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 : الكلمات المفتاحية 

 

يهدف البحث إلى تحليل مسار مفهوم السيميولوجيا، كأحد المفاهيم المستحدثة، وتطوره عبر التاريخ من 
تناول األدبيين، واللغويين له، وكيفية تطبيقه كمنهج نقدي لنقد العمل المعماري، وخاصة تراث العمارة  

ة تفسيرية، وإرشادية تساعد على  العربية اإلسالمية، باعتباره منهج شامل للنقد الفني، والتحليل، فهو أدا
السيميولوجيا تؤكد على   أن  األيديولوجيات، حيث  المعماري في ضوء تعدد  العمل  التحام  فهم طبيعة 

الهندسية الزخارف  مع  المعماري  العنصر  مع  البنائية  للعمارة،    . الهيئة  المعرفية  البنية  البحث  يتناول 
اإلسالمية، محاولًة لتحليل مسار مفهوم السيميولوجيا في وتصنيفها وفق الجانب التاريخي، والعصور  

نطاق العمارة، وكانت الفجوة في أن أغلب الدراسات تناولت العمارة من الجانب الهندسي المعماري فقط، 
وندرت الدراسات التي تناولت المفهوم السيميولوجي المعماري من الجانب الفني، والجمالي واستنتاج  

التي الشكلية  الشكلي    القيم  الجانب  علي  لنا دالالت متعددة معتمدة  وتخرج  المساجد  جماليات  تؤكد 
والجمالي وال تعتمد فقط علي الجانب العقائدي، وبناء عليه  معرفة احتياجات البحث، ودراسة للجوانب  

  أيضاً   )فني، جمالي، عقائدي، بيئي  (  : الجمالية في العمارة اإلسالمية، ودراسة دالالت المساجد كجانب
 . لتكون المحور الذي من خالله تتم هذه الدراسة

 

 2021مارس  16 تاریخ تسلیم البحث الكامل للمجلة: -

 2021إبریل  03 تاریخ تسلیم النسخة المنقحة: -

   2021إبریل  08 تاریخ موافقة ھیئة التحریر على النشر: -
 

 القيم الجمالية  -العمارة اإلسالمية  -السيميولوجيا
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   : المقدمة
التجريد بكل ما يحتويه    دأمب  على  العمارة اإلسالميةعتمدت فنون  ا

ال رموز  كانتألن    ؛نهائية  من  الفنون  العقل، خاطب  ت  هذه 
حيثمًعا  وجدانوال أن    ؛  اإلسالمية  العصور  في  الفنان  وجد 

  حوي في مضمونها الوسيلة التي استخدمها لتحقيق التجريد ت
فظهرت    ، دالالت تعبر عن النظام اإللهي، والقيم الميتافيزيقية

ر مضمون  لها  رمزية  هندسية  منمزيأشكال  نابعة  ثقافة    ، 
مستلهم  المجتمع، مع   ة أو  تتماشى  التي  السابقة  الفنون  من 

اإلسالمية الشكلية  العقيدة  التراكيب  خالل  من  ظهرت  أو   ،
ر هذا المضمون عن قيم اإليقاع والتجريد؛ حيث   والجمالية ،وقد عبَّ
اعتمد المسجد في تصميمه على نظرة شمولية معبرة عن أسس 

ا ثمرة  كانت  نظام  هندسية  فهو  والرياضي،  المنطقي،  لتفكير 
عكس  تقوانين اإليقاع الرياضي، كما  حسابات دقيقة بجانب  كمه  تح

وتحمل  لمحات عن الحياة االجتماعية، والثقافية، والدينية،  العمارة  
ألفكار فلسفية ومعاٍن تكشف ومفاهيم غير مرئية ا  ،قيم جمالية

متكامل  مضمون  تحقق  تشكيلية  معالجات  في  الكون  أسرار 
رمزيةت  ظهرف في  تعبيرات  انعكست  من  ،  الفراغي  التشكيل 
هندسية( وزخارف  معمارية،  وعناصر  بنائي،  تحويه    )تخطيط  بما 

 . هذه األنماط من دالالت تؤكد المفهوم السيميولوجي
تتضمنها   التي  المعاني  بإدراك  السيميولوجي  التحليل  يسمح 
الشكل   جماليات  دراسة  عن  مختلفة  زاوية  الفنية من  الجماليات 

عصور المتتالية لتاريخ الفن اإلسالمي،  المعماري، وتغيراته عبر ال
عن  تختلف  مرئية،  غير  رمزية  له دالالت  دينٍي  فالمسجد كمبنًى 
والعناصر   البناء،  أسلوب  من  تتشكل  التي  المادية،  الخصائص 
المعمارية، فرؤيتنا للمسجد من خالل القيم الجمالية،  ُتَمّكن من  

تكات أن  أي  الثقافية،  الرموز  سيميولوجية  والتحام  اكتشاف  ف 
الهندسية، يولد   المعماري والزخارف  العنصر  البنائية مع  الهيئة 
يوضح   كما  الجمالي،  الجانب  ويبرز  المسجد،  عن  متكاملة  رؤية 

 . فلسفه بناءه، وإدراك معانيه، ودالالته

وقد اشتملت العمارة اإلسالمية على القيم الجمالية، والوظيفية،  
دت في تحقيق ممارسة  ومعاني العقيدة اإلسالمية، التي ساع

أن  حيث  النفس؛  وسرور  والجمال،  بالرحابة،  والشعور  الفرائض، 
وسيلة   هو  وإنما  فقط،  الفريضة  ألداء  مكانًا  يكن  لم  المسجد 
اتصال، ومركز لنشر الثقافة والمعرفة في نفس الوقت إلى جانب  
أنه مركز لتبادل اآلراء، والتشاور في أمور المجتمع، فهو بمثابة  

يجم الجانب  بناء  وإدراك  المادي،  الجانب  بين  مضمونه  في  ع 
 ). الروحاني(المعنوي  

األنماط  رمزية  اكتشاف  على  أثرت  التي  العوامل  بعض  هناك 
ومنها  وتنوعها،  الدالالت  تعددية  عنها  نتجت  التي  الهندسية، 

الجمالية( لألنماط    )القيم  الفراغية  التشكيالت  من  نتجت  التي 
التي تم توظيفها بشكل متقن   )يةالجوانب الوظيف(الهندسية، و

و المتعبد،  اإلسالمية(لتخدم  النظرة    )العقيدة  لت  َحوَّ التي 
المطلق،  نحو  واالندفاع  الجوهر،  إدراك  إلى  للفنون  السطحية 
ولعل   العبادة،  مكان  وبين  بينه،  التفاعل  زاد  اإليمان  زاد  فكلما 

 ). والدقةالتجريد، واالتقان،  (االلتزام بالمبادئ الدينية دعمت قيم  

تضم  التي  والرموز  العالمات  دراسة  علم  هي  السيميولوجيا 
دالالت، ويمكن استخدامها كمنهج لتحليل معاني العمل الفني، 
بطريقة   البصرية  اللغة  وتفسير  اللغة،  علوم  من  انتقل  تحليًال 
مباشرة أو غير مباشرة؛ حيث أنها وسيلة لمعرفة المعاني التي 

نة وراء فنون العمارة، وقد ظهر علم  يتضمنها العمل الفني الكام
السيميولوجيا نتيجة دراسات كثيرة في مجال علم اللغة؛ لكونها  
إلى  أقرب  فالسيميولوجيا  الثقافة،  تنقل  التي  للعالمات  نظام 
من  يحويه  بما  الفني  العمل  وراء  ما  ُتظهر  ألنها  الميتافيزيقا، 

 . أنماط لها تفسيرات داللية

بمفه  السيميولوجيا  وتعدد  وتسعى  األفكار،  إثارة  إلى  ومها 
لنقد   أداة  باعتباره  استخدامه  كان  لذا  الواحد،  للشيء  المعنى 
وتذوق العمارة اإلسالمية؛ حيث ابتكر الفنان الزخرفة الالنهائية  
للثقافة،   ا  تشكيليًّ ونظيًرا  اإلسالمي،  للفكر  تجسيًدا  تعتبر  التي 

شكل صورة    ولكي يصل الفنان إلى التعبير عن السيميولوجيا في 
أسلوًبا   بوصفها  الرياضيات،  من  يتمكن  أن  عليه  كان  ذهنية، 
لتحقيق القيم الجمالية بالمعالجات تشكيلية، وإظهار المضمون  

 . والفكر من وراء العمل الفني

سوسير        دي  فرديناند  من  كل   Ferdinand de إن 
Saussure وتشارلز ساندرس بيرسSanders Peirce Charles   توضحان

علم  "رق بين السيموطيقا، السيميولوجيا، فكالهما يعرفان بـ  الف
العالمات ذاتها    "نظم  هي  سوسير  دي  فسيميولوجية 

الوظيفة االجتماعية    . سيموطيقية بيرس فقد قدم دي سوسير 
 . للعالمة، بينما ركز بيرس على الوظيفة المنطقية

  كما أن التفرقة بين السيميولوجيا، والسيموطيقا لم تعد قائمة، 
خاصة بعد أن قررت الجمعية العالمية للسيمائيات تبني مصطلح  

Sémiotique)(  إال أن الكلمتين مستخدمان حتى اآلن ." 
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النظام الذي ينظر في طبيعة "  : تعرف السيميولوجيا أيضًا بأنها    
العقل بفهم األشياء، أو شرح ما تعنية   العالمات، وكيف يقوم 

، وفي العصر الحديث يشير المصطلح إلى إنتاج الداللة،  ... لآلخرين
وهي العلم الخاص بتخزين ونقل المعلومات، لكن أكثر التعريفات  

يعرف باسم علم  "هي أنها علم العالمات، و  انتشارًا للسيميولوجيا
السيميولوجيا   العالمات  مصطلحان  "السيموطيقا  -نظم  وهما   ،

 لنفس العلم  

فرديناند    ):  (Semiologyالسيميولوجيا استخدمه  فرنسي  مصطلح 
 دي سوسير 

عالم   ): Semiotics(والسيميوطيقا   استخدمه  انجليزي  مصطلح 
 بيرس الرياضيات األمريكي تشارلز ساندرس  

المستخدمة  واألدوات  التواصل،  أساليب  السيميولوجيا  تدرس 
التواصل   إقناعه، فهي دراسة طرق  بقصد  المتلقي  للتأثير في 
للتأثير على الغير، فإذا كانت اللغة بما تحمله من مفردات رمزيه  
الوسائل   أكثر  وهي  القارئ،  لدى  األحاسيس  لتوليد  تطوع 

فهناك تشابه    . المجتمع الواحد  المتعارف عليها للتواصل بين أفراد
بينها وبين العمارة في أن كل منهما له رمزية، ومضمون يعبر  
في  َتكُمن  العمارة  في  فالرمزية  الشكل،  باختالف  ولكن  عنه، 
القيم الجمالية والشكلية التي تجذب انتباه المتلقي والتي تحرك  

 . الوجدان

أن يمكن  لغة،  يكون  بأن  أشبه  العمارة  في  المعنى  ُتفَهم   أن 
في   الفردية  االختالفات  بسبب  آلخر  شخص  من  مختلفة  بطرق 

فالقاعدة األساسية التي يتفق عليها معظم  "الثقافات والخبرات،  
وكأنه   المعني،  عن  الحديث  يمكن  ال  بأنه  السيميولوجيا  علماء 
شيء واحد متفق عليه من الكل، فلو أن كل البشر عبر التاريخ  

م  بشكل  المعنى  يدركون  مثل  كانوا  مثلها  العمارة  فإن  تساٍو، 
باقي الفنون ستصبح كلها إما في قمة الجمال بنفس الدرجة، أو  

   ". سيئة بنفس الدرجة

إذًا السيميولوجيا لم تقتصر على دراسة اللغة فقط، وإنما تضمنت  
أنشطة االتصال المختلفة في الحياة، كالعمارة والشعر والنحت،  

اجتماعية، وظيفة  يؤدي  االتصال  العمارة    هذا  تتواصل  فمثًال 
بعينها،   لتؤدي وظيفة  إذا تم تصميمها  المتعبد  اإلسالمية مع 
السيميولوجيا  توفر  لذلك  الحماية؛  وظيفة  تؤدي  التي  كالقباب 

 . تفسيرًا للظاهرة الثقافية

وتعد العمارة لغة غير منطوقة تسعى إلى إيصال معنى معين،  
نفوس   في  وأفكار  إحساسات  ما  مبنًى  يثير  المتلقين،  فقد 

كذلك   والشموخ،  بالسمو  أن  "كاإلحساس  مونان  يشير 
البحث مناهج  من  منهج  أي  عمل  وسيلة    "السيميولوجيا 

فالسيميولوجيا بصفتها منهج في المقاربة والدراسة تحتل مكانة  
ا، لذا؛   ا ونقديًّ مهمة ضمن المناهج النقدية باعتبارها منهًجا بحثيًّ

 . عمارةتتناسب السيميولوجيا مع دراسة ال

   : المنهجية

شملت الدراسات التي تناولت المفهوم السيميولوجي سواء من  
والرسائل   الكتب،  من  مجموعة  تطبيقي  جانب  أو  نظري،  جانب 

بحثية  )دكتوراه  –ماجستير  (العلمية   ومقاالت  وغير  (،  محكمة، 
دراسات مرتبطة زمنيًا، وقد حددت الدراسة تلك الدراسات    )محكمة

عام   من  وتحديدًا  ــــ  العشرين  القرن  في  إلى 2000المرتبطة  م، 
  : م ـــ وتم تصنيفها إلى2019

 . دراسات تناولت السيميولوجيا كمفهوم نظري -
تناولت الجانب    )توراهدك   –ماجستير  (دراسات ورسائل علمية   -

التطبيقي سواء كان هذا التطبيق على أنواع الفنون كفنون 
 . العمارة أو الفنون المكملة أو فن التصوير

دراسات عربية   : دراسات مرتبطة جغرافيًا وانقسمت إلى جزأين -
بداخل مصر، ودراسات أجنبية من دول متعددة اال مع عملية 

جمة، وكانت الرسائل  البحث ظهرت بعض الكتب األجنبية متر
العلمية الخاصة بمفهوم السيميولوجيا أغلبها من المكتبات  

وجاءت   )عين شمس  –القاهرة    (المركزية بالجامعات المصرية
رسالة واحدة فقط من جامعة جنوب سيناء ولكن الحظت أن 

 . أغلب الدراسات كانت من كليات الهندسة
 

 : الدراسات المرتبطة 
عديد      دراسات  وكانت  تناولت  السيميولوجيا،  تطور مفهوم  ة 

هناك بعض الدراسات التي تناولت المفهوم من الجانب النظري  
 . واخري طبقت السيميولوجيا على الفنون التشكيلية

في       السميع  عبد  شاهين  أحمد  تناول  رسالة  فقد  دراسة 
بعنوان  بالمنهج    "   : ماجستير  واستقراؤه  الكامن  المعنى 

عالقة    "السيميولوجي تطبيقا على عناصر الحرم الجامعي الحديث  
المعنى  نظريات  دراسة  إلى  وتطرق  بالعمارة،  السيميولوجيا 
وإدراك المعني من خالل العمارة،  وفّرق الدوال، والعالمات، كما 
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الحديث   الجامعي  الحرم  السيميولوجي على  المفهوم  أنه طبق 
مناهج ثالث  خالل  األو  : من  السيميولوجيا  المنهج  مثلث  وهو  ل 

التراثية؛   العمارة  لدراسة  يصلح  ال  المنهج  هذا  أن  استنتج  وقد 
الثاني   والمنهج  والمكاني،  التاريخي  السياق  عن  منعزلة  ألنها 
تكوينات المعني فهي أنسب للصيغ المعمارية األكثر تعقيدًا كما  
ثالث  من  العالمة  وتتناول  التحليلية  الناحية  من  أعمق  أنها 

مما يساعد على تعددية    )دوال كامنة  -عالمة  –دال  (ويات  مست
أما المنهج الثالث يتناول السيميولوجيا من جانب    . قراءة المعنى

بالبرامج  المعمارية  االعمال  تحليل  خالل  من  نسبيا  حديث 
اإللكترونية بإعطائه بعض البيانات التي يتم بها عملية التحليل  

 السيميولوجي 
 

العظيم المنهج السيميولوجي على العمارة    بينما طبق تامر عبد
دالالت الصورة    "   " رسالة ماجستير بعنوان  اإلسالمية المعاصرة في 

المعاصر   المسجد  عمارة  على    " في  السيميولوجي  المنهج 
هذه   تعد  حيث  المعاصر؛  المسجد  ورعاة  المعاصرة،  المساجد 
معينة   فترة  في  جاءت  ألنها  للعالمة  تزامنية  دراسة  الدراسة 

مكان معين أي هناك ثوابت لضبط النتائج، كما تناولت الدراسة  و
الجانب النظري للمفهوم السيميولوجيا عبر التاريخ، وتفسيرات كل  
من دي سوسير وبيرس، وتناول رعاة المسجد المعاصر من وزارة  
هؤالء   وتأثير  واألفراد،  والعامة  الخاصة  والمؤسسات  األوقاف 

وا  المسجد،  دالالت  على  الشكل الرعاة  بين  العالقة  أن  ستنتج 
ومعناه ُتَمّكن نظريات السيميولوجيا من الوصول إلى تفسير ربما 
يتعلق هذا التفسير بمفهوم اعتباطي يخضع لمفاهيم مسبقة 
أو عادات وتقاليد، كما أن عمارة المسجد المعاصر تتفاضل بجانبيها  
واالجتماعية   السياسية  العوامل  أن  وأكد  والمعني،  الشكل 

داللة  وال على  تغيير  إحداث  في  المؤثرة  العوامل  من  ثقافية 
   . الصورة

 
ــالة دكتوراة بعنوانفي حين تناولت الدراســـة   ــيميائية  "  : رسـ السـ

ــيميائية لمقبرة   كمدخل لتحليل اللغة البصــــرية للعمارة قراءة ســ
ــالمنيــا  ــن ب ــائي    "خيتي من مقــابر بني حســــ المــدخــل الســــــيمي

ــيميولوجيا في العمارة،   ومفهومه، كمنهج تحليلي وأهمية الســ
كما أنها كشــفت الفرق بين الدراســة التعاقبية والزمنية للعالمة  
وتناولت باســــتفاضــــة العالمة عند بيرس ودي ســــوســــير واوجين  
ــياقي والمحور  ــحت العالقة بين المحور الســ ــارد، كما أوضــ وريتشــ

ة العالمة، وكان الجانب التطبيقي في االســــــتبدالي في دراســــــ 

ــة على النص المعمـاري لمقبرة خيتي، وهي أحـد   دراســـــ هـذه اـل
مقــابر بني حســــــن بــالمنيــا حيــث تنــاولــت بــالــدراســــــــة والتحليــل  
ــيميولوجية،  ــيميولوجي لجداريات المقبرة إظهار داللتها السـ السـ
وكانت من أهم نتائج الدراســـة أن اللغة البصـــرية للعمارة تتكون  

مثلهـا مثـل اللغـة المنطوقـة تحمـل معـاني   )أبجـدـية(فردات  من م
تخاطب المتلقي، وأنه يمكن للمنهج الســيميولوجي دراســة بنية  

مرحلـة    : العمـارة  دراســـــــًة وافيـة، حيـث أنهـا تمر بـأربعـة مراحـل
النص   ــائع  وقـ ــة تشــــــرب  ومرحلـ ــاري،  المعمـ النص  التعرف على 

ــري، ثم مرحلة تفرس عالمات النص، وأخيرا مرح ــبع  البصـــ لة التشـــ
 . بدالالت النص البصري

    
بعنوان    دراسة  اإلسالمية  "  : وفي  للعمارة  الوظيفي  المضمون 

واالستدامة االبتكار  تعد    "بين  وهي  الدجوي،  إبراهيم  لـجيهان 
الدراسة دراسة مقارنة، حيث قارنت بين المساجد التراثية ومساجد  

جيا الستنباط  المبتكرة التي تعتمد علي الثورة الرقيمة والتكونولو 
التي  العالمية  المباني  بعض  حللت  فقد  الوظيفي،  المضمون 
تحاكي المضمون الوظيفي للعمارة اإلسالمية، واستنتجت معايير  
لهذا المضمون تشمل العقالنية، والتفاعلية، والتكيف مع البيئة،  

البقاء   على  والمرونة)االستدامة (والقدرة  أن    . ،  الدراسة  وأكدت 
السيمي العقيدة؛  الدالالت  بجانب  الوظيفة  علي  تعتمد  ولوجية 

يمكن   وأنه  اإلسالمية،  العمارة  لدراسة  تكفي  ال  وحدها  ألنها 
تطبيق المنهج السيميولوجي على العمارة السالمية؛ حيث أنها  
مع   تتوافق  معايير وظيفية  أعلى  البحث  نتائج  حققت من خالل 

   . يةالبيئة المحيطة عن طريق تكامل وظائف العناصر المعمار
   
داللة الصورة الفنية دراسة تحليلية  "  : وقد تناولت دراسة بعنوان   

المنهج السيميولوجي من    "سيميولوجية لمنمنمات محمد راسم
على   الدراسة  لهذه  التطبيقي  الجانب  وكان  النظرية  الناحية 
الذي   السيميولوجي  الدور  فاعلية  ومدي  راسم  محمد  منمنمات 

ا الفني وبالتالي توصيل المعنى، يمكن أن تلعبه الصورة بشكله
كما أوضحت التوظيف المنهجي لخطوات التحليل السيميولوجي  
الوصف  على  تعتمد  جيرفيرو، وهي  لوران  نموذج  على  القائمة 

تأويلة كنوع   (وتتضمن الجانب التقني والشكلي ثم موضوع العمل  
وساعد    . ، وبيئة العمل، والتمثيل األيقوني)من القراءة التضمينية

ذلك التحليل على الخروج بدالالت ثقافية ودينية، وتوصل إلى أن 
للمنمنمات العربية اإلسالمية القدرة االتصالية التي تتمثل في 
كونها وسيلة  للتعبير والربط التحليلي بالمنهج السيميولوجي،  
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وتوصل إلى الدالالت الكامنة وراء كل منمنمة من منمنمات محمد  
الجمالية فيها التي ُتشّكل في جملتها  راسم واستنطاق العناصر  

المنمنمات  تؤديها  التي يمكن أن  الثقافية والحضارية   الرسالة 
 . كإنتاج إبداعي خاضع لخصوصية بيئته

 

ــة بعنوان لـ     "الصـــورة في ســـيميولوجيا التواصـــل "  : وهناك دراسـ
ــه لمصــــــطلح   ــة تفصــــــيلي جــاب هللا أحمــد، وهي تعتبر دراســــــ

طور المفهوم منذ كان البدايات،  للســــــيميولوجيا، وتطرقت إلى ت
عـند ـكل من بريطو و موـنان وكرايس وـمارتينـية، والتي ذكر فيهـا  

وذكر  . ماهية الســـيميولوجيا، ونشـــأتها، وأهميتها كلغة تواصـــل
ــاصــــــر هي ــألف من ثالثــة عن ــل والمــدلول    : أن العالمــة تت ــدلي ال

والوظيفة أو القصــد، كما تطرقت الدراســة إلى الصــورة في ظل  
ــورة  العولمة   ــة دور الصـ ــحت الدراسـ ــهيونية، وأوضـ والهيمنة الصـ

كنص بـصري يراه المتلقي في ـصناعة اإلعالم والرأي العام، ودلل  
عــديــدة من الســــــنيمــا واإلعالم في فنون   على ذلــك بمواقف 
الـحداـثة وتوصـــــــل ـجاب هللا إلى أن الصــــــورة لهـا دور مهم في 

التواصل  عملية التلقي والتواصل باعتبارها لغة جديدة تختلف عن  
   . اللساني، أطلق عليها األنظمة السننية التواصلية

 The metaphoric thinking in"  : وفي رســـــالة ماجســـــتير بعنوان
architectural representation".  تنــاول فيهــا    . لمجــدي نبيــل علي

ظــاهرة المجــاز في العمــارة وتطور مفهوم تلــك الظــاهرة منــذ  
نشأة الحضارات حتى القرن العشرين، ودراسة شكلها ومضمونها 
ثم دراســـــة العمارة في القرن العشـــــرين وتحديدًا في حركات ما  

حيث غزو الصـورة البصـرية لجميع مناحي    )التفكيكية(بعد الحداثة  
واســـــتخدام المعماريين للتعبيرات المجازية والتشـــــكيالت    الحياة،

المعمــاريــة الغير مــألوفــة، التي تخفي في طيــاتهــا فلســــــفــات  
   . وأفكار صعبة الفهم

 
    : تحليل الفجوة 

تناولت الدراسات المرتبطة السابقة السيميولوجيا من خالل         
مفهوم   حول  النظرية  والخلفيات   والمرجعيات  لألدبيات  عرض 
ودي   بيرس  عند  والعالمة  اتجاهاتها،  بمختلف  السيميولوجيا 
سوسير، ومستويات العالمة التزامنية والتضمينية، وكان تطبيق  

الدراسة عن  مختلف  دراسة  بكل  حيث    السيميولوجية  األخرى؛ 
طبقت السيميولوجيا على فن المنمنمات اإلسالمية وفن التصوير  
وفن العمارة، سواء كانت هذه العمارة تراثية أو عمارة معاصرة ،  

من   طبقتها  السيميولوجيا  طبقت  التي  الدراسات  أغلب  ولكن 
الجانب المعماري البحت، أو التحليل الهندسي لألشكال المعمارية،  

ج معدة مسبقا للتحليل السيميولوجي مثل نموذج  أو اتباع نماذ
جانبين   من  سيميولوجيا  الفنية  األعمال  يحلل  والذي  جيرفيرو 
الدراسات   في  الفجوة  تكمن  أخرى  وبعبارة  وتقني،  شكلي 
المرتبطة في عدم تطرقها إلى دراسة جماليات العمارة من خالل  

تخراج ما  التراكيب الشكلية، التي تعبر عن اإليقاع والتجريد، واس
 . فيها من قيم جمالية ذات دالالت متعددة

 
المقترحة  للعمارة    : المداخل  السيميولوجي  التحليل  يمكن 

اإلسالمية، كأحد المداخل المقترحة، مع نقدها جماليًا، وفنيًا، ومن  
الفنية،   الفجوة  لسد  وذلك  والشكلية،  الجمالية،  القيم  خالل 

ا لتتعدد  جغرافيًا  مختلفة  بالد  في  لتغير  وكذلك  وفقًا  لدالالت 
العمارة    . المكان خالل  من  السيميولوجيا  تطبيق  تم  عليه  وبناء 

، واستخراج ما فيها  )المساجد األثرية(اإلسالمية المرتبطة بالتراث  
 . من قيم جمالية ذات دالالت متعددة
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