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 المستخمص
مايميز المدف الحضرية ىو وجود ىوية تميز انماط عمارتيا ومعظـ ىذه المدف ذات اليوية العمرانية تعاني مف  اف اىـ    

 .مف المباني المتالصقة  مما ادى الى اختفاء سمة االصالة  مستنسخة أصبحت كثير مف المدف كتؿو  ،انحدار و تدىور
 في تأصيؿ ىوية المدينة العمرانية.السياحية داخؿ المدف  الشواخصدور  تفعيؿ حوؿاىمية البحث  برزت

"عدم البحثية في  المشكمة تتحدد تـ مراجعة الدراسات السابقة حوؿ الموضوع وبعد توضيح العديد مف الشواخص السياحية 
برز ىدؼ " .  تأصيل الهوية العمرانية لممدينةابعاد في  الدينية  الشواخص السياحية دوروجود معرفة شاممة حول 

تأصيل الهوية العمرانية في مشاريع التطوير الحضري لممناطق التي  بعادالتفصيمية ال مفرداتتحديد دور الالبحث في 
استخالص أىـ المتغيرات والمؤشرات وتـ أعتمد البحث المنيج الوصفي التحميمي,  دينيا . تحوي شاخصًا سياحيا

 .الدراسة العممية التي شممت تحميؿ عدد مف مشاريع التطوير المحمية المنتخبةمفردات, التي تـ توظيفيا في تطبيؽ الو 
 .الدينية السياحية الشواخص -الشواخص –: التأصيل المفتاحية الكممات
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Abstract 
The most important characteristic of urban cities is the presence of identity characterizes types 
of architecture. Most of these cities suffer from the decline and deterioration, and become 
blocks of adjacent buildings, which are copies of a particular architecture and tradition and 
simulate them. That led to disappear originality. The importance of this research on the link 
between the role of tourism attraction within the central cities for rooting there urban identity.   
Through the review of previous studies on the subject of tourist attraction,and after clarify 
landmarks kind, the research problem has identified as the "Missing of comprehensive 
knowledge about the role of religious tourist landmarks in dimensions of authenticity urban 
identity for the city" .The goal of research is reaching to the role of religious tourist landmarks 
in urban development projects to clarify  urban identity authenticity dimensions. The research 
adopted descriptive analytical method and draw the most important variables, indicators and 
vocabulary, which has been employed in the application of the study, which included analysis 
many of elected local development projects. 
Keywords:  Authenticity, Landmark, Religious Tourism landmarks. 
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 المقدمة -1
المشكمة البحثية تحددت بدور الشواخص السياحية  والفالعديد مف الدراسات مفيـو تأصيؿ اليوية العمرانية، تناولت    

التطرؽ لممدف بشكؿ عاـ والمدف السياحية بشكؿ خاص ثـ البحث  سيتـ فيفي ابعاد تأصيؿ اليوية العمرانية، الدينية 
التعرؼ الى مفيـو التأصيؿ والدراسات السابقة حوؿ توضيح الشاخص السياحي وانواعو وابرز خصائصو ليصار بعد ذلؾ 

حيث سيتـ استخالص ابرز اليوية العمرانية لممدينة في تشكيؿ ابعاد تأصيؿ الديني المفيـو ودور الشاخص السياحي 
مؤشرات تمؾ االبعاد التي تـ توظيفيا في الدراسة العممية التي شممت تحميؿ عدد مف مشاريع التطوير المحمية المنتخبة, 

 في ابعاد التأصيؿ.الديني إلختبار الفرضيات الثانوية وبياف دور الشاخص السياحي 
 المدن السياحية -2

 و جية مف المعنوية القيـ الفكرية تفاعؿ ناتج وىي اإلنسانية الحضارات انجازات أعظـ مف واحداً  المدف تمثؿ عمارة إف   
 شكؿ العمارة أف أي ، لممجتمع الفكرية القيـ عف وصادقاً  حياً  العمارة تعبيراً  شكؿ بالتالي فيكوف ، أخرى جية مف المادية
ىي مفيـو متبمور في العمارة مف خالؿ الشكؿ  العمرانية اليوية، فأف  ما وأمة وشعب مجتمع أي ىوية عف يعبر

 (p.296 ,الجادرجي) واليوية المحمية مفيـو مرتبط بالعمارة مف خالؿ كيانات مادية مرتبطة زمانيًا ومكانياً ، وخصائصو
صائص تميزىا عف المدف بأنيا: مدف عالمية ليا مزايا خاصة في التنافس عمى السياح. لوجود خ المدن السياحية تعرؼ

المدف الحضرية التي تزار لتجربة عدد وافر مف االشياء مثؿ الثقافة  :أنها كما(p.13, Susan) ذات النمط االعتيادي، 
الوطنية، الفف، الموسيقى، االدب وبالطبع اليندسة المعمارية الرائعة والتصميـ الحضري، ىذه االنشطة والصفات ىي التي 

عمى المخططيف بسبب تعدد  اً دقلتمؾ المدف. واف وجود السياحة في مدف طبيعية قائمة جعؿ االمر معخمقت الجاذبية 
الوظائؼ لتمؾ المدف، وفي اوائؿ القرف العشريف بدأت المدف بالتحوؿ لتكوف عمى بنية ذات جذب سياحي بسبب المردودات 

العالـ وتحتؿ المرتبة  واردات% مف 30احة الى السي وارداتاالقتصادية الضخمة الناتجة مف ىذا النشاط، حيث تصؿ 
السياحة هي االستراتيجية المفضمة مما يعني ان  .p.89 ,UNWTO)الرابعة بعد الوقود والمواد الكيميائية والغذائية. ) 

فأن الثقافة الحضرية  جديدة لمخططي المدن المركزية ويشكل عنصرا مركزيا من التحول االقتصادي. ونتيجة لذلكال
 .باالضافة الى كونها مدن قائمة نفسها أصبحت سمعة، وصارت المدن ذات ميزة تنافسية تجعل منها مدن سياحية

 الشواخص السياحية -3
الشاخص في المغة: ىو اسـ فاعؿ لمفعؿ شخص ، وشخص بالفتح بمعنى ارتفع شخوصا ، والشاخص في العمارة: ىي     

العناصر المميزة لممدينة تكوف عادًة عبارة عف مبنى او الجزء العموي مف المبنى كقبة او برج الكنيسة كشاخص. في كثير 
عمى المدف,عمى سبيؿ المثاؿ : القديس بولس)لندف(,القديس  مف االحياف تقدـ الشواخص الصوره التي يتـ بيا التعرؼ

(. تبرز الشواخص السياحية كونيا سياحية مف خالؿ احتوائيا P.13, Barbaraleeبطرس)روما(,ودار االوبرا)سيدني(. )
عمى خصائص مميزة تجعميا محط االنظار ومركز جذب لمسياح كأف تكوف خصائص وظيفية  او شكمية او مف خالؿ 

بخواص بارزة تجعميا عناصر مييمنة ودالة ضمف النسيج ،فيي عناصر مادية بصرية  موقعو ضمف النسيج، وبذلؾ تتفرد
  (P.107,  Moughtin .)ميمة عمى مستوى البيئة الحضرية

شخص تساعد عمى تمييز الحّي أو المكاف، وتحدد اتجاه ال داللية رموزوتستخدـ الشواخص عمى النطاؽ المحمي كونيا     
ترى مف ضمف  اً ناية مميزة، إشارة، جبؿ أو نقطة عالية،. كما يمكف أيضا أف رموز بومكاف تواجده ضمف أطار المدينة مثؿ 

  (P.78 , Lynch) األشجار التي تتفرد بخصائصيا الشكمية، و النوعية أو المكانية. النصب التذكارية او المكاف مثؿ
 أنواع الشواخص السياحية  3-1

  إلى صنفيف واسعيف وىما : طبقًا لطريقة التكويف تصنيؼ الشواخص مف الناحية الفيزياويةيمكف 
 الشواخص الطبيعية 

ف يكوف تكوينا صخريا، أو شجرة كبيرة وحيدة َأو أواضحة ومميزة ك تكوينات نشأت بسبب الطبيعة تكوف ذات صفات   
ـُ الطبيعيُة في النسيِج  .سياحي سفح تؿ يشبو شكؿ إنساني، كؿ ىذه العناصر تعمؿ كعنصر جذب أينما َتْظيُر المعال

األشجار ، مثاؿ عمى الشواخص الطبيعية وكذلؾ عمى األغمب ربطو الطبيعية الحضرِي فيي تؤدي ميمة ربط اإلنساف ببيئتو
 (1. شكؿ رقـ )(P.104,  Moughtin. )العظيمة في مركز الميداف المستدير في المدينة الجامعية في لندف
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 البنائية ) من صنع االنسان(شواخص ال 
 يمكف تصنيؼ الشواخص السياحية مف خالؿ تعريؼ الشواخص السياحية في بداية الفقرة كما في الشكؿ التالي:     

 األبنية الدينية: - أ
لممجتمع وتطغي سمتيا الروحية عمى شكميا الخارجي فتشكؿ عنصر جذب  بالروح والفكر والعقيدةىي االبنية التي ترتبط 

الذي يمثؿ عبؽ  المباني الدينيةتراثية  فضال عفسياحي لتمبية رغبات واحتياجات المجتمع الدينية مف خالؿ ىذه العناصر 
ا فنونًا حية وفاعمة، لكونيا موجودة التاريخ، فيو يحمؿ مميزات الفنوف والعمارة التي تتجسد فييا التقاليد المعمارية باعتبارى

وتمثؿ الكعبة  .جعمو عنصرًا سياحياً ل وىذه ىو السبب الثانوي في منطقة وغير موجودة في مكاف آخر أو مدينة أخرى، 
 ( ,P.6حساـالشريفة خير مثاؿ عمى الشاخص الديني. )

 النصب التذكارية - ب
الشواخص النصبية ىي عناصر تشكيمية تقـو بتجسيد رموز فكرية أو روحية أو واقعية أو ميتافيزيقية ترتبط بكينونة     

ووجود اإلنساف ومصيره ، لغرض جمبيا إلى عالـ الواقع الممموس بتراكيب مدركة حسيا وبصريا ، وأكده )شولز( الذي يرى 
سدة بتكوينات مدركة فيزياويا بالعمارة لحضارة معينة أو لييكؿ اجتماعي إف النصبية ىي التعبيرية المرئية لألفكار المج

معيف ، لتأخذ فييا طابع الرمزية وبالتالي النصبية والتي تعمؿ عمى زيادة تفاعؿ اإلنساف مع المحيط والمجتمع لمجتمع 
لمجتمع معيف وبالتالي تنعكس اليوية  ،لذلؾ ترتبط النصبية باألبعاد الجمالية لمعمارة لتمثؿ الطرز واألعراؼ والمثؿ العميا

. ( P.68 , Schulz) العمرانية مف خالؿ تمؾ الشواخص النصبية، وتقسـ النصب التذكارية وفقًا ألشكاليا الفيزيائية الى:
 (2،3،4شكؿ )

 أقواس النصر                      التماثيل                                  األبراج              
 الشواخص التأريخية - ج

ىي المعالـ أو األعماؿ النصبية التذكارية االثرية والتراثية وىي دالالت عمى ابنية مختمفة االشكاؿ والمكونات والقياسات     
دالة عمى حضارة مكاف ما في الماضي، إذا فالمعمـ  التاريخي الوطني قد يكوف عبارة عف بناية، منطقة ، موقع، منشأ ، َأو 

ؿ الحكومة ألىميِتو التاريخية. يمكف وضع بعض السمات التي تساعد عمى تحديد عنصر،  معترفا بو رسميًا مف قب
 الشواخص التاريخية وىي : 

 المواقع التي حدثت فييا أحداث تاريخية ميمة . -
 األماكف التي عاش وعمؿ فييا أشخاص ميموف أو معروفوف . -
 بعض العناصر االيكونية التي ترمز إلى األمة تاريخيا والى الحضارة. -
 العناصر التصميمية البارزة أو اليياكؿ اإلنشائية ذات القيمة التاريخية. -
 ((P.2,3,…10,  Stephan بعض األماكف التي تعكس نمطا حياتيا معينا لفترة معينة . -
 المباني األيكونية الحديثة - د
والذي غالبا ما يكوف ذا تعبيرية  ونة، ىو "جنس" مف االبنية الحالية، يستمد قوة اثارتو مف شكمو الرديكالي،كاالي -المبنى   

قوية، يتسـ بااليجاز والحيادية، ويكشؼ عمى وحدة متراصة، وكثيرا ما يكوف احادي الموف، ويعطي شكمو انطباعا ثقيال 
احيانا، وخفيفا في احياف اخرى، وحتى عابرا في بعض االحياف. واف عددا ميما مف المعمارييف المعاصريف المجديف 

، 1989ونية في المدف االوربية. ويشير تحديدا الى اف عمارة ما بعد كاالي –صياغة اشكاؿ المبانى  منكبيف االف في
عمؿ معمارييف ولدوا فضال عف انطوت عمى حضور الفت لظيور منتج جاف نوفيؿ في فرنسا، وريـ كولياس في ىولندا. 

ثؿ سفيري فييف، ونورمف فوستر، وىيرماف ىيرتزبيرغر، قبميـ واليزالوا مستمريف في رفد المشيد االوروبي بنتاجيـ المميز، م
وني" ليس مقتصرا عمى ابنية ذات طابع كواف  المبنى "االي. وىانس ىوليف، ورفائيؿ مونيو، ورينزو بيانو، والفار سيزا

وذج لاليقونة، نمأاشغالي عمومي، وانما نجدىا احيانًا حاضرة في ابنية ادارية، ومجمعات سكنية وابنية تعميمية وغيرىا. وك
ري"،) المعمار: فوستر وشركاه( في لندف، بريطانيا، والمجمع  -ذات االرتفاع العالي، المتعدد الطوابؽ، ، وبرج "سويس

 (P68,  Marcus. )(، في مدريد، اسبانيا وبرج خميفة في االماراتMVRDVالسكني ) المعمار: 
 خصائص الشواخص السياحية  3-2

عناصر البيئة الحضرية المتميزة  عف أقرانو ليكوف عنصر جذب لسياح ضمف بيئتو، قد  صفات تجعؿ الشاخص مف    
 (P22/40 , Wellington) تجتمع اكثر مف خاصية في الشاخص، ومف اىـ الخصائص لمشواخص السياحية:
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 الفكرية –الخصائص الروحية  -
وىي العالقة واالرتباط بالروح والفكر والعقيدة الف ارتباط الشاخص بالعقيدة قد طغى عمى شكمو المادي، أي أف جوىره     

اكبر وأقوى مف غالفو الخارجي ولذلؾ كاف ارتباط الناس بيا روحيا وفكريا بالدرجة األولى وليس ارتباطا ماديا، وىذا 
 مراقد والمساجد وغيرىا.  مانالحظو بالشواخص الدينية في المدينة كال

 الخصائص  الحدثية  -
وىذه الصفة تبرز نتيجة حدوث حدث معيف في نقطة معينة تؤدي إلى ذلؾ الشاخص الرتباطو بذلؾ الحدث ،مثؿ     

 النصب التذكارية  كقوس النصر في باريس ىو تخميد لمعركة اوسترليتز لذا فيو يعتبر تخميد لحدث.
 الخصائص الوظيفية -

نقاط أصبحت دالة في محيطيا بسبب ىويتيا الوظيفية ، وعمى سبيؿ المثاؿ المتاحؼ التي ىذه الصفة ب تعمؽت    
 تستعرض بداخميا قيمة فريدة يأتي الزوار لزيارتيا، مثؿ متحؼ الموفر.

 الهيمنة بالتناقض -
الطرفيف ىو الشاخص السياحي ىو صفة مادية تنبع مف االختالؼ الظاىري بيف طرفيف، حيث يكوف احد ىذيف     

 والطرؼ االخر ىو محيطو. ويكوف التناقض بالسمات التالية:
التكويف الشكمي:  وىذا يعني أف يكوف شكؿ الشاخص السياحي مخالفا وبصورة ممحوظة لمتكوينات المحيطة بيا، فأما  -

 عية نسبة لممحيط. اف يكوف الشاخص بسيطًا وىنا يكوف تكوينو خاٍؿ مف أي تفاصيؿ وبصورة غير طبي
 الموف: إف ظيور لوف مناقض لأللواف المحيطة يجعؿ مف العنصر دالة ضمف المحيط. -
الحجـ: تعتمد الكثير مف الشواخص السياحية عمى ميزة الحجـ لمبروز وبشكؿ نسبي، حيث تقع ىذه الميزة عمى  -

حدة ذات حجـ صغير مقارنة بذلؾ المحيط يكوف ذا حجـ ىائؿ بينما ىناؾ نقطة واأي إف المحيط مستوييف، صغيريف 
 والمتمثمة بالشاخص.

مواد البناء: ربما تكوف الدالة غير بارزة عف المحيط بأي نقطة مف النقاط السابقة، إال إف مواد بنائيا المخالفة لممحيط  -
الدالة بارزة بإحدى النقاط ىي التي تبرزىا وتجعؿ منيا عنصرا مييمنا، وبالتالي تكوف دالة في تمؾ المنطقة، أو قد تكوف 

 (8،7،6. شكؿ )(P37 , Wellington) السابقة ولكف أكثر بروزا مف خالؿ مادتيا البنائية.
وبهدف تقميص البحث سيصار الى اختيار االبنية الدينية باعتبارها شواخص سياحية لغرض دراسة دورها في تاصيل 

 الهوية العمرانية لممدينة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نصب النصر الواقع فً ساحة  (:9شكل )

النصر فً كندا/ فانكوفر والذي أنشئ كتخلٌد 

     لذكرى شهداء الحرب العالمٌة األولى

 www.city.vancouver.bc.caالمصدر: 

 النصر فً بارٌسقوس (:3شكل )

 ibtasim.comالمصدر: 

 

 برطانٌافً  Greken برج (:5شكل )

 www.towerofpisa.infoالمصدر: 

متمٌزا بلونه األحمر CNA plaza (:6شكل )

 فً خط أفق شٌكاغو

 www.worldofstock.comالمصدر: 

فً لندن تبٌن  Circus / Bath(: 2شكل )

 أهمٌة المعلم الطبٌعً الواقع فً مركزها

 www.bath360.co.uk :المصدر

http://www.city.vancouver.bc.ca/ctyclerk/archives/exhibits/Two_Fronts.htm
http://ibtasim.com/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3/
http://www.worldofstock.com/closeups/ANB1338.php
http://www.bath360.co.uk/movies-of-bath/the-circus-bath.htm
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 التأصيل -4

 لمفيـوحوؿ االدراسات السابقة  التطرؽ الىتعريؼ التاصيؿ لغويا ومف ثـ سيتـ    
َؿ( :التأصيل لغوياً  4-1 التأصيؿ في المُّغة ، )المعجـ: الغني( . الشَّْيِء " : َجْعُمُو َذا َأْصٍؿ ثَاِبٍت  َتْأِصيؿُ  .)مصدرَأصَّ

ؿ الشيء تأصياًل أي جعمت لو أصاًل  مشتؽ مف "األصؿ"،)أصؿ( الشيء أصاًل أي استقصى بحثو حتى ُعرؼ أصمو، وأصَّ
، ثابتًا ينبني عميو، و)أصؿ( الشيء أساسو الذي يقـو عميو وىو بمعنى أسفؿ الشيء وأساسو، وتأصيؿ الشيء إثبات أصمو

إفَّ التأصيؿ مف حيث داللتو المُّغوية يعني الوصؿ باألصؿ، ليذا فإنَّو  .( ,P41 الحمداوي) .ورجؿ أصيؿ ثابت الرأي والعقؿ
إنَّو وصؿ باألصوؿ الدينية وبالقيـ األخالقية. ويقتضي التأصيؿ أْف تتأسَّس المعارؼ عمى ُينظر إلى التأصيؿ مف حيث 

و اليادي الكتسابيا.  مبادئ الدِّيف التي تعني اإليماف بالغيب وبالوحي، بحسبانو المصدر الجامع ليذه المعارؼ، أو الموجِّ
 ( ,P295 عثماف الحاج)
 بوجود الشاخص السياحي هوية العمرانيةالدراسات التي تناولت مفهوم التأصيل لم 4-2

  (2010دراسة )صدقة سعيد 4-2-1
عرفت الدراسة مفيـو تأصيؿ اليوية العمرانية مشيرة الى أنو االستفادة مف القيـ االصيمة والرجوع الى االصؿ    

بالمكاف والخصوصية، والمنشأ،وتتضح وظيفة التأصيؿ في اتجاىيف، االوؿ: تحقيؽ االنتماء مف خالؿ منحيا االحساس 
واالتجاه الثاني: تحقيؽ التمايز لمسياؽ وتأكيد الفرؽ في النمط بيف غيره، كما بينت الدراسة ىدؼ التأصيؿ العالمي لمقيمة 
المعمارية مف خالؿ اظيار النمط  العمراني تبعا لممعايير االصيمة المتعارؼ عمييا، وتحقيؽ البعد الوظيفي لتأصيؿ اليوية 

مف خالؿ الموائمة الوظيفية التي تتحقؽ بالموائمة المناخية ) المتمثمة بالمعالجات البيئية لمواجيات ونوع مواد البناء العمرانية 
مة االجتماعية لمتقاليد )المتمثمة بتفاصيؿ الواجيات ونوع االنفتاح لمداخؿ او الخارج(، ءونمط التخطيط الحضري(، والموا

ؿ المتضمنة لمتأىيؿ الحضري والذي يتضمف الترميـ لممباني التي تحمؿ النمط واشارت الدراسة الى سياسات التأصي
العمراني المحدد لميوية، واالرتقاء وىو اخضاع المناطؽ القائمة في المدف لمقيـ العمرانية الحضارية لمتخطيط والعمارة 

 العمارة عمى مستوى المشيد الحضري في والمحددة لمطابع العمراني المميز لممنطقة، كما يمكف أدراؾ مستويات التأصيؿ
 آخر بأسموب تغير أو انقطع أو تكرر الفضائي التشكيؿ نمط أف حيث .لمفضاءات العاـ النمط التشكيمي مستوى مف خالؿ

 العقود، )كاإليواف، الرئيسية الفضاء عناصر مستوى عمى الفضائية، أو العالقات مستوى عمى كاف أف أو عبر التاريخ
 .التفصيمية المعالجات مستوى عمى أو ( الخ .. القباب،

  (1990 )انتونيادس دراسة  4-2-2
تعمؿ عمى خمؽ عمارة متأصمة زمانًا ومكانًا، مف خالؿ الرجوع الى ذلؾ  التي أصيمة االبداع  مصادر الى اشارت    

لألحداث كبعد رمزي مف ابعاد قؿ مباشر او محاكاة، كما اشارت الى مفردة التأويؿ نالمصدر واستخداـ اليات التواصؿ مف 
تأصيؿ اليوية العمرانية مف خالؿ تذكر القصص واالساطير المرتبطة بالشواخص التذكارية، ويعتبر استخداـ مواد البناء 
التقميدية لممشيد الحضري والتي تعتبر احدى سمات اليوية العمرانية لممدينة، والتي تجسد براعة القدماء في حرفيتيـ 

 مواد التقميدية.الستخداميـ ال

 برج بٌزا فً اٌطالٌا(:4شكل )

المصدر: 

www.towerofpisa.info 

نالحظ القبة فً كاتدرائٌة فلورنسا ،  (:7شكل )

اختالف القبة وتمٌزها بالحجم وبروزها عن خط 

سماء المدٌنة بطرٌقة جذابة وتضفً جمالٌة ٌمتد 

 تأثٌرها إلى كل أنحاء المدٌنة  

 www.essential-architecture.comالمصدر : 

المركز المالً لهونغ كونغ والبناٌة  (:8شكل )

 األصغر حجما تمثل مبنى المجلس التشرٌعً   

 www.icmlc.comالمصدر: 

http://www.essential-architecture.com/ITALY/FL/FL-002.htm
http://www.icmlc.com/2007/hk.htm
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 (2008الطويل ) دراسة 4-2-3

ت ضرورة ربط المراكز او نبيو دور المراكز التقميدية لممدينة في التأكيد عمى اليوية العمرانية وتأصيميا،  تناولت الدراسة     
في المدينة او الشواخص التأريخية بالمحاور الحركية لربطيا بباقي اجزاء المدينة، او جعؿ المركز ذو النمط المتميز 

الشاخص منطقة مركزية مف خالؿ التخطيط الدائري المركزي حولو لتحقيؽ التماسؾ ضمف النسيج الحضري لممدينة، 
وتأصيؿ اليوية العمرانية مف خالؿ تكويف مناطؽ مفتوحة حوؿ الشاخص تيدؼ الى تفعيؿ االنشطة والميرجانات والمتعمقة 

العمراني، ثـ انتقمت الطروحات الى الضوابط البنائية ودورىا في تنظيـ وتنسيؽ  بوجود الشاخص لتحقيؽ بعد وظيفي لمطابع
ضري وتجنب تبايف الطابع العمراني لممدينة، واوضحت تحقيؽ التوافؽ في السياؽ كألية مف أالليات التأكيد عمى حالمشيد ال

اؽ وذلؾ برفع العشوائيات واالجزاء المضافة اليوية مف خالؿ الربط التشكيمي لمطابع المعماري لممدينة ،والتجانس في السي
 .المبنى نفسو مستوىدوف تنسيؽ مع المحيط العمراني سواء كانت االضافة الغير مرغوب بيا عمى مستوى النسيج او 

 . (2012 )أماندا  دراسة  4-2-4
 العمرانية وما البيئة تطوير عمى تعمؿ وأدوات وسائؿك البناء و التنمية وضوابط العمرانية الدراسة الى اليوية تطرقت    

الى دور التفاصيؿ المعمارية وااللواف  ت اشار و ، بينية فراغات و بنائية كتؿ مف تشكيمًيا و استعماالت، مف وظيفًيا تضمنو
لمدينة ذات الطابع السياحي، واشارت الى اىمية ضوابط ا في ومواد البناء المكونة لمصورة البانورامية لممشيد الحضري

التنمية والبناء عمى تطوير البيئة العمرانية وذلؾ لضماف تشكيؿ بيئة عمرانية طبقًا لخصائص وظيفية وبصرية تعمؿ عمى 
مف خالؿ تحديد العناصر العمرانية المحمية تتحقؽ وحدة التكويف في  وان تتأصيؿ اليوية العمرانية لممدينة، كذلؾ بين

 .ابط البنائية التي تضمف تحديد نوع اليوية العمرانية واالنماط المعماريةالمشيد الحضري ويكوف النتاج ضمف تمؾ الضو 
  (2008دراسة )الجميمي   4-2-5
الجميمي في دراستو عمى السياحة االحيائية مف خالؿ سياسات إعادة التشكيؿ والحفاظ عمى العناصر التاريخية  اكد    

والتراثية مف خالؿ ربطيا بالمحفزات السياحية لممكاف وتأصيؿ ىويتو العمرانية مبينا مستويات التداخؿ الحياء المكاف مقسما 
أشار الى اىمية البعد الرمزي الذي تحممو اليوية مف كما نطقة المحيطة بتمؾ البيئة اياىا الى بيئة تقميدية وبيئة تأريخية والم

ىي الرمزية  االولخالؿ شواخصيا )رموزىا( والذي يعرفو بأنو تجسيد لروح الحضارة، وقسـ المعاني الرمزية الى اتجاىيف: 
واعيد زيارة الشواخص وطقوسيا ووجود الروحية وىي رموز )مكانية وزمانية( دينية وروحية، تؤصؿ مف خالؿ معرفة م

فضاءات الزمة لمطقوس والشعائر واظيار اىميتيا عمى مستوى النسيج المحيط بالشاخص الذي يضفي الرمزية الروحية 
المتمثؿ بالرمزية غير الروحية والتي تنبع مف خالؿ موقعيا او  الثانيلممكاف مف خالؿ المحاور الحركية والبصرية، االتجاه 

ا عمى المستوى التأريخي او المعماري، لمستوى الشاخص نفسو، اما بالنسبة لمسياؽ المحيط بالشاخص فأوضح اف اىميتي
ىنالؾ عدة انواع لتحقيؽ البعد الرمزي لميوية العمرانية مف خالؿ التقميد لمتفاصيؿ المعمارية المميزة التي يحمميا الشاخص، 

تعارة لمتفاصيؿ وقيـ مف الشاخص، واالستمياـ مف خالؿ تأمؿ االحداث والمحاكاة لطبيعة روح وتأريخ الشاخص، واالس
 والقصص  وتفاصيؿ وقيـ الشاخص.

 (. 1982 أبراهيمعبد الباقي دراسة )  4-2-6
الى مفيـو تأصيؿ الطابع العمراني ليس بكونو تقميد لمماضي او النقؿ الصريح لعمارتو وتخطيطو او تطرقت الدراسة     

بما يتناسب مع  ولكنو تأصيؿ لروحو وفمسفتو مف خالؿ تطبيؽ مقوماتو في االنشاء والتصميـ والتخطيطتبسيط عناصره، 
مفيـو تأصيؿ اليوية العمرانية مف خالؿ وجود الشاخص ذو القيمة التأريخية ووعالقتو ، كما اشار الى الحاضر والمستقبؿ

مكاف تأصيؿ ىوية المدينة العمرانية مف خالؿ الشاخص بالسياؽ المحيط ) االبنية والتشكيؿ الفراغي( واشارت اف باال
التأريخي بأتجاىيف: االوؿ ىو عزؿ الشاخص عف محيطو بتفريغ المناطؽ المحيطة لكي يظير كعنصر ايكوني اساسي في 

ت تحديد الطابع العاـ لممدينة،والثاني مف خالؿ تكامؿ السياؽ مع الشاخص والمحافظة عمى وضعو مع المباني والفراغا
ة وجود شاخص الجامع كونو يعتبر يبينت الدراسة اىمالمحيطة مف حيث المقياس االنساني والمحاور والتفاصيؿ العمرانية،  

كيانو العمراني الذي يتناسب مع كيانو الديني واالجتماعي والذي تمتؼ حولو ساحة ثقؿ في المخطط العاـ لممدينة ولمركز 
والتي تكوف ذو مقياس اقؿ مف مقياس الشاخص فبذلؾ اكد عمى تعزيز اىمية الشاخص تحاط بالمباني الخدمية او التجارية 

كونو العنصر االساسي في تحديد الطابع العمراني لممدينة االسالمية والعمود الفقري لممنطقة، واشار الى اىمية التشريعات 
 انيف البنائية التي تربط القيمة العمرانية لميويةوالقوانيف التي ركزت الدراسة عمى البعد االنشائي مف خالؿ التشريعات والقو 

بالعمارة المعاصرة مف حيث التفاصيؿ المعمارية وااللواف واالرتدادات واالرتفاعات لتحقيؽ التجانس بيف السياؽ اوالشاخص 
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دد ىوية نفسُو، اما التأصيؿ مف خالؿ النسيج الحضري فأف التشكيؿ الفراغي لمشاخص يعتبر مف اىـ الخصائص التي تح
 .المدينة، وتعتبر محاكاة المدينة لنوع التشكيؿ الفراغي لمشاخص لتحقيؽ التجانس كأحد اليات التأصيؿ

 ( 2010 المظفردراسة )  4-2-7
 Specific localاشارت الدراسة الى مفيـو تأصيؿ اليوية االصمية كونيا التأكيد عمى المالمح المحمية المميزة )    

quality والتي كاف ليا الدور المباشر في رسـ وتحديد شخصيتيا المحمية، واعتبرت النسيج الحضري المحدد ( لمعمارة
تحديد   االساسي الذي يعكس اليوية مف خالؿ العالقة بيف الكتؿ والمحاور والفضاءات، ثـ بينت اىمية الضوابط البنائية في

أصيؿ تبعا الى انماط اليوية العمرانية االصيمة والتي تقسـ الى التشكيؿ ، وبينت انماط الت فى وحدة العمرانية لخمؽ المالمح
نمطيف: النمط األوؿ اليوية العمرانية التقميدية ،النمط الثاني ىي اليوية التي تصاغ وتصمـ عف قصد وارادة، وقد ترتبط 

ز الف الرمز ىو الشئ بتوجيات سياسية او فكرية، وبينت البعد الرمزي لمتأصيؿ مف خالؿ رمزية الشاخص واعتباره كرم
 الذي ينظر اليو المجتمع عمى انو يستدعي ويمثؿ شيئًا ألحتوائو عمى قيـ تشبييية ذات قيمة او معنى لدييـ.

 

 التعريف األجرائيمف خالؿ ماجاء في الدراسات والطروحات اعاله برزت مفاىيـ متعددة لتأصيؿ اليوية العمرانية، ليكوف 
)هو ستراتيجية  اعادة بناء وتشكيل  في ضوء تصور مسبق اساسها الحفاظ عمى خصائص لتأصيؿ اليوية العمرانية: 

الهوية العمرانية سواء كانت هوية ثقافية او عامية او اقتصادية او دينية بأستخدام منهج تتكامل فيه الهوية العمرانية 
ضاءات ، ولها الياتها ووظائفها وانماطها االصيمة مع النتاج الجديد وينعكس ذلك في العالقة بين الكتل والمحاور والف

 .العديدة(
البعد و البعد الرمزي، و البعد الوظيفي، ) الى تأصيل الهوية العمرانية بوجود الشاخص السياحي أبعاد كما يمكن تصنيف 

 (1)في الجدوؿ موضح كما حيث تـ  تحديد مفرداتيا الثانوية والقيـ الممكنة ليا  ، (االنشائي
 الباحثان/األطار النظريمفردات جدول 

ابعاد تأصيل الهوية العمرانية بوجود  المفردات الثانوية القيم الممكنة
 الشاخص السياحي الديني

 تكامل وظيفي لمنسيج مع الشاخص السياحي االسناد الوظيفي لمنسيج لوظيفة الشاخص فعاليات تجارية

عد
لب
ا

 
ي

يف
ظ
لو

ا
 

 فعاليات ثقافية

 التقميدية التي من شأنها ان تدعم الهوية التقميدية والسياحةتأهيل الوظائف 
 توظيف الشاخص السياحي وظيفته االصميةتأهيل 

 استحداث وظيفة جديدة لمشاخص
 الخارجية  التفريغ واالنفتاح حول الشاخص لتعزيز وظيفته من خالل اقامة االنشطة

السياحي للشاخص وتوفير مواقف سيارات خاصة بالشاخص اق اتوجيه وسائل النقل السريع خارج النط
 خارج النطاق السياحي

 وسائل النقل
استخدام المعالجات البيئية التقليدية 

 للواجهات
 الموائمة الوظيفية  الموائمة مع الظروف المناخية

 استخدام مواد البناء المحلية العازلة

من خالل استخدام تفاصيل الواجهات 
 التقليدية المعبرة عن تقاليد المجتمع

 االجتماعية البيئةالموائمة مع 

استمرارية نمط االنفتاح للفضاءات )للداخل 
 او الخارج(

 الرمزية الروحية طقوس الزيارة زيارة الشواخص وتفاصيل
 )دينية،روحية(

ص
شاخ

لم
 

ي
مز

لر
 ا
عد

لب
ا

 

 الرمزية الالروحية الشاخص السياحيالتأكيد عمى هيمنة  موقع الشاخص ضمن المدينة  

 حجم الشاخص وارتفاعه ضمن النسيج 

 الشاخص الرمزيةاستمرارية اهمية  تأريخية

 ممحمية 

 سياسية

 ثقافية

 استعارة لمتفاصيل المعمارية المميزة بالشاخص

ص
شاخ

 بال
حيط

الم
ق 

سيا
لم

 

 محاكاة طبيعة روح وتأريخ الشاخص

 استمهام من خالل تأمل قصص واحداث وتفاصيل الرمزية لمشاخص

 اظهار اهمية الشاخص ضمن السياق من خالل المحاور الحركية والبصرية
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 التشريعات التخططية لشكل المدينة  تحديد نسبة البناء الى الفراغات الحضرية لمنسيج المحيط بالشاخص السياحي )الكثافة البنائية(

ال
 ا
عد

ب
ال

ي
ائ
ش

ن
 

 تحديد اشكال البموك البنائي وحجمه
 تحديد عرض الشوارع واشكالها تبعا لكثافة االستعمال ونوعِه.

 ومحددات قوانين البناء لتنسيق المشهد الحضري تحديد االلوان ومواد البناء لمواجهات الحضرية

 استخدام نوع محدد من اشكال تفاصيل الواجهات  )فتحات، مداخل، زخارف(
 وضع نظام الالفتات الثابتة والمتحركة بتحديد اماكنها عمى ارتفاعات مناسبة التخل بالمظهر العمرانية

 استخدام مواد البناء التقميدية اظهار الحرفية اليدوية التي تجسد البراعة في االنشاء

 حافة الشارع يدحدت
 بالشاخص )خط السماء( مستوى االرتفاع لممباني المحيطة تحديد

وضع نظام اضاءة اليتعارض مع االضاءة العامة لمشوارع وزيادة قوة االضاءة عند مساحات الشواخص 
 المفتوحة

 
 الدراسة العممية -5

 بعد التطبيؽ بعممية المباشرة لغرض المشاريع انتخاب معايير ىو التطبيؽ جانب مف ميما جانبا الفقرة ىذه ستوضح    
 الى وفقا المتغيرات قياس سيتـ ،إذ المنتخبة لممشاريع عاما وصفاً  إعطاء ثـ ومف ، بالبحث الخاصة الفرضيات تحديد

 ليا الممكنة القيـ ضمف تحديدىا تـ فقد الثانوية المتغيرات يخص فيما اما الرئيسية الثالثة لممفردات التحميؿ استمارات
 الموضحة تاالمتغير  لقياس التحميؿ في المئوية النسب قيـ وباعتماد الرئيسية المفردات متغيرات مف متغير بكؿ والخاصة

 (.1المرفؽ ) في االستبيانية االستمارة في
 فرضيات البحث 5-1
يبرز دور الشاخص السياحي الديني في البعد الوظيفي لتأصيؿ اليوية العمرانية مف خالؿ االسناد الوظيفي لمنسيج  -1

 لوظيفة الشاخص
السياحي الديني في البعد الرمزي لتأصيؿ اليوية العمرانية مف خالؿ التأكيد عمى ىيمنة ذلؾ  يبرز دور الشاخص -2

 الشاخص ضمف السياؽ الحضري
 يبرز دور الشاخص السياحي الديني في البعد االنشائي لتأصيؿ اليوية العمرانية في محددات قوانيف  -3

 السماء لممباني المحيطة بذلؾ الشاخصالبناء لتنسيؽ المشيد الحضري مف خالؿ تحديد مستوى خط 
 العينات المعتمدة  5-2

بعد اف تـ تحديد اىـ مفردات واسموب القياس، تـ انتخاب عدد مف مشاريع التطوير الحضري التي تـ المصادقة عمييا      
المدف التي / قسـ التخطيط العمراني، لمشاريع تطوير في العراؽ مف قبؿ رب العمؿ والمتمثؿ بوزارة البمديات واالشغاؿ العامة

بسبب اىمية السياحة الدينية في العراؽ والتي تدر بأغمبية الواردات االقتصادية  فييا، شاخص سياحي ديني تتميز بوجود
ورة اكثر ولوجود مخططات تطويرية قامت بيا شركات اجنبية ومحمية لتطوير تمؾ المدف ذات الطابع الديني بص ،السياحية

 .مف الشواخص االخرى وباالخص المناطؽ المحيطة بالشاخص
 طريقة القياس 5-3
الوصفي التحميمي المستند عمى تحميؿ نصوص الشرح التفصيمية والرسومات والمخططات  المنيجأعتمد البحث      

التوضيحية لعدد مف المشاريع التطويرية المحمية لممدف الحاوية عمى شواخص دينية، وتتضمف عممية التحميؿ عدة مراحؿ 
واعادة تحميؿ كؿ  -واالشغاؿ العامة وزارة البمديات-تتمثؿ بػ )وصؼ عاـ لممشروع اعتمادًا عمى المصدر المأخوذة منو

مشروع عمى وفؽ المفردات المحددة لمقياس اعتمادًا عمى الوصؼ والمخططات واالشكاؿ التوضيحية مف مشاريع التطوير، 
 (في االستمارة االستبيانية المرفقة  ومف ثـ قياس قيـ التحقؽ لكؿ مف المؤشرات التفصيمية

 وصف المشاريع المنتخبة لمتطبيق 5-4
 . (2010)مكتب ديوان لمعمارة  أمانة بغدادمشروع تطوير المنطقة المحيطة بالحضرة الكاظمية الشريفة/  5-4-1

 المناسبات خالؿ الشريؼ الكاظميف مرقد لزائري الكبيرة االعداد متطمبات تمبية ىو المقترحة المتكاممة الخطة محور فإ     
 تتطمب. فييا الحضرية المناطؽ تأىيؿ اعادة مع بالمرقد، المحيطة لممنطقة التاريخي الحضري النسيج عمى الحفاظ و الدينيو
 متعاقبو حمقات ثالث بالساحو تحيط. بو المحيطة المفتوحة والمناطؽ المرقد حوؿ الرئيسة المشاة ساحة توسعة الخطة
 الى ابتعدنا كمما ارتفاعاتيا تتدرج خارجيا حمقتيف فضال عف التأريخية، والمناطؽ الحفاظ منطقة مف “جزءا تشمؿ ،االولى
 .  الخارج

 منو اجزاء ازالة تمت الذي الحضري، التاريخي النسيج مف تبقى ما مف وتتكوف ،(أ) التأريخية المنطقة وتضـالحمقة االولى 
 التراثية المباني بيف الميدمو أو الخالية المساحات اعمار اعادة اف. الشريؼ المرقد حوؿ المفتوحة المساحات توافر أجؿ مف

 .. ةالكاظمي في القديمة التقميدية لالحياء" نموذجا معيا ويشكؿ التراثيو المباني مع متوافؽ بنمط سيتـ القائمو
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 الكاظميو مدينة مركز عف أبعد منطقة وتحتؿ( ج) المتوسطة السكنية المنطقة و( ب) السكنية المنطقة وتضـالحمقة الثانية 
 مرور حركة تتخمميا  البسيطو والصناعية الحرفية األنشطة مف عدد مع محدود، معماري بتجانس  وتتميز التاريخي
 ألغراض وتحديثيا المنطقة تطوير سيتـ الدراسو، ىذه في المعتمدة التطوير لخطة وفقا.  لمسيارات مواقؼ مع المركبات

 .اإلستعماؿ متعددة مباني و سكنية
 الرئيسة الطرؽ بمحاذاة الحديثة الفنادؽ وابنية السكنية المباني مف مجموعة مف وتتكوف( د) المنطقة تضـالحمقة الثالثة 

 الديني بالمركز المحيطة الثالث االطواؽ تخترؽ رئيسية محاور ثالثة .حوليا" طوقا لتشكؿ لمكاظمية التاريخي المركز حوؿ
 .بغداد مدينة اجزاء بقية مع حوليا وما الكاظمية وتربط لمكاظميو

     انالباحث :المصدر /الخاصة بالتحميل لتوضيح متغيرات دور الشاخص السياحي في أبعاد تأصيل لمهوية العمرانيةاالستمارة  :(2جدوؿ)
 

ي
يف

ظ
لو

 ا
عد

لب
ا

 

تكامؿ وظيفي لمنسيج 
 مع الشاخص السياحي

حقؽ المشروع إعادة تأىيؿ الوظائؼ التقميدية التي مف شأنيا اف تدعـ اليوية 
تأىيؿ المباني التاريخية المميزه مف الدور والخانات التقميدية والسياحية مف خالؿ 

و تحقيؽ االسناد الوظيفي لمنسيج مع الشاخص السياحي مف خالؿ وصيانتيا 
 . ية و الثقافية والتجاريةلفعاليات الدينيو واالجتماعا إعادة استخداـ

توظيؼ الشاخص 
 السياحي

 خالؿ مف وظيفتو لتعزيز الشاخص حوؿ واالنفتاح التفريغتـ تحقيقيا مف خالؿ 
عادة وظيفة الشاخص االصمية, كونو مرقدا يأتيو الزوار إلقامو  اقامة األنشطة, وا 

 الزيارة. 
 

 وسائؿ النقؿ
 .بالحافالت النفؿ خدمات تحسيف مستمزمات توافرو  .الرئيسةالحافالت  محطة وتصميـ تنظيـ ةإعاد -
 .لممشاة المخصصة المنطقة ضمف لمنقؿ لمبيئة صديقة كيربائية عربات استخداـ -
 .الكاظمية منطقة والمشاة ضمف لمسيارات منفصمة ومماشي طرؽ توافر -

 الموائمة الوظيفية

حقؽ المشروع موائمة مع ظروؼ مناخية مف خالؿ استخداـ معالجات بيئية تقميدية 
تفاصيؿ الواجيات التقميدية المعبرة عف تقاليد لمواجيات، وموائمة مف خالؿ استخداـ 

نمط االنفتاح لمفضاءات, وذلؾ وذلؾ باستخداـ الشناشيؿ واستمرارية  المجتمع
  باستخداـ نمط الفناء الوسطي التقميدي.

ي
مز

لر
 ا
عد

لب
ا

 

 لمشاخص

فرض الشاخص رمزية روحية تمثمت في قدسية الشاخص السياحي وطقوس زيارة 
الشاخص، ورمزية ال روحية تمثمت في التأكيد عمى ىيمنة الشاخص السياحي مف 

 الشاخص حجـالمركزي والتي تطورت المدينو حولو و  الشاخص موقعخالؿ 
 تاريخية و الثقافية. ال الشاخص اىمية استمراريةوالتأكيد عمى  النسيج ضمف وارتفاعو

 

لمسياؽ المحيط 
 بالشاخص

عمى السياؽ المحيط  المميزة المعمارية لمتفاصيؿ استعارةيفرض الشاخص السياحي 
بو، محاكاة طبيعة روح وتأريخ الشاخص مف خالؿ استعارة التفاصيؿ المعمارية 
ونوع االقواس العباسية المستخدمة في الشاخص الستخداميا في مباني المدينة و 

 مف السياؽ ضمف الشاخص اىمية اظيارالمستقاة مف نفس لوف الشاخص،  األلواف
 واحداث قصص تأمؿ خالؿ مف استمياـ , ووالبصرية الحركية المحاور خالؿ

 . لمشاخص الرمزية وتفاصيؿ
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ي
ائ
ش

الن
 ا
عد

لب
ا

 

 ةالتشريعات التخطيطي
 لشكؿ المدينة

يفرض المرقد الشريؼ ىيمنتو عمى تحديد التشريعات لمستوى التخطيطي لممدينة مف حيث  -
و تحديد نسبة البناء الى الفراغات الحضرية لمنسيج المحيط  واشكاليا الشوارع عرض تحديد

 بالمرقد الشريؼ. 
 تحديد عرض الشارع واشكاليا تبعا لكثافة االستخداـ -
  تحديد اشكاؿ البموؾ البنائي وحجمو وتحديد نسبة البناء الى الفراغات الحضرية. -
 
 

محددات قوانيف البناء 
لتنسيؽ المشيد 

 الحضري

 (زخارؼ مداخؿ، فتحات،) الواجيات تفاصيؿ اشكاؿ مف محدد نوع استخداـمف خالؿ 
 تحديدلتأكيد تأصيؿ الشاخص السياحي.  الحضرية لمواجيات البناء ومواد وتحديد االلواف

. (السماء خط) بالشاخص المحيطة لممباني االرتفاع مستوى
و وضع محددات بنائية لتحقيؽ االنسجاـ في المدينة مع 
الشاخص السياحي مف خالؿ تحديد تفاصيؿ الواجيات 

المستقاة مف الشاخص السياحي ونفس التدرج الموني ومواد 
 البناء التقميدية وحدود حافة الشارع مف خالؿ قوانيف االرتداد. 

 

وزارة البمديات )مكتب ديوان لمعمارة /)مشروع التجديد الحضري لمركز مدينة كربالء المقدسة )المدينة القديمة 5-4-3
2009). 

االضرحة ىو وجود الصحف المفتوح، وبذلؾ فأف مف الضروري أعادة ىذا المفيـو  ةأف مف اىـ مميزات عمار      
ولذا فقد تـ اقتراح توسعة لمحرميف الشريفيف مف خالؿ استحداث لمضريحيف الشريفيف خصوصا بعد أعماؿ التسقيؼ مؤخرا، 

صحوف جديدة مف ثالث جيات وىي الجنوب والغرب والشماؿ بالنسبة لضريح االماـ الحسيف )ع(، ومف جية الجنوف 
 .والشرؽ والشماؿ بالنسبة لضريح االماـ العباس )ع(، وذلؾ لتحقيؽ انسيابية وسيولة في الحركة

 متغيرات دور الشاخص السياحي في  لمنحميل لتوضيح االستمارة الخاصة ( :3)جدول 

 انالباحث: رالمصد /تأصيل لمهوية العمرانية لمركز مدينة كربالء المقدسةأبعاد 
  

ي
يف

ظ
لو

 ا
عد

لب
ا

 

تكامؿ وظيفي 
لمنسيج مع 
الشاخص 
 السياحي

  

حقؽ المشروع إعادة تأىيؿ الوظائؼ التقميدية والتي تقع ضمف منطقة 
الحفاظ االصمية المحصورة بيف المرقديف الشريفيف التي مف شأنيا اف 

تأىيؿ المباني التاريخية تدعـ اليوية التقميدية والسياحية مف خالؿ 
و وتحقيؽ التكامؿ الوظيفي المميزه مف الدور والخانات وصيانتيا 

 االستعماالت الحالية والمستحدثة ضمف النسيج الخاص بالمدينةبيف 

توظيؼ 
الشاخص 
 السياحي

بيف المنطقة المحصورة بيف  واالنفتاح التفريغتـ تحقيقيا مف خالؿ  
عادة وظيفة  المرقديف الشريفيف والمناطؽ المستحدثة بينيما, وا 

الشاخص االصمية, كونيا مراقد خاصة يأتييا الزوار لغرض الزيارة 
 والتأمؿ الروحي 

 

 وسائؿ النقؿ

 مستمزمات توافرو  .الحافالت الرئيسة محطة تـ أقتراح مجموعة مف - 
 .بالحافالت ؿنقال خدمات تحسيف

 المنطقة ضمف لمنقؿ لمبيئة صديقة كيربائية عربات استخداـ -
 .لممشاة المخصصة

 والمشاة  لمسيارات منفصمة ومماشي طرؽ توافر -

الموائمة 
 الوظيفية

حقؽ المشروع موائمة مع ظروؼ مناخية مف خالؿ استخداـ  
معالجات بيئية تقميدية لمواجيات، وموائمة مف خالؿ استخداـ 

وذلؾ  تفاصيؿ الواجيات التقميدية المعبرة عف تقاليد المجتمع
, لمداخؿ نمط االنفتاح لمفضاءاتباستخداـ الشناشيؿ واستمرارية 

  وذلؾ باستخداـ نمط الفناء الوسطي التقميدي.
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لر
 ا
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ا

 

 لمشاخص

فرض الشاخص رمزية روحية تمثمت في قدسية الشاخص السياحي  
وطقوس زيارة الشاخص، ورمزية ال روحية تمثمت في التأكيد عمى 

المركزي والتي  الشاخص موقعىيمنة الشاخص السياحي مف خالؿ 
 النسيج ضمف وارتفاعو الشاخص حجـتطورت المدينو حولو و 

 اريخية و الثقافية. تال الشاخص اىمية استمراريةوالتأكيد عمى 

لمسياؽ 
المحيط 
 بالشاخص

 

عمى  المميزة المعمارية لمتفاصيؿ استعارةيفرض الشاخص السياحي  
السياؽ المحيط بو، محاكاة طبيعة روح وتأريخ الشاخص مف خالؿ 
استعارة التفاصيؿ المعمارية ونوع االقواس العباسية المستخدمة في 

المستقاة مف نفس  األلوافالشاخص الستخداميا في مباني المدينة و 
 خالؿ مف السياؽ ضمف الشاخص اىمية اظيارلوف الشاخص، 

 تأمؿ خالؿ مفاالشكاؿ  استمياـ , ويةوالبصر  الحركية المحاور
 . لمشاخص الرمزية وتفاصيؿ واحداث قصص

 

التشريعات 
 ةالتخطيطي

 لشكؿ المدينة

يفرض المرقد الشريؼ ىيمنتو عمى تحديد التشريعات لمستوى التخطيطي  
و تحديد نسبة البناء  واشكاليا الشوارع عرض تحديدلممدينة مف حيث 

الى الفراغات الحضرية لمنسيج المحيط بالمرقد الشريؼ. تحديد عرض 
الشارع واشكاليا تبعا لكثافة 

تحديد اشكاؿ  االستخداـ
البموؾ البنائي وحجمو وتحديد 

نسبة البناء الى الفراغات 
 الحضرية.

 

محددات 
قوانيف البناء 
لتنسيؽ 
المشيد 
 الحضري

 فتحات،) الواجيات تفاصيؿ اشكاؿ مف محدد نوع استخداـمف خالؿ  
 الحضرية لمواجيات البناء ومواد وتحديد االلواف (زخارؼ مداخؿ،

 لممباني االرتفاع مستوى تحديدلتأكيد تأصيؿ الشاخص السياحي. 
. و وضع محددات بنائية لتحقيؽ (السماء خط) بالشاخص المحيطة

االنسجاـ في المدينة مع الشاخص السياحي 
مف خالؿ تحديد تفاصيؿ الواجيات المستقاة 
مف الشاخص السياحي ونفس التدرج الموني 
ومواد البناء التقميدية وحدود حافة الشارع مف 

 خالؿ قوانيف االرتداد. 
 

 
/ وزارة البمديات )مكتب ديوان لمعمارة النجف االشرف ) المدينة القديمة (مشروع التجديد الحضري لمركز مدينة  5-4-5

2008)  

تضمف مشروع التجديد الحضري لمركز مدينة النجؼ االشرؼ )المدينة القديمة( ، المنفذ مف قبؿ شركة ديواف ) اب     
السالـ( وذلؾ بيدؼ احياء وتاىيؿ النسيج ( إعادة احياء النسيج الحضري لممنطقة المحيطة بمرقد االماـ عمي )عميو 2012

الحضري لممدينة القديمة وتعزيز اليوية الدينية والتاريخية والثقافية بالفضال عف تطوير وتوسيع المنطقة المحيطة بالمرقد 
الشريؼ بما يتناسب مع أىمية ومحورية ومركزية دور المرقد الشريؼ ضمف المدينة ، مع الحفاظ وتأىيؿ المباني ذات 

 القيمة الدينية أو التراثية أو المعمارية ضمف المنطقة .
تتالؼ مناطؽ التطوير مف نسيج يضـ عدد مف المباني التاريخية والدينية المميزة ضمف منطقة الحفاظ والتي تعود      

والذي يعد النواة لفترات زمنية مختمفة وقديمة ومجموعو مف المباني الحديثة بالفضال عف مرقد االماـ عمي )عميو السالـ( 
  المركزية لمنطقة التطوير والحفاظ والذي ينصب التطوير الحياء واثراء النسيج الحضري الذي  يحتضف المرقد الشريؼ .
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 انالباحث: المصدر /متغيرات  دور الشاخص السياحي في أبعاد تأصيل لمهوية العمرانية لمركز مدينة النجف االشرف لمتحميل لتوضيحاالستمارة الخاصة  ( :4)جدول

ي
يف

ظ
لو

 ا
عد

لب
ا

 

تكامؿ وظيفي لمنسيج مع 
 الشاخص السياحي

مف خالؿ اعادة التاىيؿ الوظيفي لموظائؼ التقميدية التي مف شأنيا 
فقد تحقؽ بذلؾ التكامؿ اف تعمؿ عمى االسناد الوظيفي لمشاخص 

الوظيفي لمنسيج مع الشاخص مف خالؿ تأىيؿ المباني التاريخية مف 
  المدارس الدينية والحوزوية والمكتبات والمباني السكنية وصيانتيا.

توظيؼ الشاخص 
 السياحي

فيتحقؽ بذلؾ التفريغ واالنفتاح تـ تحقيقيا مف خالؿ التفريغ )تفريغ المناطؽ المحيطة بالشاخص( وتوجيو النسيج حوؿ الشاخص 
 لغرض تعزيز وظيفة الشاخص الدينية كوف الزوار تقصده مف كؿ مكاف لغرض الزيارة واحياء المناسبات الدينية.

 استخداـ طرؽ منفصمة لمسيارات والمشاة - وسائؿ النقؿ
 استخداـ وسائؿ نقؿ حديثة وصديقة لمبيئة -
 تطوير مناطؽ انتظار الحافالت وتوزيعيا في عدة مناطؽ  -

تـ تحقيقيا مف خالؿ استخداـ المعالجات البيئية التقميدية  الموائمة الوظيفية 
لمواجيات والتي تتمثؿ باستخداـ الشناشيؿ وكذلؾ استخداـ نمط 

 االنفتاح نحو الداخؿ باستخداـ الفناء الوسطي التقميدي.
 
 

ي
مز

لر
 ا
عد

لب
ا

 

 لمشاخص السياحي
 

تمثمت الروحية في  مادية فرض الشاخص رمزية روحية واخرى 
فقد  المادية قدسيتو وطقوس الزيارة واحياء المناسبات الدينية ،اما 

تمثمت في الموقع المركزي المييمف في المدينة والذي سبب توسع 
المدينة حوؿ الشاخص وكذلؾ حجـ الشاخص وارتفاعو واستمرار 

 اىمية الشاخص الثقافية والتاريخية.

لمسياؽ المحيط 
 بالشاخص

يفرض الشاخص التفاصيؿ المعمارية المميزة عمى النسيج المحيط 
الشاخص وروح الشاخص لخمؽ التكامؿ بو وذلؾ لمحاكاة تأريخ 

واالنسجاـ بيف الشاخص والنسيج المحيط بو وىذه االستعارة تكوف 
عف طريؽ االقواس ومواد االنياء والموف واظيار اىمية الشاخص 
مف خالؿ المحاور الحركية والبصرية واستمياـ مف خالؿ تأمؿ 

 قصص واحداث .
ي

ائ
ش

الن
 ا
عد

لب
ا

 

التشريعات التخططية 
 لشكؿ المدينة 

يفرض الشاخص ىيمنتو عمى تحديد التشريعات التخطيطية لممدينة مف حيث عرض الشوارع واشكاليا وتحديد نسبة البناء الى 
 رية.الفراغات الحضرية لمنسيج المحيط بالمرقد الشريؼ وكذلؾ تحديد اشكاؿ البموؾ البنائي وحجمو ونسبة البناء الى الفراغات الحض

محددات وقوانيف البناء 
 لتنسيؽ المشيد الحضري

وذلؾ مف خالؿ استخداـ نوع محدد مف التفاصيؿ المعمارية في 
الواجيات )اقواس ، زخارؼ ، فتحات( وكذلؾ تحديد االلواف 
ومواد البناء وتحديد االرتفاعات لممباني المحيطة بالشاخص 

وضع محددات لمتأكيد عمى ىيمنة الشاخص في المدينة وكذلؾ 
بنائية لتحقيؽ االنسجاـ في المدينة مع الشاخص مف خالؿ تحديد 

 االلواف والمواد التقميدية والتفاصيؿ لمواجيات وغيرىا.

  
 مناقشة النتائج وتحميمها -6
 تأصيل الهوية العمرانية بوجود الشاخص السياحي من خالل البعد الوظيفي لمتأصيل ابعادتحميل نتائج قياس  6-1
أظيرت النتائج الخاصة بالتحميؿ إف أعمى نسبة تـ تحقيقيا في المشاريع المنتخبة ىي مف خالؿ الفعاليات الوظيفية    

( وقد حققت نسبة Y1-2( والفعاليات الثقافية )Y1-1الساندة لمنسيج مع الشاخص السياحي وىي الفعاليات التجارية )
الديني دوره في التكامؿ الوظيفي مف خالؿ االسناد بفعاليات لكؿ منيما وبذلؾ فقد فرض الشاخص السياحي ( 13.2%)

وىي نفس النسبة ( (%13.2تجارية وثقافية مكممة لوظيفتو الدينية التي تعززت مف خالؿ اتباع الية التفريغ واالنفتاح وبنسبة 
فقد اما بالنسبة لفقرة الموائمة الوظيفية . مف خالؿ توجيييا خارج النطاؽ السياحي (Y1-7التي حققتيا أيضا وسائؿ النقؿ )
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كاف دور الشاخص واضحا في الموائمة مع البيئة االجتماعية مف خالؿ اسنمرارية نمط االنفتاح لمداخؿ واستخداـ التفاصيؿ 
جيات ثـ ( وتمييا باالىمية استخداـ المعالجات البيئية التقميدية في الوا%10.4التقميدية في الواجيات بروح جديدة بنسبة )

 (9) (. وكما موضح في الشكؿY1-9( وىي تمثؿ استخداـ مواد البناء المحمية العازلة )%5.3كانت اقؿ نسبة ىي )
 تأصيل الهوية العمرانية بوجود الشاخص السياحي من خالل البعد الرمزي لمتأصيل ابعادتحميل نتائج قياس  6-2

حيث برز دور البعد الرمزي لمشاخص السياحي تاكيده ,Y2بينت النتائج الخاصة بتحميؿ قيـ البعد الرمزي لمتأصيؿ      
-Y2)و( Y2-2) لمرمز( %13.9نسبة سجمت ىي )عمى الرمزية المادية مف خالؿ موقعو ضمف النسيج وحجمو وارتفاعو وب

استمرارية ( المتمثمة بY2-4اؽ الحضري, بينما سجمت قيمة )وذلؾ تأكيدا عمى ىيمنة الشاخص ضمف السي عمى التوالي  (3
فيما لـ تسجؿ ( %8.3كما برزت الرمزية الثقافية وبنسبة )( %11.1نسبة وكاف مقدارىا )التاريخية الرمزية اىمية الشاخص 

 .( في كؿ المشاريع المنتخبة Y2-6إي نسبة تذكر لمرمزية السياسية )
كاف ميما في كونو مصدر لالستعارة وخصوصا استعارة البعد الرمزي لمسياؽ فقد تاصيؿ اما بالنسبة لدور الشاخص في 

التفاصيؿ المعمارية المميزة لمشاخص ودوره في تحديد المحاور الحركية والبصرية لمسياؽ المحيط بالشاخص وبنسبة 
يع المنتخبة وكذلؾ استمياـ ( لكؿ منيما ، كما برز دور الشاخص في محاكاة روح وتاريخ الشاخص في المشار 11.1%)

 (.10وكما موضح في الشكؿ )( لكؿ منيما %8.3الشكؿ مف خالؿ االحداث والتفاصيؿ الرمزية لمشاخص وبنسبة )
 :Y3 اإلنشائي لمتأصيلتأصيل الهوية العمرانية بوجود الشاخص السياحي من خالل البعد  ابعادتحميل نتائج قياس  6-3

النتائج المتعمقة بالبعد االنشائي لمتاصيؿ تحددت بدور الشاخص السياحي الديني في تحديد التشريعات  أظيرت     
السياحي )الكثافة  التخطيطية لممدينة مف خالؿ اوال :تحديد نسب البناء الى الفراغات الحضرية لمنسيج المحيط بالشاخص 

تبعا لكثافة االستعماؿ ونوعو ثـ ثالثا : تحديد اشكاؿ البموؾ البنائي وثانيا :تحديد عرض الشوارع واشكاليا ( Y3-1البنائية( )
( عمى التوالي ، اما بالنسبة لدور الشاخص في محددات قوانيف البناء فقد %7.1( ،)%10.6( ،)%17.9وحجمو وبنسب )

اشكاؿ تفاصيؿ الواجيات ( وفي استخداـ نوع محدد مف Y3-4تحديد األلواف ومواد البناء لمواجيات الحضرية )برز دوره في 
( وكانت Y3-9( وفي  تحديد مستوى االرتفاع لممباني المحيطة بالشاخص )خط السماء( )Y3-5)فتحات، مداخؿ، زخارؼ( )

( في كؿ %3.6حافة الشارع اقؿ نسبة وكاف مقدارىا ) بتحديد( المتمثمة Y3-8(, بينما سجمت قيمة )%17.9نسبة كؿ منيـ )
 (.11موضح في الشكؿ ) المشاريع المنتخبة وكما

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Y1لبعد الوظيفي للتأصيل في ا(: يوضح النسب المئوية للقيم 9الشكل )

 Y3لبعد االنشائي للتأصيل في ا(: يوضح النسب المئوية للقيم 11الشكل )

 Y2لبعد الرمزي للتأصيل في ا(: النسب المئوية للقيم 10الشكل )
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 االستنتاجات -7
تتكامؿ وظائؼ النسيج الحضري مع الشاخص مف خالؿ االسناد الوظيفي لمنسيج لذلؾ الشاخص السياحي الديني عف   -

تكميمية لو وذلؾ يحقؽ بعدًا وظيفيًا لتأصيؿ طريؽ فعاليات تجارية تخدـ الوظيفة السياحية لمشاخص او فعاليات ثقافية 
 اليوية عف طريؽ ذلؾ الشاخص.

في الحد مف وسائؿ كبيرا يتبايف دور الشاخص السياحي الديني في البعد الوظيفي لتأصيؿ اليوية العمرانية ليكوف دوره  -
، ليكوف بالدرجة الثانية  المحيط بو يأتي تكاممو الوظيفي مع النسيجمف ثـ ،  النقؿ بصورة مؤثرة جدًا عمى وظائؼ النسيج

 و بوظائفو االصمية.عيفًا في تحديد وظائؼ جديدة ألحتفاظدوره ض
اف الحفاظ عمى منع دخوؿ المركبات الى داخؿ منطقة الشاخص السياحي الديني والمنطقة المتاخمة لو، وتحديد وسائؿ  -

مية كبيرة لمنع الضرر باالرضيات وازعاج المتمقي نقؿ مالئمة في داخؿ المنطقة الحاوية عمى الشاخص السياحي اى
 بالمركبات مما يؤثر في مدى ادراكو لنمط وىوية المنطقة بصورة سميمة.

يبرز دور الشاخص في البعد الوظيفي مف خالؿ الموائمة مع البيئة االجتماعية مف خالؿ استمرارية نمط االنفتاح لمداخؿ  -
وتمييا باالىمية الموائمة مع الظروؼ المناخية مف خالؿ استخداـ واستخداـ التفاصيؿ التقميدية في الواجيات بروح جديدة 

 .جيات المعالجات البيئية التقميدية في الوا
التأكيد عمى اىمية الشاخص السياحي الديني لتحقيؽ خالؿ اف تحقيؽ البعد الرمزي لتأصيؿ اليوية العمرانية يأتي مف  -

 الرمزية لو عف طريؽ موقعو ضمف المدينة، وحجمو وارتفاعو ضمف النسيج.
خالؿ استعارة تفاصيؿ معمارية مميزة يظير البعد الرمزي لتأصيؿ اليوية العمرانية في السياؽ المحيط بالشاخص مف   -

موجودة في الشاخص ومف خالؿ اظيار اىمية الشاخص ضمف السياؽ بالتركيز عمى المحاور الحركية والبصرية في 
 السياؽ الحضري.

يتبايف دور الشاخص السياحي الديني في تحقيؽ البعد االنشائي لمتأصيؿ مف خالؿ التشريعات التخطيطية لشكؿ المدينة  -
 ورة رئيسية ثـ تميو محددات وقوانيف البناء لتنسيؽ المشيد الحضري.بص
تحديد في البعد االنشائي لتاصيؿ اليوية العمرانية لممدينة وضمف مفردة يساىـ الشاخص السياحي الديني بفعالية كبيرة  -

سيج المحيط بالشاخص نسب البناء الى الفراغات الحضرية لمنالتشريعات التخطيطية لشكؿ المدينة مف خالؿ تحديد 
 .تحديد عرض الشوارع واشكاليا تبعا لكثافة االستعماؿ ونوعو ثـ تحديد اشكاؿ البموؾ البنائي وحجمو و  السياحي

تحديد األلواف ومواد البناء لمواجيات الحضرية  يتضح دور الشاخص في تحديد محددات قوانيف البناء مف خالؿ  دوره في  -
وفي  تحديد مستوى االرتفاع لممباني ، شكاؿ تفاصيؿ الواجيات )فتحات، مداخؿ، زخارؼ( وفي استخداـ نوع محدد مف ا

 ، لتحقيؽ البعد الرمزي لتأصيؿ اليوية العمرانية لممدينة.المحيطة بالشاخص )خط السماء( 
او في تحديد  ينعدـ او يقؿ وجود دور لمشاخص السياحي الديني في تحديد مقدار االرتدادات لممباني لحافات الشوارع -

 نظاـ وضع الفتات ارشادية)ثابتة او متحركة( لمسياح وارتفاعاتيا بحيث التضر بالمظير العمراني.
والتػػي تػػنص عمػػى: )يبػػرز دور الشػػاخص السػػياحي الػػديني فػػي البعػػد الػػوظيفي لتأصػػيؿ اليويػػة  االولػػىتحققػػت  الفرضػػية  -

 خص(.العمرانية مف خالؿ االسناد الوظيفي لمنسيج لوظيفة الشا
: )يبػػرز دور الشػػاخص السػػياحي الػػديني فػػي البعػػد الرمػػزي لتأصػػيؿ اليويػػة العمرانيػػة مػػف خػػالؿ الثانيػػةتحققػػت الفرضػػية   -

 التأكيد عمى ىيمنة ذلؾ الشاخص ضمف السياؽ الحضري(.
رانيػػػة فػػػي حيػػػث بػػػرز دور الشػػػاخص السػػػياحي الػػػديني فػػػي البعػػػد االنشػػػائي لتأصػػػيؿ اليويػػػة العم الثالثػػػةلػػػـ تتحقػػػؽ الفرضػػػية -

التشريعات التخطيطية لشكؿ المدينة اكثر مف محددات قػوانيف البنػاء لتنسػيؽ المشػيد الحضػري مػف خػالؿ تحديػد نسػبة البنػاء 
 الى الفراغات الحضرية لمنسيج المحيط بالشاخص السياحي الديني. 
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 الباحثان المصدر: الهوية العمرانية بوجود الشاخص السياحي/أبعاد تأصيل قياس القيم الممكنة لمفردة  طريقة :(1مرفق)
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 القيم الممكنة المفردات الثانوية
 

يوجد دور لمشاخص  رمز القيمة الممكنة
 (1السياحي )

اليوجد دور لمشاخص 
 (0السياحي )

 (Y1لمتأصيل )البعد الوظيفي 

 
 تكامؿ وظيفي لمنسيج مع الشاخص السياحي 

االسناد الوظيفي لمنسيج مع الشاخص 
 السياحي

   Y1-1 فعاليات تجارية

   Y1-2 فعاليات ثقافية
   Y1-3 تأىيؿ الوظائؼ التقميدية التي مف شأنيا اف تدعـ اليوية التقميدية والسياحة

   Y1-4 تأىيؿ وظيفتو االصمية  توظيؼ الشاخص السياحي
  

 استحداث وظيفة جديدة لمشاخص
Y1-5   

   Y1-6 التفريغ واالنفتاح حوؿ الشاخص لتعزيز وظيفتو مف خالؿ اقامة االنشطة
توجيو وسائؿ النقؿ السريع خارج النطاؽ السياحي لمشاخص وتوافر مواقؼ   وسائؿ النقؿ

 السياحيسيارات خاصة بالشاخص خارج النطاؽ 

Y1-7f   

استخداـ المعالجات البيئية  الموائمة مع الظروؼ المناخية الموائمة الوظيفية
 التقميدية لمواجيات

Y1-8   

استخداـ مواد البناء المحمية 
 العازلة

Y1-9   

مف خالؿ استخداـ تفاصيؿ  الموائمة مع البيئة االجتماعية
الواجيات التقميدية المعبرة 

 المجتمععف تقاليد 

Y1-10   

استمرارية نمط االنفتاح 
لمفضاءات )لمداخؿ او 

 الخارج(

Y1-11   

 المجموع
    (Y2البعد الرمزي لمتأصيل )

 لمشاخص السياحي
 
 
 
 
 
 
 
 

 زيارة الشواخص وتفاصيؿ الرمزية الروحية )الدينية، الروحية(
 طقوس الزيارة 

Y2-1   

ىيمنة التأكيد عمى  الرمزية الالروحية
 الشاخص السياحي

   Y2-2 موقع الشاخص ضمف المدينة  

حجـ الشاخص وارتفاعو ضمف 
 النسيج 

Y2-3   

استمرارية اىمية 
 الشاخص الرمزية

   Y2-4 تأريخية

   Y2-5 ممحمية 

   Y2-6 سياسية

   Y2-7 ثقافية

 لمسياؽ المحيط بالشاخص السياحي
 

   Y2-8 المعمارية المميزة بالشاخصاستعارة لمتفاصيؿ 
   Y2-9 محاكاة طبيعة روح وتأريخ الشاخص

   Y2-10 استمياـ مف خالؿ تأمؿ قصص واحداث وتفاصيؿ الرمزية لمشاخص
   Y2-11 اظيار اىمية الشاخص ضمف السياؽ مف خالؿ المحاور الحركية والبصرية

  المجموع
    (Y3البعد األنشائي لتأصيل )

تحديد نسبة البناء الى الفراغات الحضرية لمنسيج المحيط بالشاخص السياحي  التشريعات التخطيطية لشكؿ المدينة
 )الكثافة البنائية(

Y3-1   

   Y3-2 تحديد اشكاؿ البموؾ البنائي وحجمو
   Y3-3 تحديد عرض الشوارع واشكاليا تبعا لكثافة االستعماؿ ونوعوِ 

   Y3-4 تحديد االلواف ومواد البناء لمواجيات الحضرية البناء لتنسيؽ المشيد الحضريمحددات قوانيف 
   Y3-5 استخداـ نوع محدد مف اشكاؿ تفاصيؿ الواجيات  )فتحات، مداخؿ، زخارؼ(
وضع نظاـ الالفتات الثابتة والمتحركة بتحديد اماكنيا عمى ارتفاعات مناسبة 

 التخؿ بالمظير العمرانية
Y3-6   

استخداـ مواد البناء التقميدية اظيار الحرفية اليدوية التي تجسد البراعة في 
 االنشاء

Y3-7   

   Y3-8 حد حافة الشارع
   Y3-9 تحديد مستوى االرتفاع لممباني المحيطةة بالشاخص )خط السماء(

االضاءة وضع نظاـ اضاءة اليتعارض مع االضاءة العامة لمشوارع وزيادة قوة 
 عند مساحات الشواخص المفتوحة

Y3-10   

 المجموع

 


