بنسبة حالة واحدة لكل منھا) النصوصیة، التعالقیة، التداولیة(واحدة للتعقیدیة كما تعادل التركیز على الخصائص الخاصة 

النتائج المرتبطة بأھداف الرمز الضمني-4

بینت النتائج ظھور التركیز على مجموعة اھداف الرمز الضمني بنسب متف
. حاالت وحالة واحدة للتجدد واالستمراریة والتاریخیة) 3(من خالل ظھور حالتین من ) التواصلیة(ھدف 

)توظیف الرمز الضمني(تحلیل ثنائي لمفردات : ثانیاً 



) :
 (

) االستقراریة(رئیسیة من خصائص الفكر الخاص بتوظیف الرمز الضمني وھي خاصیة 
) (حیث تم استثمارھا بصورة أكبر من الخصائص األخرى إلبراز أ

من خالل االستثمار المتوازن إلجراءاتھ، كما تباین تحقق توظیف الرمز الضمني لدى المعمار الموصلي باعتماد إجراءات 
لتجزئة والتشفیر كان أكثرھا استثماراً آلیات االنزیاح والتشویھ واالنحراف واالقحام واالنفصال وا(معالجة متنوعة للمفھوم 

. واالیھام ثم القلب والتضاد والتجرید ثم التمزیق
.في عمارة الموصل

:االستنتاجات النھائیة7-3

خالل 

استراتیجي معماري یمثل العمود الفقري لھیكلیة الناتج المعماري الى مرتكز العالقة وبؤرتھا وتحولھ على أیدیھم من ھدف 

:ان االستنتاجات النھائیة تضمنت،والثاني بؤري یعمل على بعث الداللة للناتج المعماري

1 .

.الضمنیة المتعددة استقرار المجتمع والفرد الموصلي

2 .

. وكیفیة تثبیت وتوضیح ماھیة ھذه الھویة لنفسھا وكشفھا لآلخرین باتخاذھا شكالً مادیاً 

3 .
لتغطیة بعض النواحي المعنویة والرمزیة، أي ترابط ) العقیدة، العادات بما فیھا الطبقیة والمرتبیة(الموصلي وتشمل ھذه 

.ھویة الفرد والمجتمع الموصلي مع كیان ومعالم النتاجات المعماریة الموصلیة

اتسمت عمارة ا. 4
) المطلقة منھا والمفرطة(

.استحداثھا ونقلھا الى المتلقيالطرفین، ما أعطى العمارة الموصلیة الخصوصیة التي یسعى المصممون

5 .

.بین أفراد المجتمع الموصلي بكونھا ذات قیمة مركزیة في طبیعة الفرد الموصليرموز تحقق االتصال

6 .
قد العمارة ھویتھا كوسیلة للتعبیر ألن العمارة اعتبر لغة العمارة لغة شمولیة بدونھا وبدون التسلسل الھرمي لھذه اللغة تف

.  تعبر عن اإلنسان الموصلي والبیئة الموصلیة

:التوصیات7-4
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