
2016لسنة  اذار) 1(العدد.... .....................................................المجلة العراقیة للهندسة المعماریة   
 المدینةخصوصیة في  المواقع المقدسةأثر 

 مدینة النجف االشرف حالة دراسیة
رشید  خنساء غازي . د.م 1 الحمزة سارة منذر عبد  :الباحثة                                                                            2 

saramonther55@gmail.com                                             khansaa_rasheed@yahoo.com            
قسم هندسة العمارة –الجامعة التكنولوجیة  1 

 2قسم الهندسة المدنیة  –كلیة الهندسة  -جامعة الكوفة

 بغداد   -العراق   
 )14/1/2016:   تاریخ القبول ---- 1/9/2015 :تاریخ األستالم (

 المستخلص    
تولــد اســترجاعا فــي الــذاكرة لمــا یحملــه المجتمــع مــن ، تعــد المواقــع المقدســة مصــادرا صــریحة للرمــوز الروحیــة والمعماریــة     

وهي تسهم في تعزیز خصوصـیة المدینـة مـن خـالل مـا تحققـه مـن معـاني یتفاعـل ،تاریخ وثقافة ومن طبیعة عالقته بمقدساته 
وعلـى  .لـف المسـتویات المادیـة والروحیـةمعها االنسان بشـكل مباشـر تـؤثر فـي خصـائص المدینـة معماریـا وحضـریا علـى مخت

مختلـــف المجـــاالت وصـــوال الـــى مناقشـــة الدراســـات والطروحـــات التـــي  لمفهـــوم المقـــدس فـــي التنـــاولهـــذا االســـاس بـــدأ البحـــث ب
اهمیـة  :(لذا تطلـب البحـث وضـع مجالـه العـام فـي،تطرقت الى المواقع المقدسة وما تحویه من انواع وخصائص وقیم روحیة 

لمــؤثرة المتنوعــة وكمــا نعلــم فــان لكــل مدینــة خصوصــیة تمیزهــا بالعدیــد مــن العوامــل ا،)المواقــع المقدســة واثرهــا فــي المدینــة
عـدم : (المشـكلة البحثیـة الخاصـة والمتمثلـة بــوضـع  المدینـة ولذا توجه البحث الى دراسـة خصوصـیة ، كالروحیة والمادیة 

ومـن ثـم االنتقـال الـى رؤیـة تحلیلیـة لمـدن عالمیــة  ،)وجـود رؤیـة واضـحة عـن اثـر المواقـع المقدسـة فــي خصوصـیة المدینـة
یظهـر تـأثیر المواقـع ( :نصـها فرضـیة رئیسـیةمعالجة مشكلته البحثیة الـى مد البحث في ث اعتحی، تتمتع بخصوصیة ممیزة

تـم انتخـاب مجموعـة مـن  ةولغـرض التحقـق مـن صـحة الفرضـی ،)المـاديبعـدها في خصوصـیة المدینـة مـن خـالل  المقدسة
المواقــع المقدســة فــي مدینــة النجــف االشــرف تحمــل خصــائص روحیــة وذات مكانــه عریقــة فــي المدینــة و تــم اختبارهــا باســلوب 

توصل البحث الى أن المواقع المقدسـة المنتخبـة لهـا تـاثیر و ).مختصة(استمارة االستبیان التي تم توزیعها على عینات قصدیة 
كشـف البحـث ث حیـ، والقـیم الوظیفیـة خـالل كـل خصـائص التشـكیل الحضـريمـن ودور في بناء وتحقیـق خصوصـیة المدینـة 

 .عن تباین في تاثیر المواقع المقدسة في المدن المحلیة عنه في المدن العالمیة بشكل یعزز خصوصیة كل منها
 خصوصیة المدینة، المواقع المقدسة،المقدس:ت المفتاحیةالكلما
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Abstract 
The sacred sites considered as explicit spiritual and architectural symbols, enhance the memory of 
what society holds of history, culture and the nature of his relationship with the sacred, which 
contribute to enhancing the privacy of the city through what is achieved from the meanings interact 
with human directly affect the city properties of architectural and urban features on different 
material and spiritual level. Basically, the research began by searching about the sacred concept in 
various fields down to discuss studies and proposals that dealwith the holy sites and the content of 
the types and characteristics and spiritual values, so the research set his field in :( the importance of 
the holy sites and their effect on the city).obviously, each city hasmany factors affecting on its 
diverse spiritual and material values which are shows clearly inthe Particularity of the City, so the 
research went to study the city's particularity and put the research problem as represented by: (there 
is a lack of a clear vision in the impact of the holy sites on the particularity of the city), and then 
move on to see the analyzing ofsome distinguished citieswhich have a lot of sacred sites.Where the 
search addressed the research problem to the main hypothesis represented as: (influence of the holy 
sites on the particularity  of the city shows through physical dimension). For the purpose of 
verifying the validity of the assumptions a group of holy sites in the holy city of Najaf that carry 
spiritual properties were selected and it has been tested by a questionnaire that was distributed to 
the intentional samples. The research found that the holy sites and have a role in the particularity of 
the city through all the urban composition and functional properties of values, and revealed a 
disparate impact of holy sites in local towns than in cities of the world in a way that  reinforcing the 
particularity of each of them. 
Key words: sacred, sacred sites, the particularity of the city 
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 مقدمة ال -1
اقترنــت مظــاهر الوجــود االنســاني بمفهــوم المقــدس ولــیس ذلــك لمجــرد البقــاء المــادي فیهــا بــل جــاء مــن خــالل تنــوع      

ن واحـد، هـذا باالضـافة ضي وامال الشعوب في المستقبل فـي آمعاني التقدیس التي تراوحت بین االحساس العمیق بالما
وقــد اثــرت جوانــب متعــددة فــي . احتیاجــات الحیــاة المادیــة والروحیــةالــى العدیــد مــن االعتبــارات االخــرى المتعلقــة بتــوفیر 

تكــوین خصوصــیة المدینــة ولتفســیر تبلورهــا فمــن الضــروري معالجــة النــواحي الحضــریة وقبــل كــل شــئ الجوانــب الروحیــة 
فـي  ثرهـاا من هذا المنطلق جاءت فكرة البحـث لبیـان .والعقائدیة منها فاالسبقیة دائما كانت في كل حضارة لهذا الجانب

 :ولمعالجة مشكلة البحثتم اعتماد الخطوات االتیة.،مدننا المحلیة
  في خصوصیة المدینة اواثره للمواقع المقدسةطرح اطار نظري. 
 تحدید مفردات االطار النظري. 
 اختبار فرضیة البحث. 
 الوصول الى النتائج واالستنتاجات. 

 

 المواقع المقدسة -2
. یتعــین علیــه أن یكــون موضــوع احتــرام دینــي مــن قبــل جماعــة مــن المــؤمنینیعنــي المقــدس فلســفیا هــو كــل مــا 

فالكائنــات أو األشــیاء المقدســة هــي تلــك التــي تــدافع عــن المحرمــات وتحمیهــا، بینمــا تكــون الكائنــات أو األشــیاء المدنســة 
إن المقدس هو . دةهي الخاضعة لتلك المحرمات والتي ال یجوز لها االتصال باألولى إال بموجب عبادات وشعائر محد

،  فهـو خاصـیة بعـض بهمـةخاصیة ال تمتلكها األشیاء من جهة كونها أشیاء، ولكن هو خاصیة تضـفیها علیهـا عنایـة م
المعبـد، (، و بعـض األمكنـة ..)الملـك، الراهـب( ، وبعـض النـاس ...)السـجاد، عصـا الراهـب: كـأدوات العبـادة( األشـیاء 
لـذلك یمكـن أن نحـدد المقـدس بوصـفه واقعـا ...). ة، یـوم السـبت، أیـام األعیـادیـوم الجمعـ(، وبعض األوقـات ...)المسجد

لقـیم المتعالیـة، و هــو مـا یتضـمن قطیعــة مـع العــالم توجـه  إلىعــالم افالمتــدین ی. يا یتجـاوز الواقــع اإلنسـاني و الـدنیو مطلقـ
المقدس في علـم  عرفیُ  .]25ص،1988،مرسیا الیاد[. یرتبط  بثنائیة المقدس والمدنسو هذا یعني أن الدین ، األرضي

االجتمــاع علــى انــه  صــلة یطلقهــا المجتمــع علــى أشــیاء وأمــاكن وأعمــال یعــدها واجبــة االحتــرام، فیقــیم لهــا طقوســا دینیــة 
العتقــاده باتصـــالها بعبـــادة اإللـــه، أو اآللهـــة، أو المعبـــودات والقـــوى فـــوق الطبیعیـــة، أو ألنهـــا ترمـــز إلـــى القـــیم األساســـیة 

صـلة  ان المقـدس هـومماتقـدم نسـتنتج ، ]33ص،1918،ایمهـدورك[ن العبث أو التخریبصونة مللمجتمع، ولهذا فهي م
تتجسد في اشیاء واماكن واعمال تحمل ابعادا رمزیة وروحیة تختلف صیغها ،انتهاكها  روحیة انسانیة ازلیة ال یجوز
 .  واشكالها من مجتمع الى اخر

طــرح الجــادرجي إیضــاحا لمفهــوم المقــّدس فــي العمــارة وآلیــة تولیــد شــكلّیة المقــّدس للوجــود المــادي، فالمقــّدس فــي 
نظره هو اصطالح یشیر إلى كیان یتجاوز ماهّیـة األشـیاء فـي واقعیـة العـالم الـدنیوي الُمعـاش ومـع ذلـك فهـو كـائن فّعـال 

وال  أن هــذا الكیــان قــوة خارقــة ال تخضــع لقــوانین الطبیعــةن فــي األولــى، تكمــ: ومــؤّثر فیهــا، ویتمتــع، بالضــرورة بصــفتین
أما الثانیـة وتبعـًا للصـفة األولـى تتصـف عالقـة الفـرد أو الجماعـة مـع . أو العقالنیة ضع التعامل معها لقوانین السببیةیخ

بــوا مــن صــفاته هــذه القــوة بــأن فــي إمكــانهم أن یضــموا صــفة المقــّدس كمفهــوم فــي هــویتهم ولــذا یصــبح بإمكــانهم أن یطل
مـًا فـي هویـة الفـرد  الحمایة والدعم فـي تـأمین بقـائهم، وبقـدر مـا توصـف هـذه الصـفات فـي تـأمین البقـاء، فإنهـا تؤلِّـف مقوِّ

المقدس  الهدف من العمارة المقدسة والموقعكما ویرى المعماري نورمان كونس أن  ]11ص،2000،الجادرجي[والجماعة
أن  الــىفــي مناقشــة حــول العمــارة المقدســة، ویشــیر كیخفر " والعقــل، الجســد والــروحالحــدود شــفافة بــین المــادة "هــو جعــل 

حیــث أن الفضــاء المقــدس یمكــن . هــو كنایــة عــن الــدخول فــي عالقــة روحیــة او موقــع مقــدس الــدخول الــى مبنــى دینــي
 )ول او عــرض طـ(  وتبعـا لالتجــاه تأكیــد طولیـة الفضــاء: تحلیلـه بواسـطة ثالثــة عوامـل تــؤثر علـى عملیــة الروحیـة وهـي

، ومســاحة الفضــاء التــي تــوحي بــذلك، اضــافة الــى أشــكال ســواء فــي الكنیســة أم فــي الجــامع لممارســة األعمــال المقدســة
وتـرى ارمسـترونغ فـي دراسـتها .], p23], ،Kieckhefer، 2004مصممة لتعزیز األلفة والمشاركة في العبـادة الالفضاء 

 وبـذلك تكتسـب حیاتـه، ذاتباالسـتقرار وفهـم الـ االنسـان وربـه وسـر شـعورهاسـیة بـین ان المواقع المقدسة هي الصـلة االس
، الهـــدف والمعنــــى و ان لغنـــى رموزهــــا الظـــاهرة منهــــا والكامنـــة االثــــر فـــي اجتــــذابها للمجتمـــع واســــتمراریتها فـــي المدینــــة

امـــا ،]23ص،1998،ونغر ارمســـت[ي صـــوره الـــزمن البـــدئي لهـــذه الحیـــاةباإلضـــافة لمـــا تحملـــه مـــن تجلـــي دینـــي یحـــاكي فـــ
)Bender ( 
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ق االمـان الجسـدي وتستثمر المعرفة بالحكمة لتحقیـ فیها المشاعرعلى انها اماكن تتجلى  ف المواقع المقدسةفعرَ 
 P7,2006,Tom Bender] [.تغني ثقافة المكان والزمان على العالقات الجمالیة السطحیة والروحي وهي

مواقــع ممیــزة ضــمن النســیج الحضــري للمــدن بــاختالف (انهــا  مماتقــدم یمكــن تعریــف المواقــع المقدســة علــى
تختلـف مصـادر قدسـیتها ودالالتهـا كارتباطهـا ) طبیعیـة(اما ان تكون مبنیة او غیـر مبنیـة ، طریقة ارتباطها بالنسیج

لهـا ، بحدث مقدس او شخصیة مقدسة او اكتساب للقدسیة بالتبعیة او ان تكون ذات داللة زمانیة او مكانیـة معینـة
ا لطبیعـة المجتمـع نویـة كالخصـائص الروحیـة تتبـاین تبعـخصائص مادیة كالخصائص المعماریة والسیاقیة واخرى مع

وتأثیراتهـا  المواقـع المقدسـةتناولـت  تعدد الجوانـب التـيوبسـبب ).واختالف مفاهیمـه وعاداتـه وتقالیـده وارتباطاتـه الدینیـة 
ـــز فـــي  ـــى( فـــي تحدیـــد المجـــال العـــام للبحـــث تـــمالمدینـــة تمَی ـــة المواقـــع المقدســـة وتأثیرهـــا عل ـــراز خصوصـــیة أهمی  إب

 .ة المدینة في خصوصی دراسة تاثیر المواقع المقدسةالتركیز على البحث الى  مما دعى).المدینة
 خصوصیة المدینة -3

خصوصـــیة فـــي جمیـــع االزمنـــة مرتبطـــة بالتیـــارات الفكریـــة المختلفـــة وقـــد تتعـــارض مـــع اســـاس نهجهـــا مثـــل ان ال
وتأخذ جزئیا من بعضها مثل ما بعد الحداثة حیث تعد هذه سمة الصراع الفكري فـي العمـارة وان تقـارب وانعـدام الحداثة 

فالخصوصـیة هـي حالـة مسـتمرة ولیسـت . 1الفوارق في النتاج المعماري فـي المدینـة یـؤدي الـى تكـون خصوصـیة هویتهـا
والمجتمع وظهور شكل مـدرك مـن قبـل االنسـان  جامدة ضمن طراز معین وتنتج عند حدوث توازن بین حاجات االنسان

ان للخصوصـیة اطـار مفـاهیمي تتولـد نتیجـة تفاعـل قـیم ) بیتر سـمیث(ویرى. لكن مع الحفاظ على خصائصها الجوهریة
والتــي . ومعتقــدات ســائدة فــي حضــارة مــا، وهــي ظــاهرة یمكــن االحســاس بهــا، تحــوي علــى معــاني امــا مباشــرة او ضــمنیة

رزوقـــــي [ارة والـــــذاكرتین الفردیـــــة والجمعیـــــةوعـــــة مفـــــاهیم موضـــــوعیة ســـــائدة كالتقالیـــــد والحضـــــینـــــتج عـــــن تشـــــكیلها مجم
خـر او مسـجد وضح خو جـو ایمفهـوم الخصوصـیة علـى انهـا التبـاین باألنمـاط  الشـكلیة بـین مبنـى وا. ]47ص،1998،

والطقـــوس  فضـــال عـــن عوامـــل اخـــرى كالفعالیـــات التجاریـــة. KhooJoo Ee,1983,p.80] [واخـــر او عمـــارة واخـــرى
ــــیم كمــــا ان لألحــــوال السیاســــیة واالقتصــــادیة  ــــرت فــــي انتشــــار االفكــــار والق ــــي اعتبــــرت احــــداث تاریخیــــة اث العبادیــــة الت

حیث تعد هـذه االنمـاط اطـر تاریخیـة یسـتلزم البحـث عنهـا ویتطلـب ، واالجتماعیة دور في تجسید خصوصیة هذه الهویة
فالمبـاني الدینیـة هـي تعـابیر ،ضـحة وممیـزة مشـتركة تعـرف كهویـةتصنیف االشكال البنائیة بتحدید مجموعة خصائص وا

تتنــوع الخصوصـیات فـي المدینـة الواحـدة كالخصوصـیة الثقافیـة واالجتماعیــة  .Ibid p.97] [وطنیـة عـن االرث الثقـافي
ن التقـارب اما الخصوصیة االجتماعیـة فتعنـي حالـة مـ 2التي تعنى بحقوق المرأة واالسرة وحریة المعتقد الدیني والسیاسي

حیـث تـؤثر هــذه ،والـتالحم االجتمـاعي ألفـراد ذلــك المجتمـع مـن خــالل تمیـزهم وانتمـائهم لمكــان او عـادات وتقالیـد واحــدة 
 .3الخصوصیات بشكل مباشر على خصوصیة المدینة وتخطیطها الحضري

ة موقعهـــا تفـــرد كـــل مدینـــة بصـــفات ممیـــزة تملیهـــا علیهـــا طبیعـــاشـــار الكنـــاني الـــى خصوصـــیة المدینـــة مـــن خالل
و یتجلــى ذلــك فــي طــرز ، و ســاحلیة فــي الســواحل ، صــحراویة فــي الصــحارى، اذ نراهــا جبلیــة فــي الجبــال، وخصائصــه

اال ان هـــذا التفـــرد لـــم یقـــف عائقـــًا امـــام ظهـــور صـــفات و خصـــائص .مبانیهـــا و تصـــامیمها و حتـــى فـــي بنیتهـــا الهیكلیـــة
مختلفـــة نابعـــة مـــن صـــلب حیـــاة المجتمـــع بعاداتـــه و تقالیـــده و عوامـــل ، مشـــتركة لهـــذه المـــدن املتهـــا علیهـــا عبـــر الـــزمن

معتقداته و متطلباته المعیشیة و ظروفـه البیئیـة التـي تظـافرت جمیعهـا فـي عملیـة بنـاء و تشـیید المدینـة لترسـم مالمـح و 
 .]1ص،2008،الكناني[خطوط حیاة المجتمع على عمارته و مفرداتها و من ثم تمنحها لغتها الخاصة والممیزة

یجب ان نبدأ بفهم انماط االحداث التي تستمر فهم خصوصیة أي مدینة ه من أجل شولتز الى ان -اشار نوربرج
تتمثـل فـي النهایـة حیث تتشـابك هـذه االنمـاط مـع انمـاط هندسـیة معینـة فـي الفـراغ بمعنـى ان أي مدینـة ، في الوقوع فیها

باتبـاع هـذه االنمـاط و " هي نواة ومكونات تشكیل كل مدینة)الظواهر(اي ان انماط االحداث : من هذه األنماط في الفراغ
جـوهر المكـان،   "والتـي تعنـيیمكن مالحظة وجود عدة جوانب ارتباطیة تمثـل روح المكـان فـي السـیاق الحضـري للمدینـة 
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لمكان وعالقاته التي تمثل السیاق الحضري، أصل وجود المكان، والرابطة المنطقیة بـین وهي التكوین والترتیب الجیني ل

 فـــإن فهـــم وتقـــدیر جـــوهر وتمیـــز الســـیاق. وروحیـــة مختلفـــة مادیـــةتـــرتبط هـــذه الخصوصـــیة بجوانـــب ، ".المكـــان وســـاكنیه
اظ علیه ومن ثـم الحفـاظ علـى إلدارته والحف الحضري التاریخي وقیمه الخفیة بما في ذلك روحه یتطلب تقییما موضوعیا

 ],p.12Schulz,1980-15[.خصوصیته
وقــد اشــارت القیســي الــى خصوصــیة المدینــة مــن خــالل استخالصــها خصــائص التشــكیل الحضــري والتــي تشــمل 

واخـرى مادیـة تتمثـل ،تتمثل في االعراف والتقالید والعقائد واالنماط الحیاتیة التي تمیز كل مدینة عن غیرهـا قیما معنویة 
أي ان ، في طرق التعامل مع عناصر تشكیل المدینة والتـي تتمثـل بالقطاعـات والممـرات والعقـد والشـواخص والفضـاءات

الـى ان خصوصـیة المدینـة تتجلـى فـي  یلها الحضـري تضـفي علیهـا خصوصـیتها، وأشـارتتمیز المدینة بخصـائص تشـك
كمدینـة فینسـیا وبـاریس (ة وطبیعتها كالعوامـل الطبیعیـة قوى تشكیلها بوصفها من اهم القیم المعنویة التي تؤثر في المدین

والعوامـل ) كمدینـة رومـا والمدینـة المنـورة ومدینـة الكاظمیـة المقدسـة(والعوامل الروحیـة والعقائدیـة ) وحلب والمدینة المنورة
اضـافة ) ة المقدسـةكمدینـة دریسـدن ومدینـة الكاظمیـ(وعوامل عرفیة ) كمدینة برلین وفینسیا ودمشق(العسكریة والسیاسیة 

ــــى بخصــــائص مادیــــة فــــي هیئتهــــا الحضــــریة  ــــى روح المكــــان حیــــث تضــــیف هــــذه القــــیم بمجملهــــا طابعــــا ممیــــزا تتجل ال
 .]140-139ص،2011،القیسي[
وان ، ان خصوصـیة المدینـة مـاهي اال تــاثیر التـراث الحضـاري والثقـافي علـى معالمهـا وتركیبهـا الفیزیــائيرزوقـي بـ رىتـو  

المــدن تختلــف فیمــا بینهــا بخصوصــیات متمیــزة مــن خــالل التبــاین واالخــتالف فــي الخصــائص البصــریة والشــكلیة وهویــة 
التــي یــة واالجتماعیــة والسیاســیة واالقتصــادیة وتتبلــور هــذه االختالفــات نتیجــة عوامــل مختلفــة كالطبیع، المشــهد الحضــري

اشارت رزوقي الى ان مفهوم الخصوصیة في المدینـة هـي حقیقتهـا التـي كما ، تتفاعل فیما بینها لتكون خصوصیة المدن
وان تملكها  للصفات االساسیة في اطار مكاني وزماني ومـن خـالل االنسـان ، تحوي على صفاتها الجوهریة الخاصة بها

ان و . ى الفـــرد والمجتمـــع، فـــأن الخصوصـــیة تلبـــي حاجاتـــه الروحیـــة والمادیـــة اثنـــاء تعامـــل االنســـان مـــع بیئتـــهعلـــى مســـتو 
و ، الشــكل الفیزیــاوي، أي  تنظــیم االشــیاء ضــمن حیــز مــن الفضــاء والوجــود:للخصوصــیة كیــان یمكــن بلورتــه فــي حــالتین

 ]47ص،1998، رزوقي[ هن االدراكي لدى االنسانمفهوم فكري للشكل الفیزیاوي، وینتج عن كیفیة تفاعل المادة مع الذ
الــى عوامــل بنــاء خصوصــیة المدینــة ) Image of the City(فــي كتابــه   Kevin lynchهــذا مــا اكــده    

، social meaningوالمعنـى االجتمـاعي للمدینـة ، physical structureوشخصیتها واهمها التكوین الفیزیائي للمدینـة 
واشــار  ،)(Namingواســم المنطقــة او المدینــة ، valueوقیمــة المدینــة ، urban functionوالوظیفــة الحضــریة للمدینــة 

الــى ان المدینــة الواضــحة المعــالم هــي المدینــة التــي یمكــن تمییــز مناطقهــا وعالماتهــا الممیــزة ومســاراتها وحــدودها ونقــط 
هـا كمـا انهــا تعـد المدینـة التـي تمتلـك قـدرة عالیـة علـى تجلـي وظهــور وتـرابط العناصـر فیمـا بین،اتصـالها بوضـوح وسـهولة 

 . Imageability [ Lynch,1983,p.3-4) [(خصائصها 
 

 :مما تقدم یمكن تعریف خصوصیة المدینة اجرائیا على انها
وفكریـة متعـددة تراكمـات ألبعـاد معنویـة الكیان مفاهیمي قبل ان یكون وجودًا فیزیاویًا، فهو عبارة عـن مجموعـة مـن (    

تـؤثر فـي االبعـاد المادیـة للمدینـة وعناصـر  )یاسیة واقتصـادیة وروحیـة وثقافیـةطبیعیة وعرفیة وعقائدیة وس(الجوانب 
وهـي احـد ،)تشكیلها الحضري بما یتالئم مع حاجات المجتمع الذي حمل هذه القیم المتفردة عن غیرها من المجتمعات

 )1(كما في الشكل.مستویات الهویة
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 )تانالباحث(: المصدر /المفردات المفاهیمیة المتعلقة بخصوصیة المدینة :)1(شكل 

 

 المواقع المقدسة وخصوصیة المدینة  -4
مـن الدارسـات  یتطـرق البحـث الـى مجموعـة، المواقع المقدسة في خصوصـیة المدینـةدراسة تأثیر  استكمالبهدف 

 :یأتيالتي اشارت الى هذا الموضوع بصورة مباشرة او غیر مباشرة وكما 
 Schulz(،1980(طروحات  1 -4

تنـاول شـولز مفهـوم ) Genius Loci: Towards A Phenomenology of Architecture(فـي كتابـه 
الخصوصــیة كتكــوین طبیعــي او مــن صــنع االنســان مــع طــرح معــاییره وممیزاتــه متنــاوال ابعــاده المرئیــة وغیــر المرئیــة التــي تــؤثر 
في تحلیل وصیاغة المكان وما یحویـه مـن معـاٍن وقـیم تخلـق االحسـاس بـروح المكـان وتعمـل علـى تفاعـل الـذات المتلقیـة معـه، 

لمدن المختلفة في الخلفیات الحضاریة والمواقع الجغرافیة معتمـدا فـي تحلیلـه علـى مـا تحویـه هـذه االمثلـة متناوال تحلیال لبعض ا
 ). مادیة وحسیة(من مفردات او عناصر مرئیة او غیر مرئیة 

حیــث یـــرى ان النــاس بطبیعــتهم تخلــق فضـــاءات . ویشــیر شــولز الــى دور المجتمـــع فــي خلــق المكــان مـــن خــالل االبنیــة
مكونـا ، ون لها موطئ قدم فیها فاألنسان یسكن عندما یتمكن من توحیـد وتحدیـد نفسـه داخـل أبنیـة ذات مغـزىوجودیة لتك

كمـا یـرى شـولز . [p.5]او روح المكـان   (Genius Loci)اماكن تحدد شكل حیاته الیومیة ؛هذه االماكن یسـمیها شـولز 
تطبق بأسالیب مختلفة و ذات خصائص مختلفة وفقا حیث ائف انسانیة متماثلة في كل مكان، ان االماكن لیست لها وظ

تجعلــــه قابــــل  ممــــا جعـــل للمكــــان وجــــود وخصوصـــیة  وهویــــة خاصـــة بــــه وبـــذلك، لتقالیـــد ثقافیــــة وظـــروف بیئیــــة مختلفـــة
هـــذا المصــطلح علـــى االبنیــة التـــي  لهــا معـــاني داللیـــة وبنیــة فـــالمعنى هــو الجانـــب الحســي للعالقـــات مـــع  للعیش،وُأطلــق

 .p8-10]    [اما بالنسبة للبنیة فتشمل الجانب الموضوعي وله خصائص شكلیة للنظام. الكائنات االخرى
 ه مـن أمـاكنیتضح ممـا سـبق ان هـذه الدراسـة بتعاملهـا مـع المكـان اكـدت علـى مـا یعـزز خصوصـیة المدینـة بمـا تحویـ

 .عمارة وتكسب المدینة خصوصیتها مقدسة  تحمل قیم روحیة ودالالت معنویة تتنوع باختالف اسباب قدسیته تسهم في ادراك ال
 Rossi) (، 1988طروحات  4-2

علـى ) The Architecture of the city( فـي كتابـه عمـارة المدینـة  Aldo Rossiركـز الـدو الروسـي  
توضــیح اهمیــة العمــارة كعنصــر مكــون للمدینــة عبــر التــاریخ، واظهــر الحاجــة الــى اســتیعاب المدینــة مــن خــالل اجزاءهــا، 

 .األجزاء الثابتة التي تضم المباني التاریخیة و النصب التي ترتبط بالذاكرة الجمعیةویقصد بها 
نهــا نتــاج جمعــي معبــر عــن ذاكــرة المدینــة یتصــف بالعالمیــة والــدوام، لتاریخیــة المقدســة بأالمبــاني ا Rossiف عــرَ 

للمدینة عبر الزمن المتأصلة بعمق فـي تشـكیل وبانها ذلك الشكل الممیز الذي نعیشه ونختبره، ویمثل بدوره البنیة المؤلفة 
وال یعتمـد تمیزهـا علـى شـكلها وموادهـا فحسـب وانمـا یعتمـد علـى كونهـا كیـان . الحضارات لیمثل صلة الماضي بالحاضـر

 .P.21 ] [معقد تطور عبر الزمن والمكان، كما تمثل ثوابت حضریة عبر عملها كأنماط یتم الرجوع الیها في التصمیم
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التــي  ( Theory of Permanencies)إعتمـادا علـى نظریـة البقــاء     –عـدة تصـنیفات Rossiوقـد صـنف 

ـــة وبضـــمنه) Poete and Lavedan(طورهـــا بویـــت والفیـــدن  ـــةا البربطهـــا مـــع االعمـــال التاریخی ـــائق المعماری  حق
)Artifacts ( ضــمن الســیاق الحضــري الــى صــنفین، هــي المبــاني الفاعلــة)Propelling ( مــن فهــم المدینــة التــي تمكننــا

مشـیرا الـى امـتالك هـذه تكون عناصر منعزلة ترتبط بالكاد مع النظام الحضري، )  Pathological(وغیر الفاعلة ، ككل
الفاعلـة صـفة االسـتمراریة علـى كــل مـن المسـتوي الفیزیـاوي والـوظیفي ككیــان قـائم یـرتبط بالماضـي، كمـا ویمتلــك  االمـاكن

غیـر الفاعلـة  المواقـعاالمـاكن او فـي حـین تقـف . كنینالحضري لتلبیـة متطلبـات السـاقدرة التكیف الوظیفي ضمن سیاقها 
افتراضیا كوجود فیزیاوي ممیز لهویة ولخصوصیة المدینة ، ولكن تكون معزولـة عـن المدینـة وظیفیـا، فهـي اشـبه بالجسـد 

 P.6-23]  [ .وتحتل جزًء منهاماثلة في المدن الحیة  ویمثل كال الصنفین عناصر اةالمحنط الذي یوحي ظاهریا بالحی
واثرها في خصوصیة المدینة بوصفها نتاج جمعي معبر  ر روسي الى اهمیة األماكن واالبنیة الممیزةمما تقدم اشا    

عن ذاكرة المدینة وصلة بین الماضي والحاضر التي تتصف باالستمراریة من خالل تكیفها الوظیفي حیث انها قادرة 
 .على منح خصوصیة للمدینة من خالل تفرد شخصیتها

 Punter and Carmona(،1998(طروحات  3 -4
ــا لقــد تنــاول بینتــر         Public Places–Urban)المعنــون  بكتــابهم) Punter and Carmona(وكارمون

Spaces) ومن ضمن هـذه المبـادئ التـي ركـزت علیهـا  ،مجموعة من المبادئ المؤثرة بشأن خصوصیة المدینة وتمیزها
هذه الطروحات هي العالقـة مـا بـین الفضـاء والكتلـة واالسـتعمال والمشـاهد وركـزت أیضـًا علـى الشـكل وعالقتـه بـاإلدراك 

الـذي  ر األساسـي فـي التصـمیم الحضـريحیـث أكـدت علـى أهمیـة الشـكل الحضـري بكونـه العنصـ.الحسي وهویة المكـان
الســیاق ضــمن الناحیــة  وعــة متنوعــة مــن المقــاییس، ویســتجیب بدقــة لســیاقه لكنــه یفســر هــذایجــب أن یعمــل علــى مجم

 .والوظیفیة اإلدراكیة، البصریة، االجتماعیة
وتناولت هذه الطروحات األبعاد اإلدراكیة واعتبرتها مدخًال أساسیًا في فهم أي سیاق حضري بمـا یمثـل مـن قـدرة 

الصــورة الكلیــة للمدینــة،  قــررإذ أنهــا ت. قیــق إحســاس قــوي بالمكــان والهویــةعلــى التصــور والوضــوحیة باإلضــافة إلــى تح
عن عناصر الصورة الذهنیـة  . Lynchوقد حدثت هذه الطروحات المفاهیم التي طرحها فردها،وهویتها وخصوصیتها وت

ت ســهلة ألنهــا یــة لیســكأن هــذه القضــایا اإلدار ، نقــاط اســتدالل مفیــدة لكنهــا تحتــاج إلــى تخصــیص أكثــر دقــة واعتبرتهــا
والتـي تكـون مجموعـة مـن المفـاهیم  ه النـاس مـن خـالل األشـكال المبینـةیكونـ ذيتلتصق بالصورة، والتجارب، والمكـان الـ

 .إمكانیة التصور، روح المكان، المعنى، الرمز -:وهي
مــن خــالل التركیــز علــى الســمات  لمدینــة بصــورة إیجابیــة ال یكــون االاشــارت الدراســة الــى ان خلــق خصوصــیة ل

مما یـؤدي  لمتنوعة وكذلك االهتمام بالمناظراألساسیة لها وذلك عن طریق الحفاظ على السمات الجذابة األصلیة لها وا
ویتحقق ذلك عن طریق تحلیل روح المكـان الموجـودة  فرد بهذا المكان،تإلى خلق روح التعامل مع المكان واإلحساس الم

 ] p.143-144 [من خالل دراسة التصور العام لها  عة من المعاییر الجدیدةوتحدید مجمو  یدیةقلفي األماكن الت
مما تقدم نستخلص ان خصوصیة المدینة وتمیزهـا یتكـون بالدرجـة االسـاس مـن طبیعـة الشـكل الحضـري وخصائصـه     

الحضــریة التــي تتمیــز بكونهــا  بأبعــاد مدركــة كعنصــر مهــم للتصــور والوضــوحیة حیــث تعــد المواقــع المقدســة اهــم االشــكال
 .عناصر تحمل خصائص مادیة وروحیة تحقق اهم المفردات التي یبنى علیها تحقیق الخصوصیة في المدینة

 2000، )التوني ونسمات عبد القادرسید محمد (دراسة  4-4
ـــة للمواقـــع المقدســـة    ـــز  یطـــرح التـــوني وعبـــد القـــادر فـــي بحثهمـــا هـــذا منظومـــة الشـــكل والقـــَیم المعنوی ودورهـــا فـــي تعزی

خصوصــیة المدینــة مــن خــالل تناولهمــا لمفهــوم الطــابع العمرانــي، كونــه أحــد ركیــزتین تكونــان تشــكیل المنــاطق والعمــران 
؛ ولتوضیح مفهوم وفكرة الخصوصیة یذكر الباحثان بأن هناك العدید من المفاهیم والمدلوالت )النسیج والطابع العمراني(

البصـریة  البیئـةالطراز، والهویة، والشخصیة، والصور الذهنیـة، والموضـات، و : تبط به مثلالشائعة التي تتداخل معه وتر 
إذ یمثِّــل ). أي طــابع األمــاكن والبیئــات المشــّیدة(وعــدَّ الباحثــان العمــارة والمبــاني المقدســة أهــم مكّونــات الطــابع . الممیــزة
نات والمراجـع البصـریة لمجتمـٍع مـا"الطابع  مجموعـة الصـفات المركبـة التـي تمیـز مكانـًا بذاتـه وتشـمل "أو " حصیلَة المكوِّ

نـــات المادیـــة وغیـــ ر المادیـــة وتـــرتبط بـــالمجتمع أو الجماعـــات المحلیـــة وبـــالمحتوى المـــادي وبـــالزمن وتتغیـــر بتغیرهـــا المكوِّ
ویحــوي طــابع األمــاكن تركیبــة المكونــات والمــدخالت األساســیة لبنائــه، فضــًال عــن العالقــات التبادلیــة بــین تلــك ". جمیعــاً 

 :المكونات والمدخالت، وأهمها
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 .والموقع ومالمحه ومفرداته الموضع: المحتوى الطبیعي العمراني - 
 .المباني والمعمار ولغة البناء وعناصره - 
 .التشكیل العمراني، أو نتاج التجاور والتفاعل بین عناصر العمران وأهمها المباني - 

المحدد لخصوصـیة المدینـة التـي تتمیـز بهـا عـن بـاقي المـدن، حیـث  ستنتج أهمیة الطابع العمراني وٕاعتبارهمما تقدم ن   
ــَیم المعنویــة(والبعــد الثقــافي ) الشــكل(شــتمل هــذا الطــابع علــى بعــدین البعــد المــادي ی ، وٕان البعــد المــادي مــا هــو إال )الق

وٕان المواقـع المقدسـة فـي المدینـة . انعكاس حسي للبعد الثقافي بما یجعله نابعًا من المجتمع ذاته لیأتي معبرًا حقیقیًا عنه
 .ومحاولة استنباط خصائص عمارتها بما یؤهلها لتضمن استمراریته خیر دلیل لقراءة الطابع الممیز لها

 2003، )نبیل فوزي(دراسة  4-5
الــى اهمیــة المواقــع التاریخیــة وبضــمنها  )الفضــاءات الحضــریة والمواقــع التاریخیــة(تطــرق فــوزي فــي دراســته المعنونــة    

انها تمثـل ذاكـرة الثقافـة والهویـة وشـهادة علـى مـرور الوقـت  على حیث اكد. المواقع المقدسة في بناء خصوصیة المدینة
وهـذه القیمـة هـي ، واصـفا ایاهـا بانهـا طبقـات متعـددة مـن القـیم الممثلـة لـذلك المجتمـع التـي تنحـدر منـه، في مكان معـین

ري والقیمـــة وتتمثـــل هـــذه القـــیم باالجتماعیـــة والثقافیـــة والجمالیـــة وقیمـــة الســـیاق الحضـــ، الســـبب الكـــامن للمحافظـــة علیهـــا
قـیم المواقـع  (Fielden)وقـد اشـارت الدراسـة الـى تصـنیف فیلـدن . المعماریة والقیمـة التاریخیـة وقیمـة اإلحسـاس بالمكـان

 .]2-1ص[: المقدسة الى ثالث عناوین رئیسیة
 والتـــي تحتـــوي علـــى الوثائقیـــة والتاریخیـــة واألثریـــة، والجمالیـــة والرمزیـــة والمعماریـــة ومنظـــر المدینـــة : القیمـــة الثقافیـــة •

 .والتكنولوجیة والعلمیة
 .والتي تحتوي الهویة، واالستمراریة والروحیة والرمزیة: القیمة العاطفیة •
ــ: القــیم الوظیفیــة • كمــا صــنف فــوزي اهمیــة المواقــع المقدســة .ة والسیاســیةوالتــي تحتــوي القــیم االقتصــادیة واالجتماعی

 :والتاریخیة الى خمسة قیم هي
 القیمة المعماریة .1
 القیمة الجمالیة .2
 القیمة البیئیة .3
 القیمة االقتصادیة .4
 ]3-2ص[القیمة الثقافیة .5

وحفــظ ممــا تقــدم مــن الدراســة یظهــر تأكیــد فــوزي ألهمیــة الموقــع المقــدس فــي بنــاء خصوصــیة المدینــة وثقافتهــا    
. ووظیفیـة، وثقافیـة، جوانـب عاطفیـة: مما جعلها تحقق ثالث جوانـب ارتبطـت بسـلوك المجتمـع هـي، ذاكرتها الجمعیة

ــیم وهــي المعماریــة ــه مــن ق ــا تحمل ــة مــن خــالل م ــع فــي خصوصــیة المدین ، كمــا وضــحت الدراســة تــاثیر هــذه المواق
 .والثقافیة، واالقتصادیة، والبیئیة، والجمالیة

ــــراز مــــن خــــالل إســــت    ــــي إب ــــع المقدســــة ف ــــة المواق ــــة بخصوصــــیة المدینــــة وأهمی ــــب عراض الدراســــات الســــابقة المتعلق الجوان
عدم وجود رؤیة واضحة عن اثر المواقع المقدسة في "تم تحدید المشكلة البحثیة  والتي نصت والخصائص المتعلقة بها، 

 ."خصوصیة المدینة
 

 عالمیارؤیة استكشافیة لبعض المدن المتمیزة بخصوصیتها  -5
مدینة روما ومدینة القدس ومدینة سمرقند واستخالص اهم ،حیث تناولنا في هذه الفقرة مقارنة لثالث من المدن 

 :وكما یلي) 1(كما في الجدول المفردات المؤثرة في تمیز خصوصیة كل منها 
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سابقا باالضافة الى المفردات المستخلصة من الدراسات المتخصصة  تحلیل المدن العالمیة الممیزةومن     
 في خصوصیة المدینة من خالل یظهر تأثیر المواقع المقدسة:(  الفرضیة الرئیسیة للبحث  ، أمكن وضعالسابقة

:، وصیغت مفردات حل المشكلة في فرضیتین ثانویتین)البعد المادي  

)الباحثتان:(المصدر/ خصوصیة المدن اھم المفردات المؤثرة في):1(الجدول  
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یتجسد تأثیر المواقع المقدسة في البعد المادي من خالل تاثیرها في خصائص التشكیل :(الولىالثانویة االفرضیة 

)الحضري للمدینة  
)للمدینة یتجسد تأثیر المواقع المقدسة في البعد المادي من خالل تاثیرها في القیم الوظیفیة:(الفرضیة الثانویة الثانیة   

 وصف مفردات اختبار الفرضیات -6
 وكاآلتي)سیاق حضري (  على مستوى الكلالتأثیر في خصائص التشكیل الحضري تشمل وصف متغیرات مفردة 

 مفردات الفرضیة الثانویة االولى وصف 6-1
 

 )Legibility(الوضوحیة : اوال
الفعالیـة، هي امكانیة قراءة المنظومات على المستوى الكتلي والفضائي فهي تعتمد علـى الشـكل الفیزیـائي وأنمـاط 

وأنمــاط األنشــطة یجــب ان یكمــل أحــدهما االخــر، ) العناصــر الرئیســة فــي هیكــل المدینــة(وان الــوعي باألشــكال الفیزیائیــة 
بواسطة خط السماء الموحد والمباني وتحقیق األستمراریة البصریة ، فالوضوحیة علـى مسـتوى المدینـة ككـل والوضـوحیة 

 ] Bently,1985,p.42-46 [تساهم في وضوحیه صـورة المدینـة ككـل على المستوى الداخلي أي على مقیاس أصغر
 .رشاد واالستدالل السیاق من خالل مدى تحقیق األبنیة المقدسة االفي ) التأثیر(ذا المتغیر ویمكن تحقیق ه.

 

 Vertical height)(االرتفاع العموديبروز : ثانیا
والتـــي تـــؤثر فـــي العدیـــد مـــن ،او ارتفـــاع احـــد عناصـــره یقصـــد باالرتفـــاع العمـــودي لألبنیـــة ارتفـــاع المبنـــى كـــامال 

الجوانــب المهمــة كالناحیــة الوظیفیــة والتــي یحــدد الــربط الــوظیفي للمبنــى والقــدرة علــى دمــج الموقــع مــع الســیاق المحــیط 
مهمـه تـأثیره مـن الناحیـة البصـریة التـي  تعـد  الـىاضـافة ، عور الناس تجـاه الموقـعاما من الناحیة النفسیة  فتؤثر بش.بها

 جدا في اتجاهین اولهما شعور الناس بوجـود المواقـع المقدسـة ومعرفـة انهـا مواقـع بمثابـة عالمـة بـارزة فـي نسـیج المدینـة
تمیـز ارتفـاع المبنـى المقـدس او احـد ویمكن قیـاس هـذا المتغیـر فـي المواقـع المقدسـة بواسـطة .]5ص،2003،فوزي[ ثانیا

 .به المحیطالسیاق عناصره عن 
 

 )Comprehensive urban spaces (تكاملیة الفضاءات الحضریة : ثالثا
تعرف على انها الفضاءات التي تتكون بین المباني ویعتمد حجمها وشكلها على طبیعة المباني وطرق 

لتوفیر بیئة خارجیة مالئمة الستخدام ،كما وتعرف بانها المساحات الخارجیة التي تكرس لفعالیات انسانیة ، تصمیمها
د من خالل خلق االنسجام بینهم وبین الطبیعة وان تحقیق ذلك یعتمد على فهم طبیعة االنسان سایكولوجیا االفرا

 .وفیسیولوجیا ومعرفة الطبیعة وما یحدث من تفاعل بینهما
وتعنــي ایضــا فضــاءات مــن الناحیــة المادیــة او كیانــات مســتقلة وتكوینــات ثالثیــة االبعــاد مرتبطــة ببعــد رابــع التدركــه 

ولــیس علــى انهــا مســاحات ، )البعــد التعبیــري للفضــاء(اال انــه یــدرك بواســطة انفعــال االنســان بــالتكوین الفضــائي ، العــین
فهي لیست اجزاء متناثرة بین المباني بقدر ماهي تكوینات متكاملـة تـدخل فـي صـلب ،خالیة تتخلل الكتل الصلدة للمباني 

 Schulz,1971,p:11-12 ] [االنســان تكـون تجربتــه الحســیةانسـانیة یــرتبط بهــا  ام للمدینــة ذات خصــائصالهیكـل العــ
تفریـغ جزئـي ،)سـاحة حضـریة تحـیط بـالموقع المقـدس(ریـغ كلـي للفضـاء تفقیـاس درجـة تـاثیر المتغیربواسـطة قیمـة ویمكن 
 .وعدم وجود أي تفریغ للفضاء، )وجود فضاء حضري ینتمي الى الموقع المقدس(للفضاء

 

 )Variety(التنوع :رابعا
الشـعور بالجمـال نتیجـة تجمیـع مجموعـة مـن المبـانى ولـیس مـن مبنـى واحـدًا منفـردًا  االخـتالف فـي تمثیـل ویعني

فمعظــم المــدن مكونــة مــن مجموعــات مــن المبــانى تــم بنائهــا فــى حقــب زمنیــة مختلفــة وبطــرز معماریــة مختلفــة وذلــك مــا 
، فــدائمًا مــا یــرى ؤیتــه ومقارنتــه مــع الحاضــرر یعطــى لكــل منهــا طابعــًا ممیــزًا، حیــث أن الماضــى یأخــذ قیمتــه عنــدما یــتم 

ویكــون التنــوع فــي المواقــع المقدســة .] Tiesdell ،1996،p89 [إیجابیــًا فــى البیئــة العمرانیــة التنــوع المعمــارى عنصــراً 
 وعالقـة، فیالطابع المعماریویشمل قیاسه تنوع  بالعناصر المعماریة والتنوع بالعالقات بواسـطة عالقـة التجـاور بـین الكتـل

 .المستوى العمودي واالفقي
 

 )Characteristics  of axes(صفات المحاور: خامسا
من األبنیة  المشهد الحضري المتماسك لمجموعةتمتلك المحاور حركیة كانت ام بصریة أهمیة خاصة في إبراز       

والمتراصفة، ویمكن زیادة اإلحساس بالمكان في الشوارع عن طریق إیجاد ربط بصري ، وعالقة متتامة  المتجاورة
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للمبنى المقدس كجزء مع بقیة المباني المتجاورة و بصورة متوازنة ، متجاوزة حالة الرتابة و بما یؤدي الى إحداث 

 ]15ص،2008،االعظمي[.فواصل من التنویع ضمن نسیج المدینة
حاور شبكة الربط بین سكان المناطق وتعد نقطة جذب مهمة تعمل على جذب المتلقي فیها لو تم تعد الم

أستغاللها بشكل جید في كل مدینة على وفق متطلباتها الخاصة وممیزاتها التي تجعلها متفردة عن غیرها من المدن 
 :وكما یأتي . كل من متغیریاالنسیابیة المحوریة والتوجیه التي سیتم تقییسها المحاور صفات وتشمل.ومراكزها 

 

 )Axial flowing(االنسیابیة المحوریة  -ا
تعریف السیاقیة التي یمكن ان تمیز االبنیة الدینیة وتزید هیمنتها وتحقیقها لمسـتوى تعد المحوریة من اهم وسائل 

االول یمثــل المحــور البصــري والــذي یمثــل خــط النظــر حیــث یمكــن قیاســها بواســطة نــوعین مــن المحــاور . ادراكـي افضــل
زء الـذي ولما كان المشاهد خاضعا لظروف عدیـدة مثـل موقعـه بالنسـبة للجـ، الممتد من المبنى الدیني الى عین المشاهد

ویــنعكس ، لــذا فــان المحــور البصــري یتغیــر علــى وفــق ذلــك، كــون المشــاهد ســاكنا أو متحركــایشــاهده وطبیعــة المشــاهدة 
امــا النــوع الثــاني فیمثــل المحــور الحركــي وهــو . ]17ص،2008،االعظمــي[علــى قــیم المشــاهد لبیئتــه وعالقتــه بهــا  تــأثیره

ــا بــین قطبــین او بــؤرتین یجســدان بدایــة ونهایــة محــور معــین  ــاس .]83ص،2001،الزبیــدي[یمثــل خطــا وهمی ویمكــن قی
عـدم و ، قع المقدس محوریة بصریة وحركیـةمو تولید الاالنسیابیة المحوریة في المشاریع المقدسة المنتخبةمن خالل 

 .وجود محوریة واضحة
 

 )Orientation(التوجیه  -ب
تمیزهــا وابرازهــا بــارزة ضــمن بؤرهــا الحضــریة لزیــادة الــى المواقــع ال ارتبطــت المحوریــة بإعطــاء التوجیــه الممیــزودائمــا مــا 

وبوصف المواقع المقدسة من اهم النقاط الممیزة فـي سـیاقها الحضـري فـیمكن قیاسـها .]17ص،2008،االعظمي[فضائیا
 .قدرة الموقع المقدس على تنظیم الحركة لمحیطهفي المشاریع المنتخبة بواسطة  

 Characteristics of urban blocks)(صفات الكتل الحضریة : اسادس
الحضري بواسطة العالقة بینها وبین الفضاء المحیط بها ، وتعبر الكتل الحضریة هي اهم العناصر التي تنظم الفضاء 

طبیعة العالقة بین االجزاء عن نمط التفاعل بین االنسان والمجتمع او البیئة االجتماعیة ، اذ تمثل الكتلة الجانب 
یتغیر مع  الى ان شكل الفضاء الحضري قد) Rapaport(المادي ویمثل الفضاء الجانب االجتماعي ویشیر رابوبورت 

اذ تعد  Rapaport , Amos, 1977,p.12] [تنظیم الكتل وتبقى العالقة ثابتة بین الفضاءات الداخلیة والخارجیة
االبنیة الدینیة والتي تشمل المواقع المقدسة من اهم الكتل الحضریة المؤثرة في سیاقها بتیاین صفاتها والتي تشمل 

 :وكما یاتي. المركزیة والهیمنة
 

 Central)(زیة المرك -ا
كونهـا تمثـل نقـاط جـذب مركزیـة ، بالمبـاني الدینیـة المقدسـة امباشـر  اتمثل عقدا او نقاط مرجعیة في المدینة تـرتبط ارتباطـ

وهـذا ممـا یؤكـد دور االبنیـة . توكد على اهمیة المبنى الذي تحویه لذلك تبرز كعنصر مهیمن فـي تخطـیط نسـیج المدینـة
ـــــة الحضـــــریة  ـــــي تشـــــكیل البنی ـــــة ف ـــــؤر ســـــتراتیجیة  .]237ص،2004،الحنكـــــاوي[الدینی ویمكـــــن ان تظهـــــر المركزیـــــة كب

او قــد تظهــر بشــكل نقــاط تقــاطع . االت وظیفیــة أو لصــفة مادیــة معینــة تحقـق مركــزا ینطلــق المتلقــي منهــا و إلیهـاالسـتعم
فالعقــد األكثــر رســوخا فــي . كلمــا اســهمت فــي قــرارات تغییــر اتجــاه الحركــة ضــمن المدینــة تصــبح هــذه العقــدة أكثــر أهمیــة

هـذا ویمكـن قیـاس .Carmona,2003,p90]  [المدینـةكبؤر تركز لفعالیات معینة فـي  ة هي التي تعملالصور الذهنی
 .بؤر ثانویة ضمن سیاقه هتحقیق ه ووقع المقدس عقد مركزیة ضمن سیاقتحقیق المخالل من  المتغیر

 

 )Domination(الهیمنة  -ب
مــن اوضــح الخصــائص الســیاقیة للمبــاني الدینیــة والمقدســة بصــور عامــة والتــي اهــتم بدراســتها العدیــد الهیمنــة مــن تعــد 

علـى العناصـر الُمحیطـة، مـن ناحیـة و سیادة عنصر فـي البیئـة الحضـریة المنظرین مثل لینج الذي عرفها بانها سیطرة ا
  الحجم، والكثافة، واألهمیة، تؤدي بالضرورة الى إدراك هذا العنصر كعنصر أساسي، ترتبط به عناصر ثانویة

] Lynch,1960,p106 [.أذا ركزنـا النظـر علـى أحـد المعابـد : "اما كولن فعبر عنها بمثال یلخص تعریفهـا حیـث یقـول
القدیمة في بیئته الطبیعیة، فأن إحساسنا بمقیاس المعبد سوف یكـون طبیعیـًا، أمـا إذا وضـعنا المعبـد فـي وسـط مجموعـة 

المقارنــة مــع هــذه المنــازل مــن ناحیــة مــن المنــازل الصــغیرة، ففــي هــذه الحالــة ســوف یظهــر لنــا مقیــاس المعبــد ضــخمًا ب
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ة هیمن ،هیمنة الموقع المقدس بواسطة حجم الكتلمن خالل  هذا المتغیراي یمكن قیاس . [Cullen,1961,p7]"الحجم

 .هیمنة الموقع المقدس بواسطة ارتفاعه العمودي،الموقع المقدس بواسطة المحاور
 وصف مفردات الفرضیة الثانویة الثانیة 6-2

 یتجسد تأثیر المواقع المقدسة في البعد المادي من ( :نصتالتي ، ةویة الثانیمفردات الفرضیة الثانتشمل وصف 
 ، تضمنت القیم الوظیفیة ثالث مفردات رئیسیة هي القیمة االقتصادیةو )خالل تأثیرها في القیم الوظیفیة للمدینة

 :والبیئیة وكما یاتي، واالجتماعیة
 

 Social value)(القیمة االجتماعیة : اوال
تنوع فئـــات المســـتخدمین فـــي دة التواصـــل والتـــرابط االجتمـــاعیبزیـــایمكـــن تحقیـــق هـــذا المدینـــة فـــي الســـیاق بواســـطة       

والتـي تسـهم فـي كسـب ، والتي یـتم قیاسـهما مـن تحدیـد طبیعـة الوظـائف والفعالیـات االجتماعیـة للمبنـى المقـدس، المنطقة
والتـي یمكـن قیاسـها . التقائهم في مكـان وزمـان محـدد لزیـادة التفاعـل والتواصـل بیـنهمشرائح مختلفة من المجتمع خالل 

مشــــاركة وال، تنــــوع فــــي المســــتخدمین، وعــــةتعــــرف علــــى ثقافــــات متن،ت تقویــــة العالقــــة بــــین المجتمــــع والمقدســــابواســــطة 
 .عكس تقالید المجتمعو ، مجتمعیةال

 

 )Economical value( القیمة االقتصادیة : ثانیا
للمدینة بواسطة مواقعها الدینیة والسیاحیة وجمالها وتفردها وثقافتها  فائدة والمردود الماليتمثلة بالوهي القیمة الم    

إلخ ، التي تعد اهم المبررات التي تقوي القیمة اإلقتصادیة والتجاریة لهذه المناطق ، فالمواقع المقدسة یجب أن .....و
انى المقدسة والدینیة غالبًا ما تمتلك هذه الندرة التى تقدم فرص واضحة وكبیرة لربح تمتلك قیمة إقتصادیة فعلیةفالمب

 ] ,p79,1992Rypkama [إقتصادى مباشر وذلك مثًال فى مجال السیاحة، ان هذه الندرة تقدم قیمة تجاریة إضافیة
مبنى من تنوع في فعالیات وما یوفره ال، توفیر فرص عمل اضافیةویمكن تحقیق هذه القیمة في المدینة  من خالل

 . تعزیز السیاحة الدینیةو ،بسبب تواجده فیه وتنشیط الفعالیة التجاریة، خاصة به لسیاق المدینة 
 

 )Environmental value(القیمة البیئیة : ثالثا
والتـــي یـــتم قیاســـها بواســـطة االنســـجام  فـــي ، جعلهـــا اكثـــر امتاعـــاهـــي القیمـــة التـــي تعنـــى بصـــورة المدینـــة البیئیـــة و 

والتأكید على االشكال ذات الخطـوط والمنحنیـات الطبیعیـة ألنهـا اكثـر تقبـل للعـین ، العناصر وعالقات التصمیم الخارجي
 .حیث یمكن قیاس القیمة البیئیة للموقع المقدس بواسطة قدرته على تحسین صورة المدینة، البشریة
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 قدرة الموقع على االرشاد واالستدالل الوضوحیة

 تمیز ارتفاع المبنى المقدس او احد عناصره عن المحیط بروز االرتفاع العمودي

 الفضاءات الحضریةتكاملیة 

ساحة حضریة تحیط بالموقع (تقریغ كلي للفضاء 
 )المقدس

وجود فضاء حضري ینتمي الى (تفریغ جزئي للفضاء
 )الموقع المقدس

)ثتانالباح: (المصدر/ الطار النظريمفردات ا):2(الجدول  
 

118 
 



2016لسنة  اذار) 1(العدد.... .....................................................المجلة العراقیة للهندسة المعماریة   

 
 

 
 

 عدم وجود أي تفریغ للفضاء
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 اختیار منطقة الدراسة المیدانیة -7

المدن العراقیة وعلى مـر العصـور بامتالكهـا العدیـد مـن المواقـع المقدسـة والتـي جـاءت لـتعكس حضـارتها امتازت 
 :یةتلالسباب اآل اال ان اختیار مدینة النجف جاء، واصالتها وقداسة ارضها

قدســة هــا بــالقیم والمعــاني المتعــددة فهــي مــن جهــة مدینــة ماالشــرف الذاتیــة التــي تعــود الــى غنااهمیــة مدینــة النجــف  -1
لى مراقد إاضافة ) علیه السالم(ذات نسیج تقلیدي تاریخي له میزاته وانها تحوي وتضم مرقد االمام على بن ابي طالب 

امــا اهمیتهــا ، االنبیــاء الســابقین وبعــض االضــرحة والمواقــع المقدســة والجوامــع والحســینیات ذات الطــرز التاریخیــة الممیــزة
واهم المدن الدینیة والعلمیة بفعل مـا تحویـه مـن حـوزات ومـدارس علمیـة ومقـرات  االعتباریة فهي من اهم المدن المقدسة

 .المراجع العظام ومكتباتهم وغیرها من النشاطات الثقافیة بفعل االنطباع العام للمدینة
 .واقتصادیة وسیاسیة  لما تحمله من معالم مقدسة وتراث، للمدینة ابعاد زمانیة ومكانیة -2
االف الطلبـة الملتحقـین اضـافة الـى ،ة مـن مختلـف ارجـاء العـالم الف الطلبـعلمیـة تسـتقبل اإعتبار المدینـة حاضـرة  -3

) كالمـدارس والمســاجد والمكتبــات(للدراسـة مــن داخـل مدینــة النجـف االشــرف باحتوائهـا علــى العدیـد مــن المواقـع المقدســة 
 . دول العالممما جعلها تحمل خصوصیة متفردة بین بقیة ،التي تعود لمؤسسي الحركة العلمیة 

لما تحمله المدینة من صفات للقدسیة  اصبحت منطقة ذات ارتیاد اجتماعي فعال، فهي مزار المسلمین یأتون مـن  -4
وحتى في االیام االعتیادیة، وبهذا برز النشاط الترفیهي السیاحي التجاري  اسبات الدینیة والزیاراتجمیع االنحاء في المن

ولم تتوقف الهجرة الیها علـى السـكان بـل صـاحبها هجـرة األمـوال حتـى اصـبحت ارضـها القریبـة مـن المرقـد فـي ، الثقافي
 .من اغلى بقاع العالم) المدینة القدیمة(
 تحدید المشاریع المنتخبة للدراسة العملیة  -8

التطـــابق مـــع  شـــملتمجموعـــة مـــن المعـــاییر  علـــى وفـــق) المشـــاریع(انتخـــاب مجموعـــة مـــن العینـــات المحلیـــة تـــم 
تـم انتخـاب  ذلـكوفـي ضـوء ، ان تكون جمیع المشاریع ضمن الحدود االداریة لمدینة النجفو ، المواقع المقدسةخصائص 

الرتقائــه ) علیــه الســالم(ولــم یـتم إنتخــاب مرقــد االمــام علــي )B( ومســجد الشــیخ الطوســي) A( مســجد الحنانــةمشـروعینهما 
 .هدف البحث في إستكشاف جوانب واهمیة هذه المواقع المقدسة ولوضوح قدسیة المرقد واهمیته في المدینةعن 

 

 اسالیب اختبار الفرضیة  8-1
) 35(شـــملت  مـــن االســـئلة المطلـــوب اختبارهـــا بواســـطة عینـــة قصـــدیة مجموعةتضـــم اســـتبیاناســـتمارة اعتمـــد البحـــث 

المواقـــع تهـــدف الختبـــار آرائهـــم حـــول مـــدى تـــأثیر . حصـــرا مهنـــدس معمـــاري ومخطـــط حضـــري مـــن ســـكنة مدینـــة النجـــف
ویكـــون ذلـــك مـــن خـــالل طریقـــة اســـتجابتهم . وخصـــائص التشـــكیل الحضـــري للمدینـــة، فـــي الخصـــائص البصـــریة المقدســـة
وقـد روعـي ایضـا فـي اجابـات هـذه المجموعـة ان . نمستخدمیلوتجسیدهم للصورة الذهنیة ل ،المطروحة لالختبار للتأثیرات

 قـــوي، )2(برمـــز متوســـط، )1(برمـــز ضـــعیف( تكـــون متنوعـــه بـــین االجابـــة المحـــددة او تكـــون علـــى شـــكل اوزان ترجیحیـــة
 .تحدد مستوى استجابته المستبین للسؤال )) 3(برمز

 

 المنتخبةوصف المشاریع  -9
 :والتي تشمل

 )A( مسجد الحنانة: المشروع االول 9-1
رك بها القاصدون، یقع في مدینـة النجـف االشـرف وهـو علـى یسـار الـذاهب إلـى الكوفـة اهو من المساجد التي یتب       

 :تسمیته واهمهاالروایات التي تدل على قدسیته واهمیته الروحیة وسبب له العدید من ، )2(كما في الشكل  في شمال البلد
قبل اإلسالم بناء قدیم یسـمى ) ع(فاألول یقال انه سمي بالحنانة حیث كان في الثویة مدفن خواص أمیر المؤمنین  -

وعرفـت هـذه البقعـة بعـد ذلـك ) بالقـائم المنحنـي(علیه، فانحنى ومال حزنًا فسمي ) ع(القائم، ولما مروا بنعش اإلمام علي
 .جدًا عرف بمسجد الحّنانةوقد ُبني علیها مس) الحّنانة(بـ

علیـه ( الحسـین  وعیـاالت) علیـه السـالم(ومحل نزول سـبایا كـرائم الوصـي ) علیه السالم(انه موضع رأس الحسین  -
وقیـل ان االرض حنـت جزعـا )ع ( هـ ویعود تاریخه لزمان اإلمام علـي  61في عاشوراء سنة  واقعة كربالء بعد) السالم

وباشــراف  2006تــم اعمــار المســجد فــي عــام ،2م) 7300(المســجد الكلیــة تبلــغ مســاحة ،بمــا ســمع منهــا صــوت وحنــین
الدائرة الهندسیة في مدیریة الوقف الشیعي في النجف االشرف بوضع تصامیم وخرائط العادة اعمار مسجد الحنانة كما 

م قبــة م وللمســجد الیــو 6-5وارتفاعــات الحــرم تتــراوح مــن ) 2م1000(حیــث صــارت مســاحة الحــرم الیــوم )3(فــي الشــكل 
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) 21(كما تبلـغ ارتفـاع منارتـه ،م وعمل لها حزام من الكاشي الكربالئي مكتوب فیها سورة الكهف ) 18(شامخة بارتفاع 

یتمیــز المســجد قبــل اعمــاره ببســاطة .]19ص، 2005زاهــد،[ وكســیت ارض وجــدران الحــرم بــالمرمر الهنــدي والتركــي،م 
مفتوحة مشجرة مما یعطیه اجواءا ممیـزة اضـافة علـى خصائصـه واحاطته بمساحة واسعة ) 4(خصائصه كما في الشكل

امـا بعـد تعمیـره فأصـبحت واجهاتـه غنیـة بالتفاصـیل ، الروحیة التي تتجلى باألحداث والروایات  المقدسة التي اشتهر بهـا
 )6(والقبة والمأذنة الشامخة وكما موضح في الشكل ) 5(كاألقواس االسالمیة كما في الشكل 

یعــد المســجد  معلــم ممیــز فــي المنطقــة زاخــر بالعناصــر المعماریــة والجمالیــة ممــا جعلتــه واضــحا وممیــزا ضــمن نســیجه         
فتمیـز بارتفـاع مأذنتـه وقبتــه الزرقـاء المزخرفـة بالكاشــي ،)6(والشــكل )5(بوصـفه محاطـا بالـدور الســكنیة وكمـا فـي الشـكل 

ة علـى كما یحتوي علـى تفاصـیل داخلیـة ممیـزة للقبـة اضـاف، االسالمیة الممیزةالكربالئي وتتمیز بوابة المسجد  بالزخارف 
 .س الشریفالشباك خشبي یمثل موضع الرأ

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (B)مسجد الشیخ الطوسي: المشروع الثاني 9-2
وهو من المساجد القدیمة وكان دارا للشیخ ابي جعفر بن الحسن الطوسي حین مهاجرته مـن بغـداد الـى النجـف سـنة  -

وهـو الیـوم مـن حتى وفاته فأوصى ان یدفن فیهـا وان تجعـل مسـجدا بعـد وفاتـه  ا ومنتدى للعلماءهـ وكان معهد 448
اشــهر مســاجد النجــف تقــام فیــه الدراســة ویحضــر فیــه اهــل العلــم للدراســة والتــدریس وصــالة الجماعــة وقــد صــلى فیــه 

 .الكثیر من العلماء 
شــهد مســجد الطوســي علــى طــول تاریخــه الــى جانــب الجمــوع الغفیــرة التــي تؤمهــا للزیــارة حلقــات دراســیة علمیــة دینیــة  -

 .الى اشهر العلماء وابرزهم مهمة خرجت االالف من الطلبة 
لـى مـا تحویـه مـن ا مشغولة بالدرس والتـدریس اضـافة اان هذا المسجد المبارك والمدرسة المیمونة باقیة الى یومنا هذ -

 .الكتب الثمینة المتوارثة التي ینتفع بها طلبة العلم
ریف وسـمي الشـارع المطـل علیـه مـن الجهـة الشـمالیة للصـحن الشـ) العـال سـابقا(، یقع هذا المسـجد فـي محلـة العمـارة -

 .]116ص،2005،زاهد[) 8(كما في الشكل ) شارع الطوسي(المسجد باسمه 
وكما مبین في (یتكون المسجد من قاعة كبیرة تستخدم للصالة وأللقاء المحاضرات الدینیة وللدراسة والتدریس فیه ایضا  -

تتمیـــز بجمـــال تفاصـــیلها الداخلیـــة والخارجیـــة تســـقف القاعـــة قبـــة متوســـطة الحجـــم ،)10(الشـــكل ) مخططـــات المشـــروع
 ).12(الشكل ،

 الزائرونحیث یقصده ، یحوي المسجد على قبر الشیخ الطوسي وولده الذي اوصى بدفنه فیه حیث كان محل سكناه -

 موقع مسجد الحنانة) :2(الشكل 
 google earth:المصدر

 

 مخطط المسجد):3(الشكل 
 google earth:المصدر

 

 لتصمیم القدیم للمسجد:ا)4(الشكل 
 google earth:المصدر

 

A 

 مموقع مسجد الحنانة:)5(الشكل 
 مخططات الوقف الشیعي:المصدر

 

واجھة المسجد )6(الشكل 
 الرئیسیة
 )الباحثتان(المصدر 

 

موقع مسجد الحنانة )7(الشكل 
 ومجاوراتھ

 )الباحثتان(المصدر
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لـوي اهـم الشـوارع المؤدیـة الـى المرقـد الع الذي یعد من(مجاور للمرقد العلوي المقدس یقع المسجد في بدایة شارع الطوسي  -

الشــارع نفســه الــى  لمــرور مواكــب تشــییع الجنــائز مــن خاللــه الــى المرقــد العلــوي الداء مراســیم تودیــع الجنــائز والرجــوع مــنوذلــك 
  )9(حیث سمي الشارع باسم المسجد الهمیته الشكل ) المقبرة

، )8(الجمیلة كما في الشكل یتمیز مسجد الشیخ الطوسي ببساطة ووضوح تفاصیله الخارجیة كاالقواس والقبة الزرقاء   -
بینما تتصف االبنیة الواقعة على شارع الطوسي بغیاب التناسق الشكلي علـى طـول المحـور الحركـي وغیـاب التفاصـیل 

 .الممیزة وظهور الواجهات الزجاجیة النمطیة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 النتائجتحلیل  -10
 :یأتيما وكشمل تحلیل نتائج اسئلة استمارة االستبیان  

 قیاس الفرضیة الثانویة االولىنتائج  10-1
 تحقیق الوضوحیةنتائج :اوال

فـي وضـوحیة سـیاقها   )3قـوي ( علـى اعلـى قیمـة تأثیریـة)A(حصول المبنـى ) 1(لنتائج وكما في المخطط البیانياظهرت ا
حیــث تزیــد قــدرة المواقــع المقدســة فــي مدینــة النجــف االشــرف علــى تعزیــز الوضــوحیة فــي ) B(الحضــري تــاله المشــروع 

 .)ع(مرقد االمام علي (سیاقها كلما ابتعدنا عن مركز المدینة القدیمة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

نتائج الوضوحیة):1(المخطط  
)الباحثتان(المصدر  

االرتفاع  نتائج بروز):2(المخطط
)الباحثتان: (المصدر/ العمودي  

 

 موقع مسجد الطوسي:)8(الشكل 
 google earth:المصدر

 

 موقع مسجد الطوسي:)9(الشكل 
 )الباحثتان:( المصدر     

 

:( المصدر/مخطط المسجد): 10(الشكل 
 )الباحثتان

 

     المسجد ومجاوراتھ ):12(الشكل 
 )الباحثتان:(المصدر

  
 

B 

 تفاصیل القبة :)11(الشكل 
 )الباحثتان:(المصدر

 

 الواجھھتفاصیل ):13(الشكل 
 )الباحثتان:(المصدر
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 نتائج المتغیر بروز االرتفاع العمودي:ثانیا 

میـز ارتفـاع على قیمة تأثیریة قویة في ت) A(،)B( حصول كل من البنایتین) 2(اوضحتالنتائج وكما في المخطط البیاني
 .المبنى او احد عناصره

 المتغیر تحقیق تكاملیة الفضاءات الحضریةنتائج :ثالثا
حصــول كــل االبنیــة  علــى نســب منخفضــة جــدا لقیمــة ) 3(لنتائج وكمــا فــي المخطــط البیــانياوضــحتا    

اي وجــود (علــى قیمــة تاثیریــة عالیــة مــن حیــث التفریــغ الجزئــي ) A( ،)B(بینمــا حصــل كــل مــن ، التفریــغ الكلــي للفضــاء
 ) .المقدسفضاء حضري ینتمي الى الموقع 

 
 
 

 
 

 نتائج المتغیر تحقیق التنوع :رابعا
علــى  )A( ،)B(حصــول كــل مــن االبنیــة ) 4(اظهــرت النتــائج الخاصــة بتنــوع العالقــات وكمــا فــي المخطــط البیــاني     

) 4(وكما في المخطـط البیـانياما نتائج عالقة المستوى العمودي واالفقی.قیمة تأثیریة عالیة في عالقة التجاور بین الكتل
 ).B(على اعلى قیمة تأثیریة  تاله المبنى )A(حصول المبنى  

 تائج المتغیر تحقیق صفات المحاورن:خامسا
 االنسیابیة المحوریة -ا

على اعلـى قیمـة تأثیریـة فـي تولیـد محوریـة بصـریة )A(عن حصول المبنى) 5(وكما في المخطط كشفت نتائج االستبیان 
 .لسیاقها ) B(وحركیة لسیاقها یلیه المشروع 

 

 التوجیه -ب
على اعلى قیمة تأثیریة في تنظیم الحركة لسـیاقها )A(عن حصول مبنى ) 6(ائج االستبیان وكما في المخطط كشفت نت

 .بدرجة اقل نسبیا) B(یلیه المشروع 
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 للفضاء كلي تقریغ
(  حضریة ساحة

 بالموقع تحیط
 (المقدس

 جزئي تفریغ
)للفضاء  فضاء وجود

 الى ینتمي حضري
المقدس الموقع ) 

تفریغ وجود عدم  

-  

نتائج تحقیق تكاملیة الفضاءات):3(المخطط  
)الباحثتان(المصدر  

نتائج تحقیق التتنوع):4(المخطط  
)الباحثتان(المصدر  

نتائج تحقیق  تكاملیة الفضاءات)3(نتائج المخطط)5(المخطط  
)ثتانالباح(المصدر  

 
  
 
 
 
 
 

التوجیھنتائج )6(المخطط  
)تتانالباح(المصدر  
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 نتائج المتغیر تحقیق صفات الكتل:سادسا

المركزیة-أ  
على اعلى قیمة تأثیریة في تحقیق عقد مركزیة ضـمن )A(المبنىحصول ) 7(ائج االستبیان وكما في المخطط كشفت نت

 ) B(یلیهالمشروع ، سیاقه
الهیمنة-ب  

لـى سـیاقها على اعلى قیمة تأثیریـة فـي هیمنتهـا ع)A(المبنىعن حصول ) 8(كشفت نتائج االستبیان وكما في المخطط 
 .بدرجة اقل نسبیا) B(المشروع  یلیه، من خالل الكتل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتائج الفرضیة الثانویة الثانیة تحلیل 10-2
 القیمة االقتصادیةنتائج قیاس مفردة:اوال
 :حیث تم قیاس نتائجها من خالل المؤشرات االتیة        

 الفعالیاتالتنوع في  -ا
علـى اعلـى قیمـة تأثیریـة ) A( ،)B(حصول كل مـن االبنیـة المنتخبـة ) 9(تبیان وكما في المخطط البیاني اظهرت نتائج االس

 .في تنوع الفعالیات في المدینة 
 تعزیز السیاحة الدینیة -ب

للسـیاحة الدینیـة للمدینـة یلیـه علـى اعلـى قیمـة تأثیریـة فـي تعزیزهـا ) A(حصـول المبنـى )9(كشفت النتائج وكما فـي المخطـط 
 ).B(بدرجة اقل المبنى

 

 تنشیط الفعالیة التجاریة  -ج
 على قیمة تأثیریة عالیة في تعزیزها للفعالیة التجاریة للمدینة ) A( ،)B(حصول المبنى )9(كشفت النتائج وكما في المخطط   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

متغیر الھیمنھنتائج :)7(المخطط  
)الباحثتان(المصدر  

متغیر المركزیةنتائج :)8(المخطط  
)الباحثتان(المصدر  

نتائج القیمة االقتصادیة) 9(المخطط  
)الباحثتان(لمصدرا  
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 القیمة البیئیةنتائج قیاس مفردة -ثانیا

 .على التوالي على اعلى قیمة تأثیریة في تحسین الصورة البصریة للمدینة)A( ،)B(اظهرت نتائج االستبیان حصول كل من االبنیة 
 القیمة االجتماعیةنتائج قیاس :ثالثا

 :االتیةشملت نتائج القیمة االجتماعیة نتائج قیاس كل من المؤشرات 
 تعزیز عالقة المجتمع بالمقدسات -ا

على التوالي علـى اعلـى ) A( ،)B(حصول كل من االبنیة ) 10(اظهرت نتائج االستبیان وكما موضح في المخطط البیاني 
 .قیمة تأثیریة في تعزیز عالقة المجتمع بالمقدسات

 التعرف على ثقافات متنوعة -ب
علـى التـوالي علـى اعلـى )A( ،)B(حصول كـل مـن االبنیـة ) 10(المخطط البیاني اظهرت نتائج االستبیان وكما موضح في 

 .قیمة تأثیریة في التعرف على ثقافات متنوعة
 التنوع في المستخدمین -ج

علـى اعلـى قیمـة تأثیریـة فـي تنـوع ) A(حصـول المبنـى) 10(ن وكما موضح في المخطـط البیـانيحیث اظهرت نتائج االستبیا
 ).B(بدرجه اقل نسبیا المبنى یلیه المستخدمین 

 تواصل ومشاركة مجتمعیة -د
فــي بـأعلى قیمــة تأثیریـة ) A( ،)B(توافـق كــل مـن االبنیــة ) 10(اظهـرت نتـائج االســتبیان وكمـا موضــح فـي المخطــط البیـاني 

 التواصل والمشاركة المجتمعیة 
 عكس تقالید المجتمع -ر

وكمـا هـو موضـح فـي المخطـط ، البنیة المنتخبة بقیم تأثیریة عالیة في عكـس التقالیـد المجتمعیـةلاظهرت النتائج توافق نسبي 
 ).10(البیاني
 

 
 
 

 
 
 

 
 اختبار الفرضیةخالصة نتائج   -11

فــي ) B(و) A(كــل مــن األبنیــة المنتخبــة وأثر صــحة فرضــیة البحــث یظهــر الســابقة المخططــات البیانیــة ممــا تقــدم ومــن تحلیــل 
 .یل الحضریوالقیم الوظیفیةخصائص التشك

 االستنتاجات -12
اما الشطر الثاني فیتعلق ، شملت االستنتاجات شطرین االول وهو ما یتعلق بالمقدس و المواقع المقدسة وخصائصها

 :وكما یاتي،باالستنتاجات المتعلقة بخصوصیة المدینة واثر المواقع المقدسة فیها 
 االستنتاجات العامة12-1
تتجسد في اشیاء واماكن واعمال تحمل ابعادا رمزیة ،هو صلة روحیة انسانیة ازلیة ال یمكن انتهاكها :المقدس  -

 . وروحیة تختلف  صیغها واشكالها من مجتمع الى اخر 
عبارة عن مفهوم روحي یحمل دالالت ورموز ذات معاني عمیقة كامنة متجسدة في هیاكل : المقدس في العمارة  -

 . مادیة یتفاعل معها االنسان ویفهم مغزاها فتحقق هویته ووجوده وتعزز له انتماءاته المكانیة بتقادم الزمن
تضفي على المتلقي احاسیس ، المادي والبعد الروحي المواقع المقدسة هي المواقع التي تزال فیها الحدود بین البعد   -

 . خفیة مرتبطة برموز دینیة او الهیة او اسطوریةتتراوح بین الرهبة والخشوع والحمایة الروحیة والجسدیة لما تملكه من قوى 
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یست مجرد كتلة او تعمل على اثراء التجربة االنسانیة فهي ل،المواقع المقدسة كنوزا روحیة و تراثا مشتركا بین الشعوب   -

فالموقع المقدس لیس ، بناء وانما هي قیمة تاریخیة روحیة تمتاز بثراء المعاني  یتجلى من خاللها االحساس بالمكان
 . قبرا او ضریحا او اثرا فحسب وانما هو كنز روحي حیوي یمتاز بالخلود الروحي والبقاء

بحیــث انهــا تســاعد علــى تشــجیع النمــو الروحــي ،المجتمــع مــن اهــم خصــائص المواقــع المقدســة انهــا تعــد اصــوال لقیمــة  -
وتـوفیر نقـاط اتصـال بـارزة للمجتمـع تـوفر جـذبا اقتصـادیا وسـیاحیا مـن خـالل منظـور متعــدد ،واثـراء التجربـة العاطفیـة ،

 .الثقافات یحمل معه خبرات وسلوكیات وهویات متنوعة مما یعزز تواصلنا مع هذه الثقافات
مفاهیمي عبارة عن مجموعة من التراكمات البعاد معنویة وفكریة  متعددة الجوانب  خصوصیة المدینة هي كیان -

بطبیعتها تؤثر في االبعاد المادیة للمدینة وعناصر ) طبیعیة وعرفیة وعقائدیة وسیاسیة واقتصادیة وروحیة وثقافیة(
 .یرها من المجتمعاتتشكیلها الحضري بما یتالئم مع حاجات المجتمع الذي حمل هذه القیم المتفردة عن غ

الخصوصیة هي مفهوم معنوي قبل ان یكون وجودًا فیزیاویًا ، كمجموعة من التراكمات التي تشمل عدة مفاهیم و معاني  -
كالثقافة والشخصیة والذاكرة الفردیة والجمعیة والتمیز والكفاءة والفعالیات الضمنیة وردود الفعل التي یتعامل بها 

 .اي ان الخصوصیة هي احد مستویات الهویة.ف مع البیئة المحیطة بهاالنسان مع  مجتمعه ویتكی
تعد خصوصیة مدینة ما عبارة عن مركب متجانس من الذكریات والتصورات والقیم والرموز والتعبیرات واالبداعات   -

اي بعبارة اخرى هي تمیز ثقافة المجتمع ،والتطلعات التي تحتفظ بهویة جماعة بشریة او امة او مجموعة او شعب  
 .بتراكمها المعرفي تتكون هویة المدینة االعم واالشملو .خصوصیة ي مدینة ما او امة من االمم والمعبر االصیل عن 

تعتبر خصوصیة المدینة احدى تجلیات مفهوم الهویة أي ان الهویة تعد مفهوما اعم واشمل في الوقت الذي تندرج عدة مستویات  -
 .ویة لمدینة ماخالل الزمن مفهوم الهمنه من الخصوصیة تحت مفهومها أي ان التراكم المعرفي لمفردات الخصوصیة یتولد 

تــرتبط خصوصــیة المدینــة بعمارتهــا مــن خــالل تمیــز خصوصــیتها المعماریــة التــي التتحقــق اال بنجــاح عمارتهــا فــي تلبیــة  -
 .حاجات االنسان المناسبة روحیة كانت ام مادیة ضمن االطار الزمني والمكاني الذي یعیش فیه

 

 ائص التشكیل الحضريخصالستنتاجات المتعلقة بتاثیر المواقع المقدسة  في ا 12-2
تســهم المواقــع المقدســـة فــي زیـــادة الوضــوحیة بوصــفها منظومـــة حضــریة مهمـــة قــادرة علــى تحقیـــق االرشــاد واالســـتدالل   -
 .وتختلف هذه القدرة من موقع الى اخر حسب طریقة ارتباطه بالسیاق وحجمه وخصائصه المادیة والروحیة ،
حیــث ان المواقــع التــي تقــع خــارج المدینــة ،بتاثیرهــا فــي الفضــاءات الحضــریة حولهــا تتبــاین المواقــع المقدســة فــي المدینــة   -

امـا مـایقع )وجـود فضـاء حضـري ینتمـي الـى الموقـع المقـدس (تتمیـز بوجـود تفریـغ جزئـي حولهـا ) مركـز المدینـة(التقلیدیة 
 .منها داخل المدینة التقلیدیة التمتلك هذه الخاصیة كونها ضمنیة في النسیج الحضري 

في تحقیقها للتنوع في العالقات بین العناصر كعالقة المسـتوى العمـودي عـن االفقـي التـي میـزت المواقع المقدسة تتباین   -
 .المواقع الواقعه خارج المدینة القدیمة في النجف االشرف بهیمنة احد العناصر العمودیة التي یتكون منها المبنى كالماذن والقباب

تقوي المواقع المقدسة كل مـن المحوریـة والتوجیـه نتیجـة قـدرتها علـى تنظـیم الحركـة مـن حولهـا كمـا فـي المواقـع المقدسـة   -
 .وتقل هذه القدرة كلما اقترب الموقع المقدس الى مركز المدینة لهیمنة المرقد العلوي الشریف ،خارج حدود المدینة القدیمة الواقعة 

 .التاثیر على خط افق المدینة من خالل التنوع في ارتفاعه وشكله واستمراریته ضمن المدینةتسهم المواقع المقدسة  في   -
تمتلــك المواقــع المقدســة التــي تقــع خــارج المدینــة القدیمــة القــدرة علــى تحقیــق بــؤر او عقــد ضــمن المدینــة ذات فعالیــة او  -

 .خصائص مادیة محددة 
 

 دسة في القیم الوظیفیة للمدینةاالستنتاجات المتعلقة بتاثیر المواقع المق 12-3
تولد المواقع المقدسة فضاء حیوي یساعد على تجمع الناس ضمن سیاق معین مما یقـوي التواصـل والمشـاركة المجتمعیـة  -

وزیادة فرص التعرف على ثقافات متنوعة خصوصا ان مدینة النجف بوظیفتها العلمیة تجذب االالف الطلبة من مختلف 
 .انحاء العالم 

العالقة بین المجتمع ومقدساته وتعمل على ترسیخ عاداته وتقالیـده مـع زیـادة النشـاط السـیاحي الـدیني وتوافـد البشـر تعزز  -
 .من مختلف الثقافات

 .المحافظة على التقالید والعادات المحلیة مما یشجع ذلك السكان على عرض تقالیدهم وثقافتهم بشكل اوسع -
 .حة الدینیة وتنشیط الفعالیات التجاریة وتنوعها تعمل المواقع المقدسة على تعزیز السیا -
 .تحسین الصورة البیئیة المحیطة بها من خالل ماتحویه من خصائص شكلیة ممیزة  -
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