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ABSTRACT: 
          The research deals with monument buildings in the city, as important urban landmarks of 

interest to many researchers in different fields of knowledge. These buildings take multiple 

forms and characteristics from one place to another, especially in the contemporary period 

witnessed radical and surprise changes at the level of form, function, meanings and local 

connectivity. Etc. In addition, the wide gap between what these characteristics in the 

international contexts and the Arabic cities. This led the research to review previous studies and 

literatures in different research directions. The research based on main hypothesis “the 

contextual and architectural properties of local contemporary monument buildings consist from 

a variety of effective vocabulary and variables that achieve monumental  characteristic  " .A 

group of buildings in Al-Najaf within specific criteria was elected to prove the hypothesis, using 

analysis method for the  vocabulary concluded from theoretical framework.  

The research has reached to prove the monumental characteristic of these buildings within 

its context for the conformity with the basic vocabulary of contemporary monument buildings 

architectural properties plus the contextual characteristics whether match was fully or partially. 

The search revealed a similarity in the contextual characteristics of these buildings between 

local and international city. While a high contrast in architectural characteristics appeared, 

because of differences in intellectual, social and economic level, which influence the receptivity 

of influencing contemporary globalization cultures directly on these properties. 

Keywords: contemporary monument buildings, architectural properties, contextual properties. 

 

 دراسٌة حالة االشرف النجف مدٌنة -المدٌنة  المعاصرة فً النصب خصائص أبنٌة
 
 خالصةال

ٌتناول البحث ابنٌة النصب فً المدٌنة لما تمثله من معالم عمرانٌة حضرٌة مهمة تحظى باهتمام كثٌر من 
من مكان الى اخر صابصها . ان ما ٌالحظ على هذه االبنٌة تعدد اشكالها وخالباحثٌن فً الحقول المعرفٌة المختلفة

حٌث شهدت تؽٌرات جذرٌة ومفاجبة على صعٌد الشكل والوظٌفة والمعانً خاصة فً الفترة المعاصرة 
واالرتباطات الموضعٌة ..الخ. ٌضاؾ الى ذلك الفجوة الواسعة بٌن ماهً علٌها من خصابص لهذه االبنٌة فً 

 ولمعالجة هذا النوع من األبنٌة. تعقد فٌها مفهوملعربٌة التً سٌاقاتها ضمن المدن العالمٌة وما ٌقابلها فً المدن ا
 .ٌتم استعراض الطروحات والدراسات التً تناولت هذا الموضوع باختالؾ توجهاتها البحثٌة ذلك

 المعاصرة محلٌا  النصب تتكون الخصابص المعمارٌة والسٌاقٌة ألبنٌة [استند البحث الى فرضٌة ربٌسٌة نصت:
جموعه من األبنٌة فً تم انتخاب م ].دات والمتؽٌرات الفعالة التً تحقق الطابع النصبً فٌهاالمفر ةمن مجموع

The
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باستخدام اسلوب التحلٌل الظاهري للمفردات المستخلصة  اختبار الفرضٌةوضمن معاٌٌر محددة، لٌتم  مدٌنة النجؾ
طابع النصبً ضمن سٌاقها فً تحقٌق هذه األبنٌة المنتخبة صفة ال. وقد توصل البحث الى من االطار النظري

المدٌنة لظهور حالة من التطابق مع المفردات االساسٌة لخصابص أبنٌة النصب المعاصرة المعمارٌة باإلضافة الى 
التطابق تاما ام جزبٌا. وكشؾ البحث عن وجود تشابه فً الخصابص السٌاقٌة  اخصابصها السٌاقٌة سواء كان هذ
نة المحلٌة والعالمٌة. بٌنما ٌظهر تباٌن عالً فً الخصابص المعمارٌة، نتٌجة السابدة لهذه األبنٌة بٌن المدٌ

االختالؾ فً المستوى الفكري واالجتماعً واالمكانٌات االقتصادٌة التً تإثر فً درجة تقبل ثقافات العولمة 
 المعاصرة المإثرة بشكل مباشر على هذه الخصابص.

 مارٌة، خصابص سٌاقٌة.ابنٌة النصب، خصابص مع الكلمات المفتاحٌة:
 

 المقدمة .1
الحٌوٌة والنشاط التً صاحبت أبنٌة النصب ومدى االهتمام بها على مر العصور واالزمنة، مقٌاس  تمثل

لمدى تطور ونضوج مدنها ومجتمعاتها، وواجهة تعرٌفٌة لثقافتهم ومستواهم الحضاري، ازداد ذلك مع التطور 
ٌة واالقتصادٌة، خاصة مع ظهور افاق جدٌده تجسدت فً رؼبة المدن الحاصل فً الحٌاة االجتماعٌة والسٌاس

المتصاعد فً تجاوز حدود مواضعها وتؤكٌد هٌمنتها وامكانٌاتها فً جمٌع المستوٌات. وهذا ما ٌإكده سباق المدن 
ان اخفى الحالً ألنشاء أبنٌة النصب وتسخٌر كافة االمكانٌات االقتصادٌة والدعابٌة لها إلظهارها بوجه مشرق و

دراسة صفة الطابع النصبً للمبانً  فًوراءه مجموعة من المشاكل. من هذا المنطلق جاءت فكرة البحث 
مشكلة ومن خالل الدراسات التً تناولت الموضوع باختالؾ توجهاتها البحثٌة حددت فً مدننا المحلٌة.  المعاصرة

ولمعالجة مشكلة البحث المدٌنة" المعاصرة فً أبنٌة النصب  خصابصعدم شمولٌة الدراسات السابقة فً " البحث
 المعمارٌة والسٌاقٌة. أبنٌة النصب المعاصرة لخصابصبناء اطار نظري شامل من خالل هدؾ البحث  تم تحدٌد
 الى النتابج واالستنتاجات.وصوال  اختبار فرضٌة البحث.محلٌا من خالل  تحقٌقهامدى امكانٌة دراسة ومن ثم 

 
 النصبتعرٌف . 2

إِقامُة  تعنًو .ٔجاءت الَنصب فً معجم الصحاح فً اللؽة بفتح النون مصدر نصبت الشًء، اي اقمته ٌالؽو
ما نصب وجعل علما كالنصٌبة.  كلبمعنى  النون فً معجم تاج العروس صُب بضمنُ ال . وجاءت[ٔ]ه الشًَِّء وَرْفعُ 

ما ٌقام من  صبُ نُ ال. وٕعالمة تنصُب للقوم الّنصٌبة هًوالُنُصُب جمع نصٌبة كسفٌنة وُسفُن وصحٌَفة وُصُحؾ. و
فً القران الكرٌم ذكرت كلمة النصب فً موضع [. ٕبناء ذكرى لشخص او حادثة. وهً ما نصب فجعل َعلما]

ْومَ اآلٌة الكرٌمة:  ٌَ ٌُوفُِضوَن { } ُهْم إِلَٰى ُنُصٍب  ا َكؤَنَّ ْخُرُجوَن ِمَن اأْلَْجَداِث ِسَراع  ٌَ
ل فً تفسٌر القرطبً قا .ٖ

النحاس: َنْصب وُنْصب وُنُصب معنى واحد، كما قٌل َعْمر وُعْمر وُعُمر. وقال ابن عباس: }إِلَٰى ُنُصٍب{ إلى ؼاٌة، 
وهً التً تنصب إلٌها بصرك. وقال الكلبً: إلى شًء منصوب، علم أو راٌة. اما فً تفسٌر الطبري ٌذكر }إِلَٰى 

ٌُوفُِضوَن{ بمعنى كؤنهم الى علم قد نُ  . وقد جاء النصب بمعنى ما ٌنصب عالمة فً ٗب لهم ٌستبقونصُنُصٍب 
فً اللؽة االنكلٌزٌة ذكرت النصب بمعنى  .[ٖالٌه]الطرٌق ٌقصده السابرون لالهتداء به، واإلٌفاض ٌعنً اإلسراع 

((Monument ( ًوالنصبMonumental والتً كثٌرا ما تستخدم لإلشارة الى شًء ؼٌر عادي فً الحجم )
 ،ٌحمٌها القانون كما فً النحوت الضخمة وبشكل خاص تطلق على الهٌاكل التً تشٌر لذكرى القتلى والقوة والتً

بكل من المنزلِة الرمزٌِة  (Monumentality)وهذا ما عرؾ بالفن الجنابزي. بٌنما ارتبطت كلمة النصبٌة 
التً تعنً  (Morere)تٌنٌة والحضوِر الفٌزٌابً المادي للُنصب. هذه الكلمة مشتقة فً االصل من الكلمة الال

 (Scheduled Monument)هذه الكلمة فً موضع  أطلقاالنكلٌز هم اول من ٌعتبر التذكٌر او التحذٌر، و
 .٘والتً اشارت الى مجموعة من االبنٌة التً صنفت بانها اثار ٌحمٌها القانون

وم النصب المعمارٌة، اال ان ظهرت العدٌد من المحاوالت إلعطاء تفسٌر وتعرٌؾ محدد لمفهاما اصطالحا ف
المفهوم. حٌث  اخاصه ضمن هذ ؼاٌةمعظمها كان متخصص فً جانب معٌن دون ؼٌره بهدؾ الوصول الى 

بانها هٌاكل انشات بشكل صرٌح من أجل إحٌاء ذكرى شخص النصب ( (Henri Stierlin ستٌرلٌنهنري عرؾ 
اث الثقافً فً ذهن مجموعة اجتماعٌة، كما ٌمكن أٌضا او حدث هام لٌذكر بفترات تارٌخٌة معٌنه وجعله رمزا للتر

. وحالٌا تشهد البلدان بعض المنشآت الصناعٌة أو السكنٌة التً تم وصفها ممٌزةعمارة تارٌخٌة لأن تكون عٌنة 

                                                 
1
 http://www.maajim.com/ 

2
 Ibed 

3
 , سورة المعارج٣3اآلية  

4
 http://quran.ksu.edu.sa 

5
 http://www.thefreedictionary.com/monument 
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ٌونػ جٌمس ا ٌنتقد م[. بٌنٗ] ضمن فبة الهٌاكل النصب، حتى وان بنٌت بدون هدؾ نصبً فً وقت انشابها
(James Young ) الراي القابل ان النصب تسعى منذ وقت طوٌل لتوفٌر مساحة تبقى فً ذاكرة المتلقً لما

ٌرى انه فً الواقع ال حٌث تقوم به الدولة من انتصارات وبطوالت، محافظة بذلك على اهداؾ ومبادئ السلطة. 
ترتبط بالتارٌخ  حٌث مبنٌة فقط فً اماكن واوقات محدده فؤهمٌة معانٌها، وأبديتوجد نصب معناها ٌبقى خالد 

 . [٘]الراهن السٌاسً والجمالً مع وقتها 
 خصائص ابنٌة النصب المعاصرة فً الدراسات المعمارٌة والحضرٌة.. 3

مجموعة من الدراسات العالمٌة والمحلٌة السابقة التً اشارت بصورة مباشرة او ؼٌر مباشرة  البحثٌتناول 
 ً:الى خصابص أبنٌة النصب المعاصرة وكما ٌؤت

  (Kevin Lynch 1960)طروحات كٌفن لٌنج  1.3
( على اهمٌة أبنٌة The Image of The City( فً كتابه الشهٌر )Kevin Lynchٌركز كٌفن لٌنج )

النصب المعاصرة فً المدٌنة، معتبرها ابرز العناصر االساسٌة الخمسة المكونة لسٌاقها، والتً تسهم بؤسلوب 
مدٌنة وادراكها. فقد ٌؤخذ معلم ؼٌر ممٌز صفة الجذب واالهتمام لمجرد تمٌز ال ةتوقٌعها دور مهم فً وضوحٌ

موقعه وذلك حٌنما ٌقع فً نقطة اتخاذ قرارات الحركة، فً حٌن ال ٌؤخذ المعلم ذو الشكل الممٌز اي صفة ادراكٌة 
التً ٌتفق على  ةزٌابٌاذا ما وضع متشابها مع النسٌج المحٌط به. فالنصب والمعالم الممٌزة هً تلك العناصر الفٌ

أبنٌة مخفضة. وهنالك عدة معالجات ٌجب اجراءها  ضمنتمٌزها اكبر عدد من السكان، كبروز خط السماء لبرج 
تؤكٌد انتمابها ، والتباٌن مع السٌاق المحٌط، والتمٌز باالنفراد والوحدة وهً:النصب ضمن مواقعها  إدراكلتؤكٌد 

مهما  ةوبعٌد ةسهولة ادراكها ورإٌتها من مسافات قرٌب، ووح الشكل العاموض، وللنسٌج المحٌط رؼم تباٌنها عنه
تكاملها مع مجموعة ، والتمٌز بتفاصٌلها وتصمٌمها، واختلفت سرعة مشاهدتها او زمن المشاهدة لٌال او نهارا

 المعالم والنصب الممٌزة االخرى كان توضع فً تتابع بصري خالل مسار مستمر مما ٌكسب المشاهد خالل
هذه  اكد لنج اهمٌة توقٌع واسلوب تجمٌع .[ٙ]رإٌتها جمٌعا طابعا خاصا ؼنٌا بالتجارب الذهنٌة والتفاصٌل الممٌزة

األبنٌة فً عملٌات التوجٌه ضمن المدٌنة والتً تسهم  فً تحقٌق القدرة على تولٌد الصورة الذهنٌة 
(Imageability) ٌة عالٌة إلثارة صورة قوٌة ألي مالحظ، معرفا اٌاها بالخاصٌة المادٌة التً تعطً إمكان
( فً توجٌه الناس انفسهم داخل المدٌنة كما اشار الى مبدأ المحورٌة legibility) الوضوحٌهوتإدي الى تحقٌق 

كؤحد المبادئ التً ٌجب تمثٌلها او تجسٌدها لقنوات الحركة الربٌسٌة التً تربط بٌن معلمٌن او بإرتٌن ربٌستٌن، 
ق نهاٌتً الشارع أو الممر بصرٌا، فضال  عن اعطاء توجٌهات ممٌزة الى المعالم البارزة ضمن وكذلك لتحقٌق ؼل

بإر الفضاءات الحضرٌة او العقد، لزٌادة هٌمنتها وتمٌزها وإبرازها فضابٌا، األمر الذي ٌإدي الى مبدأ المحورٌة 
الخصابص  على نجٌل أكد .[7] لمكانًوٌتالزم تحقٌقه مع مبدأ التوجٌهٌة المطلوب إبرازه فً تكوٌن المدٌنة ا

. أفضلذهنً  وإدراكوالتوجٌه  الوضوحٌهالنصب المعاصرة من خالل مواقعها التً تكسب المدٌنة  ألبنٌةالسٌاقٌة 
من الخصابص السٌاقٌة المهمة كاالنفراد والتباٌن ضمن كل تنتمً الٌه. باإلضافة الى  ةمجموع أشرولتحقٌق ذلك 

 ها ضمن منظومة متكاملة تربطها مع باقً المعالم خالل محاور حركٌة وبصرٌة.تمٌز تصامٌمها وتفاصٌل
 
 (Others Matthew Carmona & 2003ماثٌو كارمونا )طروحات  2.3

التً تمٌزت بها أبنٌة النصب المعاصرة خاصة فً السٌاقات  االنسجامالى مفهوم  طروحاتهفً  كارمونااشار 
ي فرانسس تٌبلد أالى ر فً كتاباتهعلى مواءمة النصب مع محٌطها. وقد استند  ذات السمة التقلٌدٌة، والتً تنطوي

(F. Tibbalds فً تؤكٌده ان تكون هذه األبنٌة تابعة الحتٌاجات وطبٌعة المكان ككل، الن النتٌجة من المرجح )
. واالنسجام هنا ال أن تكون أبنٌة متنافرة وفً حالة من الفوضى. اي ضرورة التكامل مع بقٌة األبنٌة فً السٌاق

معٌنة لتعامل مع هذه االنماط، فالتركٌز الكبٌر على عناصر تعددٌة ابنمط فن معماري واحد، انما  ٌعنً التمسك
فرصة اإلبداع واإلثارة، وان العدٌد من األبنٌة األكثر نجاحا وشهرة فً العالم هً التً تكون مإلفة من مواد  ٌنفً

ارمونا امكانٌة تحقٌق التصمٌم االنسجام مع السٌاق المحلً من خالل ثالث طرق ك أكد وأنماط مختلفة بشكل كبٌر.
مثلت تقلٌد الطابع المعماري المحلً وهذه العملٌة ربما تضعؾ الصفات المراد االحتفاظ بها، او من خالل تصامٌم 

ٌإدي الى االثارة والحٌوٌة جدٌده مع قلٌل من التنازالت الى الطابع المحلً، فً حٌن اعتماد انتاج النقٌض الناجح س
فً ما بعد الحداثة، لٌعكس الرؼبة فً  والحضري بدال من البساطة والتقلٌد، وهذا ما انتهجه التصمٌم المعماري

 [.8] تنمٌة الشعور القابم بالمكان
فً دراسته مفرده االنسجام كؤحد الخصابص السٌاقٌة لألبنٌة النصب  Carmona)كارمونا ) ٌوضح

تً ٌمكن تحقٌقها من خالل ثالث اسالٌب وهً تقلٌد السٌاق او التباٌن معه او تناقضه. وقد اعتبر المعاصرة وال
 هً اكثر صور االنسجام المعاصرة التً تزٌد الحٌوٌة والتفاعل بٌن المبنى النصبً ومحٌطه. التناقضطرٌقة 
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 ((Cliff Moughtin 2003كلٌف موتن  طروحات 3.3
التً مٌزت أبنٌة النصب فً المدن  Symmetry)لتناظر او التماثل )الى مفردة ات الطروحات تطرق

المعاصرة خاصة ذات الطابع  التقلٌدي. والتً عرفها بانها مطابقة العناصر على جانبً محور معٌن، مستمده هذا 
جزاء الشكل التعبٌري من نظرٌات الرٌاضٌات والدراسات الجمالٌة للحضارة القدٌمة وؼٌرها، فهً عالقه بٌن اال

ٌحقق المبنى التوازن بشكل جٌد وثابت عندما ٌظهر توزٌع  ، اذالمختلفة والمخطط العام على وفق معاٌٌر محددة
معقول وال ٌشترط ان ٌكون تاما لألجزاء المكونة له بحٌث تكون النتابج ترمز الى العدالة والعقالنٌة. وهذا ما 

اشار الكاتب الى ما طرحه كما  التصمٌم الحضري. ٌحدث فً التوازن المحوري لمبنى او مجموعة أبنٌة فً
 استنادا الى الذي وفر مثاال لبعض مشاكل تحقٌق الوحدة والتوازن باستخدام التناظر Robertson)سون )تروبر

"لٌس من الممكن الجمع بٌن شٌبٌن بشكل صحٌح من دون الثالث لٌكون بمثابة رابطة لعقد بعضهم : أفالطون
ن ٌحول المراكز المزدوجة فً االتجاه الذي ٌجلب لهم وٌساعد إقامة وحدة فً تكوٌن أي وضع تكوٌ ،البعض"
الدراسة قدرة أبنٌة النصب فً خلق التوازن البصري من خالل التناظر سواء كان تاما اكدت  .[9]متناظر

ر بصري )فٌزٌابً( او ؼٌر تام )ادراكً( على مستوى المبنى نفسه، او على مستوى سٌاقه من خالل خلق محو
وحركً امام المبنى النصبً تتوزع على جانبٌه األبنٌة بصوره متناظره. وفً كلتا الحالتٌن تمٌزت هذه الخاصٌة 

 فً هذه األبنٌة لتحقٌق الهٌمنة والقوة ضمن محٌطها.
 
 ( (Charles Jencks 2005-2011جارلس جٌنكس طروحات  4.3

وعه من أبنٌة النصب المعاصرة والتً ٌعرفها الكاتب فً دراسة مجم( ٕ٘ٓٓالصادر عام )االول  اهتم كتابه
ٌإكد الكاتب بروز نوع جدٌد من  باألبنٌة االٌقونٌة ومناقشة اهم خصابصها ودورها فً تعزٌز سٌاق المدٌنة.

الهندسة المعمارٌة خاصة فً السنوات العشر االخٌرة، مدفوعا  من قوى اقتصادٌة لؽرض الشهرة السرٌعة والنمو 
معلم معبر ٌتحدى النصب المعمارٌة التقلٌدٌة السابقة مثل الكاتدرابٌات وقاعة المدٌنة والتً كانت  االقتصادي.

بارزة فً مدنها لفترات طوٌلة، فهً انعكاس لألبنٌة التً خرجت من خلؾ المحالت التجارٌة والمصانع لترتفع 
  فوق الكل.

فً األبنٌة االطول فتبرز لها المعروؾ، تزال محافظة على شكالالتً بعض المدن القدٌمة وٌطرح صورة 
الكنٌسة المركزٌة او برج الساعة واقل وضوحا  المكتبة والمدرسة ومن ثم تؤتً األبنٌة المدنٌة ومحطة  سٌاقها مثل

اعتمد هذا التدرج الهرمً العام للمدٌنة التقلٌدٌة على اللٌاقة واالحترام ألبنٌته المتنوعة حٌث  القطار وؼٌرها.
ألبنٌة مع ا التعامل فًفً ظل تنافس السوق العالمٌة نجد التناقض التام وبما ٌتوافق مع تارٌخها. اما حالٌا   واشكالها

الذٌن عبروا عن  المعمارٌٌنمشاهٌر الالتقلٌدٌة امام هجمات االٌقونات الحدٌثة. هذه الحالة بدت سٌبة لبعض 
ودة عمارة الحداثة من جدٌد، وفً هذه الصدد ٌقول امتعاضهم وكؤنهم ٌرون اعادة عقارب الساعة الى الوراء بع

الفن دٌن والمتحؾ كاتدرابٌة  وأصبح"ان رؼباتنا السابقة فً الدٌن حلت محلها رؼبات تجارٌة جدٌدة  :جٌنكس
لخص عملهم، اذ لم تعد ٌوالمشتري كاهن". حٌث تسعى االن الشركات الجدٌدة لتكوٌن اٌقونة خاصة بهم لعمل 

واكثر اهتمام وبنٌت بشكل  أفضلمحتوى الرمزي تعلن عن محتواها، فً وقت اصبحت االٌقونة األبنٌة عالٌة ال
نفذ تمكانا  بارزا  فً المدٌنة و التقلٌدٌة وتحتل النصب ،[ٓٔ] اكثر اقناعا، اكثر بٌبٌة، اكثر ابتكارا ، اكثر بصرٌة

اشار  .اكلهامن الرهبة والتبجٌل على هٌ لهم بنوعحٌث ت ،نً اي شًء تقرٌبا  تعٌمكن ان فالٌوم اما وظٌفة هامة، 
Jencks ( هذا 9٘ٓٔالى ان لو كوربوزٌه اول من برز بعد الحرب العالمٌة الثانٌة وشٌد كنٌسة رونشام عام )

 Enigmatic)المبنى الذي وضع معاٌٌر لجمٌع االعمال الالحقة من هذا النوع وفتح الباب لمفهوم )الدالة الملؽزة( 
Signifier)[ٔٔ]( اصبح المبنى رمزا  دولٌا  وظهر على الطوابع 9٘٘ٔكنٌسة عام )العندما تم االنتهاء من بناء . ف

الى  Jencksكما أشار الفرنسٌة وفً عدد ال ٌحصى من المقاالت الصحفٌة وعلى ؼالؾ المجالت المعمارٌة. 
 وفقلم ٌتم بناإه رأى فٌه "أزمة فً العقالنٌة" ألنه حٌث  James Stirling)جٌمس ستٌرلٌنػ )طروحات 

هذا رد الفعل على المبنى النصب االٌقونً هو طبٌعً وهو  .عصره المتوفرة فً وقته، وكؤنه جاء فً ؼٌرتقنٌات ال
ما حوله إلى دالة ملؽزة، واقترح له صور مختلفة ترمز له مثل: ؼطاء راهبة، االم والطفل، صالة الٌدٌن، سفٌنة 

ان  .[ٕٔ]بٌة ذات االشكال االستفزازٌة التً جلبت له المزٌد من االهتمامفً البحر. والعدٌد من االعالمات الشع
ساعد فً مما انتصار التسوٌق فً االلفٌة الجدٌدة جلب اثنٌن من القضاٌا المهمة هً تسوٌق الثقافة واختفاء المعتقد 

ساعد على انشاء  بناء الرموز الضخمة التً ٌمكن ان تشٌر الى اي شًء، هذا الفقدان بالمضمون وتوفر المال
تلفزٌون مثل مبنى الالدوال الملؽزة. شجعت هذه االفكار الى ظهور المتاحؾ ومقرات الحكومة كؤبنٌة اٌقونٌة 

( ناطحة سحاب فً الحً التجاري ٖٓٓكولهاس ان وجود )المصمم ادرك ، حٌث (CCTV)الصٌن المركزي 
ع للمدٌنة خصوصا  مع وجود اصوات ضمن حملة ( امر ؼٌر مجد منه وؼٌر نافٖٔٓالصٌنً ٌتبعها المبنى رقم )

كولهاس ان ٌجد كتلة ضخمة ومركزٌة على (. كان Kill the skyscraper) سمٌت )اقتلوا ناطحات السحاب(
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وٌدعو المدٌنة ألشؽال الفضاء الحضري فً الحً التجاري تظهر التطور والرفاهٌة االقتصادٌة التً وصلت لها 
كما للعالم، دون جعلها ضمن مجموعة ناطحات السحاب الموجودة فً المنطقة.  الى ابراز تقدمها التكنولوجً

اشارات ذات صلة بالصٌن ووسابل االعالم ومعانً اضافٌة اخرى. ترك للجمهور والصحافة  فً المبنى استخدم
اجح ٌجب ان الن فالمعلم النصبً هذه التفسٌرات عملت على اثارة المشاهد ونجاح هٌكل المبنى الجمالً.تها، مناقش

ٌكون ملؽز ومعبر فً نفس الوقت، ٌشٌر الى اكثر مما هو علٌه من اسماء وبالتالً فؤن هذه األبنٌة مفتوحه 
  [ٖٔ.]لتفسٌرات متعددة ٌترك للنقاد والجمهور لٌعٌشوا داخل ؼموضه بطرٌقة مسٌطر علٌها

ة النصب االٌقونٌة هً ان أبنٌ فٌه ( حٌث ٌإكدٕٔٔٓالكتاب الثانً لجٌنكس ضمن طروحاته صدر فً )
وضمنٌة احٌانا ترمز بدقه ألشكال ؼرٌبة وتحرٌضٌة، حلت محل النصب التقلٌدٌة، تشٌر الى  ةاستعارات صرٌح

رموز ثقافٌة متمٌزة، اما المعانً الدٌنٌة والسٌاسٌة مثلت رموز تقلٌدٌة أعطت القوة واإلبداع فً مجتمعاتها وهً لم 
ن تطورات ما بعد الحداثة، فالعالم االن ٌطلب صور المعة وسرٌعة، وهو تختؾ تماما، لكنها وضعت فً شك ضم

خر لبروز هذه األبنٌة انها توازي الحركات الفنٌة المعاصرة التً االسبب [.  كما ان الٗٔ]أمر لم ٌكن موجود سابقا
 Jencksواعتبر، الى اسباب اجتماعٌة واقتصادٌة وسٌاسٌة مثلت اراده السلطة فً ذلك باإلضافةانتشرت بسرعه 

ه ( اعوام واعتبرٓٔحٌث بقً مذموما لمده ) ،برج اٌفل االٌقونة االكثر شهره اوضح االمثلة على نجاح هذه األبنٌة
اسوء شكل من اشكال االبتذال وتدمٌر الثقافة فً بارٌس، الى ان اصبح بعد ذلك رمزا للحداثة ثم الى بارٌس  النقاد

عن سبب عدم اهتمام أبنٌة النصب االٌقوٌنة بالسٌاق،  فً كتابه Jencksٌجٌب كما  .[٘ٔ]واخٌرا الى فرنسا
والسبب حسب راٌه ان ذلك ٌكلؾ المزٌد من المال والوقت للتصمٌم وقد ٌفسره بعضهم بالتحفظ، باإلضافة الى 

تباط اسباب مجتمعٌة اعمق تتعلق فً مصادر التارٌخ و العالقة بٌن المجتمع والسلطة فً المدٌنة هذا ما ٌلخص ار
المعانً الرمزٌة لهذه األبنٌة مع الطبٌعٌة والكون من خالل الجوانب البٌبٌة واشعة الشمس ومثلت التوجه الربٌسً 

  [ٙٔ] .( سنه لعمارة ما بعد الحداثةٓ٘الذي برز بعد )
ٌمكن  لالبنٌة النصب )االٌقونٌة(الى مجموعه من الخصابص المعمارٌة والسٌاقٌة  فً طروحاتهاشار جٌنكس 
 تلخٌصها كما ٌؤتً: 

احد المزاٌا التً تإثر فً التعددٌة والعولمة وهذا ٌؤتً من وتمثل أبنٌة النصب االٌقونٌة قوى على نطاق واسع  -
 .اعتمادها على العمارة الملؽزة واستخدام الرموز الطاربة والمحوٌة المتضمنة فً قسم منها رموز تقلٌدٌة

 واكثر بصرٌة.تمٌزت بانها اكثر بٌبٌة، اكثر ابتكارا،  -
لرموز الطبٌعٌة او الكونٌة وتجرٌدها لذلك بشكل نحتً، تاركة للجمهور استكشاؾ من اتمٌزت باالستعارة  -

 رموزها مما اضفى علٌها صفة الؽموض.
التناقض الشدٌد مع سٌاقها على المستوى الشكلً والمقٌاس، وؼالبا ما ٌتعرض التناقض الشكلً النقد الواسع  -

 مقٌاس. وفً كلتا الحالتٌن تحقق النجاح فً اهدافها.عكس التناقض فً ال
 تمتاز بالتقنٌات البصرٌة والبٌبٌة الحدٌثة والتً تضٌؾ لها لمسة من المعاصرة. -
الدراسة تشٌر الى ظهور افكار تدعو الى اقامة اكثر من نصب ضمن سٌاق الواحد بهدؾ خلق مدٌنة اٌقونٌة  -

ؾ الطروحات القدٌمة التً ترفض هذا التوجه بحجة خلق التشوٌش تكون أشبه بالمتحؾ العالمً. وهذا ما ٌخال
 واالرباك.

 
 Eric Firley & Julie Gimbal [11]) (2011 6فٌرلً و جٌمبلطروحات  5.3

ٌعد كتابهم مرجعا واداة تصمٌم للمهندسٌن المعمارٌٌن والمخططٌن. والذي ٌتكون من جزبٌن تناول االول 
صب المعاصرة فً المدٌنة. اما الجزء الثانً منه فقد اشار الى تجربة مدٌنة لندن دراسة أثر مجموعه من أبنٌة الن

من خالل قوانٌنها وضوابطها فً تحدٌد الخصابص المعمارٌة والسٌاقٌة لهذا النوع من األبنٌة. فقد بقً خط افقها 
بول ومبنى البرلمان، اما  منخفضا لمدة طوٌلة هٌمن فٌه اثنٌن من المشاهدات لمعالم بارزة وهما كاتدرابٌة سانت

( مشاهد من المعالم ٖ( منها استعراضٌة بانورامٌه، )ٙ( مشهد تصنؾ الى اربع فبات مختلفة )ٕٙاالن ٌوجد )
( مشاهد ضمن المناظر الطبٌعٌة ٗ( مشهد مدمج مع نهر التاٌمز و)ٖٔالمإطرة بهٌاكل ضمن مناطق مفتوحة، )

اشار الكتاب  .تكون محاور البصرٌة للنصب protected vistas)شكل. حٌث تعد هذه المشاهدات افاق محمٌة )
الى مجموعه من التؤثٌرات التً ٌجب توفرها فً اي تصمٌم جدٌد لألبنٌة النصب المعاصرة لتحقق نجاحه ضمن 
سٌاقه الحضري وكما جاءت فً خطة لندن والتً تؤخذ بعٌن االعتبار النتابج التً توصلت لها لجنة التراث 

                                                 
6
حاصلة على شههاةة الهةوتورام مهن جامعهة ريهن فهي موعهور العمهارة , الفن الفرنسي مهتمة في مجال العمارة الشاهقة ةهي مؤرخ E. Firley):فيرلي ) 

وتهاب  مؤله  .: فهو مهنةس معمهار  فرنسهي ومصهمم الحعهر J. Gimbal)جيمبل )اما  الوتاب. الشاهقة في فرنسا, وهي مسؤولة عن القسم الثاني من

 .اإلسوان الحعر , وهو أستاذ في جامعة ميامي, ولية العمارة ويرأس االستشارات البحثية الةولية

http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470684747.html 

http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470684747.html
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(، حٌث ٌجب ان ٌكون 7ٕٓٓ( والمعدل فً )ٖٕٓٓ( للمدٌنة فً )CABEولجنة العمارة والبٌبة ) االنكلٌزي
على الوصول الى شبكة النقل واالماكن العامة والخاصة باعتباره  له القدرةمع األبنٌة المحٌطة و منسجماالتصمٌم 

ا فً الطابق االرضً متضمن معلما بارزا فً المدٌنة، كذلك ٌجب ان ٌكون صالح الستخدامات متنوعة السٌم
اعمال تجارٌة ومقاهً وخلق اماكن عامة حول قاعدتها كالبرك والمساحات الخضراء والساحات كما ٌفترض على 
المهندس المعماري فً تصامٌمه ان ٌوفر اماكن لوصول الجمهور الى الطوابق العلٌا من االبراج لالستفادة من 

نه ذو دٌنامٌكٌة عالٌة ٌعكس الوعً البٌبً والذي ٌعبر عنها من خالل انظمة المناظر البانورامٌة، باإلضافة الى كو
توفٌر الطاقة واستخدامها بحرفٌة وبمواد قابلة للتدوٌر، المعالم النصبٌة التً تقع بالقرب من نهر التاٌمز ٌجب ان 

م التخطٌط دلٌل نظا (CABE)( نشرت ٕٓٓٓعام ) .تكون ضمن نطاق لونً ازرق احتراما للتماسك البصري
ومن اجل  ،مدٌنةالوالتصمٌم الحضري فً لندن الذي ٌهدؾ الى تحدٌد شروط الجمالٌات المعمارٌة تماشٌا مع تقلٌد 

تجنب اخطاء الماضً حٌث ٌجب ادماج التصامٌم مع المناطق الخضراء، ان ٌكون التصمٌم ذا مرونة عالٌة ومتانه 
ان جمٌع المشارٌع ٌجب ان تضع تصور دقٌق للمناخ حٌث  وان ٌتكٌؾ مع تؽٌٌرات السوق، فٌما نصت خطة لندن

تؤخذ بنظر االعتبار قضاٌا الرٌاح، الظل، الضوء واثار انعكاسها والحاجة الى دراسة مدة ضوء الشمس والظل عند 
تقٌٌم اي مشروع جدٌد وهذا ما ٌإثر على االرتفاع وشكل المبنى، باإلضافة الى االهتمام بشبكات االتصاالت 

اكدت الدراسة على الخصابص السٌاقٌة لألبنٌة النصب  ة والالسلكٌة والوفاء بمعاٌٌر السالمة ولوابح البناء.السلكٌ
والفضاء الخارجً المحٌط الذي ٌزٌد  ًالمعاصرة من خالل تمٌزها بالفعالٌات المتنوعة خاصة فً الطابق االرض

ٌة والحفاظ على الطاقة، المعالجات التصمٌمٌة التفاعل مع الجمهور، باإلضافة الى اعتمادها االستدامة البٌب
المناخٌة، والتً تدفع بالتالً باقً األبنٌة العتمادها، التصامٌم االنسٌابٌة المبتكرة والمنسجمة مع السٌاق بحٌث ال 
تزعج النظر وتعطً صورة افضل للبٌبة، كذلك االرتباط الواضح بشبكة النقل الربٌسٌة فً المدٌنة لتسهٌل 

 .الٌهالوصول ا
 

 (Edmund Bacon 2012ادموند بٌكن ) طروحات 6.3
ٌناقش بٌكن فً كتابه اهمٌة ارتباط أبنٌة النصب المعاصرة مع فضاءاتها الحضرٌة ومقارنه ذلك مع النصب 
التارٌخٌة. حٌث ٌرى ان هذه التكوٌنات المعمارٌة هً نقطة التماس بٌن الكتلة والفراغ، وحٌن ٌكون التفاعل 

هذٌن العنصرٌن مبهما  ٌؽدو تكوٌن المعماري مبهما  أٌضا. فعن طرٌق تحدٌد النقطة المفصلٌة بٌن الفلسفً بٌن 
. ان ابرز ما ٌجسد الخصابص البصرٌة لهذه [8ٔ] الكتلة والفراغ ٌتحدد الموقؾ من تفاعل اإلنسان مع عالمه

او ٌمكن  ،قترانات عاطفٌة أو روحٌةالنقاط ضمن المدٌنة هً أبنٌة النصب، التً ٌعود تحدٌد نقاطها فً الفراغ أل
أن تكون نقاط انتاج ضمن االقتصاد اإلقلٌمً أو مراكز إعادة تجدٌد اجتماعً فً المناطق الضعٌفة. اذ ال ٌقتصر 
مفعول فكرة ربط هذه النقاط بقنوات طاقة أو خطوط من القوة على خلق كٌان تصمٌمً جمالً ملموس وإنما ٌتعداه 

ة الهٌكلٌة بٌن وظابفها المستقلة. لذا ٌتوجب تكامل هذه االهداؾ لحل المشاكل المعاصرة الى انتاج وعً بالعالق
ٌطرح بٌكن فً كتابه ثالث مناهج  .على نطاق المدٌنة، التً سببتها عملٌات فصل العمارة عن التخطٌط الحضري

 [9ٔ]فً المدن المعاصرة وهً:  رلدور أبنٌة النصب فً عملٌات التحول والنمو تتكر
لنمو بتوصٌل الفراؼات: حٌث ٌوضع كل مبنى نصبً بنظام داخلً حول محور منفرد بالنسبة لألبنٌة ا -

 .من خالل جمال الفراؼات الناتجة المحٌطة، فٌنتج حجم بثالثة أبعاد ٌصل االثنٌن معا . وٌكون التماسك
العالقات حٌث تحرك  مدٌنة. النمو بالشد: تنظٌم المدٌنة بخطوط قوى الشد بٌن مختلؾ العالمات الممٌزة فً ال -

شكل العنصر المهٌمن فضال عن تسلسلة من قوى التصمٌم التً  المتداخلة لتلك الخطوط وتفاعلها مع األبنٌة
 .تكوٌنه الشكلً

النمو باالمتداد: ٌتمثل فً خط القوة الممتد خارجا  من نقطة االصل فً المدٌنة ، كما ٌوضح الشانزٌلٌزٌه فً  -
 ر. بارٌس هذا بشكل كبٌ

وقد ناقش الكاتب اسلوب توقٌع المبنى النصبً المعاصر مع سٌاقها الحضري المهٌمن فٌه ومقارنه ذلك مع 
فمن حٌث ارتباط هذه األبنٌة مع خط السماء، اظهر المعمارٌٌن االوابل عناٌتهم لذلك الجزء  ،قرٌناتها التارٌخٌة

ٌبرز السقؾ المثلث مع ما ٌعلوه فً الجو، الى القمم  الذي ٌالقً السماء من البناء. فمن معابد االؼرٌق، وهو ما
المستدقة واالبراج فً الكنابس الؽوطٌة، الى القباب فً العهود الالحقة، اما الٌوم وفً معظم االحٌان، ٌبنً طابقا 

ب تطرق الكاتب ألهمٌة تكوٌن أبنٌة النص السماء. والنظرة الىبما ٌشل الفكر  ،نموذجٌا ٌكرر بال تفكٌر صعودا
المعاصرة لنقاط ممٌزه فً الفضاء، حٌث دابما ما اظهرت النصب السابقة نقاط استقرت بحرٌة فً الفضاء، 

مستبعدا   اعلى الرؼم من أن استعمال أقواس النصر ؼدو .واتخذت موقعها بثبات فً سٌاق الهندسة المعقدة للتكوٌن
درج فً المقٌاس مع األجسام األمامٌة مثل فً الحاضر إال إن تصمٌم محٌط لبناٌة ما وتؤسٌس روابط من الت
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فً الوقت كثٌر الاألهمٌة ذاتها كمقٌاس للعمق، وٌمكن إنجاز  اسارٌات األعالم والتماثٌل واألدراج مازالت له
 [.ٕٓ]من خالل عالقة مدروسة بٌن موضع األبنٌة الكبٌرة بالنسبة إلى مثٌالتها التقلٌدٌة األصؽر حجما  الحاضر 

 النصب من خالل: ألبنٌةان بٌكن ركز على الخصابص السٌاقٌة مما تقدم نجد 
اعتبارها اهم النقاط المسقطة فً المدٌنة لما تملكه من قدره فً تؽٌٌر واقع حال المناطق المضطربة،  -

باإلضافة الى ضرورة ارتباطها مع بعضها بقوى توصٌل فراؼً او شد او امتداد داخل بنٌة المدٌنة تعمل على 
 التصمٌمً وتقوٌة الفعالٌات معا.خلق الجمال 

تكوٌن نقاط ممٌزة و التدرج الفضابًو تؤكٌد أسالٌب توقٌعها ضمن فضابها من خالل: االرتباط بخط السماء -
فً الفراغ. حٌث ان هذه االسالٌب ادت الى نجاح هذه األبنٌة فً الماضً والبد من تحققها فً النصب 

 المعاصرة. 
 

  1991دراسة هٌثم خورشٌد  1.3
الى مجموعه من العوامل او المإشرات االساسٌة الواجب اخذها بنظر االعتبار عند خورشٌد اشارت دراسة 

 Bentiu) تحدٌد مواقع أبنٌة النصب ضمن المدٌنة المعاصرة. اولى هذه العوامل استند بها على طروحات
1985) ،(McCluskey 1979)  توقٌع النصب او ما فً تؤثٌر طبٌعة ونظام الحركة للمشاهد على اسلوب
)بنٌة التصور( حٌث تلعب حاسة البصر دورا كبٌر فً تفاعل االنسان مع البٌبة الحضرٌة الطبٌعٌة،  ٌسمى

اذا كانت الحركة سرٌعة فؤنها تحتاج الى فباإلضافة الى الحواس االخرى من خالل الحركة التً ٌسلكها المتفرج. 
تمثل العامل وٌم فضابً واسع ٌتوافق مع اسلوب الحركة السرٌعة. اشكال تمتاز بحرٌة السرٌان واالنحناءات وتنظ

حضرٌة فً تحدٌد مواقع النصب، حٌث عادة ما ترتبط توافقٌا مع المركز ال ةعقدالالثانً بؤهمٌة المكان المركزي او 
العامل  فً تمثٌلها نقاط الجذب واالشعاع، وتجمع بٌن المحورٌة واالتجاهٌة والمركزٌة ضمن هذه االماكن. اما

تمثل المحورٌة ارتباط بٌن اذ الثالث فشمل المحورٌة والتوجٌه التً اشارت لها الدراسة كمحدد موقعً للنصب، 
فً اعطاء توجٌهٌة ممٌزة الى التكوٌنات البارزة فً عقد ومراكز الفضاءات  اقطبٌن او بإرتٌن ربٌسٌتٌن تساعد

وتمثل  ،مبدا المحورٌة ٌتالزم تحقٌقه مع مبدا التوجٌهٌة دابماالحضرٌة لزٌادة هٌمنتها وتمٌزها. وهذا ٌدل على ان 
النصب نقاط جذب وحركة تعمل على تحدٌد اتجاهٌة المنظر العام وتثٌر انتباه المتلقً وبالتالً تحدد اسلوب 

. العامل الرابع تمثل بالمقٌاس كعنصر اساسً وبارز فً النصب المعمارٌة والتذكارٌة. حٌث هنالك حركته
وٌعتمد على المقٌاس االنسانً   (Human Scale) االول ٌسمى :ت متعددة فً تحدٌد المقٌاس النصبًنظرٌا

( وٌعتمد على Generic Scaleوابعاده وزواٌا نظره الستحصال نسب ومقاٌٌس الكتلة النصبٌة، اما الثانً هو )
كٌلٌة المحٌطة بها. من جهة اخرى التناقض والتضاد بٌن الحجم االجمالً لهذه الكتلة وحجوم باقً االجزاء التش

ترى الدراسة ان عظمة النصب ال تتعلق بقٌاس ابعاده المجردة وال تتحدد بالوحدات القٌاسٌة ولكن تقترن بالتؤثٌرات 
 التعبٌرٌة وخصابصها الجمالٌة فحاجات االنسان ال تحكم بالمقٌاس ولكن بتؤثٌرات هذه االبعاد التعبٌرٌة والروحٌة.

اعتمد على أنماط توقٌع النصب فً المدٌنة حٌث اشارت الدراسة الى اختالفها بحسب اسلوب او  العامل االخٌر
وما ٌرمز له. ففً المخططات  هنظام التخطٌط فً نسٌج المدٌنة والذي ٌإثر بالتالً على نوع النصب وحجم

نسٌج المدٌنة. وقد تتخذ  فً الشكلٌة المنتظمة تتخذ النصب اسلوب تماثلً الترتٌب وهو السابد فً تسقٌط النصب
وٌمثل هذا  ،النصب كدالة مركزٌة او نقطة جذب ضمن فضاء المدٌنة الحضري لكسر الملل وخلق التنوع البصري

البعد  لالٌوم بسبب تجاه ٌؽٌبوالذي  ،النمط احد االهداؾ التً من الضروري استمرارها فً المدٌنة المعاصرة
ع المتؽٌرات التقنٌة فً المدٌنة. بٌنما اعتبرت الدراسة توقٌع النصب االنسانً واالجتماعً والتعامل الخاطا م

االقل اقناعا ٌكون عند تقاطعات الطرق الربٌسٌة فً نسٌج المدن المعاصرة نتٌجة لمتطلبات حركة المرور 
تؤثٌرها لذا كان البد من دراسة البٌبة الحضرٌة و .واحتٌاجاته من ناحٌة حجم الساحة ومقٌاس النصب وزواٌا النظر

على النصب ومن ثم تنظٌم حركة المرور حول الساحات لمنح المتلقً قدرة تؤملٌة لمالحظة النصب 
  [.ٕٔ]وادراكها

تستكشؾ الدراسة من خالل العالقة بٌن أبنٌة النصب و المدٌنة المعاصرة مجموعه من الخصابص السٌاقٌة 
)سٌارات، مشاة( ضمنها، ونمط تخطٌطها فً     دالتً مٌزت هذه األبنٌة ضمن مواقعها شملت نمط حركة المشاه

 انً او العام )السٌاقً( للمدٌنة.المدٌنة، والمركزٌة، والمحورٌة، والمقٌاس النصبً الذي ٌعتمد على المقٌاس االنس
 

 م2222دراسة تغرٌد الزبٌدي  3.3
ً فً األبنٌة بصوره اشارت الدراسة الى مجموعه من االسالٌب التً ٌمكن من خاللها تطبٌق الطابع النصب

 .[ٕٕ]وكما ٌؤتً:فً المدٌنة عامة بوصفها توجها معمارٌا ممٌزا 
 التؤثٌر النصبً. هتمثل بالمتطلبات الوظٌفٌة للمبنى والتً تعطٌٌالطراز المعماري النصبً: 
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 التعبٌرٌة: حٌث اتخذت التعبٌرٌة فً النصب اتجاهٌن تمثال:
ٌٌن االول ٌمثل فً قدرة النصب على التؤثٌر فً نفسٌة المشاهد الخاصٌة الحركٌة: وهً تتمثل من خالل معن

وبالتالً تحرٌك قدراته الفكرٌة والعاطفٌة. اما المعنى الثانً فٌمثل الحركة الفٌزٌابٌة والذي ٌتجلى من خالل حركة 
تخطٌطٌة المشاهد نفسه وتؽٌر زواٌا النظر عبر الزمن. وبهذا فان الوسٌلة الحركٌة ترتبط بقوة مع االسس ال

 والتصمٌمٌة للنسٌج الحضري للمدٌنة من جهة والطراز المعماري للمبنى من جهة اخرى. 
الخاصٌة الجمالٌة: تإكد على مفهوم الجمال من اجل تحقٌق اهداؾ النصب وٌتم دراستها من خالل الدراسات 

 االدراكٌة )سٌكولوجٌة( ودراسات معرفٌة )مٌتافزٌقٌة( تعتمد على التحلٌل. 
ٌة: الرمز هو إشارة محسوسة الستعارات نهابٌة لها معنى محدد ومعرؾ. والرمزٌة ترتبط بالنصب الرمز

ارتباط مباشر لكن تختلؾ قوة تؤثٌرها تبعا للمستوى الفكري والحضاري للمجتمع، ففً بعض المجتمعات تكون 
 قدرة تؤثٌرٌه ضعٌفة.  تذاالرمزٌة هً االسلوب المهٌمن فً تطبٌق النصب فً العمارة وفً البعض اآلخر تكون 

 .[ٖٕ]اسلوب توقٌعها ضمن نسٌجها الحضري والذي ٌتمثل بالطرق التالٌة:
المحورٌة والتوجٌه: اسلوبٌن مرتبطٌن مع بعضهما إلبراز المنشؤ النصبً. حٌث تتوزع العناصر فٌها بصورة  -

 .متناظرة ومتوازٌة على جانبً محور أو بإرة مركزٌة إلعطاء توجٌه ممٌز للنصب
التناظر: توزٌع العناصر بصورة متوازٌة ومتكافبة حول بإرة مركزٌة او على جانبً محور كمنشؤ نصبً.  -

 ولد التناظر االحساس بالمحورٌة دون الحاجة الى محور.ٌوٌمكن ان 
ٌمكن اعتبار الدراسة نقطة البداٌة لدراسة مفهوم النصب فً العمارة بصورة عامة واالسالمٌة خاصة، اذ       

شارت الدراسة الى وجود هذه التوجه فً العمارة اإلسالمٌة بشكل مقصود ضمن مجموعة واسعة من االنماط ا
والطرز الوظٌفٌة كالمساجد الجامعة واالضرحة والمراقد والقصور المدارس باإلضافة الى الرمزٌة والتعبٌرٌة 

والتً ٌإثر فً تشكٌلها  ضمن محٌطها، كما تمٌزت بخصابصها السٌاقٌةكؤسالٌب معمارٌة لتجسٌد الطابع الصبً. 
هذه ورؼم عمومٌة الطرح فً الدراسة وعدم اقتصارها وتركٌزها على فتره واضحة اال ان المحورٌة. و المقٌاس

 .فً عصور مختلفة من ضمنها المعاصرة ان تظهرالخصابص ٌمكن 
 

 م2224دراسة سعد أل ٌونس  9.3
الحضري المعاصر للمدٌنة، والذي اعتبرت أبنٌة النصب اهم ركزت الدراسة على مفهوم التفرد فً النتاج 

وعرفت [، ٕٗ]اشاكله، حٌث تمثل ذاكرة المدٌنة والعنصر االساسً فً تكوٌن هوٌتها التارٌخٌة والحضارٌة 
الدراسة التفرد بانه صٌؽة لتولٌد النتاج على وفق قراءة جدٌدة من خالل الكشؾ عن العالقات التشابهٌة والخالفٌة 

ل بنٌة المدٌنة لتولٌد نتاج ٌوصؾ بجدته وتمٌزه وعدم توقعه وارتباطه بروح عصره ومكانه. وهو ٌحصل فً داخ
شقٌن أساسٌن هما الجانب الفكري )الجوهري( والجانب المادي )الظاهري(. فالتفرد مفهوم متعدد التركٌب ٌتشكل 

 انب أخرى بكال من النواحً الفكرٌة والشكلٌة.رتبط جزء منها بالناحٌة الفكرٌة فقط وترتبط جوٌمن افكار متعددة 
من هذه المفاهٌم التً توصلت لها الدراسة فً توضٌح مفهوم التفرد فً أبنٌة النصب هً االبتكار والؽرابة. حٌث 
عرؾ االبتكار بانه العالقة بٌن الفكرة واألداة المعبرة عن هذه الفكرة، حٌث تطرح صفة الجدٌد كؤساس لكلتا الفكرة 

داة وٌعرؾ الجدٌد هنا على انه المختلؾ عن السٌاق. فالنتاج المبتكر هو الذي ٌحمل اإلبداع فً طٌاته وجزء واأل
من المخاطرة التً تجعله خارجا عن المؤلوؾ فً التعبٌر عن الفكرة. فاإلبداع مفهوم ٌتعلق بالفكرة التً تقؾ خلؾ 

كلٌة. اما المخاطرة تتعلق باستحضار العناصر استحضار الخصابص الشكلٌة من خالل العالقات والعناصر الش
لتكوٌن منظومة شكلٌة جدٌدة داخل النظام أو الكشؾ عن منظومة شكلٌة خفٌة داخل المنظومة ذاتها وترتبط هذه 
المفردات بمدى اختراق المنظومة االشاراتٌة داخل السٌاق وما تخلقه من حالة تعددٌة المعانً وبالتالً حالة جدٌدة 

معنى المتولد فً الشكل الذي ٌعطً حالة جدٌدة من التواصل. اما مفهوم الؽرابة فقد ركز على من ؼنى ال
الخصابص الشكلٌة التً تتعامل مع العناصر الشكلٌة المقحمة على المنظومة الشكلٌة للمحتوى السٌاقً وهً بذلك 

انٌة تحقٌق التفرد فً النتاج الحضري الدراسة امك تؤكد. [ٕ٘]فٌة العالقات الشكلٌة المتحققةولؤتتعامل مع درجة م
النصبً المعاصر فً المدٌنة من خالل مفهومٌن، ٌمثل االول الؽرابة التً تعتمد الخصابص الرمزٌة التً تتعامل 

فٌتها فً ذاكرة االنسان بالمقارنة ومع الجانب الحسً لإلنسان من خالل استخدام االشكال المقحمة ومدى درجة مؤل
ً السٌاق. اما المفهوم الثانً فاكد على مفردة االبتكار المعتمدة على الجانب المادي لألشكال مع باقً األبنٌة ف

المعمارٌة والتً تحمل فً طٌاتها االبداع وجزء من المخاطرة فً السٌاق. وهو بذلك ٌإكد ما جاء فً طروحات 
 نٌة النصب المعاصرة فً المدٌنة.جٌنكس التً اكدت مفهومً االبتكار والؽرابة كؤحد اهم الخصابص السٌاقة لألب

 
مما تقدم ٌمكن استخالص اهم الخصائص المعمارٌة والسٌاقٌة لألبنٌة النصب المعاصرة من خالل تحدٌد       

 التالً: (1)جدولمفرداتها االساسٌة ومتغٌراتها وكما فً 
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 ( انمفزداث انمستخهصت مه االطار انىظزي / )انباحثان(3)جذول

 انًزغيزاد انًفزدح االطبطيخ انخظبئض انًزغيزاد ح االطبطيخانًفزد انخظبئض

ريخ
انًعًب

 

 انزيشيخ
 االطزعبرح انشكهيخ.

ظيبليخ
ان

 

 انزفزد
 االثزكبر

 انغزاثخ انًزجعيخ انزيشيخ.

 انزعجيزيخ
 االطهىة انُحذ انفُي.

 االَظجبو

 انزمهيذ انظيبق

 انزجبيٍ يع انظيبق االطهىة انهُذطي انزمهيذي.

 انزىاسٌ انجظزي.
 انزُبلض يع انظيبق رُبظز ربو ) فيشيبئي(

 رُبظز غيز ربو )ادراكي(

 انزُظيى انفضبئي

 ًَظ رخطيظ

 انًعبطزح

 رىليع انًعبنى انًزوَخ

 ًَظ انحزكخ انزكُىنىجيب انعبنيخ.

 االَفزاد. اطزذايخ ثيئيخ.

 انًعبَي انذالنيخ.

 

 دالنخ وظيفيخ.

 ُخانهيً

 خظ انظًبء.

 انًميبص انُظجي. دالنخ فكزيخ.

 انًحىريخ انذانخ انًهغشح.

 انًزكشيخ ثمم انذالنخ انًىضعيخ.

 
 مفردات االطار النظري المستخلص. 4

 وكما ٌؤتً: (الخصابص المعمارٌة والسٌاقٌةاالطار النظري المستخلص )وصؾ مفردات تتناول هذه الفقرة 
 دات ضمن مستوى الخصائص المعمارٌةوصف المفر 1.4 

 :مفردة الرمزٌة والتعبٌرٌة والتوازن الشكلً والمعاصرة والمعانً الداللٌة وكما ٌؤتًتشمل 
رإٌة خارج حدود العالم المربً، تمثل اشارة لفكرة متبناة من سٌاق معٌن لتختصر هٌكل الهً  :الرمزٌة -أ

فة مالزمة لتحقٌق الطابع النصبً فً اي مبنى. ٌمكن ان تتجسد اجتماعً له مقوماته الثقافة والحضارٌة. تعد ص
فً المبنى النصبً على مستوى الواجهة والمخطط العام والتفاصٌل الداخلٌة ومن خالل صور وانطباعات نهابٌة 

، لذلك ٌمكن قٌاسها فً [ٕٙ]ذات مراجع محدده تسهم فً تعرٌؾ المعنى الرمزي المطلوب ؼٌر قابلة للتجزبة
 ٌع المنتخبة من خالل مدى تحقٌق المتؽٌر االستعارة الشكلٌة والمرجعٌة الرمزٌة وكما ٌؤتً:المشار
عكس الشخصٌات الداخلٌة للفرد او المجتمع ومحاولة جلبها للواقع فً هً خاصٌة أبنٌة النصب  :التعبٌرٌة -ب

ن خالل معانٌها الفنٌة وانطباعها الملموس من خالل تكوٌنات فٌزٌابٌة مدركة. تجسد التعبٌرٌة فً التوجه النصبً م
الجمالً ضمن سٌاقها كونها ال تعتمد على التقنٌات الفٌزٌابٌة للشكل فقط بل تتعامل مع المشاهد وافكاره كبعد رابع 
مدرك حسٌا. لهذا فان االسلوب الجمالً كطرٌقة تعبٌرٌة لألبنٌة النصب قد اختلؾ من مجتمع الى اخر حسب 

االولى تمثل النحت الفنً الذي ٌقترب  :وقد اعتمد البحث فً قٌاسها اثنٌن من القٌم الممكنة .[7ٕ] مستوٌاته الفكرٌة
فً تجسٌده للشكل المعماري النصبً الى اسلوب الفنون التشكٌلٌة. اما اسلوب قٌاس التعبٌرٌة الثانً فهو الهندسً 

ترات طوٌله، حٌث ٌعتمد على خٌال د الصور التعبٌرٌة النصبٌة منذ فٌالتقلٌدي والذي ٌمثل االسلوب فً تجس
تصمٌمٌة معتمدة فً اؼلب حاالتها على ة االنسان فً تكوٌنه لألشكال الهندسٌة االساسٌة وتحوٌراتها لرسم صور

 التفاصٌل والتباٌن فً المساحات للتعبٌر عن فكرة معٌنة.
الى ظاهرة فٌزٌابٌة تنتج  من ابرز خصابص أبنٌة النصب التصمٌمٌة والتً ال تشٌر فقط الشكلً:التوازن  -ج

من تعادل حسابً، بل ٌمكن ان ٌفسر على انه توازن ادراكً ٌنتج كحصٌلة تفاعالت حسٌة تفرز نتابجها بهٌبة 
االولى  :اثنٌن من القٌم الممكنة علىوبذلك اعتمد البحث فً قٌاسها  [8ٕ]احكام محدده متزنة كانت او ؼٌر متزنة

نٌة النصب فً عبر العصور والطرز المعمارٌة بصورة عامة. اما االسلوب تمثل التناظر وهو سمة ممٌزة لألب
هو التناظر ؼٌر التام وهو اسلوب برز ضمن عمارة فتره ما بعد الحداثة والى االن، حٌث فالثانً لقٌاس التوازن 

 ٌعتمد على ادراك المتلقً واستٌعابه لتوازن الكتلة من خالل محاور ؼٌر واضحة.
ر هذا المفهوم إضفاء لمسة من الحداثة على المجتمع من خالل أبنٌة النصب، حٌث تشٌر ٌظه :المعاصرة -د

هذه األبنٌة الى تقدٌم قدرات تنفٌذٌة حدٌثة فً إنتاج هذه األبنٌة والمساهمة فً التقدم التكنولوجً الذي ٌمٌز 
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برة عن معاصرتها فٌما ٌتصل . وترتبط هذه المعانً بؤبنٌة النصب من خالل العدٌد من المفاهٌم المع[9ٕ]العصر
 .بقرٌناتها السابقة والتً ٌمكن قٌاس اهمها من خالل تحقٌق متؽٌر المرونة او التكنولوجٌا العالٌة

ان العمارة بصورة عامة هً منظومة من االشارات  Broadbent)ٌرى برودبانت ) :المعانً الداللٌة -هـ
كد ان المعنى فً البٌبة امر ال مفر منه وان كل شًء فٌإ Jencks)اما جٌنكس ) [، ٖٓ]ذات معانً و دالالت

. حٌث انه فً اللحظة التً [ٖٔ]ٌمكن رإٌته او التفكٌر بشؤنه له معنى وٌتخذ له موضعا ضمن منظومة الداللة
نخترع فٌها شكال جدٌدا فؤننا نكسبه معنى واشارات داللٌة حتمٌة طالما ٌوجد مجتمع ما حوله، و ٌشٌر الى مفهوم 

وفً هذا [. ٕٖ]اب الداللً. حٌث ان اي تدخل موضعً ٌسهم فً تعزٌز دالالته او اكسابه دالالت جدٌده االكتس
ٌّة، وعندما تحِمل [ٖٖ]الصدد  ٌرى  عنَدما ُتصبح الشواخص أدواَت إرشاد واستدالل إضافة  الى اعتباراتها الجمال

ٌّة فإنها تكتِسُب َزخما  ُمضا ًَ وظٌف ٌّة معان ٌّة وقُدَرِتها على الشواِخص النُّصب فا  )ثقل داللً( فً قُدرتِها التعبٌر
او داللة فكرٌة، او الدالة  . وبذلك ٌمكن تحقٌق هذه المعانً من خالل المتؽٌر داللة وظٌفٌة،[ٖٗ]اجتذاب االنتباه

 الملؽزة باإلضافة الى المتؽٌر ثقل الداللة الموضعٌة لها اي انها تكون ضمن حقل داللً قوي ٌزٌد من فعل
  .اشعاعها
 
  وصف المفردات ضمن مستوى الخصائص السٌاقٌة 2.4

 مفردة التفرد واالنسجام والتنظٌم الفضابً والهٌمنة وكما ٌؤتً:تشمل 
وهو خاصٌة لتولٌد نتاج حضري جدٌد من عناصر وعالقات تشابهٌة وخالفٌة فٌما ٌتصل بسٌاق  :التفرد -أ

وتعتبر أبنٌة النصب اوضح تطبٌقاته لما تملكه من  [ٖ٘]وح عصرهالمدٌنة ٌتسم بتمٌزه وعدم توقعه وارتباطه بر
السابقة انه ٌمكن الوصول الى حاله التفرد فً المبنى  دراساته البحث من خالل مكانه ممٌزه فً مدنها. ولقد اكد

مستوٌٌن  النصبً من خالل تحقق متؽٌر االبتكار او الؽرابة بالنسبة الى السٌاق المحٌط بالمبنى، وٌتجسد ذلك على
  .المخطط والواجهة

مهما تكن هٌاكل األبنٌة متزنة وذات اشكال بسٌطة ومتداخلة، اال ان الوقع البصري عموما،  :االنسجام -ب
ٌبقى مختال مالم تتوالد فً اجزاءه اواصر ربط مشترك تساعد فً اضفاء صفة االنسجام والتجاوب التكوٌنً 

اصٌة فً أبنٌة النصب المعاصرة ضمن سٌاقها تستدعً لصنعها عوامل ولتجسٌد هذه الخ ،لمجمل مكوناته واجزاءه
عدة تتظافر فٌما بٌنها إلعطاء الداللة واالنطباع بان مكونات السٌاق تتناؼم مع بعضها لصبػ الصورة االجمالٌة 

ثر فً . ان الخصابص الشكلٌة لألبنٌة النصب لها بالػ اال[ٖٙ]التً ترسم حدوده، وتصور معالمه وتبرز خصابصه
ة واشكال مكوناتها سواء كان تطابقا  او تنافرا  نتشكٌل الصورة النهابٌة للسٌاق الحضري من خالل رسم مالمح المدٌ

قٌم المتؽٌرة لالنسجام وهً التقلٌد والتباٌن والتناقض فٌما ٌتصل بسٌاقها الام توافقا . وهذا ما ٌمكن قٌاسه من تحدٌد 
ٌتم قٌاسها مباشرة من خالل هذه القٌم الممكنة، . (Carmonaكارمونه )فً دراسة  سابقا الحضري. وكما جاء

االولى تمثل التقلٌد بمعنى تصمٌم ٌشابه السٌاق المحلً، اما القٌمة الثانٌة فهً التباٌن بدرجة معٌنة عن السٌاق، اي 
التناقض الناجح مع  بتصمٌم جدٌد مع نقل بعض الصفات التقلٌدٌة، اما القٌمة األخٌرة فتمثل االنسجام من خالل

السٌاق والذي اعتمد كثٌرا فً أبنٌة النصب المعاصرة من خالل تصامٌم ؼرٌبة وؼٌر مؤلوفة فً سٌاقها. ومع انه 
لكل من هذه الخٌارات الثالثة موقعها الذي تستدعٌه طبٌعة المدٌنة ومجتمعها اال ان التجارب العالمٌة اثبت ان 

  من قبل االنسان فً تحقٌق هذا النوع من األبنٌة. الخٌارٌن االخٌرٌن هما االكثر تقبال
تودي عناصر تنسٌق المواقع دورا متمٌزا وربٌسٌا فً ابراز وتمٌز أبنٌة النصب  :التنظٌم الفضائً -ج

المعاصرة ضمن موقعها الحضري، كما ان لتنوع اشكالها ومقاٌٌسها دور فً خلق نمط من التشكٌل العام تتجسد 
ٌربك من جانب اخر نظر المراقب وٌجعله  األبنٌة ضمن موقعها الحضري، بحٌث ال هدة لهذفٌه المعانً المقصو

ٌنتقل ببصره و بإٌقاعٌه موسٌقٌة متناؼمة محقق نوع من التهٌبة النفسٌة والروحٌة لؽرض تقبل وادراك او 
استٌعاب مضامٌن أبنٌة النصب الفكرٌة. وهذا ما ٌمكن قٌاسه من خالل اربعة متؽٌرات تمثل نمط تخطٌط المرتبط 

وقٌع المعالم االخرى بالنسبة لها، او نمط الحركة للمتلقً ضمن المسالك المحٌطة بها، محٌط هذه األبنٌة، او تب
 .لمبنى ضمن سٌاقهلنفراد الباإلضافة الى درجة ا

تعتبر اوضح الخصابص السٌاقٌة لألبنٌة النصب بصور عامة والتً اهتم بدراستها العدٌد من  :الهٌمنة -د
ي عرفها بانها سٌطرة او سٌادة عنصر فً البٌبة الحضرٌة، على ( الذLynch 1960)    المنظرٌن مثل لٌنج

العناصر الُمحٌطة، من ناحٌة الحجم، والكثافة، واألهمٌة، تإدي بالضرورة الى إدراك هذا العنصر كعنصر 
( فعبر عنها بمثال ٌلخص تعرٌفها حٌث ٌقول: Cullen 1961اما كولن ) [7ٖ]أساسً، ترتبط به عناصر ثانوٌة 

نا النظر على أحد المعابد القدٌمة فً بٌبته الطبٌعٌة، فؤن إحساسنا بمقٌاس المعبد سوؾ ٌكون طبٌعٌا ، أما "أذا ركز
إذا وضعنا المعبد فً وسط مجموعة من المنازل الصؽٌرة، ففً هذه الحالة سوؾ ٌظهر لنا مقٌاس المعبد ضخما  
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هذه األبنٌة من خالل طرٌقة تعاملها مع متؽٌر خط من هذا ٌمكن قٌاس الهٌمنة ل [،8ٖ]بالمقارنة مع هذه المنازل" 
 .السماء او المقٌاس النصبً او المحورٌة او المركزٌة بالنسبة لباقً السٌاق

 
 
المالحق( والذي  -(1مما تقدم ٌمكن صٌاغة جدول مفردات االطار النظري بصٌغته النهائٌة )الجدول ) 

 سوف ٌتم قٌاسها فً الدراسة العملٌة.
 

 عملٌة: الدراسة ال .5
 كما ٌلً:تتضمن الدراسة العملٌة اختبار فرضٌة البحث وفق مفردات اإلطار النظري المستخلص 

 اختٌار منطقة الدراسة المٌدانٌة 1.5
والتً جاءت كل منها معبرة عن  ،امتازت المدن العراقٌة وعلى مر العصور بامتالكها العدٌد من أبنٌة النصب

افكارها ومنها ما ظهر فً الفترة المعاصرة والتً اختص البحث فٌها مما حقبة زمنٌة معٌنة تظهر حضارتها و
ٌجعل هذه المدن قابلة للتطبٌق، وقد تم انتخاب مدٌنة النجؾ للدراسة العملٌة ألهمٌتها الدٌنٌة والتارٌخٌة بٌن المدن 

لسٌاحً على مدار السنة ومن ا المدٌنة هوٌتها الرمزٌة وجعلتها من انشط المدن فً الجانب اتاكسب انتلال ،العراقٌة
ما تشهده من امكانٌات كبٌرة حالٌا من تطور عمرانً وحضري، ومالحظة العدٌد من و داخل العراق وخارجه.

 االنماط الشكلٌة والطرز المعمارٌة المعاصرة التً اخذت تنتشر فً ارجاء المدٌنة، وخاصة فً الشوارع الحدٌثة.
ن خالل اقامة مشارٌع استراتٌجٌة كالمطار ومحطات نقل دولٌة، باإلضافة انفتاحها نحو العالم مباالضافة الى 

 .ٕٕٔٓالختٌارها عاصمة للثقافة االسالمٌة عام 
 تحدٌد المشارٌع المنتخبة للدراسة العملٌة 2.5

 النتخابهامجموعة من المعاٌٌر  وضعالمحلٌة بعد  االبنٌةلؽرض إجراء التطبٌق تم انتخاب مجموعة من 
التؤكٌد على كون . ان تكون جمٌع المشارٌع ضمن الحدود االدارٌة لمدٌنة النجؾ. ع الوظٌفً للمشارٌعالتنوشملت 

تم انتخاب  ما تقدمفً ضوء . توفر المعلومات الكافٌة عن المشارٌع المنتخبة. والمشارٌع حدٌثة االنشاء ومعاصرة
 : قصر الثقافة.(B) المشروع اب.: مجمع شهٌد المحر(A) المشروعسٌتم وصفها الحقا وهم:  ( مشارٌعٗ)

 (: المدرسة الدٌنة لمدٌنة العلم.D(: مبنى الحكومة الملحٌة. المشروع )Cالمشروع )
 ةاختبار الفرضٌ لوباس 3.5

الكشؾ عن مدى تحقق خصابص أبنٌة النصب المعاصرة المستخلصة من االطار النظري فً  فً ٌعتمد البحث
حٌث ٌتم اعداد قوابم تحلٌل تجمع هذه المشارٌع وتحتوي على  ب التحلٌلمن خالل اسلو كل من مشارٌع المنتخبة

ٌتم تحدٌد مدى تحقق وظهور هذه القٌم فً كل واسم المفردة االساسٌة والمتؽٌر الخاضع للقٌاس وقٌمه الممكنة. 
ً ستذكر على وفق ما ورد فً وصؾ المشارٌع الت انمن قَِبل الباحث تمألمشروع وتؤشٌر ذلك فً القابمة التً 

 .للبحث الحقا، وضمن حدود المفاهٌم المطروحة فً االطار النظري
 

 :والتً تشمل :وصف المشارٌع المنتخبة. 6
 المشروع االول: مجمع شهٌد المحراب الثقافً 1.6

( عند تقاطع المدخل الربٌسً للمدٌنة ٌٔقع المشروع ضمن فضاء مركزي مهم ذي كثافة بنابٌة عالٌة )شكل
دٌوانٌة(، تحٌطه االحٌاء السكنٌة من جهة الشرق والجنوب، اما من جهة  -داد الطرٌق االقلٌمً )النجؾالقدٌمة وامت

الشمال فٌرتبط مع تقاطع مركزي مهم ٌمثل نقطة التقاء الخطوط االقلٌمٌة الثالثة الممتدة من جنوب المدٌنة الى 
دٌنة الكوفة شرقا. ٌعد المشروع االضخم فً العراق تجاه مدٌنة كربالء ومن المدٌنة القدٌمة ؼربا باتجاه ماشمالها ب
ٌتسع  من حٌث نوعٌة فعالٌته الدٌنٌة والثقافٌة المشتركة حٌث ٌضم مسجد اإلمام علً ع الذي( ٕمٓٓٓٓٙبمساحة )

( مصلً، ومرقد شهٌد المحراب كفعالٌات دٌنٌة، وجامعة اسالمٌة، ومدرسة دٌنٌة لكل من الرجال ٕٓٓٓٔلـ )
( طالب، ومكتبة عامة تتسع لملٌون كتاب، ومإسسة تراث شهٌد المحراب، باإلضافة ٓٓ٘ٔل منها )والنساء تسع ك

. جسد المشروع فكرة المدٌنة االسالمٌة المصؽرة ضمن 7الى دار لضٌافة الزابرٌن، وقاعات متعددة الوظابؾ
وٌة باتجاه القبلة مكونان المحور مساحته التً تحتوي اهم الفعالٌات الربٌسٌة لها كالمسجد والمرقد اللذان ازٌحا س
تنتهً بالفضاءات  ممرات حركةبالدٌنً الذي ٌقابله المحور الثقافً لبقٌة فعالٌات المشروع. تم ربط الفعالٌات 

المفتوحة الداخلٌة عبر بوابات ربٌسٌة وثانوٌة كصورة مشابهة ألزقة المدٌنة القدٌمة. اقترن ذلك بضخامة المقٌاس 
المسجد الربٌسً وقبته الزرقاء الضخمة لٌظهر بذلك حالة من الشعور بالتواضع والرهبة فً وهٌمنته فً تصمٌم 

(. تستند القبة على قاعدة ضخمة مجسمة بشكل هندسً ممٌز تقع على جانبٌها مؤذنتٌن ٖ)شكل، (ٕان واحد )شكل

                                                 
7
 http://www.alhikmeh.org/news/archives/7176 
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آذن فً المدٌنة. بٌنما ٌجسد باقً اشكال الم عنم( تعدان االطول فً المدٌنة والمنطقة وبتصمٌم فرٌد 7ٓبارتفاع )
المرقد صورة االضرحة االسالمٌة التً تهتم بالتفاصٌل والنقوش والزخارؾ االسالمٌة. اما الفعالٌات الثقافٌة 
االخرى فتمٌزت باستخدام األقواس االسالمٌة الضخمة على طول واجهاته الخارجٌة وبشكل اروقة فً جزء منها، 

نة نتٌجة تكرارها، لتنتهً عند مدخل المبنى الممٌز بمؤذنته التً تعلوه كؤسلوب مكونة شعور باالستمرارٌة والهٌم
 التعامل مع المداخل فً المدٌنة. جدٌد فً

 
  قصر الثقافة 2.6

ألشؽال فعالٌاته العدٌدة  ٕمٌٓٓٓ٘٘ٔعد اهم واكبر المشارٌع الثقافٌة فً العراق التً تضم مساحة كبٌرة 
مدٌنة النجؾ  الحتفالٌةتكنولوجٌا متقدمة تواكب مكانة هذا المبنى كمقر  الىافة المختصة بالثقافة واالدب باإلض
( ترتبط واجهته ٗ(. ٌقع المشروع ضمن سٌاق حضري مفتوح )شكلٕٕٔٓكعاصمة للثقافة االسالمٌة عام )

مركز  روعٌجسد المشمطار النجؾ الدولً والممتد شماال بتجاه محافظة كربالء. لالطرٌق االقلٌمً على الربٌسٌة 
( لكن بفعالٌة ثقافٌة ٘جاء ٌدمج بٌن طراز القصور الرباسٌة )شكلف، السابقةالمشارٌع  منحضري اكثر عصرٌة 

. مستثمرة بذلك ما عرؾ عنها من قصور تارٌخٌة مثل قصر االمارة ةواالدبٌ ةللتعبٌر عن مكانة المدٌنة الثقافٌ
مٌة من خالل العناصر المعمارٌة الضخمة كاألعمدة وقصر الخورنق. اعتمد المصمم الطرز المعمارٌة االسال

كتلة مركزٌة تعلوها قبة ضخمة زجاجٌة  فً(. ٌتسم المشروع بالتناظر التام ٙ)شكل 8المربعة والزخارؾ االسالمٌة
تسهم فً تؤكٌد ضخامة  ، مٖ٘وارتفاع م( ٖٙمسطحة ؼٌر مؤلوؾ فً المدٌنة، تعد االكبر فً العراق بقطر )

( شخص، ٓٓ٘ٔقاعة مإتمرات متطورة تسع )وزٌادة تناظره وبالتالً نصبٌته. ضم المشروع  الشكل الخارجً
( شخص مع ٕٓٙ) ( شخص وصؽرى تسعٖٓٓالكبرى تسع ) وقاعتٌن ( شخصٓٓٙباإلضافة الى مسرح ٌسع )

مسجد، وجود صالة لالجتماعات. احتوت البناٌة على متحؾ من طابقٌن ومكتبة وقناة تلفزٌونٌة ومركز للتسوق و
باإلضافة الى طابق السرداب المخصص لورش خاصة بالمسرح وقاعة لعرض رسوم اللوحات التشكٌلٌة. 

 كما .9باإلضافة الى الحدابق الواسعة التً تضم مسرح صٌفً مدرج واماكن للعروض ومسبح ومهبط للطابرات
تنظٌم  تمكما  .ةستدامااللبٌبة وعلى ا ةمحافظفً الجاء تصمٌم المشروع متوافقا مع متطلبات الجهة المستفٌدة 

مسالك الحركة الخارجٌة المحٌطة به وربطها مع الطرٌق االقلٌمً للمدٌنة من خالل محاور حركٌة عمودٌة علٌه 
 (.7)شكل
 
 مبنى الحكومة المحلٌة 3.6

كز وهذا ما جعل منه مر ٕمٖٓٓٓ٘ومساحة كلٌة  (م٘ٗ)بارتفاع  ٌعد اعلى مبنى للحكومة المحلٌة فً العراق
بصري من اماكن مختلفة ضمن سٌاقه خاصة انه ٌشؽل موقع حٌوي مهم فً المدٌنة، حٌث ٌقع على امتداد الطرٌق 

( ضمن موقع مبنى المحافظة السابق الذي قصؾ 8الربٌسً الرابط بٌن المدٌنة القدٌمة ؼربا والكوفة شرقا )شكل
امً واسع ساهم فً تكوٌن محور حركً داخلً م( لخلق فضاء امٕ٘(. وقد تم االرتداد عنه بمسافه )99ٓٔعام )

بارز ٌصل بٌن المدخل الخارجً والطابق االول عبر جسر معلق ٌخترق المبنى لحركة السٌارات الخاصة، تحٌطه 
(. لقد قدم المصمم من 9من الجانبٌن االقواس االسالمٌة وٌسقؾ بشبكة من الزخارؾ الهندسٌة الضخمة )شكل

مثلت االولى كون المبنى اعلى سلطة حكومٌة إلدارة شإون المدٌنة وهذا ما  ٌنٌتخالل المشروع صورتٌن رمز
، الذي ٌوحً بالقوة والحسم باإلضافة الى ب المتناظرجسده من خالل الشكل الخارجً العام االقرب الى المكع

الدٌنٌة والثقافٌة (، اما الصورة الثانٌة فارتبطت بخصوصٌة المدٌنة ٓٔالمقٌاس واالرتفاع المهٌمن فً سٌاقه )شكل
التً اكد علٌها المصمم من خالل استخدام الرموز الموروثة بؤشكال مختلفة مٌزت كل من واجهات المبنى االربعة 
عن االخرى ضمن اطار متجانس ومعاصر. وما  زاد فً ذلك اعتماده على اللون االبٌض الناصع والمتداخل مع 

قدٌم والحدٌث. وعلى الرؼم من فعالٌة المبنى االدارٌة المختصة اال انه مادة الطابوق للتعبٌر عن هذا التمازج بٌن ال
من الفضاءات االجتماعٌة مثل المسجد واالستراحات باإلضافة الى مساحات كبٌرة من  مجموعةاحتوى على 

 (.ٔٔالمناطق المفتوحة الخضراء خصص جزء منها كمهبط للطابرات )شكل
 
 لثقافٌةالمدرسة الدٌنٌة لمدٌنة العلم ا 4.6

( لمشروع مدٌنة العلم الثقافٌة المخصصة إلسكان وتعلٌم طلبة ٕٔتقع المدرسة على الواجهة الربٌسٌة )شكل
ومساحة  ٕمٖٕٓٓٓمساحتها الكلٌة  العلوم الدٌنٌة والتً تقع فً الجزء الجنوبً من مدٌنة النجؾ ضمن ارض

دٌوانٌة( وقد تم ترك مسافة ارتداد عن  -على الطرٌق االقلٌمً )نجؾ  مطلم( 7٘ٓطول )و ٕمٕٓٓٙٔبنابها 

                                                 
8 http://www.rotamgrup.com/site/index.php/najaf-cultural-center 
9
 http://almustashar-iq.net/index.php/permalink/5315.html 
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م( تفصلها عن بحر 8ٓٔم(. تحٌط بالمدٌنة من الجهة الجنوبٌة مساحة مفتوحة بعمق )ٓ٘الطرٌق المذكور بعمق )
م( من الجهة الشرقٌة وبمسافات متباٌنة من الجهة الؽربٌة. وهذا ٖٓٔالنجؾ وتنفصل عن االحٌاء السكنٌة بحدود )

(، فً المدٌنة تمتد ضمن مدخلها الربٌسً من ٖٔمجمع العلمً كؤطول واجهة حضرٌة )شكلما شكل موقع ممٌز لل
م( وهذه الصفة ٕٓ٘ٗجهة الجنوب. وقد تمٌز الموقع بقربه من مرقد االمام علً )ع( حٌث ال ٌبعد عنه اكثر من )

ناطق السكنٌة المجاورة والتً امتازت بها المدارس الدٌنٌة على مر التارٌخ فً المدٌنة. باإلضافة الى قربها من الم
ٌات تمثل الجزء المركزي ٌتؤلؾ المجمع من ثالثة بنا جعلت منه سهل الوصول واالستخدام من قبل قاصدٌه.

، كل منها ٌتؤلؾ من ثالث بناٌات ترتبط فٌما بٌنها بواسطة عدد من الممرات لضمان انسٌابٌة الحركة وجانبٌه
 ظرة. تحتوي البناٌة المركزٌة على اربع طوابق تعلوها قبة كبٌرة الحجموسهولة الوصول مشكلة كتله حضرٌة متنا

( اما ٗٔفضال عن قبتان اقل منها حجما ٌقعان على جانبٌها زادا من تناظر المجمع وضخامته )شكل مٖٓبارتفاع 
كل الخارجً ( طوابق باإلضافة الى سرداب لكل منهما. ٌطؽى على الشٖالبناٌتان الجانبٌتان فانهما ٌتؤلفان من )

للمجمع معالم العمارة االسالمٌة المتمثلة بالقباب التً تتوسط اعلى المشروع باإلضافة الى االقواس االسالمٌة التً 
كانت السمة البارزة فً الواجهة بهدؾ التؤكٌد على العنوان االسالمً للمشروع على مستوى الجزء والمدٌنة على 

كما حاول المصمم ان ٌربط بٌن القدٌم متمثال بالمدارس الدٌنٌة ذات  سً.مستوى الكل كونه ٌقع على مدخلها الربٌ
المعالم االسالمٌة الممٌزة كما فً المدرسة المستنصرٌة، وبٌن الجدٌد والمتمثل بؤنظمة البناء الحدٌثة والضخمة التً 

 تعكس التطور والمعاصرة. 
 
 

 قٌاس النتائج تحلٌل  .1
 :المالحق-(ٔلمستخلصة من االطار النظري وكما فً )جدولامتؽٌرات المفردات قٌاس تشمل نتابج 

 الخصائص المعمارٌة وكما ٌأتً:نتائج قٌاس تحلٌل  1.1
 قٌاس مفردة الرمزٌة والتعبٌرٌة والتوازن الشكلً والمعاصرة والمعانً الداللٌة وكما ٌؤتً:نتابج تحلٌل تشمل 

 تحلٌل نتائج قٌاس مفردة الرمزٌة وكما ٌاتً: 1.1.1
 متؽٌر االستعارة الشكلٌة والمرجعٌة الرمزٌة وكما ٌؤتً: قٌاس نتابج تحلٌل تشمل

تكشؾ نتابج التحلٌل والمستخلصة من وصؾ األبنٌة المنتخبة، وجود  :نتائج متغٌر االستعارة الشكلٌةتحلٌل 
رموز ذات فً تحقٌق االستعارة الشكلٌة من خالل استخدامها لل (D)،(C)،(B)،(A)تطابق بٌن األبنٌة االربعة 

االشكال الهندسٌة المورثة من ثقافة المدٌنة، وهو ما اعتمدت علٌة اؼلب أبنٌة النصب بصوره عامة فً المدن 
العربٌة.  فعلى مستوى الواجهة ٌظهر استخدام القوس االسالمً فً المداخل والجدران والشبابٌك وبؤشكال متفاوتة 

على اهمٌة القبة فً هذه األبنٌة لما لها من ارتباط بهوٌة المدٌنة تعبر عن وجه نظر المصمم، باإلضافة الى التؤكٌد 
( ان Bكنمط جدٌد فً اسلوب تنفٌذها. كما حاول المبنى ) (C)،(B)على الرؼم انها ظهرت زجاجٌة فً مشارٌع 

ن ٌقدم هذه الرموز بؤسلوب اكثر حداثة من خالل التؤكٌد على تكرار الزخارؾ االسالمٌة المعدنٌة المنفصلة ع
الجدران او التً تظهر كنقوش فً سطوح االعمدة المربعة، رؼم انها تبقى ضمن دابرة الرموز المتداولة. اما على 
مستوى المخططات فتم االعتماد على المساقط المنتظمة ذات االشكال المربعة والمستطٌلة والتً تمٌزت بها األبنٌة 

 االسالمٌة ذات الطابع النصبً.
( فً تحقٌقها (D،(C)،(A)اشرت النتابج الى تتطابق األبنٌة المنتخبة : لمرجعٌة الرمزٌةنتائج متغٌر اتحلٌل 

لمرجعٌة رمزٌة من خالل ارتباطها بالسٌاق الزمانً للمدٌنة وتجسٌدها لموروث المدٌنة االسالمً، بٌنما كان لمبنى 
(B محاولة فً تقدٌم رمزٌته بؤسلوب معاصر ٌتوافق مع الحدث الممثل بتنصٌب ) مدٌنة النجؾ عاصمة الثقافة

 م(.ٕٕٔٓاالسالمٌة عام )
 نتائج قٌاس مفردة التعبٌرٌةتحلٌل  2.1.1

كشفت نتابج تحلٌل األبنٌة المنتخبة عن تحقق التعبٌرٌة فٌها من خالل اعتمادها على االسلوب الهندسً 
رموزها المستعارة، دون اهمال ذوق شكال األبنٌة فً المدٌنة العربٌة االسالمٌة واالتقلٌدي الذي ٌتوافق مع طبٌعة 

وثقافة المتلقً فً ادراك جمالٌة هذا االسلوب كبعد رابع. بٌنما ال ٌظهر فً اي منها اسلوب النحت الذي ؼالبا ما 
ٌظهر فً أبنٌة النصب االٌقونٌة المعتمدة على االشكال الكونٌة والطبٌعٌة فً تصامٌمها والتً تفتقدها مدٌنة النجؾ 

 قٌة بصورة عامة.والمدن العرا
 الشكلً نتائج قٌاس مفردة التوازنتحلٌل  3.1.1

( فً تحقٌق A(،)B(،)C(،)Dتكشؾ نتابج تحلٌل متؽٌرات التوازن، وجود تطابق بٌن األبنٌة االربعة )
( عن بقٌة األبنٌة بتحقٌقه Aالتوازن البصري على المستوى المعماري من خالل التناظر التام. بٌنما ٌتمٌز مبنى )

ٌمتً التوازن، حٌث ٌظهر التناظر التام من خالل جزء من المبنى والمتمثل بالمحور الممتد من المرقد الى لق
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المسجد الربٌسً باتجاه القبلة، وما زاد من أثره تسقٌط القباب على امتداده ووجود المؤذنتٌن على جانبٌه. كما ٌحقق 
طٌط العام للمجمع )المحور الثقافً( مع محور المسجد التناظر ؼٌر التام من خالل التعامد المرن لمحاور التخ

والمرقد المزاح عنه نحو القبلة )المحور الدٌنً( بحٌث ٌقوي كل منهما أثر االخر وتإدي الى منظومة كلٌة 
وبذلك تجسد األبنٌة  متوازنة، تسهم فً تحقٌق وحده بصرٌة للمبنى من خالل قراءة مباشرة وؼٌر مباشرة له.

ز المعماري االسالمً الذي عرؾ بتحقٌقه للتوازن واالستقرار والذي ٌظهر التجلً والسمو ألبنٌة االربعة الطرا
 المساجد والمراقد والقصور والمدارس ذات الطابع النصبً.

 نتائج قٌاس مفردة المعاصرة تحلٌل  4.1.1
 تشمل نتابج متؽٌر المرونة او التكنولوجٌا العالٌة وكما ٌؤتً:

اشرت نتابج التحلٌل الى توافق جمٌع األبنٌة المنتخبة فً تحقٌق المرونة من : المرونة نتائج متغٌرتحلٌل 
خالل مإشر الدٌمومة حٌث ٌظهر االهتمام الخاص بؤسلوب االنشاء مقارنة بباقً األبنٌة فً المدٌنة، و لم ٌظهر فً 

البعاد القٌاسٌة فً تصمٌم فضاءاتها اي من األبنٌة المرونة فً المعاٌٌر التصمٌمة بسبب اعتمادها على الصرامة وا
قدره على  (C)،(B)،(A) توالتً انعكس بدوره فً نتاج االشكال الهندسٌة المنتظمة فً الواجهات. بٌنما حقق

( حٌث ٌرجع ذلك لطبٌعة فعالٌاتها. وبهذا فان Dاالكتفاء بفعالٌاتهم الخاصة عن المدٌنة والتً لم ٌحققها مبنى )
فً تحقٌق  (D)،(C)اعلى درجات المرونة من خالل ثالث قٌم ممكنة، بٌنما اكتفى كل من  حققا (B)،(A)المبنٌٌن 

 .قٌمتٌن فقط
لم ٌقدما اي صٌؽة  (D)،(A)كشفت نتابج التحلٌل ان كل من األبنٌة : نتائج متغٌر التكنولوجٌا العالٌةتحلٌل 

التقنٌات التقلٌدٌة ذات الطابع االسالمً.  دهما علىامتقدمة لتحقٌق التكنولوجٌا العالٌة وهذا واضح من خالل اعتم
( كل مإشرات التكنولوجٌا والتً اعتبرت احد اهدافه فً تجسٌد مبنى ٌظهر تطلعات المدٌنة Bبٌنما حقق مبنى )

( فً تحقٌقه لمإشر تقنٌات العناصر الذكٌة فقط والتً تظهر Cنحو الثقافة االسالمٌة المعاصرة. فٌما اكتفى مبنى )
 الداخلٌة للمبنى. فً التفاصٌل

 نتائج قٌاس مفردة المعانً الداللٌةتحلٌل  5.1.1
 وكما ٌؤتً: ثقل الداللة الموضعٌةوالدالة الملؽزة و فكرٌةالداللة وال وظٌفٌةالداللة التشمل نتابج 

تظهر نتابج التحلٌل عن وجود التطابق بٌن األبنٌة االربعة فً تحقٌقها  :نتائج متغٌر داللة وظٌفٌةتحلٌل 
طراز النصبً ضمن الللمتؽٌر حٌث ٌظهر  االولى للداللة الوظٌفٌة ذات طابع نصبً ومن خالل القٌم الممكنة

(. اما بالنسبة للقٌمة الممكنة Dالمدرسة فً مبنى )و(، B(،)Cالقصر فً مبنى )و(، Aوظٌفة المسجد فً مبنى )
(، والمآذن فً مبنى A(،)Dل النصبٌة فً مبنى )والمداخاالبنٌة الثانٌة فتحققت من خالل استخدام القباب فً جمٌع 

(A .) 
من خالل ما تقدم من نتابج نالحظ هناك حاله من التوافق بٌن وظٌفة كل  :نتائج متغٌر داللة فكرٌةتحلٌل 

( مع B( مع السلطة والحكم، و)C( مع المعتقد الدٌنً، و )Dوداللتها الفكرٌة المرتبطة بها، حٌث مبنى ) المبانً
( الذي تظهر فٌه دالالت القوى االقتصادٌة بسبب مقٌاسه ومساحته وثراء Aقتصادٌة. باستثناء مبنى )القوى اال

 تفاصٌله البنابٌة بالنسبة لباقً األبنٌة، هذا باإلضافة الى داللة المعتقد الدٌنً األساسٌة فٌه. 
بنٌة المنتخبة كشفت نتابج التحلٌل ان جمٌع األ: (نتائج متغٌر داللة ملغزة )الغامضةتحلٌل 

(A)،(B)،(C)،(D)  ملؽزة او الؽامضة فً أبنٌتها سواء على مستوى ؼموض اللم تظهر اي مإشر لتحقٌق الدالة
المعنى الشكلً او تعدد معانٌه. وهذا بسبب اعتمادها على تجسٌد الرموز واالشكال ذات المعانً المؤلوفة فً 

 السٌاق والنابعة من ثقافة المدٌنة.
من خالل نتابج التحلٌل ٌالحظ وجود تباٌن فً الثقل الداللً لمواقع  :تغٌر ثقل الداللة الموضعٌةنتائج متحلٌل 

النفاذٌة العالٌة لموقعه بالمسارات  االول هو( اعلى ثقل داللً بتحقٌقه لمإشرٌن Aاألبنٌة، حٌث ٌظهر فً المبنى )
اما عدد المسارات الربٌسٌة المتصلة بفضابه، وٌكون ذلك من خالل  ،المتصلة به مقارنة بباقً األبنٌة المنتخبة

. بٌنما ٌظهر فً المدٌنة وجود حدث خاص للموقع كونه ٌمثل مرقد لمجموعه من علماء الدٌن المعروفٌن الثانً فهو
( D) من خالل ارتباطهما بساحة حضرٌة امام المبنى. فً ما حقق المبنى االخٌر (B)،(C)الثقل الموضعً فً 
 مسارات الربٌسٌة.ال من ن تقاطع مدخل المدٌنة الجنوبً حٌث تمر خالله مجموعهثقله كونه ٌقع ضم

 
 الخصائص السٌاقٌة وكما ٌأتً:نتائج قٌاس تحلٌل  2.1

 قٌاس مفردة التفرد واالنسجام والتنظٌم الفضابً والهٌمنة وكما ٌؤتً:نتابج تحلٌل تشمل 
 وكما ٌؤتً:ر االبتكار او الؽرابة تشمل نتابج متؽٌ :قٌاس مفردة التفردتحلٌل نتائج  1.2.1

فً تحقٌق  (D)،(C)،(A)كشفت نتابج التحلٌل عن وجود تطابق بٌن األبنٌة  :االبتكار نتائج متغٌرتحلٌل 
االبتكار من خالل القٌمة الثانٌة. حٌث تم استثمار العناصر والعالقات الشكلٌة الموروثة من طرز عمارة المدٌنة 
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(، وظهور عالقات شكلٌة جدٌده ذات Aبؤسلوب جدٌد، كما فً شكل المآذن فً مبنى )االسالمٌة واعادة تنظٌمها 
( ان ٌظهر خرقا فً الخصابص B(. بٌنما استطاع المبنى )C(،)Dالطابع االسالمً ضمن الواجهات  فً مبنى )

 لك ارتكازذل، ٌضاؾ القبة الزجاجٌة ذات الشكل المسطحالشكلٌة لبعض العناصر المرجعٌة فً المدٌنة كما فً 
على اعمدة مربعه ضخمة من الحجر االبٌض المنقوش كطراز لم ٌعهده سٌاق المدٌنة  من واجهته االمامٌة المبنى

 من قبل.
لم تقدم اي مإشر لتحقٌق الؽرابة، فعلى  (D)،(C)،(A)نتابج ان األبنٌة التبٌن  :نتائج متغٌر الغرابةتحلٌل 

ن جمٌعها بصورة عامة تعد مؤلوفة للمدٌنة والمتلقً، وهذا ٌظهر بوضوح الرؼم من تباٌن فعالٌاتها واشكالها اال ا
( فعلى الرؼم من فعالٌة المبنى Bفً االعتماد على العناصر والعالقات الشكلٌة الموروثة للمدٌنة. اما المبنى )

عالمٌة التً ٌتمٌز بها الثقافٌة المرتبطة بمدٌنة النجؾ كمركز اسالمً له هوٌته العلمٌة واالدبٌة، اال ان الطبٌعة اال
المبنى لم تكن مؤلوفة سابقا فً المدٌنة مما جعلها تقترب من مفهوم الؽرابة كفعالٌة جدٌده تحاول نقل المدٌنة نحو 

 العالمٌة.
لقد اشرت نتابج التحلٌل الى التؤثر الواضح للمشارٌع المنتخبة بطبٌعة  م:نتائج قٌاس مفردة االنسجاتحلٌل  2.2.1

على اسلوب  (D)،(C)،(A)قلٌدٌة من حٌث االنسجام مع سٌاقها الحضري، حٌث اعتمدت كل من األبنٌة المدٌنة الت
( Bالمبنى ) اماما عرؾ بعمارة المساجد والمراقد، بتقلٌد الخصابص الشكلٌة للمدٌنة العربٌة االسالمٌة وخاصة 

ماد على تصمٌم معاصر ٌحتفظ ببعض تقدٌم صوره اكثر تحرر من خالل االنسجام مع سٌاقه الحدٌث واالعتفحاول 
 االشكال الموروثة.

نمط الحركة وتوقٌع المعالم ونمط تخطٌط  متؽٌر تشمل نتابج :نتائج قٌاس مفردة التنظٌم الفضائًتحلٌل  3.2.1
 لمبنى ضمن سٌاقه وكما ٌؤتً:لنفراد الدرجة او

ة تحقق تنظٌما فضابٌا فً المدٌنة من تكشؾ نتابج القٌاس عن ان جمٌع األبنٌ :نتائج متغٌر نمط تخطٌطتحلٌل 
خالل القٌمة االولى، حٌث تم تسقٌط فضاءاتها ضمن الطرق االقلٌمٌة الربٌسٌة للمدٌنة وبعٌدا عن شبكات الطرق 
الثانوٌة المتعامدة، مما ساعد فً خلق تجربه حسٌه ممتعه نتٌجة التعاقب الحركً بٌنهم ضمن مسارات محدده 

( نتٌجة توقٌعه ضمن مركز ارتباط مسارات ربٌسٌة Aنً فقد تحقق فقط مع المبنى )وواضحة. اما المإشر الثا
 وثانوٌة من جهاته األربعة.

ٌحققان  (D)،(A)و  (C)،(A)مما تقدم من نتابج نجد ان كل من المبنٌٌن  :نتائج متغٌر توقٌع المعالمتحلٌل 
ترتبط مع بعضها بقوى شد )قوى ربط بٌن  تنظٌما فضابٌا فً سٌاقهما من خالل القٌمة الممكنة االولى، حٌث

المعالم( تنظم ما بٌنها من فضاءات وبالتالً تزٌد من وضوحٌه سٌاقهما من جهة والربط بٌن اجزاء المدٌنة ككل 
القٌمة الثانٌة الممثلة باالمتداد )التوسع نحو بإر جدٌده(،  (D)،(B)ن ٌمن جهة اخرى. بٌنما حقق كل من المبنٌ

فرص لخلق معالم ضمن بإر مركزٌة جدٌده تمتد بتجاه الخارج  ؤضمن اطراؾ المدٌنة مما تهٌنتٌجة توقٌعهما 
 ترتبط بها كقوى شد مستقبلٌا. 

( (A،(B)،D)تحلٌل وصؾ األبنٌة ان كل من األبنٌة ) ٌستخلص من نتابج :نتائج متغٌر نمط الحركةتحلٌل 
م ذو تنظٌم واسع لألشكال ٌتوافق مع حركه تحقق تنظٌم فضابً على مستوى مشهدها الحضري من خالل تصمٌ

ودي الى ادراك تفاصٌلها بصوره افضل من قبل المشاهد. فٌما ال ٌظهر ٌالسٌارات فً المسالك المرتبطة بها مما 
المشاهد ضمن مسالك  من ( بسبب ؼناه بالتفاصٌل الشكلٌة المتباٌنة التً تتطلب استٌعابهاCهذا التوافق فً المبنى )

 واقع حٌث ٌقع المبنى ضمن مسالك حركة السٌارات.الس كما فً للمشاة ولٌ
االنفراد والعزل الفضابً  (D)،(C)،(B)اشرت نتابج التحلٌل الى تحقٌق األبنٌة  :نتائج متغٌر االنفرادتحلٌل 

 كحد ادنى بٌن ارتفاع المبنى النصبً الى بعد (ٔ:ٖ) عن األبنٌة المجاورة ضمن سٌاقها، حٌث تظهر فٌها النسب
( بسبب طبٌعة سٌاقه ذات Aالمسافة االفقٌة مع اقرب األبنٌة المجاورة له. بٌنما ال تتحقق هذه النسبة فً المبنى )

 الكثافة البنابٌة العالٌة.
المحورٌة والمقٌاس النصبً وتشمل نتابج متؽٌر خط السماء  :نتائج قٌاس مفردات الهٌمنةتحلٌل  4.2.1

 :وكما ٌؤتً لمركزٌةوا
ألعلى ارتفاع  (C)،(B)،(A)اشرت نتابج التحلٌل الى تحقٌق كل من األبنٌة : ج متغٌر خط السماءنتائتحلٌل 

التً تتطلب أبنٌة متعددة الطوابق.  (C)،(B)( وللطبٌعة الوظٌفٌة Aضمن محٌطهم البصري، لوجود المآذن فً )
ما ٌخص قٌمة شكل السطوح فقد  ( هذا التمٌز باالرتفاع ضمن سٌاقها. اما فDًبٌنما لم تتطلب وظٌفة المبنى )

تؽٌر واضح فً خط سماء سٌاقهم الحضري المحٌط ومن خالل المآذن  (D)،(C)،(B)،(A)حققت جمٌع األبنٌة 
 والقباب الممٌزة بارتفاعها واشكالها فً كل منهم. 

للمقٌاس  نتابج عن تطابق جمٌع األبنٌة المنتخبة فً تحقٌقهاالتكشؾ : نتائج متغٌر المقٌاس النصبًتحلٌل 
نصبً فً المدٌنة من خالل اعتماد على مإشر المقٌاس االنسانً، حٌث رؼم ابعادها التً تجاوزت سٌاقها ال
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، وٌرجع ذلك لمجموعه مراعٌة لألبعاد االنسانٌةالحضري على مستوى االرتفاع والمخططات االفقٌة اال انها تبقى 
ارة اإلسالمٌة وأبنٌتها النصبٌة، والى مستوى التقبل والذوق العام من العوامل منها ثقافة المدٌنة المتؤثرة بطبٌعة العم

 للمجتمع، باإلضافة الى االمكانٌات االقتصادٌة وطبٌعة االستثمار فٌها.
الحظ ان جمٌع األبنٌة المنتخبة تحقق المحورٌة ٌمن خالل ما ٌظهر من نتابج : نتائج متغٌر المحورٌةتحلٌل 

ٌاقها المحٌط، محققه بذلك مشاهد بانورامٌه مرتبطة مع موقع المشاهد وزاوٌة البصرٌة من اماكن متعدد ضمن س
محورٌة حركٌة عمودٌة على اتجاه المبنى لم تظهر فً باقً األبنٌة  (D)،(B)نظره للمبنى. بٌنما حققت األبنٌة 

 المنتخبة.
ركزي معرؾ ومهٌمن لسٌاق م (D)،(A) المبنٌٌننتابج عن تحقٌق الكشفت  :نتائج متغٌر المركزٌةتحلٌل 

( فقد حقق مركزٌته من خالل خلق بإرة ستراتٌجٌة ذات طبٌعة وظٌفٌة ادارٌة Cضمن مواقعهما. اما المبنى )
ال ٌمنع من  ذلك( اي من القٌم المركزٌة مقارنة بباقً األبنٌة. اال ان Bلم ٌحقق المبنى ) حٌنضمن سٌاقه. فً 

  .فً سٌاقه ستقبلٌةالمشارٌع المامكانٌة تحقٌقه لها عند اكمال 
ٌظهر ان جمٌعها استطاعت ان تحقق حالة  (D)،(C)،(B)،(A)مما سبق فً تحلٌل لكل من األبنٌة المنتخبة 

التطابق تاما  امن التطابق مع مفردات خصابص االبنٌة النصب المعاصرة المعمارٌة منها والسٌاقٌة، سواء كان هذ
األبنٌة المنتخبة للقٌاس كؤبنٌة تحقق الطابع النصبً ضمن سٌاقها  ذهه وبهذا ٌمكن اعتماد، او جزبٌا مع متؽٌراتها

 .الحضري
 

 االستنتاجات النهائٌة .3
ٌختص فً استنتاجات وما ما ٌرتبط باالطار النظري،  من خاللسٌتم طرح االستنتاجات النهابٌة للبحث 

 .ا البحث باألبنٌة المنتخبةالدراسة العملٌة والتً تشمل تطبٌق مفردات االطار النظري التً توصل الٌه
 االستنتاجات المرتبطة باالطار النظري: 1.3
النصب هً معالم حضرٌة ممٌزة فً المدٌنة تشٌد على شكل أبنٌة او ؼٌر األبنٌة، لها خصابص معمارٌة  -

الل وسٌاقٌة محددة، تتباٌن مكانٌا وزمانٌا طبقا لمفاهٌم المجتمع وتوجهاته الفكرٌة، لتشكل رموزا فٌها من خ
 تجسٌدها لمضمون فكري دعابً او احتجاجً له اهدافه ودوافعه.

الخصابص التً تتباٌن فً قٌمها من مدٌنة الى  مجموعه منلكل مدٌنة نصبها، حٌث ٌمكن تمٌزها من خالل  -
اخرى طبقا لمفاهٌم المجتمع وتوجهاته الفكرٌة وامكانٌاته، لهذا ٌعتمد فً قٌاسها ضمن مستوى المدٌنة نفسها 

 س بالمقارنة مع ؼٌرها من المدن.ولٌ
ابرز المعالم الحضرٌة التً ٌتعاٌش معها االنسان بصورة مباشرة فً المدٌنة، تتمٌز ابنٌة النصب هً  -

تتفاوت فً قوتها مكانٌا وزمانٌا طبقا لمفاهٌم المجتمع  ،من الخصابص المعمارٌة والسٌاقٌة محددة بمجموعه
دٌة. لها القدرة اكثر من ؼٌرها فً التؤثٌر على الخصابص البصرٌة وتوجهاته الفكرٌة وامكانٌاته االقتصا

 .والمعانً الداللٌة والفعالٌات الحضرٌة لسٌاقها الحضري
من الممكن التعامل مع جزء من المبنى على انه ذو طابع نصبً نتٌجة  اطاللته على ساحه او فضاء حضري  -

  .ة باألجزاء االخرىواسع تزٌد من األثر فً سٌاقها وتفاعل الجمهور مقارن
أبنٌة النصب االٌقونٌة هً احدث اسالٌب واشكال أبنٌة النصب والتً تعود نماذجها االولى الى فتره عمارة  -

الحداثة المتؤخرة اال انها برزت فً السنوات االخٌرة مدفوعة من قوى سٌاسٌة واقتصادٌة تطلب النمو 
تارٌخً والتسلٌم بقبول المعاصرة كثقافة جماهٌرٌة والشهرة الفورٌة ونتٌجة لتراجع الجانب الدٌنً وال

حاضرة، باإلضافة الى ظهور التكنولوجٌا الحدٌثة وصعود النزعة االستهالكٌة والرؼبة فً الحرٌة والدعوة 
التقالٌد. مشكلة بذلك اداة قوٌة إلعادة تشكٌل الصورة الحضرٌة والتً طالما رافقت  واهمالالى الدٌمقراطٌة 

 المستقبلٌة.خٌال المدٌنة 
باإلضافة الى التقدم  ،او ما ٌسمى بظاهرة العولمة ،اثرت المفاهٌم االجتماعٌة واالقتصادٌة المعاصرة -

التكنولوجً فً تؽٌر النظرة الى أبنٌة النصب التقلٌدٌة والتً طالما كانت هً المهٌمنة على ساحات المدن 
ة وظهور أبنٌة النصب االٌقونٌة كبدٌل حل مكانها لفترات طوٌلة. من خالل انحسار اهمٌتها ودورها فً المدٌن

خاصة فً الدول المتقدمة. فٌما تباٌنت هذه النظرة الى النصب التقلٌدٌة من مدٌنة الى اخرى حسب درجة 
تقبلها ألفكار العولمة وتبعا للمستوى الفكري والثقافً والذوق الفنً العام لمجتمعاتها باإلضافة الى االمكانٌات 

 لها. االقتصادٌة
للمدٌنة هو معرفة ما اذا كان سٌنجح امام  اان من وسابل معرفة كون المبنى مإهال ان ٌكون نصبا اٌقونٌ -

مع وجود الذٌن هم بالنتٌجة ما ٌجعلون من مبنى معٌن نصبا وؼٌره ال. المجتمع  ه معتفاعلباختبار الزمن 
 .استثناء لذلك فً امثلة اصبحت اٌقونات ونصب بعد انجازها مباشرة
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 :استنتاجات التطبٌق العملً 2.3
 خصابصالتحقق األبنٌة المنتخبة صفة الطابع النصبً ضمن سٌاقها عند ظهور حالة من التطابق مع مفردات  -

بنٌة النصب المعاصرة والتً شملت: )الرمزٌة، والتعبٌرٌة، والتوازن الشكلً، والمعاصرة، أل المعمارٌة
صها السٌاقٌة التً شملت: )التفرد، واالنسجام، والتنظٌم الفضابً، والمعانً الداللٌة( باإلضافة الى خصاب

 التطابق تاما ام جزبٌا مع متؽٌرات هذه المفردات. اوالهٌمنة(، سواء كان هذ
السابدة لألبنٌة النصب المعاصرة فً  السٌاقٌة ٌظهر من خالل البحث وجود توافق بٌن الخصابص التصمٌمٌة -

ة بصورة عامة وهذا ٌرجع الى اعتماد توقٌع هذه األبنٌة فً مدٌنة النجؾ خارج مدٌنة النجؾ والمدٌنة العالمٌ
حدود المدٌنة القدٌمة وضمن سٌاقها الحدٌث المعتمد على النظام الخطً والشبكً. بٌنما تظهر المدٌنة تباٌنا 

ه الى طبٌعتها لهذه األبنٌة مع المدٌنة العالمٌة، حٌث ترجع اسباب المعمارٌة واسعا فً الخصابص التصمٌمة
ثقافات الؽربٌة باإلضافة الى امكانٌاتها االقتصادٌة، الدرجة انفتاحها على من  حددتالثقافٌة واالجتماعٌة التً 

 .ٌظهر أثر هذه العوامل بقوة على الخصابص الشكلٌة مقارنة بالخصابص التخطٌطٌة للمدٌنةف
ن النصب وأحٌانا كل التوجه النصبً هو رمزي ترتبط أبنٌة النصب بالرمزٌة ارتباط مباشر، فقد تكون جزء م -

ألبنٌة العظٌمة فً المدن ٌطلق علٌها رمز للمدٌنة او اوٌرجع ذلك للمستوى الفكري والثقافً للمجتمع. ف
وان هذه الرموز هً التً تحدد عمارة مجتمع معٌن لمنطقة معٌنة، فالنصب نابعة من  ،المجتمع الذي قدمها

 الفكرٌة لذا فهً ترمز له. المجتمع ومرتبطة بمستوٌاته
ان الفرق بٌن أبنٌة النصب فً المدٌنة العربٌة االسالمٌة ومدٌنة النجؾ بصورة خاصة وأبنٌة النصب العالمٌة  -

ثها الدٌنً والثقافً من خالل ونصبها عبر الزمن معتمده على مور مالمح الٌوم هً ان االولى استمدت
وله خارج سٌاقها الختالؾ الثقافة التً انتجتها، فً وقت اتجهت ذاكرتها الجمعٌة لهذا من الصعب فهمها بسه

صوب ثقافه عامة ٌمكنها الوصول سرٌعا لكل  هةالنصب العالمٌة الى التحرر من الدٌن والمعتقد ومتج
المجتمعات على اختالؾ ثقافاتها. لهذا فمتى ما استطاعت المدٌنة العربٌة الخروج قلٌال من تزمتها بالموروث 

مبتكر ٌحفظ فً الوقت نفسه خصوصٌتها لكن بدعوه  بؤسلوباك مصادر اكثر شمولٌة وتجسدها الى اشر
 عالمٌة ٌمكن ان تصل الى الجمٌع واستٌعابها.

تحقق أبنٌة النصب المعاصرة اهدافها بصوره عامة من خالل مفهومً الرمز والتباٌن، فالرمز ٌتم تجسٌده من  -
رتبط بثقافة وحضارة مجتمعاتها كما فً اؼلب المدن التقلٌدٌة او ما خالل العناصر والعالقات الشكلٌة التً ت

ٌرتبط بثقافة االنسان الشمولٌة دون تمٌز بٌن دٌن او جؽرافٌة او تارٌخ كما فً اؼلب المدن الرأسمالٌة الراعٌة 
م مع سٌاقه، وهو ناجح الذي ٌحقق االنسجااللفكر العولمة. اما فٌما ٌتعلق بمفهوم التباٌن فٌقصد به هنا التباٌن 

ٌعتمد باألساس على نظرٌة الشكل والخلفٌة حٌث ٌمكن ان ٌحدث التباٌن من خالل )المقٌاس، االرتفاع، اللون، 
االنهاءات..الخ( التً تمٌز المبنى النصبً عن باقً سٌاقه. علما ان درجه تفوق الخاصٌتٌن )التباٌن والرمز( 

 الى اخرى حسب الدوافع واالهداؾ النصبٌة المطلوبة. عن بعضهما تختلؾ من مبنى الى اخر ومن مدٌنة
ٌجب ان ٌكون تصمٌم المبنى النصبً المعاصر ممٌز ٌثٌر الدهشة لكً ال ٌنسى ضمن سٌاقه. وان التفسٌرات  -

ٌمكن الوصول الى ذلك من خالل والشخصٌة للشكل تساعد على اعطاء انطباع دابم للمبنى فً ذهن المشاهد. 
االنسان حٌث تساعد على تذكر ، الكون ،م خاصة فً االشكال التً ترتبط مع الطبٌعةاالستعارة فً التصمٌ

المبنى واالنجذاب له، وهذا ما افتقرت الٌه المدن العربٌة بصورة عامة والعراقٌة بصورة خاصة والتً 
 اعتمدت االشكال الهندسٌة المنتظمة والمتناظرة. 

ا او فعالٌاتها بالؽرابة وعدم المؤلوفٌة فً السٌاق او التً تملك ان أبنٌة النصب المعاصرة التً تتمٌز تصامٌمه -
الؽموض فً تفسٌر اشكالها والمعانً المرتبطة بها تكون لها القدرة اكثر من ؼٌرها على جذب اهتمام المجتمع 

 وزٌادة التفاعل معها بؽض النظر للمستوى الثقافً والفكري للمدٌنة.
البارز فً تحقٌق خصابص أبنٌة النصب المعاصرة كما كانت فً السابق  المإشر ًلم تعد المحاور الحركٌة ه -

مراكز ادى الى امكانٌة توقٌع هذه الاذ ان طبٌعة تخطٌط المدٌنة الحدٌث والكثافة البنابٌة العالٌة واكتظاظ 
األبنٌة ضمن اي موقع كنوع من االمالء الحضري على ان ٌملك محاور بصرٌة ربٌسٌة والتً تعتمد على 

ٌقة انفراده بالموقع وعزله عن األبنٌة المجاورة حٌث تزٌد من عملٌة ادراك واجهاته بصورة كامله وتكسبه طر
 مشهد بانورامً عند النظر الٌه من بعٌد.

اال انه ٌتؤثر بمجموعة من العوامل  ،المقٌاس هو عنصر اساسً فً تحدٌد طبٌعة المبنى النصبً المعاصر -
سٌاق المحٌط، سٌاق المدٌنة، موقع المشاهد، الذوق العام للمجتمع( والتً تؽٌر وهً )شكل المبنى، فعالٌته، ال

 نسبته من مكان الى اخر. 
بنٌة النصب فً المدٌنة المعاصرة، فبعدما كانت النصب تملك المقٌاس ألالتباٌن فً المقٌاس اصبح سمة ممٌزة  -

ة وخاصة مدن ناطحات السحاب التً تتمٌز االعظم فً المدٌنة نجد ان هذه المفاهٌم تؽٌرت فً المدن المتقدم
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فٌها األبنٌة ذات االرتفاعات المنخفضة والمتباٌنة مع محٌطها كنصب مشهورة ذات تفاعل اجتماعً عالً. 
علما ان هذا المفهوم الجدٌد فً المقٌاس النصبً ال ٌشمل المدن التقلٌدٌة بسبب طبٌعة أبنٌتها المنخفضة والتً 

 ة مع ارتفاعها.تحتاج الى أبنٌة متباٌن
ال تقوم على اساس ابراز ارقام وقٌاسات  والمبنى النصبً لٌس من الضرورة ان ٌكون كبٌر او طوٌل فه -

جدٌده فً المدٌنة ولكن كلما زاد الحجم زاد األثر بشكل طبٌعً. حٌث ٌمكن لمبنى مصمم تصمٌما متقنا ان 
اس امرا حٌوٌا اذا ما اقترن بفعالٌة المبنى حٌث على مع هذا ٌعد المقٌ ،ٌكون اكثر أثرا من األبنٌة االكبر حجما

 لسلطة والحكم من ؼٌر المرجح ان تكون صؽٌرة ضمن سٌاقها.اسبٌل المثال ان األبنٌة 
مفهوم التعامل مع خط السماء ضمن أبنٌة النصب المعاصرة فً المدٌنة اعتمد على مبدا التؽٌر ولٌس الزٌادة  -

ما تجسد الٌوم فً مدن ناطحات السحاب التً ظهرت فٌها أبنٌة النصب كما كان متداول فً الماضً، وهذا 
االٌقونٌة بارتفاع منخفض بعد ان اكتفى المجتمع من مشاهدة ناطحات السحاب واصبح ٌتودد الى المقاٌٌس 
االنسانٌة من جدٌد، مع هذا ال ٌعنً ان األبنٌة االعلى فً المدٌنة فقدت طابعها النصبً خاصة اذا ما اقترن 

 مقٌاسها بفعالٌة مهمة.
ان مركزٌة المبنى النصبً المعاصر ٌتم تحقٌقه من خالل اسلوبٌن ٌمثل االول توقٌعه ضمن سٌاق متكامل  -

نة فٌه، وهذا معتمد على درجه أثره فً هذا السٌاق و مٌتكٌؾ معه كعنصر جدٌد لٌجعله نقطة مركزٌة مهٌ
لمدن ذات الكثافة البنابٌة العالٌة. اما االسلوب الثانً تفاعل المجتمع معه، وهذا ما ٌظهر بوضوح فً مراكز ا

عنصر اساسً فٌه ومن ثم  لٌكون فٌمثل التصمٌم الحضري المتكامل الذي ٌهٌا المبنى النصبً المعاصر
تظهر الفضاءات الحضرٌة االخرى كؤجزاء مترابطة معه من ناحٌة الخصابص التصمٌمٌة والفعالٌات 

 اعتماده فً تصمٌم الفضاءات المفتوحة لخلق بإر مركزٌة جدٌدة ضمن المدٌنة.الحضرٌة، وهذا االسلوب ٌتم 
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