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 المستخلص
حإلىىوار ايوتىىوي نعتلتيىىر , لبععوصىىتيتقصى  لبحثىىح  ثىىو لبع للىىية لبعيعىىر لبتىىي  ات تيىىو ريورىىوي لبت ىى يت لبثلىىت         

ت ىى تي تىىوتيجيو  عىىة ل ىىت   , لبتىىي ريىىتي حعرىىت يوي ع ت  ىىر, لبعتعثىىب حوالىىوار لبثلىىتير, جويىىوض لىىعي ترىىيي لبعويتىىر
لبت جيىىوي لبثلىىتير لبععوصىىىتض لبتىىي حىىو ي تتىىىوو  اىىي لبقىىىتي لبثىىوو   لبع ىىتيي حىىىوبتج ا لبىى  ول ىىب لبعىىىوي انىىووض  ثيو  ىىىو 

 (. حإلوار  ج لء ثلتير جويوض)عتلا  لبعوي لبتوتي ير  لالوار لبييو حيو  ت  يت و  لالقتتلب  اثت عي 
 نع ير ت بيو حيئر , تح  ت ع ي م لالوار لبثلتير اي لبعويو عي لب ت ثوي لبتي تتو بي لبع قر حيي لبعلو   لألصب 

 جيوي لبثلتير لبععوصتض اي تعوع يو عة ثيح تحويتي لبت, ثلتير جويوض ت لص ير ت ون ير تاوع ير عة لبتريي لبع ج و
لبع وصب لالتتقوبير حيي لبعلو   لألصب حإيجوو ثو و اوص ر ل  ذ حوتيو لعي لبتريي  ذبك حثرب قيعر ذبك لبتريي 

 ]اوتتح ي لبع ا ر لبحثثير حى , ، ر لء  اوتي قيعر توتي ير    إيا ب جير  حيعير     ري ير    ثقواير  غيت و(لألصب)لبع يو 
بععوبجر , [عدم شمولية الدراسات السابقة آلليات اإلضافة الحضرية والقوى المتحكمة بالعالقة بين اإلضافة واألصل

ع ا ر لبحثح تم حتوء إ وت ترت  بع ي م لالوار لبثلتير، حص ته نوعر،  لبع قر حيي لبعلو   لألصب، حص تض 
ب لبحثح لب  تحويي  ت لا لالوار إب  لبتريي لبثلت  ر لء  قو ت ص. وصر،  ن يه  تثي لبتص تلي لالاتتللير ب حثح

لعي تريي ثويح يعتو  [ إضافة تطويرية]لعي تريي توتي ي يث   قيعر توتي ير نوبير   [ إضافة حفاظية] اوتي 
 .  حوبت اك  لب  ل  لبتي تثتوج إب  تتريم عي   ب إلواوي ثلتير جويوض

 .لألصبلبع قر حيي لالوار   . لبت  يت لبثلت  لبععوصت . لالوار لبثلتير : الكلمات المفتاحية
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Abstract 
The research Explore one of the important topics that emerged from the contemporary urban 
development policies, by adding new urban entities within the city fabric, which represented by the 
urban addition, which appeared at different levels, evolved gradually with different contemporary 
urban orientations, which began to call in at the beginning of the twentieth century to go back to the 
inner-city and their historic city centers and addition to it in order to develop. the concept of urban 
addition crystallized in many literatures that dealt with the relationship between the addition and 
origin, and the process of creating a new integrated, interactive, and communicative with the existing 
urban fabric, where the contemporary urban trends varied in its dealings with the Transition joint 
between the addition and the original by finding the transitions boundaries or dissolves within the 
fabric according to the value of that existing fabric (the origin), Whether it was historical, ecological, 
functional, natural, cultural or other values, Accordingly the Research problem defined as;" The 
Limits of the previous studies which is dealing with the mechanisms of the urban addition and 
the forces governing the relationship between the addition and origin". 
 To deal with the research problem a theoretical framework has been built for the concept of urban 
Addition, in general, and the relationship between additive and origin, in particular. The research 
clarify the variation of additive types to the urban fabric, whether [conservative addition] within the 
historic fabric that contains a high historical value, or developmental Addition within.modern fabric 
characterized by the disintegrate and chaos, that you need to be organize through new urban 
extensions.  
 

Development. the relationship between  UrbanContemporary  : Urban Addition.Key Word
additive and origin   
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 المقدمة -1
ت  ت ع ي م لالوار لبثلتير توتيجيو حعت ت لب عي عت ذل  ص تل  ع ت  ر، ريتي ت جيوي ثلتير ععوصتض اي لبقتي 
لبثوو   لبع تيي تتوو  حوبتج ا لب  لبعتلا  لبثلتير ب عوي  لرتغ بيو حإلوار عتلا  ثلتير جويوض تثقق لبعت  حوي 

ع ،  تا ي توحلر حوبثيوض  جذلحر تثقق ت ى   ت  عوي رواتييو لبذيي يحثث ي لبعرتجوض اي لبثيوض لبثلتير عي ت رة  ت
تحويتي  ت لا لالوار لبثلتير حثرب  حيعر لبتريي  ,ولئعو نعو    جويو  عت  ت  ي ت   ني لبثيوض اي لبعوي لبتق يوير
صب ر لء  اوي يثعب قيعر  عي  تو ريتي   عير لأل, لبثلت  ر لء  اوتي لالوار لب  تريي توتي ي    تريي ثويح

،    تريي ثويح يثعب قيعو ل تى غيت لبتوتي ير، باته يثتوج لب  (تريي توتي ي)توتي ير يت جب ثعويتيو  لبث ور ن ييو 
 يووض لبتعورك حيي  ج لءه،  بذل تعثب  و  لبحثح  لة تع ذج ي لح لبع قر حيي لاللوار  لالصب اي ع وتية لبت  يت 

  :ع ا ر لبحثح اوي الحو عيلبثلت ،  بععوبجر 
 لة ل وت ترت   وعب عي لب ت ثوي لبروحقر، ب ت صب لب  تعتي  لالوار لبثلتير    م ع تولتيو لبتئيرير  -

  . لبثوت ير
 .ل تحوت اتلير لبحثح اي نوو عي لبع وتية لبعتت حر  للبتي تعاس ت جيوي ععوصتض اي لاللوار لبثلتير -
 اإلضافةالتعريف العام لمفهوم   -5

 لىو   لىو  لبيىه , ع ىتقر عىي لب عىب, (تعتىي لاعوبىر  لابصىوق) تو تعتي  لالوار اي لبععوجم لبعتحير ن ى   تيىو 
 اىب عىو  عيىب , لبع ثىق حىوبق م لبععىوب إبىييم  بىيس نىتيم:  لبعلىو ,  عتىه عوبىي لب ىعس إبى  لبغىت ب, عوب  وت : حععت 

 : لبقيسقوب لعت  , إب   ئ   رتو إبيه اقو  لي  لبيه
 ا عو و  توه  ل تو ري تتو                    إب  اب جوت  ق يب ع  ب

لوار لألرم إب  لالرم اق بك,    لرتوتو ري تتو لبيه   ع تو و  حيىذل , غ ُم  يٍو؛ اوبغ م علو    يٌو علو  لبيه: ل 
 ( 067-065ص,  ى177, حي عتر ت.)اأي لالوار تعتي ع  ق لارتوو بت لاق ععوتييو لأل تى ن   ذبك

:  لبىىىىىىىىىىىىىىىذ  يعىىىىىىىىىىىىىىىت  حأتىىىىىىىىىىىىىىىىه( Addition)اىىىىىىىىىىىىىىىى  عىىىىىىىىىىىىىىىو حوبترىىىىىىىىىىىىىىىحر ب ععىىىىىىىىىىىىىىىوجم لألجتحيىىىىىىىىىىىىىىىر  تو ع يىىىىىىىىىىىىىىىى م لالىىىىىىىىىىىىىىىوار 
(http://ardictionary.com/Addition/1975) 
           اعب    نع ير إلوار""The act or process of adding 

" The component that is added to something to improve it"  
 نتصت يتم إلواته إب   ئ عو بت  يته:Apart added ( as to a building or residential section)" 
   ( :اوالوار إب  لبعحوتي ل لبق ة لبراتير)لبج ء لبعلو for lots andstreets  in out laid area suburban A

"area residential future a" 
 : يعاي لا وتض إب    م لبع تولي لبتي يوب ن ييو لبع ي م بغر 

 ج و  ئ ع ج و    ئ علو  جويو, لبعلو   لألصب, لبوالبر ن    ج و  تايي     . 
 لب صق –لبتقتيب  – لبتي تثاعيو لرس ععيتر اواعوبر  لارتوو , والبر ن   لبع قوي لبتتلح ير حيي لب تاييلب. 

 process or لأل ب تعتىي حأتيىو اعىب    نع يىر  إي لالىوار تعىت  عىي  ى ب ععتيىيي  بىذل تجىو عىي لبتعىوتي  لب غ يىر
act))  , ب ت صىىب لبىى  لبتىىوتي لبتيىىىوئي ,  ( رىىس)حع قىىوي ععيتىىر ( لألصىىب  لبعلىىو )تىىتلح  حىىيي لبعلىىو   لبعلىىو  لبيىىه

 . لبتي تعتي ثوبر لارتوو state)) لبثوتي لب  ثوبر لالوار  , (لبقيم)لبعت ليو لبعتتوعي 
    تىُه جويىىو )  ي لبجويىو يىىتتح  لتتحو ىو   ثيقىو  حىىوب عي , (New)حإلىوار  ىئ جويىىو : ي ىوت لبى  تعتيىى  لالىوار ا رىى يو   

باتُه ال ي يت حوبلت تض لب  , اي  يريت اي نص ت    عتر ع ت  ر  يعثب ثوبر  وصر  تتوج اتو , ( ج و عرحقو  ترحر  بعو ع
 (.Novelty)  ي لبثويح ال يعتي حوبلت تض جويو باي لت تض  ج و ت ا لبجوض , لبثولثر

اوبجويىىو لبعىىو ب ي قىىو , عتاوع ىىر اىىوبع ج و  ىى  اىىب يععىىب اعتر عىىر,  لبجىىوض  لبتجويىىو ال يعتىىي إقثوعىىو ب جويىىو ن ىى  لبع جىى و
 اثىىت تعقيىىول    اثىىت ثىىوه  يتايىى  لبعىىو ب ايىىه عىىة لبع جىى و  يصىىحح  –إذ تت ونىىب ععىىُه حوتجىىوه ترىىوم   ىىت –لبعتر عىىر ت ل تيىىو 

إي لبىذ  يحقى  ) لألعىت اعىو يقى ب حو ى ت , بذل اوبجويو    لت ت  حوتجوه لبحتىوء  لالرىتعتلتير, ج ءل  عي لبترق لبجويو لبا ي

http://ardictionary.com/Addition/1975
http://ardictionary.com/For/4655
http://ardictionary.com/lots/10626
http://ardictionary.com/And/5818
http://ardictionary.com/In/1915
http://ardictionary.com/Out/2905
http://ardictionary.com/Laid/462
http://ardictionary.com/Area/8395
http://ardictionary.com/Suburban/18071
http://ardictionary.com/A/1
http://ardictionary.com/A/1
http://ardictionary.com/Area/8395
http://ardictionary.com/Residential/4753
http://ardictionary.com/Future/7269
http://ardictionary.com/A/1
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اىي اتىوب رىويا ب جير  اىي  ىذل لبرىيوق( Gustavo Le Bon) 1يقى ب غ رىتو  ب حى ي(. ئعىو   ى  ذبىك لبىذ  يحقى  يتجىووول
 باىي اىي جى  ته الحىو  ي يثى   ن ى   ىئ بىم ياىي ع جى ول  اىي , لبجعو يت  ي لبجويو اي حعض لالثيأي يريىت ح حىوس لبقىويم

 (05ص, 7997,غ رتو . )ثوبته لبقويعر
 في الطروحات المعمارية والحضرية اإلضافة الحضرية -3

لالىىوار لبثلىىتير عىىي  ىى ب ن قىىر ( Vevturi)ثيىىح يصىى  , تتتىىو ب  ىىذه لب قىىتض لبتعتيىى  حع يىى م لالىىوار لبثلىىتير
  عاوتير  رتثعوت لبعتوصت لبتق يوير عي   ب عحىوو  لبتاى يي لبعععىوت  بت ى يت لبعتلاى  , لبجويو عة لألصب  نع ير تتريعيو

بتأايىىىىو ن ىىىى  لرىىىىت ولم  رىىىىوئب لات ىىىىوء لبجويىىىىوض عىىىىة لب ىىىىت  لبتوتي يىىىىر بتثقيىىىىق ن قىىىىر تتلح يىىىىر حىىىىيي لالىىىىوار  ل, لبتوتي يىىىىر
 (Venturi,1986,p.12.) لألصب

إي لبعتوصىت تىو ب : " يتتو ب ا بايىو ي لبع قىر حىيي لالىوار  لألصىب عىي  ى ب لبقيعىر لبتىي تثاىم لبع قىر ثيىح يقى ب
, "باتىه يحىوبف اىي لالتق ىوا حىيي لبقىويم  لبجويىو  حىيي لبرىيوق  لبععتى , تيحىر اىي اىوئي ثىياي لبعويتر عثىب إو ىوب لألجرىوم لبغ

ثيىىح  تىىُه ي ىىيت لبىى  اي يىىر تع يىى    صىىير لبعويتىىر    ت ىى يييو حوالنتعىىوو ن ىى   تعىىو  لألحتيىىر لبعلىىوار  ن قتيىىو عىىة رىىيوقيو 
 .  تى حثرب قيعر لبتريي لبثلت  ر لء  اوتي قيعر توتي ير ل  قيم  ُ , لبثلت 

عتلا  جويوض اي ول ب لبتريي لبثلت  لبعا ي ب عويتر     2 ي يت لباحيري إب  ع ي م لالوار عي   ب نع ير ثيوار
 to weave new center)  ج لئيو لبذ  ريع ي ثي ير جويوض  يق   لألج لء لبثلتير ايعو حيتيو ح اب عت  ت  نصت 

in to the urban fabric) ,  ي نع ير ت  يت    عت قر لعي لبعويتر يتم حإلوار    تيوار جى ء عىي  ثيح  تُه ي او ن 
,  ج لء لبتريي لبثلت   ي يت إب   ي لبعويتر تتع  حعت ت لب عي حثيح يتر خ لبغ   لبقويم  يتم إلوار غ     ت جويو

يت إبىى   ي لبعىىوي يجىىب  ي  ي ىى, حونتحىىوته يعثىىب لثىىو ع ىىو يم لبتصىىعيم لبثلىىت  لألاثىىت   عيىىر اىىي تثىى ب لبعتىىو ق لبتوتي يىىر
اعىو  ى  لبثىوب ايعىو ي ىص لباوئتىوي لبثيىر لبتىي تععىب ن ى  , تت  ت  تجوو  ج لئيو بلعوي حقوئيو ثير  اىي ويع عىر عرىتعتض

 ت ىىيت لبىى    عيىىر لبقيعىىر لبتوتي يىىر ب عحىىوتي اىىي نع يىىر لبت ىى يت ( p.41-42,1978 ,لباحيرىىي. )تجويىىو   يو ىىو حورىىتعتلت
اىي عىتح لبي يىر لبثلىتير  لبتعيى  با تيىو لبعتوصىت لبتىي تعاىس لبج لتىب لبثقوايىر  لبثلىوتير، ب  ىق لبثلتيعي   ب لثت ىو 

نحىىىىىىىو لبىىىىىىىت لق )حيئىىىىىىىر عرىىىىىىىتولعر تتعيىىىىىىى  حوبت لصىىىىىىىب لب اىىىىىىىت   لبعىىىىىىىوو  عىىىىىىىة لىىىىىىىعوي ت حيىىىىىىىر لبعت  حىىىىىىىوي لبعوعىىىىىىىر  ب رىىىىىىىواتيي 
 (107ص,5552, لبوحوغ

لىىعي جوبيىىر لبقىىويم  لبجويىىو عىىي  ىى ب صىىيف لبتتىىوقض   ت ىىيت لبحوثثتىىوي لبىى  إلىىوار حتيىىوي عوويىىر لبىى    ىىتى ع جىى وض
لبثتاىو   .)حوبتوبي   عير لبتأايىو ن ى  لبقيعىر لبتوتي يىر ب ث ىور ن ى    يىر لبعويتىر   رىتعتلتيتيو لبثلىوتير,   لبتعوثب  لبتتلح 

 (71ص,5572,  لبقته غ بي
لاا ا ساايتم التطاارق إلاا  بعاا  , ديااةوممااا ساابق يظهاار أن اإلضااافة الحضاارية تعااد عمليااة مهمااة لتطااوير الماادن التقلي 

الدراسات الحضرية المتخصصة العالمية والعربية التاي تناولات الموضاوش بشاكل أدق للتوصال الا  تعرياف شاامل للمفهاوم 
 :وتحديد أهم مؤشراته الرئيسة والثانوية 

 Brolin (1990) :(Architecture in context: fitting new building with old)دراسة  3-1
ع ىيتل  إبى   ي لالىواوي , تعتي  ع يى م لالىوار لبثلىتير عىي  ى ب لبع قىر حىيي لالىوار  لألصىب( Brolin)و ب تت 

نحوتض ني إو وب ت ا عي لبتعحيتير لبعتجوترر اىي تعوع يىو عىة تصىعيم لبعحتى  لبقىويم و ي لبتتىوقض ععىه إال تىووتل   يىون  إبى  
 (Brolin,1980,p.16. )لبع ت  ر  عتو    تل ل     عير تثقيق لالرتعتلتير لبحصتير حيي لألحتير

,  رىىىتعتلتير لباتىىىب لب ي يوئيىىىر)عحىىىوو  نوعىىىر بتترىىىيم لالرىىىتعتلتير لبحصىىىتير عىىىة لألصىىىب اىىىي لبحيئىىىر لبثلىىىتير ( Brolin) ىىىت  
 (Brolin,1980,p.151) .(  رتعتلتير لب تثوي, لألرتعتلتير لب  تير

                                                           
1
 Gustavo Le Bon :يعتبر أحد أشهر الفالسفة الذين عنوا بالحضارة العربية وحضارات الهند ( 1391-1481)هو طبيب ومؤرخ فرنسي

 (www.goodreads.com. )باريس والحضارة المصرية وحضارة العرب في األندلسو
حأتىه يعتىي إنىووض لبتىتلح  ( :Reweaving the Urban Fabric)إنىووض ترىي لبترىيي  Ghilaine Hermanuzنىت   2

 ىور ن ى   صىىوئص ب ترىيي لبثلىت  الرىتعووض لبا يىر لبتتايحيىر بىه عىي  ى ب لرىتعتلتير لبات ىر  لب لىوء لبتىي ت ىا ه عىة لبث
ثيىىىح تعثىىىب عثىىىو ت لبثتاىىىر لبعىىىووض لألرورىىىير انىىىووض تحىىى   جىىى لء لبترىىىيي  حعىىىو يثقىىىق , لبترىىىيي عىىىي ثيىىىح لبتثحىىىب  لبعقيىىىوس

 (Hermanuz,1989,12)لبتعورك لبحتي   به 
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 Architecture in Conservation, Managing فاااي كتاباااه: James Strike (1994)دراساااة  3-5
Development at Historic Sites. 

رىىتتلتيجيوي لبت ىى يت لبثلىىت  ب عتلاىى  لبتوتي يىىر( Strike)تىىوق   ثيىىح تعوعىىب عىىة , اىىي  ت ثىىوي لالىىوار لبثلىىتير  ل 
نتعىوو , لالوار لبثلتير  ن قتيو حوألصب حأنتحوت ىو ن قىر تع يىر عىر لبع قىر حىيي لالىوار  بيىر لبتجىو ت لبتىي تثاىم  حي ل 

 لألصىىب عىىي  ىى ب ت صىىق ثىى ل  لالىىوار  لألصىىب   عاوتيىىر تثقيىىق لب ىى واير حأتجىىوه لألصىىب  ىى ب عتر عىىر لب لىىوءلي 
ب تأايىىو , ،  لبتعوعىىب ععيىىو اعحىىوتض جويىىوض لىىعي لبترىىيي لبع جىى و(عتر عىىر لب لىىوءلي لب وتجيىىر -عتر عىىر لبثتاىىر)لبع ت ثىىر 

ن قىر ) ذ تععب لالوار لبجويوض اعص  ار تثي  حىوبع قة لبتىوتي ي  تثعيىه، بتثقىق حىذبك  ,ن   قيعر لألصب اق ض عتثاعر
 .عة لألصب( ت لاقير

 Rubio  (1996 :)From Contrast to Anology : Development in the Concept ofدراساة  3-3
Architectural Intervention, 1985. 

ر لبىىى  لبرىىىيوق لبثلىىىت  اىىىي لبعىىىوي  بتق يويىىىر   حيعىىىر لبع قىىىر حىىىيي ع ىىىا ر لالىىىوا اىىىي  ت ثوتىىىه لبىىى ( Rubio)  ىىىوت 
 قىىو  اىىو حىىذبك ن ىى    عيىىر  ي تعحىىت لالىىواوي , رىى لء اوتىىي عتتوقلىىر  م عتعوث ىىر عىىة لبرىىيوق لبع جىى و, لالىىوار  لألصىىب

  إبىى  حوبترىىحر إبى  عىىي يرىع,  لالىىوار اعع يىر تىىول ب  تيىي جعىوبي"لبجويىوض نىي ثىىوالي  رىت   ثولىىت و، ع لىثر حىوي 
ثيىىح يعاىىي عىىي  ىى ب لبععوث ىىر ... تعييىى  لبحتىى  لبوالبيىىر ب عىىووض لبتوتي يىىر  لرىىت ولعيو اع عىىوي تعوث يىىر اىىي لبحتىى  لبجويىىوض 

لبتىي تعىو اعى ل ي ,  تاى  حىذبك ن ى  لبععوث ىر لبععت يىر اع قىر تع يىر."إت وء جعية لبععوتي لبععاي  غيت لبععاي لبتتحى  حيىو 
 . بتثقيق لبع قر لبت لص ير حيي لالوار  لألصب,    لبتاتلت حثل ت عت لعييأ ذ حترت لالنتحوت لال ت 

 Abel (1997) Architecture and Identity:دراسة  3-4
لبتىىي تثقىق ن قىىر تث بيىر حىىيي , إبىى   ي جى  ت لالىىوار لبثلىتير تىىتم عىي  ىى ب لبععوث ىر اىىي  ت ثوتىه( Abel)  ىوت  

نىي لالىوار لبثلىتير حوبىوعي حىيي ( Arthur Koestler) ت ثىوي  تثىت ا رى ت  لبى ( Abel) قو   وت, لالوار  لألصب
,  (Donald Schon)   ت يىر لبجويىو ح غىر لبقىويم اعىو  صى ُه و توبىو  ى ي , ااتتيي عىأب اتيي حع ىو يم غيىت عتتلح ىر عىي قحىب

 ى   ثيىق لبصى ر حوبثولىت  اىي  ذ ُيعو ا  عو لالنعوب لبتوجثر اي لبععوتض لبععوصتض  ي لبتي ترت  ص عي لبعولي  عو 
 (Abel ,1997 ,p.141. )ت س لب قي  حعع ير لبععوث ر ت ت  ت يو ب عرتقحب  وتج ت وق لبثولت

 عىي  جىب   ىق  ىئ جويىو يت جىب تتقيىر ,  لألصىب  لبتىأثيت لبعتحىووب حيتيعىو حىيي ع يى عيي عتتوقلىيي لالواريقة لتتحو  
  ي لبععىىب لبعحىىوا ال يرىىت  م تاىىض , باىىي عىىي توثيىىر ُ  ىىتى, بحىىوء عىىي جويىىولبىىذ ي  حصىى تض اوع ىىر عىىي لألااىىوت لبع جىى وض  ل

 Abel. )ثيح حواعاوي  رت ولعيو اي إتثوولي  ثوالي جويوض عي   ب لب   لي لبعع ير ب ت ايت لبععوثب, بألااوت لبقويعر
,1997 ,p.123 ) 

بتثقيق ن قر تث بير , لألااوت لبجويوضاي عتوق ر   عير لالرتعوتض اي إثلوت ( schon) يرتتو لب   ت ثوي   ي 
, ن   عرت ى لبع قر لبتع ير لبععت ير عي   ب تع  و   تحثوقيو عي لألصب لبتي ترونو اي لبترت إب  لأل يوء ح غر لآل ت

رتثلوت و ح تق ,  ح تيقر تجع يو جويوض حوبترحر بتو  يص   ذل لالر  ب اي لبترت إب  لأل يوء حأرتحولب لبع و يم  ل 
لبقيم لبجويوض تت أ عي لبت ونب حيي ) ذبك با ته ي عي  ي لبع و يم لبجويوض ال تت أ عي لبعوم باتيو تأتي عي لألصب , ويوضج

 Abel. )ايي حوبتوبي ال تت أ ح اب عرتقب ني تولنيوي لبعولي, (قيعر لألصب  لبقيم لبجويوض بإللوار ل لألتق وا نتيو
,1997 ,p.107) 

 Byard (1998) :Architecture of Additions :Design and regularدراسة  3-2
عىىي  ىى ب   عيىىر لبع قىىر لبلىىعتير لبغيىىت ع ع رىىر اع قىىر اىىي  ت ثوتىىه ن ىى  لالىىوار لبثلىىتير  (Byard)حيىىوتو   اىىو

 نىت  لالىوار عىي  ى ب إ ىوتته إبى  لألنعىوب , تع ير ععت يىر تىتح  حىيي لالىوار  لألصىب اىي ع ىوتية لبت ى يت لبثلىت 
ثيىىح تريىىت قىى ى , (Combined Works)نعىىوتض جويىىوض تلىىو  إبىى  نعىىوتض قويعىىر حوألنعىىوب لبعتوعجىىر "احىىر ح صىى يو لبعت 

تثام لبع قر عتعث ر حقيعر عرت عر تعثب ق ض لألصب  قيعر علوار تعثب ق ض لالوار  قيعىر عت بىوض تعثىب قى ض  ت ونىب لالثتىيي 
تعحىىىت نىىىىي ععىىىوتي جويىىىىوض اىىىي لبحيئىىىىر لبثلىىىىتير ( New Combined Identity)ععىىىو بت  ىىىىق   يىىىر عتوعجىىىىر جويىىىوض 

(Byard,1998,p.14) , ثيىىىح اوتىىىي نع يىىىوي لالىىىوار اىىىي لبرىىىوحق نع يىىىوي تتلاعيىىىر تعتعىىىو ن ىىى   يعتىىىر لبقىىىويم حونتحىىىوته
 .( (Byard,1998,p.85 .عصوت لبقيعر لبتي يجب لبحثح نتيو  ايعيو   ت  يت و
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 (1002,331,الطويل) /أنتقالية منطقة تحديد :1 شكل

 

ندوة مركاز المديناة "   )"العربي ة   للمدينة التق ليدية المراكز تأهيل عادةإ(: " 2004) الطويل المنعم عبد حاتمدراسة  3-6
 ( بين الحاضر والمستقبل  العربية

ت لىىح وتلرىىر لب  يىىب  حيعىىر لبع قىىر حىىيي لالىىوار  لألصىىب عىىي  ىى ب 
ثيىىىح يقتىىىت  لبحوثىىىح نىىىوض رىىىحب , تث يىىىب ن قىىىوي عوويىىىر ع تا ب جيىىىر ع ع رىىىر

ي  ىىى ب تثويىىىو  بيىىىر لب صىىىب حىىىيي لبعتاىىى  انىىىووض تأ يىىىب لبعتلاىىى  لبتق يويىىىر عىىى
 ذبك حتثويىو عت قىر  تتقوبيىر تثقىق ن قىر ت لاقيىر , لبعلو   لبعتا  لبع ج و

اع ىى  , عىىي  ىى ب عثواىىوض ل  تحىىويي ل  ت ىىوحق لألتعىىو  لبقويعىىر عىىة لبعلىىو 
 Transportation and عرىىىىىىىت ى لالتصىىىىىىىوالي  لبع لصىىىىىىى ي

Communication       لىوار حىوبعتا  ثي ىرع  ىتق  حار إلواريقتت   ل 
   ىت ولئىت  لبى   تيىق إلىوار ب عتاى  لبععتلتىي لبايىوي يثتى   ولئىت   تيق
 لب ىتق  ىذه تحى  عىة (Transition Area)  لالتتقوبيىر لبعت قىر يثى  
 حىيي ايعىو لبثتايىر لبعثىو ت تثرىيي يتلنى  اعىو لبعويتىر  ىتق ح ىحار
 عىي لبثتايىر  عتلاى  لبتجععىوي لبرىاوتير لبتجععىوي عويتر  عتلاى  لبععوصت  حوقي لبعتلا  لبثلتير اي لب لبتق يو  لبعتا 
 احيىتض حرىوثوي تتتيىي لبع ت  ىر، لبعويتىر ألثيىوء حوالىوار تيىوئي ثىوا ي عث ىوي    لبثويويىر ب رىاك تئيرىير عث ىوي
 (7)لب اب الثر .لبتق يوى ب عتا  لبتئيرير لبعول ب نتو تصب لالتتقوبير حوبعت قر

 Zhong Xiaomao (2005:)  (Integration of Old and New City Districts)دراسة  3-7
اىىي وتلرىىته لبىى  ع يىى م لالىوار لبثلىىتير عىىي  ىى ب تثويىىو  بيىر لبتاوعىىب لبثلىىت  بتثقيىىق لبتىىتلح  ( Xiaomao)  ىوت 

لىىع  )بثىب عجع نىر عىىي لبع ىواب لبثلىتير ب عىىوي لبصىيتير لبرىتيعر لبتعىى  لبتىوتي عتيىو , حىيي لالىوار لبثلىتير  لألصىىب
 تعى ق ,  تعى ق الىوءلي لبعويتىر, لبتتلح  حيي لبق ونىوي لبقويعىر  لبجويىوض ب عويتىر  لىع  لبتعى  لبثوحىي اىي  ىذه لبق ونىوي

 (.  تع ق لبحتير لالجتعونير  لبحيئير ب عويتر, لبع يو لبثلت 
 Rebecca Lynn Griffith  (2006 )   " A thesis-Filling the void The Intervalدراسااة  3-8

Between the Past and the Future 
اىىي وتلرىتيو لبىى  نع يىىوي لالىوار لبثلىىتير   ىىوايو اىي ع ىىوتية لبت ىى يت لبثلىت  لبععوصىىت بع ىىئ ( Griffith)  ىوتي 

 ت يت لب  اتصىر لرىتغ ب  ىذه لألجى لء بتعثىب جرىت يىتح  لبعولىي لبى  , اي لبعويتر, (Urban Void)لب تلغوي لبثلتير 
يىىتم تجويىىو لبعويتىىر عىىي   بىىه حإلىىوار قيعىىر جويىىوض , اىىي ثيىىوض لبعويتىىر( An Interval)اوصىىب  عتىىي حونتحوت ىىو, لبعرىىتقحب

(Value) بجعىىب لالىىوار لبجويىىوض تعثىىب تلحىى  ,ت اىىو إنىىووض لبتىىتلح   لالتصىىوب عىىة لبع ىىو يم لبتوتي يىىر ب عويتىىر , بىىذبك لب ىىتلغ
ع يىى  لبع قىىىوي لبثرىىير اع قىىىر لىىعتير غيىىىت بتق يىىىر  ت, عىىىة لبعولىىي  تىىىتلح لبعجتعىىة( Visual Connection)حصىىت  

عىىي  ىى ب  بيىىر لبتاوعىىب لبثلىىت  لبتىىي . حوبتىىوبي تثقيىىق   يىىر لبعاىىوي, ع ع رىىر تثىىوو  حيعىىر لبع قىىر حىىيي لالىىوار  لألصىىب
  ي جعىىة  ت ثيىىو لبع ىىو يم لبجويىىوض  رىىي  ق عتلاىى  ثلىىتير تتاوعىىب عىىة لبعولىىي عىىي . تثاىىم لبع قىىر حىىيي لالىىوار  لألصىىب

 لبعىى ج ( Contrast)  ىوتي لبوتلرىىر لبى   عاوتيىر تثقيىىق لبتىتلح  عىي  ىى ب ع يى عي لبتتىوقض , رىت لبىى  لبعرىتقحب ى ب لبت
(Combination) ,لبع ج لبذ  يثىوح حىيي لب لىوءلي لبتلح ىر لبتىي بيىو , لبتتوقض عة لبعولي بت لح لبجويو ني لبقويم 

 .و ت احيت اي تع ي  لبع قوي لألجتعونير حيي لبتوس
 Kimberly Ann Martin(2009"  :) A thesis-A Fine Mess: Negotiating Urban راساة د 3-9

Discrepancies 
ترتا    ذه لبوتلرر إعاوتوي لبععوتض بتح  لألج لء لبثلىتير  تجىو   لب ت قىوي حيتيىو لجتعونيىو  لقتصىوويو  ت ىت  عثىوب 

الىىىىوار لبثلىىىىتير بت ثيىىىىو لبتىىىىتلح   لالجتعىىىىوني لبت ىىىى يت لبثلىىىىت  اىىىىي عويتىىىىر ريترىىىىيتوتي لبىىىىذ   نتعىىىىوي ايىىىىه نع يىىىىوي ل
 Social and Economic)حوالىىىوار لبىىى  تع يىىى  لبع ىىىوتار حيتيعىىىو,  لالقتصىىىوو   لبحصىىىت  اىىىي  ثيىىىوء لبعجتعىىىة

Engagement) , عي   ب  نتعوو لبتيجييHybrids  لبثلت  اي لبعوي لبتي تعثب تروم ععقو يثتوج لب   ترعىر ععقىوض
عىىي  ىى ب  رىىتثولح الىىوءلي اىىي ثوبىىر تىىواق   ي  ىىذل لبىىتع  عىىي لاتتىىوج يعثىىب صىى وي , بتىىواقويالرىىتيعوب لألصىىب  ونىىم ل

 حوبتوبي اأي لبتيجيي يجب  ي يتتجم لب  لب اب لبعععوت  الرىتيعوب لألترىوا  نعىق لبعع  عىوي لبتىي ثصى ي عىة , لبتيجيي
 .لبعع يوي لبتوتي ير ب تريي لبثلت 
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 لمبن  التاريخي المحفز ضمن مشاريع التطوير الحضري المعاصر  ا:  5114الحنكاوي ومحمود  دراسة 3-11
ي ىىيت لبحثىىح لبىى    عيىىر لبتأايىىو ن ىى   حىىتل  قيعىىر لألصىىب لىىعي لبرىىيوق لبثلىىت  لبىىذ  يثىى   قيعىىر توتي يىىر نوبيىىر اىىي 

ا تيىو  ولض ع جير بتثقيق لالرىتعتلتير ب  صىوئص لبتق يويىر  لبث ىور ن ييىو،  حىيي  نع يوي لالوار لبثلتير ا تيو نتوصت
عي , ع جير بعع ير لبتغيت  تثقيق لرتعتلتير لبعولي حوتجوه لبعرتقحب حرعوثيو لو وب  حقر جويوض علوار ب تح لبثلوت 

 ىى ب  بيىىر لبتاوعىىب لبثلىىت  لبتىىي تثقىىق لبت لصىىب عىىة لألصىىب  لبتأايىىو ن ىى   حىىتل  و ت لبعحىىوتي لبرىىيوقير اىىي لنىىووض  يا ىىر 
عيعيو  يونم تثقيق لبتاوعب لبعتجىوتس  لالرىتعتلتير اىي لبي يىر لبتق يويىر ب ع ىيو لبثلىت ، لبع يو لبثلت  بتعثب عتجعو  تص

 .  لثيوء لالرتععوالي لبتق يوير
اآللياات التاي تحكاام  ماان اساتعرا  للدراساات الحضارية باااختالف توجهاتهاا النظرياة والتطبيقياة  تحديااد, تام مماا تقادم

و لا  , والقاوى المتحكماة بالعالقاة, وطبيعاة العالقاة, تحقاق التارابط اوالفصالساوا  اكانات ,  العالقة بين اإلضافة واألصال
مان خاالل عادد مان المعالجاات , بحسب قيمة النساي،  ساوا  أكاان يحمال قيماة تاريخياة يتوجاب الحفااظ عليهاا وحمايتهاا

ليتاه ونشااطه  مان وتحميه  من جهاة  وتزياد مان فعا التاريخي بالموقع تحيط كمصفوفة تعملواالضافات الحضرية التي  
   ي, توتي يىر ع لقىة اىي لبثويثىر لبععىوتض لذ لاىوي لبت جيىوي لبععوصىتض اىي لبت ى يت لبثلىت  لعاوتيىر لي تحتى  جهاة اخارى 

عاوتيىر لالرىتثعوت   بتوتي ير، لألحتير بت صق  حتجو  لبثويثر لالوار تق   ب يىووض لبعى لتو,  بتوتي يىر لبع لقىة اىي لي لبجويىوض ل 
لعو حوبترحر ب تريي لبذ  يثعب قيعو ل تى غيت لبتوتي ير اقو ل تي لب ت ثوي لعاوتير ري ت قيم   تى  عويتر،ب  لالقتصووير

 .اوبقيم لب ري ير  لب حيعير  لالقتصووير  لالجتعونير  غيت و
تشمل إضافة أجزا  حضرية , عملية من عمليات التطوير الحضري"  تعتي  ع ي م لالوار لبثلتير حأتيويعاي   

وبحسب قيمة األصل سوا  اكان , ديدة إل  نسي، المدينة بمستويات مختلفة تتعامل وفقًا للعالقة بين اإلضافة واألصلج
, يحوي قيمة تاريخية يتوجب الحفاظ عليها وحمايتها او قيم ُأخرى للنسي، كالقيم الثقافية واإليكولوجية والوظيفية وغيرها

ياها وبطرق مبتكرة بما يؤدي إل  تطور المدن من شكل  آلخر وخلق بيئة لجعلها نابضة بالحياة من خالل تجديد خال
 ."يربط الماضي بالحاضر والمستقبل( فاصل زمني)تواصلية تفاعلية تكاملية مع النسي، الموجود بأعتبارها جسر

، لذ (7)ب لرت  ص لا وت لبترت  لب وعب عي لب ت ثوي لبروحقر  اعو ع لح اىي لبجىو  بععوبجر ع ا ر لبحثح تم   
تىىم لبت صىىب لبىى  تثويىىو لبع ىىتولي لبتئيرىىير بإل ىىوت لبترىىت   لبتىىي ت رىىت لبع قىىر حىىيي لبع ىىتولي لبتئيرىىر  لبتىىي ريصىىوت لبىى  

 .ل تحوت و اي لبوتلرر لبعع ير
  والتي تشمل: يةااالاماة العااااااالدراس -4
              تحديد مؤشرات القياس وصياغة فرضيات البحث 4-1

القااوى , طبيعااة العالقااة بااين األصاال والمضاااف, آليااات اإلضااافة الحضاارية]لي لبقيىىوس ب ع ىىتولي لبىىث ح ثىىووي ع  ىىت 
 قىو تىم صىيوغر اتلىير لبحثىح لبتىي ُتثىوو  .  لبتىي ريصىوت إبى  لنتعوو ىو ع ىتولي  رورىير اىي لبت حيىق [المتحكمة بالعالقة

 [والقوى المتحكمة بالعالقة ضافة الحضريةتباين العالقة بين اإلضافة واألصل وفقًا آلليات اإل]  حعو يأتي
 قياس المتغيرات 4-5

لبعتثاعر عي   ب عتلاحتيعىو   لبق ىلبعتحعر  لآلبيويتم قيوس لبعتغيتلي  اقو  ب تلير لبحثح لبتئيرر ثيح يجت  ت ريت 
 . ريتم ت ليح لبقيم لبععاتر ب عتغيتلي, عة ع  تلي  حيعر لبع قر

 حثيةأسس اختيار العينة الب  4-3
نىووض إثيىوء تم لتت ىوب ع ىت ا عث ىي حصى تض قصىوير تتثقىق ايىه ع  ىتلي اتلىيوي لبحثىح لبعتعثىب ح ع ىت ا ت ى يت  ل 

 (:5111)فااي بغااداد ,دوليااة إلعااادة أحيااا  وتطااوير منطقااة األعظميااة  –مسااابقة معماريااة إقليميااة ), عت قىىر لألنرعيىىر
REHABILITATION AND DEVELOPMENT OF AL ADHAMIYA, BAGHDAD2011) , تعتىو  عت قىر

,  ترىىيي ثىىويح,   ىىي  عىىي ترىىيي تق يىىو  اثيىى  غيىىت عىىترمحوالىىوار لبىى  ا تيىىو , لبع ىىت ا حأتيىىو ذلي قيعىىر توتي يىىر نوبيىىر
قىوعي لبعرىوحقر ثى ح . لثو   م لبعتو ق ذلي لبع تا ب جيىر لبتق يويىر اىي حغىولو تعثب , عتتوقض عي توثير لبعقيوس  لب ري ر

 :تع   لبتوبيرعقتتثوي حوبتر رب  لب
 عقتت  لب تار لألرحوتير لب وئ  حوبعتا  لأل ب : اوال(AV62 ARQUITECTOS) .  
 عقتت  لب تار لاي وبير لب وئ  حوبعتا  لبثوتي: ثانيا(City Architecture and Land Scape Studio) . 
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 بعقتت  لبثوبح لبعقوم عي قحب لب تار لبرع وير لب وئ  حوبعتا  لبثوبحل: ثالثا. 

 

 الباحثتين:/  المصدر اإلطار النظري(:1)جدول 
 المفردة التفصيلية المفردة الثانوية المفردة الرئيسية

العالقة بين األصل 
 والمضاف

 

آللية التي تحكم ا
 العالقة

 الترابطآلية 
 التداخل
 التكامل
 التهجين

 آلية الفصل
 

 تحديد منطقة عازلة
 التجاور

 طبيعة العالقة

عالقة ضمنية غير 
 ملموسة

 عالقة رمزية معنوية

 عالقة توافقية
 المحاكاة
 التطابق
 تباين

 عالقة تواصلية
 أستنباط

 شتقاقاال
 االستمرارية

 عالقة تحولية
 عالقة نمو

 االنبثاق والتدفق
 أقحام

 عالقة أدراكية حسية
 تعزيز الهوية األنتمائية
 تقوية العالقات اجتماعية

عالقة مادية 
مورفولوجية 

 ملموسة

 عالقة شكلية
 وضوح المفاصل
 تتابع شكلي
 انسجام جدلي

 عالقة وظيفية
 فعالية اصلية
 فعالية جديدة

 نمو فعالية مجاورة

عالقة منظومة 
 الفضا ات

 منظومة الحركة
 قطع وعزل
 أمتداد االصل
 نفا ية ومسامية

منظومة الفضا ات 
 الخارجية

 االنفتاح
 الشفافية
 التنوش

القوى المتحكمة 
 بالعالقة

 أبراز لقيمة األصل األصل قيمة
 إضافة معاني جديدة قيمة المضاف

 تفاعل االثنين معاً  قيمة متولدة
 أنقطاش
 تفاعل
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 ة جمع المعلوماتااااوش القياس وطريقاااان 4-4
لبعرىىىتتوض لبىىى  تقتيىىىر لبع ثرىىىر  ذبىىىك ح ىىىت  ,  نتعىىىو لبحثىىىح لبقيىىىوس لب صىىى ي لبتث ي ىىىي ب ع   ىىىوي  لب ىىىت   لبعت ىىى تض 

تىم تتريعيىو ,  لىعي ثى ح عتلثىب, لبعع  عوي اوار  لبعثققر حأرى  ب  صى ي  يىتم تث ي يىو لىعي صىيغر عععوتيىر  ثلىتيه
 :وتلي  وصر  اوالتياي لرتع

لبىىى  عىىىو تقوعىىىه : المرحلاااة االولااا  عىىىي لبحوثىىىح،  عرىىىتتول   حترىىى م ت صىىىي ير، عقىىىوعو   نوعىىىو  باىىىب نيتىىىر عىىىونعو   تتلىىىعي  صىىى و  
 (1)ضامن أساتمارة تم تث يىب  ىذه لبعع  عىوي ن ى   اىق عتغيىتلي لبقيىوس، . لب ت ثوي لبثلتير لبع ت  ر ب عيتوي لبعتت حر

لبعرت  صىىر عىىي ع ثرىىوي  صىى ير ( ثىىوالي لب صىى )تتلىىعي لالرىىتعوتض تعتيىى  لب قىىتلي  ، ثيىىح(أسااتمارة حالااة الوصااف)
ت ت  لب صى  لب ىوص بىُه، حيىو  تقىويم صى تض لاثىت  ىع بير ب ثوبىر ,  ب عيتر، لذ يتاق حعو اب ع ت ا لرتعوتته لب وصر حه

 . لب ص ير، عة لال ذ حترت لالنتحوت  لة لبتر رب  لبتع   ب عيتوي لبحثثير
لبتىىي رىىت ت   ،(اسااتمارة القياااس) (5)االسااتمارة  اعىىو ع لىىح اىىي, لرىىت  ص لبقىىيم عىىي ثىىوالي لب صىى  :الثانيااة المرحلااة

ثيح  صصي باب نيتر حثثير لرتعوتض  وصىر ح تلىير لبحثىح لبتئيرىير  لبتىي تتاى ي عىي ثق ىيي , الثقو لعي اقتض لبتتوئي
   ىىتعب لبثىىوتي ن ىى  , الىىوار  لألصىىب  قيعيىىو لبععاتىىري ىىتعب لال ب ن ىى  تر رىىب عتغيىىتلي  حيعىىر لبع قىىر حىىيي ل: تئيرىىيي

 .  عتغيتلتيو لبتئيرر  قيعيو لبععاتر(  بيوي لالوار لبثلتير  لبق ى لبعتثاعر حوبع قر)عتغيتيي تئيرييي
  لبتىىي ت ىىيت تثقيىىق تىىأثيت، (أسااتمارة جمااع القاايم)( 3)أسااتمارة تث يىىب لبتتىىوئي  جعىىة قىىيم لبعيتىىوي لىىعي :  المرحلااة الثالثااة

 لبتي رت ت  الثقو  لعي اقتض لبتتوئي. لآلبير  لبق ض اي لبعيتوي لبعتت حر
 : وصف المشاريع 4-2

 (الفائز بالمركز االول)   المقترح األول :اوال
تح  عويتر : لبعرت ى لبثلت  لأل رة: يعتعو لبعصعم  بير لبتاوعب لبثلت  عي   ب ث ح عرت يوي تئيرر

تعاس  اب لبتيت لبذ  يعتحت , نعتلتيو  ع    ن   تيت وج ر 3حونتحوت و تعثب  ت حي   , حغولولألنرعير ححوقي  ج لء عويتر 
 . نوعب عثوو ب عويتر

 تيتم حوبتقص لباحيت اي لبحتير لبتثتير ن     ب , لبع قوي لب وتجير حيي لألنرعير  عت قر لبت  يت: لبعرت ى لبثوتي 
 . تيت وج ر

 (.5)اعو ع لح اي لب اب. .  ير بعت قر لبت  يتلبع قوي لبول: لبعرت ى لبثوبح 
  (بالمركز الثانيالفائز )  المقترح الثاني: ثانيا

نووض  يا ر لبتريي لبثلت  حص تض , ي يت لبعقتت  لب  إنتعوو لبعصعم ن قر لبت لاق عو حيي لبعلو   لألصب  ل 
عثو ت لبثتار لبتئيرر  لبعتو ق لبعتا ير لب لرعر،  عوت رر  عتتورقر  ععوبجر لب  ب اي لبيياب لبثلت  لبقوئم  لبتوتي ني

لبتي حتقوم لب عي تتي , لذ  بوي  وتيي لبرو تتيي لبت لض لألرورير ب  عوبيوي  عي ثم نوض  ت لا عي لألرتق وحوي لب ري ير
حيي لبلتيح لبعقوس  لبع قر لبتوتي ير)   تث تلي احيتض اي لب ري ر لألص ير (  وتا لألعوم لألنرم)نتيو  عو تث ب  ري ي 

 (.2)اعو اي لب اب(. ل ر لبتيت
 (لثبالمركز الثاالفائز )  المقترح الثالث: ثالثاً 

                                                           
3
 من ومتجاورة متقاربة مجموعة ألي يرمز والذي األرض سطح أشكال أحد هو( Archipelago: باإلنجليزية) األرخبيل 

 أن يعتقد. إيجة لبحر التاريخي االسم وهو الرئيسي، البحر تعني والتي ،أَْرِخيپِيالَ : اليونانية الكلمة من الكلمة هذه تتأصل. الجزر

  األرخبيل هو العالم في وأكبرأرخبيل المتجاورة المتقاربة بالجزر المتالئه بالذات البحر ذاك من اشتقت التسمية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (www.wikipiadia.com).األندونيسي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A9
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لبع لىثر اىي , اي ااتته لب   حتل  قيعر لبعلىو   جع يىو لبقى ض لبعتثاعىر حوبع قىر حىيي لبعلىو   لألصىب ي يت لبعقتت 
حأنتعىوو  بيىر لبتيجىيي لبثلىت  عىي  ى ب , (لألصىب)برىوئو عي   ب  و ىوب   ىاوب غتيحىر ع ت  ىر نىي لبىتع  ل( 1)لب اب 

و ي  ج و ثو و اوص ر    نو بر , (لبجوعة)نع ير لألقثوم  ن قر لبتتوقض عة لألصب  لبتول ب عة عت قر لبقيعر لبتوتي ير 
 .(لبتيت)بترم لب حيعير اي لبع قة اي عثو بر بتثقيق لبتاوعب عة ل, اعو اي لبعقتتثيي لأل ب  لبثوتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5115,أمانة بغداد):المصدر /AV62))مقترح الشركة األسبانية (: المقترح األول)تفاصيل المشروش (: 5)شكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5115,أمانة بغداد):المصدر/مقترح الشركة السعودية (: المقترح الثالث)تفاصيل المشروش (: 4)شكل

 (5115,أمانة بغداد):المصدر /مقترح الشركة اإليطالية(: المقترح الثاني)وش تفاصيل المشر (: 3)شكل
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  األول للمقترح الوصف حالة(: 1)أستمارة 
 مع والتواصل, ُأخرى جهة من( الداخلية العالقات) الداخلي والترابط جهة من القريبة األعظمية أجزا  وباقي ككل دبغدا مع الترابط لتحقيق مستويات ثالث ال  الفكرة تستند
 هويةال عل  للتأكيد النهر عل  مطل( عامة خدمات) للثقافة كبير مركز إضافة خالل من للمنطقة الثقافية الهوية أبراز عل  والتأكيد, النهري الممر خالل من األخرى الضفة

 .العامة المراكز خالل من السكان بين المسؤولية وروح باألنتما  شعور وخلق ,لها الطبيعية
 [ الفاعلة المؤشرات]  الممكنة القيم الثانوية المفردة الرئيسة المفردة
 تحكم التي اآللية

 بين العالقة
 والمضاف األصل

  لبتول ب لبتتلح   بير
 الجديدة اإلضافة بين األكبر الحضري السياق وىمست عل  التكامل تحقبق التكامل

 وهوية شكل لعكس محاولة في والتنقل الحركة المستوى عل  ككل والمدينة
 المدينة

  لبتيجيي
[ buffer zone عازلة منطقة]عامة بساحة التاريخي الجز  إحاطة إنتقالية منطقة تحديد الفصل آلية

 الجديد الجز  ال  لالنتقال وتهيئته   لحمايته  
  لبتجو ت

 العالقة طبيعة
 األصل بين

 والمضاف

 لعتير ن قر
 ع ع رر غيت

 

 تع ير ن قر
 ععت ير

  محاكاة ت لاقير ن قر
 النسي، ضمن الموجودة التقليدية األنماط مع الجديدة األنماط تطابق تطابق

 المنطقة هوية لتعزيز التاريخي
  تحويي

  و  رتتح ت لص ير ن قر
 شكل عكس محاولة خالل من األصلية الفكرية المضامين من األشتقاق أشتقاق

 عل  للمدينة محدد عامل يعتبر ال ي النهر بحدود المتمثلة المدينة وهوية
 الزمني التباعد من الرغم

  أستمرارية
  تع  تث بير ن قر

   تحثوق
   قثوم

 ثرير ن قر 
  وتلاير

 النهري الممر تعزيز خالل من المدينة هوية يمثل ال ي النهر مع التفاعل تعزيز األنتمائية ويةاله
 للمنطقة الكبرى الواجهة يمثل ال ي

 العالقات
 اإلجتماعية

 ال  كثيرة أماكن من الناس أستقطاب خالل من اإلجتماعية العالقات تعزيز تقوية
 رالنه مع المتفاعل الجديد الثقافي المجمع

 مادية عالقة
 ملموسة

 ن قوي)
 ع تا ب جير

 بينهما الوصل منطقة تمثل والتي والمضاف األصل بين الفاصلة الحافة المفاصل وضوح  ا ير ن قر
 وبصرياً  مادياً  قريبة  الخاصة العالقات من مستوى لوجود تسمح التي

 األصل ألبراز بالبساطة تمتاز, بينهما
   ا ي تتوحة
 التكامل لتحقيق أتجاههُ  عائم بشكل النهر مع متداخلة غريبة أشكال إضافة جدلي أنسجام

 بالموقع الطبيعية النظم مع
 بالموقع الرئيسة الدينية الفعالية عل  الحفاظ أصلية فعالية  ري ير ن قر

 ثقافة عل  تشهد المنطقة أصل من تنبع جديدة ثقافية فعالية إضافة جديدة فعالية
 الطويل وتاريخها ةالمنطق

  لبعجو تض لب عوبير تع 
 عتر عر ن قر

 لب لوءلي
 قطع الحركة منظومة

 وعزل
 لتحقيق األنتقالية المنطقة بأتجاه  تصب وجعلها الحركية المحاور قطع

 التفك  من التاريخي النسي، حماية
  عتولو
 لألصب

 

 لبت وذير
  لبعروعير

 

 منظومة
 الفضا ات

 خارجيةال

 المنطقة إضافة خالل من التاريخي الجز  بأتجاه األنفتاحية تحقيق األنفتاحية
 التارخي النسي، ضمن حولهُ  االنتقالية

 النهرية الواجهة عل  المفتوحة الفضا ات خالل من الشفافية تحقيق الشفافية
 مرئية المجاورة األحيا  وجعل البنائية الكثافة وتقليل

  لبتت ا
 المتحكمة القوى

 بين بالعالقة
 والمضاف األصل

 والطبيعية والتاريخية الدينية المنطقة هوية عل  الحفاظ األصل عل  الحفاظ لألصب قيعر
 ووظيفي رمزي كعامل النافورة وأنشا  العائمة األشكال خالل جويوض قيعر إلوار لبعلو  قيعر
 عت بوض قيعر

 لبععوث ر
  لألتق وا
  لبت ونب
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  الثاني للمقترح الخاص الوصف حالة(: 1) أستمارة
 من تغير ال أن يجب ولكنها, التاريخي النسيج على للحفاظ الرئيسة الخطوط فقط وليس ومتكامل منسجم تصميم خالل من الحضري النسيج هيكلة إعادة إقتراح الى يسعى أنه  

 والطبيعية الثقافية مقتنياتها تقييم على وأكد االعظمية وهوية لتاريخ العريقة التاريخية القيم وأبراز, الجامع مع تنافسي ال كي المبسط الطابع بأعتماد, الحالي النسيج وجوهر قوام

.والفضاء األشخاص بين بالوحدة واألحساس الرائعة هويتها على تشهد والتي  

 [ الفاعلة المؤشرات]  الممكنة القيم الثانوية المفردة الرئيسة المفردة
 التي يةاآلل
 العالقة تحكم
 األصل بين

 والمضاف

  لبتول ب  لبتتلح   بير
  لبتاوعب
  لبتيجيي

 و ل  الجديدة واإلضافة األصل بين الفصل آلية المصمم أعتمد لقد إنتقالية منطقة تحديد  الفصل آلية
 الجز  لحماية( buffer zone)عازلة منطقة تحديد خالل من
 عل  والحفاظ والمضاف القديم بين التداخل أمكانية وعدم, التاريخي

 . التقليدية األنماط
  لبتجو ت

 العالقة طبيعة
 األصل بين

 والمضاف

 لعتير ن قر
 ع ع رر غيت

 

 تع ير ن قر
 ععت ير

 من المشروش ضمن واضحة عالقة كانت األصل مع التوافق عالقة أن محاكاة ت لاقير ن قر
 , ( التطابقو  المحاكاة) التوافق وسائل خالل

 التقليدية األنماط مع والتطابق تطابق
  تحويي

   رتتحو  ت لص ير ن قر
    تقوق
أستمرار 
 ية

 التقليدية األنماط نفس تكامل خالل من تم األصل مع التواصل وأن
 .عليها المتعارف

  تع  تث بير ن قر
   تحثوق
   قثوم

 ثرير ن قر 
   وتلاير

 تغييرها وعدم التاريخية المنطقة هوية أحترام تعزيز األنتمائية الهوية
 وبين جهة من والمكان الناس بين اإلجتماعية العالقات تعزيز تقوية اإلجتماعية العالقات

 ُأخرى جهة من البع  بعضهم
 مادية عالقة

 ملموسة
 ن قوي)

 ع تا ب جير

 للممفاصل كتعريف الجزئين ين بالبساطة تمتاز فاصلة منطقة حوضو  المفاصل وضوح  ا ير ن قر
 بينهما التدريجي واألنتقال األنتقالية

   ا ي تتوحة
  جوبي  ترجوم

 التاريخي النسي، ضمن والسكنية الدينية الفعالية حماية أصلية فعالية  ري ير ن قر
 فعاليته لزيادة لتاريخيا االلجز  قرب جديدة فعالية إضافة جديدة فعالية

  لبعجو تض لب عوبير تع 
 عتر عر ن قر

 لب لوءلي
 النسي، ضمن الحركية المحاور قطع خالل من التاريخي الجز  عزل وعزل قطع الحركة منظومة

 التاريخي
  لألصب  عتولو

 لبت وذير
  لبعروعير

 

 منظومة
 الفضا ات
 الخارجية

 عليه للتأكيد التاريخي الجز  بأتجاه الموقع نفتاحأ زيادة األنفتاحية

  لب  واير
  لبتت ا

 القوى
 المتحكمة

 بين بالعالقة
 األصل
 والمضاف

 أحترام خالل من,  للقديم خلفية الجديد وجعل األصل قيمة أبراز أن األصل عل  الحفاظ لألصب قيعر
 أبرازه عل  يساعد محدد مشهد في األصل ووضع,  التاريخي الموقع
 الطارئة التغيرات لمجابهة  المسيطرة القوة وأعتبارها, متميزة كهيئة

 بالمستقبل
  جويوض قيعر إلوار لبعلو  قيعر

  لبت ونب لبععوث ر عت بوض قيعر
  لألتق وا
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 الثالث للمقترح الخاص الوصف حالة(: 1)أستمارة 
 لبترم عة ب تاوعب لبتيت ن   لأل  بر ن    لبتأايو  Fluid Spaces   تريوحير الوءلي   ق   ب عي لبت  يت نع ير اي يلبتئير لبعتصت يعتحت لبتيت  ي لبعقتت   نتعو

   ج و رقتيح جويوض روثر   قتتل  لبتيت عة لبت ونب تتيجر جويوض نتوصت حأو وب ثتي ر  ح  جوعة عت قر عي حوبقتب لبتيت عة  لبتول ب,  لبع قة لعي لبع ج وض لب حيعير
لوار,   لبعلو  لألصب حيي اوص ر ثو و  غتيحر  ا ير  تعو   قثوم عثو بر,  لبتيت نحت لبعجو تض لبعتو ق عة لبتتلح  ب يووض جويوض ثتاير عثو ت  ل 

 المفردة
 الرئيسية

 المفردة
 الثانوية

 [ الفاعلة المؤشرات]  الممكنة القيم

 التي اآللية
 العالقة تحكم
 األصل بين

 والمضاف

 ج ئي تول ب لبثويح لبتريي لعي جويوض نتوصت إو وب التداخل لبتتلح   بير

 لعي لألتريوحير حوباتب لبعتعث ر لب حيعير لبتيت ترم عة لبجويوض لالوار تاوعب التكامل
 لبثويح لبتريي

  لبتيجيي
  إتتقوبير عت قر تثويو لب صب  بير

 المتمثلة النهر قرب الجديدة واإلضافة معالجا منطقة بين فاصلة حدود وجود التجاور
 فاصلة بحافة

 طبيعة
 بين العالقة

 األصل
 والمضاف

 ن قر
 غيت لعتير

 ع ع رر
 

 تع ير ن قر
 ععت ير

  عثواوض توافقية عالقة
  ت وحق
 بين األختالف خالل من واضحة عالقة كانت األصل مع التوافق عالقة أن تباين

 والمضاف األصل
   رتتحو  ت لص ير قرن 

    تقوق
   رتعتلتير

  تع  تحولية عالقة
   تحثوق

 غريبة عناصر أدخال قحام 
 ثرير ن قر 

  وتلاير
  تع ي  لألتتعوئير لبي ير

 لبع قوي
 لألجتعونير

  ب   عي  لبعاوي لبتوس حيي لب ثوض   ب عي لألجتعونير لبع قوي  تت وء تق ير
  لب عوبيوتوبتجوتيرلبجويوض لبعلوار لب وتجير لب لوءلي

 مادية عالقة
 ملموسة

 ن قوي)
 ع تا ب جير

  لبجوعة لبجويوض لألتريوحير لباتب حيي لب وص ر لبثواوي  ل   لبع وصب  ل   شكلية عالقة
   ا ي تتوحة

 والمتضاد النهر مع سجمالمن المضاف الغريب الشكل بين جدلية عالقة وجود جدلي أنسجام
دخال التاريخي النسي، مع  التشوه تسبب عالية أرتفاعات  ات مباني وا 

 الجز  ألبراز محاولة تمثل والتي السياف عن غريبة تعتبر التي البصري
 المضاف

 التاريخي النسي، ضمن األصلية الفعالية عل  الحفاظ أصلية فعالية وظيفية عالقة
 الثقافي التطور نتيجة الجديدة األحتياجات تناسب جديدة فعاليات إضافة جديدة فعالية

 واألقتصادي والتجاري
  لبعجو تض لب عوبير تع 

 عتر عر ن قر
 لب لوءلي

 قطع الحركة منظومة
 وعزل

 عليه للحفاظ الجديد عن التاريخي الجز  وعزل قطع

  عتولو
 لألصب

 

 النفا ية
 والمسامية

 ية\نفا من تزيد السيارات او للمشاة سوا   جديدة  حركية محاور إضفة
 المجاورة المناطق بأتجاه المنطقة

 الفضا ات منظومة
 الخارجية

 اآلخر الجانب بأتجاه أنفتاح األنفتاحية
 المجاورة والمناطق النهر مع البصري الترابط حققت الشفافية
 الخارجية الفضا ات وترابط بالمشاهد التنوش التنوش

 القوى
 المتحكمة

 بين بالعالقة
 األصل

 والمضاف

 الجديد عن فاصلة حدود بإضافة التاريخي النسي، عل  الحفاظ األصل عل  الحفاظ لألصب قيعر
 قيعر

 لبعلو 
 األنماط عل  الضو  تسليط خالل من الجديدة الحضرية اإلضافة قيمة أبراز جديدة قيمة إضافة

 وجود ل ا األصل مع تناق  حالة في تكون والتي لنهرا مع المتفاعلة الشكلية
 الحديث النسي، ضمن القوى بين ما التوازن عدم حالة

 عت بوض قيعر
 لبععوث ر

  لبت ونب
  لألتق وا
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 المقترح الثاني

 

 للمقترح الثاني الرئيسية للفرضية القياس استمارة(: ,)أستمارة

 طبيعة العالقة بين األصل والمضاف
 عالقات مورفولوجية ملموسة عالقات ضمنية غير ملموسة

 آليات اإلضافة الحضرية

 عالقات رمزية معنوية
عالقات حسية 

 عالقة وظيفية عالقة شكلية أدراكية
 عالقة منظومة الفضا ات

 عالقة تحولية عالقة تواصلية عالقة توافقية
العالقات 
 األجتماعية

الهوية 
 األنتمائية

 لحركةعالقة منظومة ا
عالقة منظومة 

 الفضا ات الخارجية

 تق ير تع ي  إقثوم  تحثوق تع  لرتعتلتير   ت وق لرتتحو   رتعوتض ت وحق عثواوض
 ل   
 لبع وصب

تتوحة 
 ات ي

 ترجوم 
 جوبي

اعوبيىىىىر 
  ص ير

اعوبيىىىىر 
 جويوض

تعىىىى  لب عوبيىىىىر 
 لبعجو تض

ق ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
  ن ب

 عتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىولو 
 لألصب

ت وذيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر 
  عروعير

 لألت توثير   
لب  وا
      ري

 لبتت ا          

 آلية الفصل
                        عت قر نو بر

 
   1   1   1   1 1        1  1 تجو ت

 آلية الترابط
  1      1   1   1    1      تول ب
 1            1      1     تاوعب
    1                    تيجيي

   القوى المتحكمة بالعالقة
      1   1   1 1        1  1  حتل  لألصب قيمة األصل

 
 1 1        1    1     1     ععت  جويو قيمة المضاف
 قيمة متولدة

                         تق وا
              1          ت ونب

 

 المقترح األول

 الرئيسية للمقترح األول للفرضية القياس استمارة(: ,)أستمارة

 طبيعة العالقة بين األصل والمضاف
 عالقات مورفولوجية ملموسة عالقات ضمنية غير ملموسة

 آليات اإلضافة الحضرية

 عالقات رمزية معنوية
عالقات حسية 

 عالقة وظيفية عالقة شكلية أدراكية
 عالقة منظومة الفضا ات

 عالقة تحولية عالقة تواصلية عالقة توافقية
العالقات 
 يةاألجتماع

الهوية 
 األنتمائية

 عالقة منظومة الحركة
عالقة منظومة 

 الفضا ات الخارجية

 تق ير تع ي  إقثوم  تحثوق تع  لرتعتلتير   ت وق لرتتحو   رتعوتض ت وحق عثواوض
 ل   
 لبع وصب

تتوحة 
 ات ي

 ترجوم 
 جوبي

اعوبيىىىىر 
  ص ير

اعوبيىىىىر 
 جويوض

تعىىىى  لب عوبيىىىىر 
 لبعجو تض

ق ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
  ن ب

 عتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىولو 
 لألصب

ت وذيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر 
  عروعير

 لألت توثير   
لب  وا
      ير

 لبتت ا          

 آلية الفصل
   1   1   1   1 1 1           1  1 عت قر نو بر

 
                        تجو ت

 آلية الترابط
        1            1    تول ب
  1   1        1     1      تاوعب
 1   1      1    1 1         تيجيي

     القوى المتحكمة بالعالقة
   1   1   1   1 1          1  حتل  لألصب قيمة األصل

 
  1      1      1 1         ععت  جويو قيمة المضاف

 قيمة متولدة
 1              1          تق وا
              1          ت ونب

 

  المقترح الثالث

 للمقترح الثالث الرئيسية للفرضية القياس استمارة(: ,)أستمارة

 طبيعة العالقة بين األصل والمضاف
 عالقات مورفولوجية ملموسة عالقات ضمنية غير ملموسة

 آليات اإلضافة الحضرية

 عالقات رمزية معنوية
عالقات حسية 

 عالقة وظيفية عالقة شكلية أدراكية
 عالقة منظومة الفضا ات

 عالقة تحولية عالقة تواصلية افقيةعالقة تو 
العالقات 
 األجتماعية

الهوية 
 األنتمائية

 عالقة منظومة الحركة
عالقة منظومة 

 الفضا ات الخارجية

 تق ير تع ي  إقثوم  تحثوق تع  لرتعتلتير   ت وق لرتتحو   رتعوتض ت وحق عثواوض
 ل   
 لبع وصب

تتوحة 
 ات ي

 ترجوم 
 جوبي

اعوبيىىىىر 
  ص ير

 اعوبيىىىىر
 جويوض

تعىىىى  لب عوبيىىىىر 
 لبعجو تض

ق ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
  ن ب

 عتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىولو 
 لألصب

ت وذيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر 
  عروعير

 لألت توثير   
لب  وا
      ير

 لبتت ا          

 آلية الفصل
   1   1   1   1 1          1 عت قر نو بر

 
                        تجو ت

 آلية الترابط
              1    1      تول ب
  1      1   1             تاوعب
                        تيجيي

  القوى المتحكمة بالعالقة
   1   1   1   1 1          1  حتل  لألصب قيمة األصل

 
  1      1      1    1      ععت  جويو قيمة المضاف
 قيمة متولدة

                         تق وا
              1          ت ونب

 

 



5112 لسنة(  3)العدد 31المجلد......................................................... ةيعمار مال هندسةلل العراقية المجلة
    

111 
 

 ائ،االنت -2
باب عقتت    رتعوتض ( 5)لبُعوتجر ت وصي يو لعي  رتعوتلي لبقيوس)بقو  ات ي نع ير ت صيب تتوئي لبت حيق لبعع ي 

 لبتي تم  تث ي يو , حص تض نوعر, (Exilلبقيم  لبجول ب لبعوتجر اي ع ثق لبوتلرر لبعع ير لبتي تم تث ي يو اي حتتوعي  جعة
تحويي لبع قوي حيي لالوار  . اقو  ب جول ب لبت صي ير ب تتوئي لبعتاقر لعي ع ثق لبوتلرر لبعع ير (Exil)حتتوعي  لعي

 : اعو يأتي,  لألصب

حأن   ترحر تأثيت لعي لبتريي لبتوتي ي ذل لبقيعر لبتوتي يىر لبعوبيىر  آلية الفصل من خالل تحديد منطقة انتقاليةحت    -
, لبت ىوحق)عىة لألصىب عىي  ى ب تثقيىق عحىوو  لبت ايىق  حققات عالقاة توافقياةتي ي قتيىب  لبتىي تتيجر ب ج و عتاى  تىو

 عىىو ن ىى  لبعرىىت ى لب ىىا ي ثققىىي  لىى   لبثىىو و  , ذبىىك ن ىى  عرىىت ى لبع قىىر لبلىىعتير لبتع يىىر( لبعثواىىوض, لالرىىتعوتض
عحو ىتض ب جى ء لبتىوتي ي  لرىتغ بيو  لب وص ر  ن   ترحر تأثيت اي لبتريي لبتوتي ي  ثقىق اصىب لب ىتق لبثتايىر لبع ويىر

 (.6)لب اب  ( 0)ا لوءلي  وتجير ع ت ثر اعو اي لب اب 
عىي  وتحقق عالقة توافقياة ,لعي تريي يث   قيعر توتي ير عت ر ر لبعتعث ر حتع  لبتريي لبتق يو  التجاور حت    بير -

 حىىت ي .   عتر عىىر لب لىىوءلي لب وتجيىىر لبتأايىىو ن ىى  تىىتلح,  ىى ب ت ىىوحق  تعىىو  لبترىىيي حىىيي لبجىى ء لبعلىىو   لألصىىب
عجىو تض  ع صىقر ب ترىيي لبتق يىو   لبتىي تعثىب عثىو ت ثتايىر  (Edge) لبع قر لب ا ير بإللوار لبجويوض حثوار اوص ر

 .(6)لب اب  ( 0)تثي  حوبع قة اعو اي لب اب 
ريىى ت قيعىر ُ  ىتى عيعىر تتيجىىر لىىعي لبترىيي لبثلىت  لبىذ  اليعت ىىك قيعىر توتي يىر حىوت ض  يعتىو  ح آلياة التاداخلحىت    -

 لبتىىي , تعيىى  لبع قىىة حقيعىىر  حيعيىىر إيا ب جيىىر حىىوت ض ترىىعح ب تىىول ب عىىة لألصىىب حثيىىح  ث ىىور اىىب عتيعىىو ن ىى  ايت تتىىه
نوم  ج و ثو و اوص ر عي   ب تتلاب لبج  يي  لبتتلح  عىة و. ن   عرت ى لبع قوي لبلعتير تحقق عالقة تواصلية

 .  ب عة عتر عر لبثتارلب عوبيوي لبعجو تض  لبتول
حىىأن   ترىىحر تىىأثيت بتثقيىىق  ذبىىك لىىعي لبترىىيي لبثىىويح لبىىذ  تحىىت  ايىىه قىىيم لجتعونيىىر ل   التكاماال الحضااري حىىت    بيىىر -

عىي  ىى ب لرىىتتحو  لبععتىى  عىي لألصىىب  لال ىىتقوق عتىىه  تحقيااق عالقااة تواصاالية  , ثقوايىر ل  قىىيم  حيعيىىر لىعي لبع قىىة
عىىي  ىى ب تىى ايت لب لىىوءلي لب وتجيىىر  وتحقيااق عالقااة اجتماعيااةلبترىىيي لبعثىىي    لرىىتعتلتير لبععىىوتي لبع جىى وض لىىعي

 (6)لب اب  ( 0)اعو اي لب اب . وتعزيز هوية المدينةلبع ت ثر  تتلح  
لعي لبتريي لبثويح لبذ  يث   قيم لجتعونير ل  ثقواير ل  قيم إيا ب جير لعي لبع قة عي   ب  آلية التهجين حت   -

حتثىى ب لبععتىى  عىىي  ىى ب لالتحثىىوق  حققاات عالقااة تحوليااة ر غيىىت رىىو تض لىىعي لبترىىيي لبعثىىي   لبتىىيإحىىتل  لبقىىيم لباوعتىى
لعىىو ن ىى  لبعرىىت ى لب ىىا ي حىىت  ذ حىىوي لبثىىو و لب وصىى ر حىىيي لألصىىب  لبعلىىو  .  لبتعىى  عىىي لألصىىب ل  لالقثىىوم ن يىىه

 تثقيىىىق لبت وذيىىىر , ت ونىىىب لألصىىىب تثقيىىىق لالترىىىجوم لبجىىىوبي  لبتىىىي تىىى و  لثيوتىىىو  إبىىى  ت بيىىىو   ىىىاوب  جيتىىىر توحعىىىر عىىىي 
 (6)لب اب  ( 0)اعو اي لب اب .  لبعروعير عي   ب عتر عر لبثتار لبثلتير لبعع وير

اق ض عييعتر  عتثاعر حوبع قر لعي لبتريي لبتىوتي ي لبىذ  يثى   قيعىر توتي يىر نوبيىر ح جى و لبعتاى   إبراز قوة األصل -
عىة لألصىب عىي  تحقاق عالقاة توافقياة  لبتىي , لبث ىور ن ى  قيعتىه لبويتي لعي عت قر لالنرعير لبىذ  يت جىب ثعويتىه

 .اىم جىوء اىي لبعقتىت  لأل ب  لبثىوتي. هوية المدينة  لبتأايو ن   تع يى ,   ب لبت وحق  لالرتعوتض  لبعثواوض عة لألصب
 (2)لب اب  ( 1)اعو اي لب اب 

جتعونيىر ل  إيا ب جيىر  غيت ىو اعثو بىر اقثىوم لعي لبترىيي لبثىويح لبىذ  يثى   قىيم ثقوايىر ل  ل إبراز لقيمة المضاف -
 تتثقىق ثوبىر .  لبتىي تثقىق ن قىر تث بيىر حإقثىوم لبععىوتي لبجويىوض, ععوتي جويوض غتيحىر نىي لبرىيوق لبثلىت  ب عت قىر

 (2)لب اب  ( 1)اعو اي لب اب . لالترجوم لبجوبي احتل  لب اب لبعلو 
ب  تحثوق قيعر لألصب اي لالوار لبجويىوض   لحىتل  قىيم اوعتىر بىم عي ت ونب لألثتيي ععو  عي    إبراز قيمة متولدة -

( 1)اعىىىو اىىىي لب ىىىاب . تريىىت لىىىعي لبترىىىيي لبثىىويح ب عويتىىىر  تعىىى  اعوبيىىوي جويىىىوض عىىىي اعوبيىىىر  صىى ير تعثىىىب   يىىىر لبعت قىىر
  (2)لب اب  
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 الباحثتين:المصدر/تأثير آليات اإلضافة الحضرية وفقا للعالقات الضمنية غير الملموسة ضمن كل العينات المنتخبة( : 5)شكل

 

 

 الباحثتين:المصدر/ تأثير آليات اإلضافة الحضرية وفقا للعالقات المورفولوجية الملموسة ضمن كل العينات المنتخبة(: 6)شكل

 

 

 

 

أثير القوى المتحكمة بالعالقة بين اإلضافة واألصل في العالقات المورفولوجية  الملموسة ضمن العينات المنتخبة ت(: 8)شكل

 الباحثتين:المصدر

 

 

 الباحثتين:المصدر/ تأثير القوى المتحكمة بالعالقة بين اإلضافة واألصل في العالقات الضمنية غير الملموسة ضمن كل العينات المنتخبة(: 7)شكل
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 االستنتاجات -2
 ب  ل   لبثو و لب وص ر حيي لبعلو   لألصب ت ولو ثوبر لب صب ا عو ل ولوي لبقيعر لبتوتي ير ب ع ت ا، عي   -
،  ت ولو ثوبر لبتتلح  ا عو ق ي لبقيعر لبتوتي ير ب ع ت ا ثيح تريت قيم ُ  تى تتول ب  تتاوعب [لبع وصب لالتتقوبير]

 لبقيم لالجتعونير  لبروئوض اص ر ععي ض ب راوي  قيعر لبعاوي ( ب ع قةلبترم لب حيعير لبععي ض )ععيو اوبقيم لب حيعير 
 اي ثوبر تعوثب    , حت   لبع قر لبت لاقير عة  بير لب صب  تثويو عت قر  تتقوبير حيي لبعلو   لألصب.  غيت و

 .تتوقض جوبي
روس بإللوار اي  حتل  لألصب تتثقق لبع قر لبت لاقير نتوعو تا ي لبق ض لبعتثاعر بألصب ثيح يا ي لبو ت لأل -

حتل ه اعع ٍم عثوو يعاي ت يتُه عي   ب لبجويو   ي  حتل ه عي   ب لبع وصب  لعي لبتا يي، ثيح يتم لبث ور ن يه  ل 
لالتتقوبير تع   عي  وتلك لألصب  نتوصتُه لألص ير لبقويعر لبعتعي ض ني لب ت  لبثويح  اق ب بُه قيعر،   ي ت قية 

 . عثووض يرونو اي إحتل ه اييئر ععي ض( ع يو) لألصب لعي عت قر
ن قر ) تتثقق لبع قر لبت لص ير نتوعو يا ي لبتتوج نعب   تقوقي ب علوعيي لألص ير لبع ج وض اي لبععب لألص ي  -

لبثو و )   لبقيعر ع تتار عي ت ونب لألثتيي ععو   لبتي ت يت إب  ذ حوي لبع وصب لألتتقوبير حيتيعو , (تع   لثت لء
 .  ،   تيو ال تت ي تعي  لألصب تغم  تيو تثو ب  ي تحت  ت ريو ا يء ع ت  (لب وص ر

تتثقق لبع قر لبتث بير نتوعو يثقق لبتتوج لبع قوي لبعتلووض حو ت لبتات ب جيو  ترم عثواوض لب حيعر  لب ات  -
 .لبععوصت  تثقيق ثوبر لالترجوم لبجوبي  لالوار لبعثيتض ب جوب

و  تثقق لبت لصب  تعحت نتيو لبت ير لبعرتقح ير  يجب  ي تا ي ثوحتر  تلر ر حقوت يا ي بع ئعر  ير  ي لبقيم  لبعحو -
 . تعوي ي    عتغيتلي جويوض قو ت ت 

حوبتوبي رتا ي قووتض ن   ع لجير ,  ي ق ض لبع قر ت ولو ا عو  لوي عرت يوي لبتتلح  حيي لألج لء لبعلوار  لألصب -
 .عرتقحب     ير إلواوٍي جويوض ير تغيتلي قو ت ت  حوب

 نتوعو تا ي , يا ي عتا  لبت ل ي بألصب نتوعو تا ي ق ض لألصب  ي لبعتثاعر  ر  تِه قوئعر   للثر اي لبتتوج -
عي   ب إلوار ععوتي جويوض ثيح يجعب لبعلو  اي ثوبر ( ق ض لبعلو   ي لبحوت ض)لبق ض لبعتثاعر ب جويو 

 . ثوبر   ق لبجوب لاليجوحي ت و ب عة  عتِه    عرتقح ِه  اي
 نتوعو تا ي لبق ض ع تتار با ي اب عي لبعلو   لألصب يحق  ععحتل  ني  عتِه ثيح تت ونب لبوالالي حأر  ب  -

ثيح تا ي لالوار  ري ر ت لصب عة ذلاتض لبتوس  تتتح  حعت  روئوض    , لبت لصب  باٍب عتيعو تع يتِه تجوه لآل ت
 . تقوبيو ع ت ثر

تك  حص تض  وصر  ي إتعولم عحو  لبتتلح  اي لبتصعيم لبثلت  ي بو تتلاعوي غيت عتجوترر عي  يجب  ي تو -
لأل اوب    لألجروم  حوبتوبي ت اك لبتريي لبثلت   بذل ن   لبتغم عي  ج و عحو  لب صب لبعوو  الُحو عي تثقيق 

 . لبتتلح  لبععت   عي   ب عحوو  لبتاوعب لبثلت  لالجتعوني  لبتيجيي لبثلت 
 تع ذج  حيعر لبع قر حيي لألصب  لبعلو  اي ع وتية لبت  يت لبثلت  لبععوصت  اق ( 7) يحت  لبع    

 .تتوئي   رتتتوجوي لبوتلرر لبعع ير
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 والمضاف اإلضافة واألصلأنمو ج طبيعة العالقة بين (: 1)مخطط 
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 ادر ااااااااااااالمص -6
لبع ي ي  قوم به لب يخ لبع عر  (المحيط –لسان العرب )لحي عتر ت،  حي لب لب جعوب لبويي عثعو حي عاتم،   .7

 . ى177نحو لهلل، إنولو  تصتي  ي ر   يو ، ولت بروي لبعتب، حيت ي، بحتوي، 
ولت , تثقيق عثعو عثي لبويي نحو لبثعيو, (قطر الندى وبل الصدى),نحولهلل جعوب لبويي,  حي   وم لألتصوت  .5

 .7921, لالتصوت
, تثقيق عثعو عثي لبويي نحو لبثعيو, (عربشرح ش ور ال هب في معرفة كالم ال), نحولهلل جعوب لبويي,  حي   وم .2

 .7912, ولت لالتصوت
حيا  االعظمية في بغداد),  عوتر حغولو .1 لبوتلروي لبرتتلتيجير لبروحقر , (المسابقة االقليمية الدولية إلعادة تطوير وا 

 .5575، بعتا  لبتصوار
 .7926, حغولو,  اوق نتحير, لالعرولت لب   ي لبثقواير , تلو ن   :تتجعر , (حدس اللحظة), غورت ي, حو  ت .0
اتوب عت  ت , (الهيكل والدراسات الميدانية: التصميم الحضري), ن ي؛ نووب لبعحيو ؛ اتلس لبو ت , لبثيوت  .6

 .5555, عصت, لالراتوتير,لبعتحير ب  حونر  لبت ت,عاتحر لبعوح بي ,
, (ضمن مشاريع التطوير الحضري المعاصر المبن  التاريخي المحفز), عثع و  يحر نحولهلل,  ثوض  ات, لبثتاو   .1

 .5570, عج ر لبيتورر  لبتات ب جيو، لبجوععر لبتات ب جير، حغولوحثح عقح ب ب ت ت اي 
حثح , (لالوار لبثلتير اي لبع وتية لألاوويعير لبععوصتض),  ت لت صحثي, لبقته غ بي   ثوض  ات , لبثتاو   .2

 . 5572, جوععر لبع صب, ير لبيتوررا , لبع تعت لبيتوري لبع عي لبثوتي, عت  ت
تو ض عتا  لبعويتر لبعتحير حيي لبثولت , (إعادة تأهيل المراكز التقليدية للمدينة العربية),ثوتم نحو لبعتعم,لب  يب .9

 .5551 , لبعرتقحب
   لتض, لبع ح نوي  لبت ت,  لبعاتحوي لبعوعر, (مبادئ وتكنولوجيا: التصميم الحضري), ا   صحو , لباحيري .75

 .5559,عع ار لبحثتيي, لبثقوار  لألن م
، (دراسة مقارنة)استدامة المدن التقليدية بين االمس والمعاصرة )،  عوئب عثعو، لبوحوغ  تجيب اعوب نحو لبت لق،  .77

 .5552، 77، لبعوو 56عج ر لبيتورر  لبتات ب جيو، لبجوععر لبتات ب جير، حغولو، لبعج و 
 .7997, بحتوي, حيت ي, ولت لبروقي, لب حعر لال ب ,تتجعر  و م صوبح, (هيرسيكولوجية الجما), ب ح ي, غ رتو  .75
عتا  لبت  ي  لبو بي لالق يعي اي لالعوتلي لبعتحير , 5525ت ير لح  رحي , عج س لح  رحي ب ت  ي  لبععتلتي .72

 .)www.ivsl.org(, 5551, لبعتثوض
14. Abel, Cris, "Architecture and Identity", architectural press, oxford, U.K., 1997. 
15. Alia Khonji & Sana Hasan , "Masterplan for Damascus,Syria Reorganizes Its Chaotic 

Urban Fabric" Journal of urban design ,EVOLO ,LLC ,in the United states and other 
countries, (2010) 

16. Byard, Paul Spencer, “The Architecture of Addition: Design and 
Regulation”,W.W.Norton & Company, New York, 1998. 

17. Brolin, Brent, C (Architecture in Context). Van Nostrand Reinhold Company, London, 
1980. 

18. George, Gijo Paul, "New Masterplan for Caliari: Italy Redefine a Urban 
Waterfront", evolo architecture magazine, issue 4, LLC, 2011. 

19. Griffith , Rebecca ," Filling the void The Interval Between the Past and the Future ", 
a thesis In the School of Architecture , University of Cincinnati ,2006 . 

20. Hadid, Zaha ,"Zorrozarre Masterplan", Bilbao, spain, www.WikiArchitectura.com,  
2007. 

21. Hubinger, Vaclav, "Anthropology of Modernity", UNISCO publishing. ISSJ 154, 1997. 
22. Hermanuz, Ghislaine," Reweaving the Urban Fabric : Approaches to infill Housing" 

,Princeton Architectural, 1989. (www.ivsl.org) 
23. Martin ,Kimberly ," A Fine Mess: Negotiating Urban Discrepancies", a thesis In the 

School of Architecture, University of Cincinnati ,2009 . 
24. Rocco Design Architects, , "West Kowloon Cultural District Masterplan",Dezeen, 

Design Magazine, 2010. 
25. Strike, James," Architecture in Conservation, Managing Development at Historic 

Sites",  Routledge, and New York, 1994. 

http://www.ivsl.org/
http://www.wikiarchitectura.com/
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 ملحق الدراسة العملية

  جمع القيم للمشاريع المقترحة استمارة: القياسأستمارة

 طبيعة العالقة بين األصل والمضاف

قيم
ا لب
جع 

ع
=

15 

 عالقات مورفولوجية ملموسة عالقات ضمنية غير ملموسة

 ةآليات اإلضافة الحضري

 ثرير  وتلاير ن قوي ن قوي تع ير ععت ير
 ن قر  ري ير ن قر  ا ير

 ن قر عتر عر لب لوءلي

 ن قر تث بير ن قر ت لص ير ن قر ت لاقير
لبع قوي 
 لألجتعونير

لبي ير 
 لألتتعوئير

 ن قر عتر عر لبثتار
ن قر عتر عر 
 لب لوءلي لب وتجير

عثواوض
ت وحق 
 رتعوتض 
لرتتحو  
  ت وق 
لرتعتلتير 
 

تع 
 تحثوق 
إقثوم 
تع ي  
تق ير 
 

صب
 ل   لبع و

 
تتوحة ات ي
 ترجوم جوبي 
 

ص ير
اعوبير  

اعوبير جويوض 
 

تع  لب عوبير لبعجو تض
 

ق ة  ن ب
صب 
 عتولو لأل

ت وذير  عروعير 
لألت توثير    

 

لب  واير
     
 

لبتت ا          
 

 

 آلية الفصل
 14 2 2 2 2 2 1 0 0 3 عت قر نو بر

 
 8 1 1 1 1 1 0 0 1 2 تجو ت

 آلية الترابط
 9 1 0 2 1 0 2 0 3 0 تول ب
 10 3 1 1 1 2 0 0 2 0 تاوعب
 5 1 2 0 1 0  1 0 0 تيجيي

    القوى المتحكمة بالعالقة
 18 2 3 3 3 3 0 0 0 4  حتل  لألصب قيمة األصل

 
 10 3 0 2 1 0 1 1 2 0 ععت  جويو قيمة المضاف

 متولدةقيمة 
 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0  تق وا
 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ت ونب

  14 9 11 10 8 5 3 8 9 15=عجع ا لبقيم
 

26. Stuart, Megan Ashley, "Re appropriating Decline :Urban Renewal of a Shrinking 
Cities" , A thesis ,the University of Cincinnati, 2010. 

27. Xiaomao , Zhong, "Integration of Old and New City Districts", 8
th

 International 
Conference of the Asian Planning schools Association,2005. 

28. Jencks, Charles & Karl Kropf, "Theories and Manifestoes of Contemporary 
Architecture", Academy Edition, London, 1997. 

29. Venture, Robert, "Complexity and Contradiction in Architecture, the Museum of Modern 
Art",N.Y.2nd ,1968. 

 

(البحثية بالفرضية المتعلقة التطبيق نتائ، تفصيل)ملحق الدراسة العملية   
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 فقًا للعالقات الضمنية الغير ملموسة في كل العينات المنتخبةقيم تأثير اآلليات و  -1
نسبة تأثير اآللية في العينات  مجموش القيم العينات المنتخبة آليات اإلضافة الحضرية

المشروش  المنتخبة
 االول

المشروش 
 الثاني

المشروش 
 الثالث

 

آلية 
 الفصل

منطقة 
 %31.52 2 5 1 3 عازلة

 %1 1 1 1 1 تجاور

لية آ
 الترابط

 %31.52 2 5 5 1 تداخل
 %52.1 4 1 5 5 تكامل
 %15.2 5 1 1 5 تهجين

 %111  16 4 4 8 كليمجموش ال
نسبة تأثير اآللية نسبة لكل 

  %52.1 %52.1 %21.1 عينة

 قيم تأثير اآلليات وفقًا للعالقات المادية المورفولوجية الملموسة في كل العينات المنتخبة -5

 ضافة الحضريةآليات اإل
نسبة تأثير اآللية في العينات  مجموش القيم  العينات المنتخبة

 المنتخبة
المشروش 

 االول
المشروش 

 الثاني
المشروش 

   الثالث

آلية 
 الفصل

 %31.7 8 4 1 4 عت قر نو بر
 %12.4 4 1 4 1 تجو ت

آلية 
 الترابط

 %12.4 4 1 3 1 تول ب
 %53.18 6 3 1 5 تاوعب
 %12.4 4 1 1 3 تيجيي

 %111 56 7 9 11 المجموش الكلي
نسبة تأثير اآللية نسبة لكل 

  %56.95 %34.65 %38.2 عينة
 

 تأثير العالقات الضمنية الغير ملموسة وفقًا آلليات اإلضافة الحضرية في العينات المنتخبة-3

العينات 
 المنتخبة

 طبيعة العالقة بين األصل والمضاف
 لموسةعالقات ضمنية غير م

 عالقات عالقات رمزية معنوية
 حسية أدراكية

نسبة تأثير العالقة  مجموش القيم 
في كل عينة 

 العالقات عالقة تحولية عالقة تواصلية عالقة توافقية منتخبة
 األجتماعية

 الهوية
 األنتمائية

 

محاكاة
تطابق 
أستعارة 
استنباط 
أشتفاق 
استمرارية 
 

نمو
أنبثاق 
إقحام 
تعزيز 
تقوي 
   ة

المشروش  
 االول

5 5 5 1 1 5 8 45.11% 

المشروش  
 الثاني

5 5 5 1 1 5 7 36.84% 

المشروش  
 الثالث

1 1 1 1 1 1 4 51.12% 

 %755 19 2 3 1 2 2 المجموش الكلي
نسبة تأثير 
  %56.35 %12.78 %2.56 %56.35 %56.35 العالقة 
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 ليات اإلضافة الحضرية في العينات المنتخبةتأثير العالقات المادية المورفولوجية وفقًا آل-4 
العينات 
 المنتخبة

 طبيعة العالقة بين األصل والمضاف
 عالقات مادية مورفولوجية ملموسة

 

 عالقة وظيفية عالقة شكلية

نسبة تأثير العالقة فاي  مجموش القيم  عالقة منظومة الفضا ات
 كل عينة منتخبة

 عالقة منظومة الحركة
ظومة عالقة من

الفضا ات 
 الخارجية

وضااااااااااااااوح  
المفاصل
تتابع كتلي 

أنسااااااااااااجام  
جدلي
 

فعاليااااااااااااااااة 
أصلية
 

فعاليااااااااااااااااة 
جديدة
 

نمااااااااااااااااااااااو 
الفعالية 
قطع وعزل 

أمتااااااااااااااااداد  
األصل
 

نفا يااااااااااااااااة 
ومسامية
 

األنفتاحية   
الشفافية      
التنوش           

 

  

 %38.46 11 3 3 5 5 المشروش االول
 %34.65 9 3 5 5 5 المشروش الثاني

مشروش ال
 %56.95 7 5 1 5 5 الثالث

 %111 56 8 6 6 6 الكيالمجموش 
نسبة تأثير 

العالقة في كل 
 العينات

53.17% 53.17% 53.17% 31.77%  

 
 تباين العالقات الضمنية الغير ملموسة بين اإلضافة واألصل وفقًا للقوى المتحكمة بالعالقة -2 

نسبة تأثير اآللية في العينات  مجموش القيم العينات المنتخبة القوى المتحكمة بالعالقة
  المشروش الثالث المشروش الثاني المشروش االول المنتخبة

 %41.17 7 5 3 5 قيمة األصل
 %32.59 6 5 5 5 قيمة المضاف
 %53.23 4 1 1 5 قيمة متولدة

 %111 17 2 6 6 الكليمجموش 
نسبة تأثير اآللية نسبة 

  %59.41 %32.59 %32.59 لكل عينة

 تباين العالقات المادية الملموسة بين اإلضافة واألصل  وفقًا للقوى المتحكمة بالعالقة-6 
نسبة تأثير اآللية في العينات  مجموش القيم العينات المنتخبة القوى المتحكمة بالعالقة

 المنتخبة
 المشروش الثالث المشروش الثاني المشروش االول

 %27.89 11 4 3 4 قيمة األصل
 %36.84 7 5 3 5 قيمة المضاف
 %2.56 1 1 1 1 قيمة متولدة

 %111 19 6 6 7 الكليمجموش 
نسبة تأثير اآللية لكل 

  %31.28 %31.28 %36.84 عينة

 
 


