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  :الخالصة
يستهدف البحث توضيح العالقة بين كل من مفهومي الرمز والتواصل ضمن مسـار البنـاء الفكـري           

فمفهـوم الرمـز تعـددت حولـه      ارة ما بعد الحداثة ،المعماري في سياق خاص من العمارة وهو سياق عم
عبر  والداللي كون الرموز تمثل مركبات حاملة للبعد الحضاري وناقلة للدفق المعرفي،  الطروحات واختلفت

حضارة  ةصورة أي إظهارفي  األساسالعصور ،والعمارة هي واحدة من الحقول المعرفية الرئيسة ذات الدور 
في طروحات عمارة ما بعد الحداثة التي اعتمدت علـى   أتضحمجتمع  وهذا ما  ألي هوية ةوتجسيد معالم أي

  ).العرف-النمط(البحث والخاص بتواصلية الرمز باعتماد منظومة  أهميةالسابق ولتوضيح  األثرتجسيد 
المفهوم في مختلف الحقول مـع توضـيح    أهميةاستهدف توضيح : األول-:فقد تدرج البحث في ثالثة محاور 

 في الطروحـات المعماريـة المعاصـرة ،    أدبياتاستعراض ما ورد عنه من  وأخيرارتباطات النظرية له اال
 والثالـث هذه العالقة ، أساسيات إلىاستهدف طرح عالقة المفهوم العامة بمفاهيم التواصل للوصول : والثاني

وحات ما بعد الحداثة فـي  طر أهميةاستهدف توضيح تواصلية الرمز باعتماد مفهوم النمط من خالل توضيح :
الفهـم   ألستبصـار السمة العرفية عليهـا   إضفاءرمزية جديدة ،يسهم استثمار مفهوم العرف في  أنماطبلورة 

واالتفاق على مضمون هذه الرموز وهذا ما يحقق هدف البحث الرئيس والخاص بدراسة العالقة بين تواصلية 
  . الستنتاجات النهائية للبحثا تالرموز واستثمار العرف لفهمها ،ثم طرح أنماط

  
  

Symbol as continuity tool in  type – convention system 
Abstract 
 The research aims to declare the relationship between communication and 
symbol architectural thoughtly construction in the within context of post modren 
architecture for support research objects modernity . Symbol was very important 
concept and many of thesis have declared and different about it because symbols 
represented carrier components to civilizationary dimension and transportaring for 
knowledge flow throughout ages and architecture one of main knowledge fields 
which have basic and clear job in represent image any civilization and  any identity 
for any community and this what have decleared in form in theses of post modren 
architecture which depend on the last  trace and for decleare the importance of abasic 
object research which was specailized by communication of symbol by depend 
system ( the type – the convention ) . 
The research came in three approach :- first aim decleare the importance of the 
concept in different fields and it`s thearitical relations and finally What was about it 
from contemporary architectural theses . second : aim to basicrelation ship of concept 
with communication concepts to arrive basically of this relation ship third : aim 
decleare symbol`s communication by depend concept of the type from throughout 
decleare importance of post modren theses in crystallized a new symbolic typeis the 
benefit from concept convention help in a conventional character on it for understand 
and delling on content of this symbols and this which was doing main research goal 
which specializes by study of relation ship between communication of symbolic types 
and the benefit from convention to understand it and then final conclusions for the 
research . 
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