
   10،2016.العدد  )A،الجزء ( 43مجلة الهندسة والتكنولوجيا، المجلد
 

330 
 

 The Characteristics of Contemporary Monument Buildings in The City 
Al-Najaf Holly City- Case Study  

 

 
Dr. Wahda Shuker Al-Hinkawi 
Architecture Engineering Department, University of Technology/ Baghdad .  
Email: 8Twahdahankawi@gmail.com8T 
Hasanain Ali Saeed Karbol 
Faculty of physical planning, University of Kufa / Najaf. 
Email8T: hasanainkarbol@yahoo.com 
 

Received on: 15/3/2016   &   Accepted on: 26/6/2016 
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. 
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 دراسية حالة االشرف النجف مدينة -المدينة  المعاصرة في النصب خصائص أبنية
 خالصةال

يتناول البحث ابنية النصب في المدينة لما تمثله من معالم عمرانية حضرية مهمة تحظى باهتمام كثير من الباحثين في 
من مكان الى اخر خاصة في الفترة . ان ما يالحظ على هذه االبنية تعدد اشكالها وخصائصها الحقول المعرفية المختلفة

حيث شهدت تغيرات جذرية ومفاجئة على صعيد الشكل والوظيفة والمعاني واالرتباطات الموضعية ..الخ. يضاف المعاصرة 
الى ذلك الفجوة الواسعة بين ماهي عليها من خصائص لهذه االبنية في سياقاتها ضمن المدن العالمية وما يقابلها في المدن 

يتم استعراض الطروحات والدراسات التي تناولت هذا  ذلك ولمعالجة ة.هذا النوع من األبني تعقد فيها مفهومالعربية التي 
 .الموضوع باختالف توجهاتها البحثية

من  المعاصرة محلياً النصب تتكون الخصائص المعمارية والسياقية ألبنية [استند البحث الى فرضية رئيسية نصت:
 جموعه من األبنية في مدينة النجفتم انتخاب م ].فيهاالمفردات والمتغيرات الفعالة التي تحقق الطابع النصبي  ةمجموع

. باستخدام اسلوب التحليل الظاهري للمفردات المستخلصة من االطار النظري اختبار الفرضيةوضمن معايير محددة، ليتم 
لة من التطابق مع تحقيق هذه األبنية المنتخبة صفة الطابع النصبي ضمن سياقها في المدينة لظهور حاوقد توصل البحث الى 

التطابق  االمفردات االساسية لخصائص أبنية النصب المعاصرة المعمارية باإلضافة الى خصائصها السياقية سواء كان هذ
تاما ام جزئيا. وكشف البحث عن وجود تشابه في الخصائص السياقية السائدة لهذه األبنية بين المدينة المحلية والعالمية. بينما 

ي في الخصائص المعمارية، نتيجة االختالف في المستوى الفكري واالجتماعي واالمكانيات االقتصادية التي يظهر تباين عال
 تؤثر في درجة تقبل ثقافات العولمة المعاصرة المؤثرة بشكل مباشر على هذه الخصائص.
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