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ABSTRACT: 
     This research takes one of the important aspects that expose with cities in general and 
specially Kufa city, this aspect is the urban growth .Which come as results to the social, 
economic and political factors that may take place in any city. The variety of these effects made 
a different in the morphological types and the spatial relations to the city, and so the city will 
expand  and growth randomly or planned .Also the varieties of so many researches and studies 
lead to give a plurality in the related aspects and characteristics in the field of urban studies .In 
this way we see the research approach to present a specialized study about the urban growth in 
general, types, levels and the effective factors, so emerged the research problem in : the 
Existence of limited knowledge in taking the effect of the mosque in the growth and 
distribution of the urban land use. to achieve its goal and solve the research problem  ,the 
main hypothesis is: The Kufa mosque effects on the growth and distribution of the urban 
land use on the level of spatial and formal relations. 
 To improve the hypothesis we select vocabulary from the theoretical frame on by comprised 
analysis on three temporal samples to find their influence. 
This research has been reach to the fact that Kufa mosque is effecting on the growth and 
distributions of the urban land use from a group of spatial relations represented in ( the 
competition, integration) , this take to increase the competition between the uses ,values, types 
,positions, destinations and finally the inside value motion. 
Keywords: Growth, urban growth, the mosque of Kufa, land use 

 
 اثر مسجد الكوفة في نمو وتوزيع استعماالت االرض للمدينة المقدسة

 الخالصة
يتناول البحث احد الجوانب المهمة التي تتعرض لها المدن بصورة عامة، ومدينة الكوفة بصورة خاصة اال         

لطبيعية والمستمرة نتيجة العوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية وهي النمو الحضري، التي تعد من الظواهر ا
التي تمر بها اي مدينة.  وقد ادى تعدد المؤثرات وتنوعها الى اختالف االنماط المورفولوجية والعالقات المكانية 

وث والدراسات للمدينة نفسها، فأخذت المدينة بالتوسع والنمو سواء بصورة عشوائية او مخططة. إن لتعدد البح
التي مرت على هذه الظاهرة ادى الى تعدد المفاهيم والخصائص المرتبطة بها ضمن الدراسات الحضرية، من هنا 
برزت فكرة البحث لتقديم دراسة مختصة حول ظاهرة النمو الحضري بصورة عامة، انواعها وانماطها، والعوامل 

ي في تشخيص اثر مسجد الكوفة في نمو وتوزيع وجود قصور معرف[المؤثرة فيها، فبرزت مشكلة البحث: 
، والتي حدد على اساسها هدف البحث في بناء اطار نظري شامل ألثر المسجد في نمو ]استعماالت االرض

استعماالت االرض الحضرية، تضمن مدى تأثيره في العالقات المكانية (التكاملية والتنافسية)، واستند البحث في 
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يؤثر مسجد الكوفة في نمو وتوزيع استعماالت [لته البحثية الى فرضية رئيسية نصها: تحقيق هدفه ومعالجة مشك
ولغرض اختبار الفرضية تم انتخاب مجموعة من المفردات  .]االرض الحضرية على مستوى العالقات المكانية

 التأثير.النظري بأسلوب التحليل المقارن على ثالث عينات زمانية، الكتشاف مدى  اإلطارالمستخلصة من 
توصل البحث الى ان مسجد الكوفة يؤثر في نمو وتوزيع استعماالت االرض الحضرية من خالل التأثير في  

(العالقات التنافسية والتكاملية)، ويؤدي ذلك الى تصعيد التنافس بين ـمجموعة العالقات المكانية و تتمثل ب
 ير مواقعها واستقرارها، ومقدار الحركة فيها.االستعماالت و تغيير قيمتها باستمرار وتنوع انماطها وتغي

 .النمو، النمو الحضري، مسجد الكوفة، استعماالت االرضالكلمات المفتاحية: 
 

 المقدمة
المدينة كيان حي، لذلك فهي في حالة تغير ونمو ونضج مستمرة، تتشكل من تجمعات حضرية، تشهد        

كون مدروسة وغير عشوائية لم تأتي بمحض الصدفة، نتيجة لعوامل تغييرات مادية واجتماعية، هذه التغييرات ت
ومؤثرات، تناولوها الباحثين في الكثير من دراساتهم، لمراقبة المدينة وتوقع ما سوف تؤول اليه من تغييرات في 

الكيانات  المستقبل وماهي الخطط واالستراتيجيات الواجب اتخاذها لتوجيه تلك الظاهرة باالتجاه الصحيح، لما لهذه
من اهمية تظهر هوية قاطنيها، لذلك يتناول البحث ظاهرة النمو الحضري والخوض في اهم جوانبها ومتغيراتها 
لمعرفة احد الجوانب المهمة التي تمر بها المدن بصورة عامة، ومدينة الكوفة بصورة خاصة. انطلق البحث من 

)، وفي هذا السياق ثرات على هذه العملية عبر الزمنوالمؤ المحور العام للمشكلة العامة وهو النمو الحضري للمدن
الذي برز اهمية المسجد كعامل ديني رئيسي انطلق منه التشكيل الحضري وعلى اساسه تم تحديد عالقاته 
بمجاوراته، فتمثلت المشكلة البحثية (بوجود قصور معرفي في تشخيص اثر مسجد الكوفة في نمو وتوزيع 

توصل البحث إلى إن العامل الديني (المتمثل بمسجد الكوفة) يؤثر في نمو وتوزيع استعماالت االرض.  ف
عليه تم تحديد هدف ومكانية (التكاملية والتنافسية)، استعماالت االرض الحضرية لمدينة الكوفة من حيث عالقاتها ال

 .ية للمدينةالبحث في بناء اطار نظري شامل ألثر المسجد في نمو وتوزيع استعماالت االرض الحضر
ولتحقيق هدف البحث تم اعتماد عدة اجراءات تدرجت ضمن ثالث محاور، حيث ناقش المحور األول ظاهرة النمو 
بصورة عامة والنمو الحضري بصورة خاصة، بينما تم تناول المسجد كعامل ديني مؤثر في استعماالت االرض 

المعتمدة في اختبار الفرضيات، وصف العينة الحضرية في المحور الثاني، وطرح المحور الثالث المنهجية 
 الدراسية، تحليل نتائج الدراسة العملية، ومن ثم وضع االستنتاجات والتوصيات. 

 
 المفاهيم والخصائص ،النمو -المحور االول

    Urban growthو الحضري النم 
ع االقطار نسبة طبيعية بخالف السمن يعرف النمو لغويا بانه ازدياد حجم الجسم بما ينظم اليه وبداخله في جمي     

" اما اصطالحا فيشير المعجم الفلسفي ان النمو في علم الحياة هو ازدياد حجم الكائن الحي، وتعقد بنيته ]1[ والورم
وتنوع وظائفه.  ويسمى ازدياد حجم االعضاء وتعقد البنية بالنمو الكمي، اما تنوع الوظائف فيسمى بالنمو الكيفي.  

.  فبذلك ]2[ في الكم تستلزم تغيرا في الكيف، كما ان كل تبدل في جانب الكيف يؤثر في جانب الكم وكل زيادة
يتمثل النمو بسلسلة متتابعة ومتماسكة من التغييرات المنتظمة تهدف الى االكتمال والنضج، أي انه ال يحدث 

الوظائف)، وهما يحدثان معا، فهو  او نوعياً (على مستوى بطريقة عشوائية، ويكون كمياً (على مستوى الحجم)
بذلك تغيير نحو الزيادة(زيادة عددية ونوعية)، وهو يختلف من مكان ألخر ومن زمان الى اخر، على مستوى 

 المدن واالقتصاد والمجتمع، اذن هو يختلف باختالف (الزمان والمكان).
 .النمو داخل حقل العمارة 
 

 : Building Growthالنمو العمراني
 :]3أنماط [لنمو العمراني يمثل البعد الثالث لنمو المدن ويأخذ ثالثة ا     

االمتداد بشكل عمودي وغالبا ً يحدث في المناطق المركزية حيث التنافس على الموقع، وقد يكون على حساب 
 تهديم بعض األبنية الموروثة، حتى يصل ان يستمر البناء العمودي إلى خارج مركز المدينة.

 قي حول المدينة ومن دون أن يترك فضاء، وهو النمط الشائع في معظم المدن العربية.التوسع األف
 البناء في الفضاءات غير المبنية والمبعثرة في المدينة.

   Urban growth النمو الحضري
هو زيادة المساحة او الزيادة التي تحصل  urban growthالتعريف االصطالحي لمفهوم النمو الحضري      

الحضرية ، او هو انتقال الناس من المناطق الريفية إلى المناطق ]4[ دد السكان في منطقة حضرية معينةفي ع
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الهجرة  )قباري(من وجهة نظر  .]5[ يقصد به أيضا اشتغال الناس بمهنة غير الزراعةبهدف اإلقامة الدائمة، و
القروي اليومي، تؤدي الى زيادة المسببة للنمو الحضري هي عملية (نقل بشري تلقائي) عن طريق الخروج 

بشرية واقليمية وايكولوجية، مما يضيف الى و تسبب نمو حضريا، يؤدي الى زيادة طبيعيةوسكانية غير طبيعية، 
يتطلب بالضرورة مجموعات مختلفة من خدمات التعليم والصحة والمدينة اضافة مستمرة في الخدمات والمرافق، 

كل ما يزيد من حيوية التركيب الحضري بشرط ان يترقى اهل ولحضرية لمواجهة احتياجات خطة التنمية ا
 ].6[الحضر كيفا ويزدادون كما، وهو ما نطلق عليه عملية التحضر 

ية وخارجية) نستنتج من ذلك ان النمو الحضري هي ظاهرة تحدث بسبب زيادة في السكان نتيجة عوامل (داخل    
ئية واجتماعية واقتصادية وسياسية(ادارية)، وهي مستمرة باستمرار ) كعوامل دينية وبيضاغطة (طاردة وجاذبة

الحياة حتى يعيش الغالبية العظمى من السكان في العالم بالمدن، بعبارة اخرى انها عملية ديناميكية ذات بعدين: 
التغير في زماني ومكاني، تشير الى الزيادة في الكم (من ناحية اعداد السكان، االرض، الخدمات، والموارد)، و

 ).سلوك والقيم االجتماعية والوظائفالكيف (من حيث الطبيعة البشرية والتفكير وال
وجود قصور معرفي في تناول الجانب الديني في تبين ومن خالل االطالع على مجموعة الدراسات السابقة،       

المؤثرة، وقد تم انتخاب المسجد  النمو الحضري للمدينة، حيث اقتصرت الدراسات على االشارة اليه كأحد العوامل
، واكد وجوده ]7[ اقامة الصلوات فيه هو ما كان يميز كيان المدينة عن القرية حيث ان كأهم عامل ديني مؤثر

المخططين والجغرافيين في اي تجمع حضري وعدوه شرط من قيامه، اذ ال يطلق على ذلك المستقر (بالمدينة) اال 
 .  ]8[ طبوجوده، فهو جزء من كل متراب

 اثر المسجد في نمو وتوزيع استعماالت االرض الحضرية -المحور الثاني
 خصائص المسجد العامة

  :: على المستوى الموضعي�اوال
يؤثر المسجد على المستوى الموضعي نفسيا بتهيئة الفراغ الذي يلبي االجواء لإلنسان المسلم، التي  −

 .]9[ لفراغ الذي يبني الشعور باالنبهار في داخل النفستساعده في بناء شعور الرهبة والخشوع، وليس ا
امتالكه بعض الصفات الموضعية والتي تميزه عن غيره من مرافق المدينة كالتناقض والتميز بالمقياس،  −

 .]10[ المادة، اللون
يجسد المسجد الترابط المادي والروحي في حياة سكان المدينة العربية االسالمية، من خالل وجودة  −

 .]11[ رة متالزمة مع محور السوق أو داخلبصو
البنائية) عن  الفضائي والكتل التكوين السماء، هيمنة المسجد على ثالثة محاور رئيسية متمثلة ب (خط −

 .]12[ المئذنة بحيث ال تتجاوز أي بناية ارتفاعهطريق القبة و
 ثانيا:  على المستوى الشمولي:

بنية الحضرية (المركزي او ه االستراتيجي داخل اليؤثر على المستوى الشمولي من خالل موقع −
نقطة ذات  �)، الذي غالبا ما يأخذ الموقع المتمثل بنقطة التقاء شوارع المدينة وازقتها المتعرجة، ممثالالطرفي

 الشعور بالنصبية. �قيمة داللية معطيا
 ]13[امتالكه صفة المحورية واالتجاهية والمركزية  −
الجامعة بحدث تاريخي تجعلها مميزة في نفوس الناس، بالتالي تأثيرها في قيام غالبا ما ترتبط المساجد  −

 .]14[ المدن ونموها
نه النواة التي تنمو على اساسها المدينة  وتتابع إيسهم بشكل أساسي في هيكلة المحيط العمراني، اي  −

 تخطيطها بالنسق العمراني المميز. 
ل المسجد وحده قطب اجتذاب، يؤثر بشكل مباشر على حركة يؤثر من ناحية االجتذاب العمراني، اذ يشك −

 . ]15[ السير داخل النسيج العمراني، بسبب ارتباطه بشبكة المواصالت
امتالكه لصفة االطراد الفراغي،  فباإلضافة الى خاصية االجتذاب هناك خاصية عكسية وهي االطراد،  −

ة ومستمرة حول المسجد منطلقة من تأثيره العمراني وهذا ليكون التأثير في ديناميكية العمران بصفة متواصل
 .]16[ المركزي

 اثر المسجد في النمو الحضري للمدينة: 
النسيج العمراني في المدينة العربية االسالمية (في األصل) نتيجة للحاجات الفردية والمتأثرة بالتعاليم  تكون    

مع)، لذا لم يظهر نمط محدد للتخطيط العمراني، غير ان الدينية الراغبة في االقتراب من المركز الديني (الجا
الجامع أحتل المركز، والذي يحتوي على الفعاليات األخرى المكملة كبيت المال ودار االمارة اضافة الى المساكن 

اشار االشعب من خالل دراساته حول مورفولوجية المدينة، ان المسجد يؤثر في تنوع األنماط . المنتشرة حوله
لية للنمو، وبالتالي على االنماط الشكلية المورفولوجية لبنية المدينة التي ينتج عنها اختالفات في ابعاد الفضاء الشك
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بسبب ارتباطه بعامل اخر كالتطور التكنلوجي وظهور وسائل النقل الحديثة، التي سهلت الربط بين المركز وبقية 
الشكل الوظيفي المركزي (التقليدي) الى الشكل المهجن  اجزاء المدينة، فتغيرت مورفولوجية بنية المدينة من

، كذلك بالنسبه  لدوره في جعل عملية النمو ]17[ (تقليدي قرب المركز وشبكي عن االطراف) و الحر(الشبكي)
الحضري تكون بشكل متراكم ومتدرج، وبالتالي انتاج بنية فضائية واضحة موضعيا وشموليا، وذلك من خالل 

لحركة الذي تتميز به المدن التقليدية (نظام فضاءات حركية بين فضاءين ثابتين)، وايضا تداخل نظام تقاطعات ا
يمكن مالحظة محاولة البحث باألثر الديني على البنية المورفولوجية  مما تقدم. الفعاليات الحضرية في تلك البنية

ن ناحية استعماالت االرض(البعد الرابع للمدينة من الناحية الشكلية (شكل النسيج، المخطط، الطرق) وقصورها م
للمورفولوجيا الحضرية)، الية نموها وتوزيعها، وهو احد مؤشرات النمو الحضري، لذلك كان هدف البحث 

التفصيلية واالستنتاج بعد تحديد المشكلة البحثية وهي ( وجود قصور معرفي  الخوض في هذا المجال بالدراسة
 .استعماالت االرض الحضرية) وتوزيع  حول أثر المسجد في نمو

 اثر المسجد في نمو استعماالت االرض
ان استعماالت االرض هي منظومة تفاعلية (متشابكة ومتداخلة) ذات متغيرين يشير االول الى البعد الوظيفي      

Functional  بينما يشير الثاني الى البعد المكانيSpatial ة لتلك المنظومة، تتضمن مجموعة من االنشط
والعالقات االجتماعية واالقتصادية، التي تنمو وتتغير بمرور الزمن (نمو حضري) بتأثير عوامل طبيعية، 
اجتماعية، اقتصادية وحتى سياسية،  قدر االمكان تؤخذ افضل الخيارات لتوقيعها ولكنها تبقى متذبذبة القيمة حسب 
. العرض والطلب لذلك االستعمال

ية تؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة في تحديد نوع االستعمال وطبيعية ارتباطه ان هناك مجموعة مؤثرات بشر
، التي تعمل بصورة مترابطة التأثير ]18[باالستعمال الديني، تتمثل بمجموعة المحددات االقتصادية واالجتماعية

االرض التي لها عالقة  من حيث اختيار موقع االستعمال وقيمته، سلوكه، عالقاته.  يتمثل المحدد االقتصادي بقيمة
بعامل امكانية وسرعة الوصول (كوجودها بالقرب من خطوط الحركة التي تصل الى المسجد) اضافة الى قلة 

. كل ]19[التكاليف، الكثافة السكانية والبنائية، نمط التخطيط، توفر الخدمات ومدى قربها من المناطق المرغوبة 
لية وحسب توفرها، وارض خصبه للتنافس بين االستعماالت الذي هذه العوامل تجعل من االرض ذات قيمة عا

وتركز استعماالت معينة على حساب اخرى وبالتالي تشتيتها وانتقالها لمناطق  يؤثر من ناحية اخرى في غزو
. وان كل هذا التغيير يحدث بسبب الغايات البشرية ذات الدوافع الروحية واالقتصادية او غيرها وهو ]20[اخرى

. اما بالنسبة للمؤثرات الطبيعية، فيمكن االشارة اليها على ]21[طلق علية بالمحددات ذات الجذور االجتماعيةما ن
انها مجموعة المحددات الطبيعية التي ليس لإلنسان تدخل بوجودها، كوجود بعض االنهار او التضاريس بالقرب 

بعض االحيان) االنشطة بالقرب من المركز  من المسجد ..الخ من المحددات، التي تحد من توسع او توقيع(في
 الديني.
مما سبق نستنتج ان المدينة تتشكل نتيجة تفاعالت داخلية على مستوى العناصر والعالقات بتأثير العوامل       

او المحددات الداخلية والخارجية (الطبيعية والبشرية)، والبد من البحث في مجمل هذه المحاور لمعرفة الكيفية 
الحظ مخطط رقم .يؤثر بها االستعمال الديني على تنطيق استعماالت االرض الحضرية وتوزيعها ونموهاالتي 

)1( 

 
 ) مستويات التأثير بين استعماالت االرض/ الباحثة1مخطط رقم (

 
 : الدراسات السابقة

الى مجموعة من الستكمال فهم العالقة بين االستعمال الديني واالستعماالت الحضرية، يتطرق البحث      
التي  willims  &Boyccالدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع بصورة مباشرة وغير مباشرة، كدراسة 

اشارت الى وجود ثالث عالقات مكانية ترابطية، وهي التنافسية والتكاملية والتضامنية تعمل على ربط الفعاليات 
س على رفع مستوى ونمو وتنوع وتكامل واستمرار المكون الحضرية، وان مدى نجاح هذه العالقة وقوتها ينعك

 .ومن الدراسات المتعلقة بالبحث في العالقات الترابطية المكانية بين االستعماالت، دراسة الصالح]22[الحضري
 �في مدينة مكة، حيث اشار  ان العامل الديني يؤثر في استعماالت االرض (في المنطقة المركزية اوال]23[

المجاورة ثانيا)، من الناحية الشكلية (عمرانيا وتخطيطيا)، ومن ناحية العالقات التي تربطه ببقية والمناطق 
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االنشطة االخرى كارتباطه بعالقات تكاملية مع بقية االنشطة تؤهله ليكون منطقة خصبة للنمو االقتصادي، كجذب 
رى، وبالتالي تصعيد العالقات التنافسية االستعمال التجاري وتزحيف االستعمال الصناعي والسكني الى منطقة اخ

بين تلك االنشطة وارتفاع قيمتها، وتنوع انماطها. ان المسجد يؤثر في نمو استعماالت االرض الحضرية وتوزيعها 
بصورة عامة، من خالل وجود عالقات توافقية بين الوظيفة الدينية وبعض الفعاليات كالفعالية التجارية، وقد 

، وان هذه العالقة في حالة نمو مستمرة، بسبب تصعيد العالقات ]24[ كناني والزبيدياوضح هذا دراسة ال
التنافسية بين الفعالية التجارية وبقية الفعاليات االخرى بسبب مبدأ التقارب (من االستعمال الديني)، وعلى مستويين 

االحالل المكاني، التضارب الوظيفي)، فيؤدي من خالله الى تصعيد ظاهرة –االستقرار والتوافق (المكاني 
العقاري، رفع قيمة االرض، زيادة حركة االفراد، وفورات حضرية، زيادة الطلب على السلع والخدمات، تعدد 
االستعمال، تجاوز على المخطط االساس، انتشار عشوائيات، تنافر فعاليات، تجاذب فعاليات.  فتكون دائما 

وارباك مستمرة (بسبب الحركة العالية وتداخلها) وال استقراريه مكانية، الفعاليات المحيطة بالمسجد في حالة حراك 
وتستمر هكذا حتى تصبح الغالبية العظمى لالستعماالت القريبة من المسجد في خدمة المردود االقتصادي وبالتالي 

ط بين العاملين دعم االقتصاد المحلي واالقليمي.  كما ان لتوزيع االستعماالت بشكل خطي على طول المحور الراب
الدينين، يدل على اهمية ذلك المحور كعامل اخر في توجيه توزيع االستعماالت. وهذا ما اوضحته دراسة الزبيدي 
في دراسة اخرى له حيث اكد ان المسجد يؤثر في استعماالت االرض بصورة عامة، ومنظومة النقل بصورة 

يطية)، وتؤثر منظومة النقل بصورة عكسية في بقية ( التخط خاصة على مستوى العالقات المكانية والشكلية
االستعماالت من حيث زيادة التفاعل االقتصادي واالجتماعي داخل المدينة وخارجها بسبب ارتباط االستعمال 
الديني باالستعمال التجاري بعالقة قوية، فتزداد قيمة االرض المجاورة التي تقع بالقرب من هذه الخطوط القريبة 

للمسجد بسبب سهولة الوصول وسرعته وقلة التكاليف، وهذا ما يتطلب تحقيق التدرج الهرمي وتنوع والمؤدية 
التصنيف الوظيفي للشبكة لتطوير ادائها الوظيفي، وبالتالي دعم االقتصاد المحلي واالقليمي.  اما من الناحية 

كل مركزي او محوري، كما يؤثر التخطيطية فيؤثر المسجد في توجيه توزيع استعماالت االرض ونموها اما بش
.  اما ]25[ على خصائص هذه الشبكة من حيث يزداد تعقيدها بالقرب من المنطقة الدينية وتقل كلما ابتعدنا عنها

دراسة بخيت فأشارت الى مجموعة من المؤثرات الخارجية التي تؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة في 
تربطها بشكل عام، وبين االستعمال الديني وبقية االستعماالت بشكل  استعماالت االرض الحضرية والعالقات التي

نها تأخذ االستعمال الديني بنظر االعتبار في كل إذ إخاص، تتفاعل فيما بينها وبالتالي بلورة الشكل النهائي للمدينة، 
واجتماعية واقتصادية سلوكها وتأثيراتها حتى يكاد يكون هو المؤثر الرئيسي والمباشر، لما له من اهمية روحية 

تستقطب المجموعات البشرية، فيؤثر الجانب االقتصادي على العالقة بين االستعمال الديني وبقية االنشطة من 
خالل سوقها، سرعة التنمية فيها، قيمتها وانتاجيتها، اما الجانب االجتماعي فيؤثر في كيفية تشكيلها وتوزيعها 

والعمليات المتتابعة، بينما يؤثر الجانب السياسي عند وضعه للقوانين ونسبها من خالل سلوكه داخل المدينة 
واالنظمة والتشريعات والتحكم بكيفية تخطيطها وادارتها، كل هذا يجعل من العامل الديني المحرك االساس في اي 

لوظيفي نموه . والبد من االشارة الى ان المسجد يؤثر في ورفع مستوى االداء ا]26[األرض تأثر على استعماالت 
واستمراره وتنوعه وتقليل الخسائر في االستعماالت الحضرية من خالل توفير بعض الخدمات واالستعماالت 
الثانوية، التي تدعم بعض االستعماالت الرئيسية في انجاح المدينة الدينية ككل، وجعلها مدينة مستقطبة للسواح 

 . ]27واإلقليمي [االقتصادي المحلي وااليدي العاملة والتجارة، وبالتالي رفع المستوى 
مما سبق نستنتج وجود ست عالقات مكانية تربط بين االستعمال الديني وبقية االستعماالت وهي التنافسية    

والتكاملية، توافقية، تضامنية، تقاربية وتبادلية، بعضها متداخل ومرتبط مع بعضها االخر، وبهدف تقليص حدود 
ياس والمرتبطة بعدد من العالقات المذكورة، تم انتخاب اهم عالقتين مكانية وهي المفردات التي ستخضع للق

 ابرز وتحديد النظري االطار بلورة تم ان التنافسية والتكاملية، والتحقق من القيم الممكنة التي استنبطت منها.  بعد
 مفرداته  

 .)1ويمكن تحديد اهم خصائصها بالجدول (
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 ينالعالقات الترابطية/ الباحث ائص) خص1جدول رقم (
 الخصائص العالقة ت 

اما بين الفعاليات نفسها او بين الفعاليات  التنافسية 1
 الرئيسي المختلفة.

 تعكس الجانب االقتصادي غالبا.
 دائما وجود المناطق االنتقالية.

االماكن االستراتيجية يأخذها االستعمال 
 التجاري.

يات الرئيسية المختلفة التي تنشأ بين الفعال التكاملية 2
 ال تتعارض فيما بينها.

تعكس تكامل الجانبي االقتصادي 
واالجتماعي، االجتماعي والديني، ديني و 

 تجاري.
 دائما متجاورة.

مما سبق من تناول الدراسات السابقة يمكن استخالص اهم المؤثرات للمسجد على استعماالت االرض في المدينة 
 ):2بالجدول رقم (

 لمفردات الرئيسيةا
 (العالقات المكانية)

 القيم الممكنة المتغيرات

 اقتصادي وخدمي بالقرب من المسجد نوع الستعمالاتغيير تنافسية
 اجتماعي وخدمي كلما ابتعدنا عن المسجد

 كم
 اعادة تأهيل المناطق القريبة من المسجد استثمار االراضي

 المأهولة المساحات البعيدة عن المسجد غير
 
 
 
 

 جاذبية عالية للحركة

 عالي عند المسجد ازدحام مروري
 اقل كلما ابتعدنا 

 مشاة مع سيارات تداخل حركي
 سيارات مع سيارات

 تغير بالوظيفة
 ارتباطها بالمرافق الخدمية المهمة في الكيان الحضري وتتكامل معه

 سهولة وصول
 راحة وامان

 عالي كلما اقتربنا من المسجد ة االرضرفع قيم
 اقل كلما ابتعدنا عن المسجد

عكس الجانب  تكاملية
 االقتصادي

جذب االستعمال التجاري 
 واالستعماالت التي تتكامل معه

 عالي
 متوسط

 قليل
 جذب االستعماالت الداعمة تقارب وظيفي

 نفر االستعماالت االقل دعما
تصعيد العالقات 

 التنافسية
 رفع قيمة االرض

 تنوع انماطها
 قلة الخصوصية زيادة حركة االفراد

 ازدحام حركي

تناول المحور االول خصائص المسجد المعمارية والتخطيطية، واثرها في النمو الحضري للمدينة، اما المحور      
استعماالت االرض الحضرية وتوزيع نمو اثر المسجد في (ـالثاني فشمل البحث في المشكلة الخاصة المتمثلة ب

وظيفية وشكلية تم استخلصها من دراسات سابقة تناولت هذا -للمدينة)، والتي شملت على متغيرات مكانية
يؤثر مسجد ( الموضوع.  ولغرض تحقيق هدف البحث ومعالجة مشكلته البحثية تم تحديد فرضية رئيسية نصت

 ).على مستوى العالقات المكانية استعماالت االرض وتوزيع الكوفة في نمو
 :ت الثانويةصياغة الفرضيا

لمعالجة فرضية البحث الرئيسية التي نصت (يؤثر مسجد الكوفة في نمو استعماالت االرض على مستوى       
العالقات المكانية)، ولتحقيق هدف البحث ومعالجة مشكلته البحثية يتم تقسيم الفرضية الرئيسية الى فرضيتين 

 يتين وهما كاالتي :ثانو
[يؤثر مسجد الكوفة في نمو استعماالت االرض التجارية والسكنية  : والتي تنص علىالفرضية الثانوية االولى

 والصناعية والخدمية على مستوى العالقات المكانية(التنافسية) من خالل مجموعة متغيرات].
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ة في نمو استعماالت االرض التجارية والسكنية [يؤثر مسجد الكوف : والتي تنص علىالفرضية الثانوية الثانية
 والصناعية والخدمية على مستوى العالقات المكانية(التكاملية) من خالل مجموعة متغيرات].

 تحليل نتائج الدراسة العملية –المحور الثالث 
 :جمع المعلومات وطرق المعالجة 

التي تضمنت جمع المعلومات الالزمة لعملية  تمت عملية جمع المعلومات بطريقة االطالع والمسح الميداني
القياس، والحصول على الخرائط والبيانات الالزمة للمنطقة المنتخبة من قبل الدوائر والجهات المعنية بها، مع 

 :البحثواعتمد توثيقها بالصور على وفق واقع الحال، والتي يحتاجها البحث لغرض التطبيق العملي، 
الذي يهدف إلى جمع الحقائق والبيانات عن ظاهرة أو موقف معين مع محاولة  ،المنهج الوصفي التحليلي −

 تفسير هذه الحقائق تفسيراً كافياً.
 change( المقارنة بين حالة المنطقة على عدة مراحل، وهذا ما يطلق عليه بعملية كشف التغاير −

detectionالمنتخب لبيان مصداقية وعلمية  ) الحاصل للمنطقة خالل عملية النمو الحضري، ومدى تأثر العامل
 تحليل عينات البحث.

) لرسم الخرائط الخاصة بمنطقة الدراسة وذلك Arc GIS 9.3اما اداة القياس: فقد تم االعتماد على برنامج (     
 .يةبتغذية البرنامج بالبيانات التي تم الحصول عليها من خالل المسح الميداني للمنطقة، للوصول إلى النتائج النهائ

 اختيار منطقة الدراسة:
تعد الكوفة من المدن االسالمية التاريخية العريقة، وثاني المدن االسالمية التي شيدها المسلمون بعد مدينة البصرة  

، كم 16مدينة النجف االشرف بحوالي ، تقع الكوفة بالنسبة للمناطق المجاورة الى الشرق من )م638 ـه17(عام 
كم، وقد امتاز موقع 375كم، والى محافظة البصرة بالجنوب بنحو 160ة بغداد بنحو والى الغرب من العاصم

الخصبة الصالحة للزراعة والسكنى، والذي زاد في اهميتها االقتصادية، باإلضافة الى مالئمتها من  بأرضهالكوفة 
 ]28[ الناحية البيئية.

 واقع حال مدينة الكوفة عبر المراحل المورفولوجية الثالث:
 م:1974: مرحلة اعداد اول مخطط اساسي للمدينة عام لمرحلة االولىا

كأول خطوة تنظيمية الستعماالت المدينة وتوجيهها، حيث جاءت  1974تم اعداد المخطط االساس لسنة      
بصورة تكميلية لواقع الحال القائم آنذاك، يمكن التمييز من المخططات المعدة لواقع الحال ومناطق التوسع 

، 1982ستقبلي والتي كانت مجرد توزيع للمساحات وتنطيقها والتي شهدت بعض التغييرات فيما بعد سنة الم
راجع  ]29[لتالفي االخطاء الموجودة فيها، ومن اهم سمات التصميم هو المناطق التي حددتها االنشطة المختلفة 

 .)1الملحق، خريطة رقم (
 الكوفة للمرحلة التوسعية االولى:التركيب الداخلي واستعماالت األرض لمدينة 

ان يلبي الحاجة لتوفير رقعه ارض لألغراض السكنية في حينها  1974حاول التصميم االساس لسنة        
ومستقبال، وتقع المنطقة السكنية ضمن الجانب االيمن (الصوب الكبير)، اما المنطقة التجارية فقد اعتمد التصميم 

زية التي تتوسط المدينة القديمة والذي يقوم بتوزيع الخدمات االخرى الى المستويات على المنطقة التجارية المرك
هكتار، اما بالنسبة للخدمات  8القطاعية عدا ذلك االقتراح حول البرامج االسكانية بتثبيت مركز قطاعي بمساحة 

التصميم االساس لسنة التعليمية والصحية فهي موزعه ضمن االحياء الجديدة على وفق التصميم.  بينما حدد 
هكتار، واالخرى  15,3للخدمات الصناعية غرب وشمال غربي المدينة بمساحة  أحدهمام منطقتين: 1974

هكتار، غرب وشمال غرب المنطقة (هذه تحولت االن الى  15للصناعة شرق وجنوب شرق المدينة بمساحة 
دني الذي يتضمن مجموعة المباني االدارية مناطق سكنية بسب ازمة السكن). حدد التصميم االساس المركز الم

هكتار، والمنطقة الثقافية  13,75والحكومية في القسم الجنوبي من محلة الجمهورية حاليا وبمساحة اجمالية قدرها 
نجف غربا، وبمساحة –تموز جنوبا وشارع كوفة 17بمثلث ينحصر بين المنطقة االثرية ودار االمارة شرقا وحي 

هذه المساحة الكثير من المناطق االثرية والدينية والتي رغم ادراجها ضمن المنطقة الثقافية  هكتار، تشمل 13.8
 .]30[اال انه لم يحدد نوعية االستعماالت المفترض فيها

 ،  2008المرحلة الثانية: واقع الحال لسنة 
مخطط االستعماالت لواقع تضمن يالتركيب الداخلي واستعماالت األرض لمدينة الكوفة للمرحلة التوسعية الثانية : 

) اضافة للتغيرات الحاصلة خالل 1974مجموعة االستعماالت المقترحة والمعدلة لسنة ( 2008الحال لسنة 
نسبته ارتفعت  ) هكتار، اي639.79مراحل توسعها، حيث اخذ االستعمال السكني مساحة تقارب ال (

ي وزيادة دخل الفرد، والزيادة السكانية نتيجة ) بسبب النمو االقتصاد%13.11الى( 1974) عام %4.2من(
بظهور المناطق العشوائية قرب مسجد الكوفة ومسجد السهلة(  تاضافة الى عوامل اخرى تمثلعوامل الهجرة، 

اما االحياء المضافة فهي(حي الفرات، السفير، المتنبي،  .كمنطقة الشيشان، ومنطقة التجاوزات قرب مسجد السهلة)
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)، 2دور معمل السمنت، تجاوزات منطقة السهلة ومسجد الكوفة)، خريطة رقم ( ري، ميسان،الجامعة، العسك
) هكتار، ان 19.33مساحة تقدر ب( 2008ويشغل االستعمال التجاري لألرض من خالل مسوحات االرض لعام 

مال التجاري في اآلونة االخيرة ترجع الى عدة امور، من اهمها تنشيط الحركة الزيادة المالحظة في نسبة االستع
السياحية الداخلية والخارجية وخاصة في السنين االخيرة، وكذلك دخول الشركات االستثمارية، وتنشيط القطاع 

ب بقية المدن الخاص ودعمه باستثمار اكبر قدر ممكن من االراضي إلعادة احياء المدينة، وجعلها بمستوى يواك
االسالمية االخرى.  تمثلت هذه الفعالية التجارية بالمنطقة التجارية المركزية والمناطق التجارية االخرى، وتضمن 
مجموعة من الفعاليات للباعة واالبنية المختصة بالخزن وبعض الحرف والصناعات اليدوية الشعبية التي تقع في 

جارية المتمثلة بشارع الجسر والجمهورية، ومسلم ابن عقيل والشارع الذي مركز المدينة باإلضافة الى الشوارع الت
يقع خلف المستشفى، والذي يقسم محلة الجديدة الى قسمين.  اما االستعمال الصناعي فيتراوح ما بين مجموعة 

 مثلهكتار، وهي ت 3245.57)الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. كما كانت مساحة المناطق المفتوحة (
  .]31[السكنية مجموعة البساتين والمناطق المفتوحة والمنتشرة بين االحياء

  2015المرحلة الثالثة: واقع الحال لسنة 
 التركيب الداخلي واستعماالت األرض لمدينة الكوفة للمرحلة التوسعية الرابعة : 

االت وح�دوث نق�ص ف�ي مس�احة تضمن مخطط واقع الحال لمدينة الكوف�ة المقدس�ة توس�يع مس�احات بع�ض االس�تعم
االستعماالت األخرى، وذلك لتزايد نس�بة التش�ييد عل�ى حس�اب المن�اطق الخض�راء والمفتوح�ة بالنس�بة لالس�تعماالت 
الس��كنية والخدمي��ة وك��ذلك ش��هدت ه��ذه المرحل��ة تب��ُدال ً وظيفي��ا ًف��ي بع��ض االس��تعماالت، كم��ا نالح��ظ ف��ي الخارط��ة 

 )3رقم(
لتجارية (في هذه المرحلة) االستعماالت السكنية، و تتداخل م�ع االس�تعماالت الخدمي�ة، إذ غزت االستعماالت ا      

على مر المراحل بقي االستعمال السكني هو الطاغي في المرتبة األولى ب�ين عناص�ر التركي�ب ال�داخلي، حي�ث م�ن 
ن االس�تعمال الس�كني خالل المعلومات المستخلص�ة م�ن الص�ورة الفض�ائية والمس�ح المي�داني لواق�ع الح�ال نالح�ظ ا

) %16.94ال�ى ( 2008) ع�ام %13.11)هكتار، اي ان نسبته ازدادت بصورة كبي�رة م�ن (826.28يأخذ مساحة (
وتمثلت هذه الزيادة بمنطقة العشوائيات الى الجانب الشرقي من مسجد الكوفة والجانب الشمالي لمسجد السهلة، ه�ذه 

ق��رب ه��ذه المنطق��ة م��ن المس��جد (العام��ل ال��ديني) إض��افة ال��ى خلوه��ا  الزي��ادة المتمثل��ة بالمن��اطق الفقي��رة ك��ان بس��بب
بصورة عامة، (اضافة لألسباب المذكورة في المرحلة السابقة)، وعدم متابعة المؤسس�ات الحكومي�ة وتنظيمه�ا له�ذه 
 الظاهرة، اضافة الى مجموعة اسباب سياس�ية واجتماعي�ة واقتص�ادية (ك�الهجرة والنم�و وت�ردي المس�توى المعيش�ي

) ، بينم��ا ك��ان نص��يب االس��تعمال 3للف��رد وارتف��اع االس��عار) ادت ال��ى توس��ع ه��ذه المن��اطق، انظ��ر خريط��ة رق��م (
 ) من المساحة. % 0.42نسبتها (و ) هكتار،7 .20الصناعي (

 تحليل الواقع الحضري لمدينة الكوفة: 
ياناتها الالزمة، اس�تنادا ال�ى م�ا ج�اء ف�ي تهدف هذه الفقرة الى تحليل نتائج الدراسة العملية، التي تم الحصول على ب

 وصف المراحل المورفولوجية التي مرت بها مدينة الكوفة، وسيتم تحليل النتائج على وفق الخطوات االتية: 
 .لمقدار التغير الحاصل لكل مرحلة عمل مقارنة تحليلية −
نة، ومقدار تأثيره بالمرحلة استنتاج مدى تأثير العامل الديني بكل مرحلة من مراحل النمو الحضري للمدي −

 الحالية.
  اختبار الفرضيات

 اختبار الفرضية الثانوية االولى:
 نتائج قياس العالقة المكانية التنافسية:والذي يشمل        
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 )3رقم (والذي يتوضح في الجدول  اوال: تغيير االستعمال:
 ينثاختبار مفردة تغيير االستعمال/ الباح -)3جدول رقم (

 
 تيوالذي يتضح في الجدول اال ثانيا: استثمار االراضي:

 ينمفردة االستثمار/ الباحث -جدول اختبار المفردات -)4جدول رقم (
 نوع العالقة                                   

العينة 
 انيةالزم

 األراضياستثمار 

 غير المأهولة -تأهيل البعيدة عن المسجد  تأهيل المناطق القريبة من المسجد

 ال يوجد مشاريع استثمارية  1974

 ال يوجد مشاريع استثمارية  2008

 
 
 
 
 
 

2015 
 

ة بصورة خاصة بعد بدأت اول خطوة لظهور المشاريع االستثمارية في مدينة النجف بصورة عامة، ومدينة الكوف     
 بعد استحصال الموافقات الالزمة من هذه المشاريع: 2010وبدأ المباشرة في تنفيذ تلك المشاريع عام ، 2009عام 

 2011-السكني USIS مجمع -1
  2010-مجمع الميمونة السكني-2
 2010 -محطة تعبة وقود ريبال -3
  2010-محطة تعبئة وقود خلف الملعب -4
 2010 -لترفيهيمتنزه الحارس ا -5
 2010 -متنزه ابن بالل -6
 2010 -متنزه الزيتونة -7
 2010 -متنزه الطاقة -8

نوع  
            العالقة                                  

العينة 
 الزمانية

               

 تغيير االستعمال

 نوع كم

سنه 
1974

 
  

وضع اول تصميم لها، نالحظ ان المدينة نمت وتطورت  قبلمدينة المن خالل االطالع على مخطط  −
، مع وجود بعض المحاور الحركية المخترقة لتلك النطاقات مسجدالول وبشكل دوائر متراكزة (عشوائيا) ح ،تراكمياً 

الدائرية، فكانت االستعماالت تتوزع بالترتيب االتي: المسجد، المحالت السكنية، والمنطقة التجارية الممتدة على طول 
االستعمال الصناعي،  المحاور الحركية المخترقة والمهمة، مع انتشار بعض المحال الحرفية والورش والتي كانت تمثل

حيث كانت تتوزع هذه االستعماالت حسب مبدأ التماثل والتقارب أي ان كل نوع من هذه المهن تتوزع بشكل تجمعات 
 متماثلة قريبة من بعض وهذه المهن المهنة تبدأ بجذب المهن المقاربة لها حسب االستخدام وهكذا..

حال المدينة، اخذ توسع المدينة(االستعماالت)  ولكن بعض ظهور اول مخطط تصميم اساس لتنظيم واقع −
تنمو بشكل مخطط (غير عشوائي)، فاستبدلت استعماالت معينة مكان اخرى واستحدثت استعماالت اخرى مكانها 

 وهكذا..
عندما تم تغيير بعض او جزء من المناطق السكنية ألغراض التجارة والخزن (في منطقة مركز المدينة)،  −

 لدولة لقطع االراضي السكنية الجديدة.وخصوص بعد توزيع ا
تحول مناطق كبيرة كانت تستخدم لألغراض االدارية والسكنية الى استخدامات اخرى، كتحول دار االمارة  −

 والمناطق السكنية التي كانت تحيط بها الى منطقة اثار محرمة.
 ) 2) ملحق رقم (1(م قخريطة ر الحظتغيير جزء كبير من االستعمال الزراعي الى استعمال سكني.  −

سنه 
2008

 

بعد التوسع الحضري الذي شهدته المدينة وخصوصا بعد الزيادة السكانية، وتطور قطاع الصناعة، وسائل الحركة 
 والطرق، وانتشار الحركة العلمية وارتفاع المستوى االقتصادي، شهدت المدينة عدد كبير من التغييرات منها:

عية الى مناطق مخصصة لالستعمال السكني (سواء بطريقة مخططة تحول جزء كبير من االراضي الزرا −
 (ملئ الفراغات البينية واالمتداد)). او عشوائية

 تغيير مساحات خضراء كبيرة الى نقل. −
تغيير بعض المناطق الزراعية والمناطق المفتوحة البينية (بين المناطق السكنية) المخصصة الى مباني  −

 لتعليمية والصحية)خدمية (كالمباني االدارية وا
 تحول بعض المناطق المباني السكنية الى تجارية. −
تحول بعض المناطق الزراعية الى مناطق صناعية، كظهور معمل الجلود ومشروع ماء الكوفة، سايلو  −

 حبوب الكوفة، توسع الحي الصناعي. 
 )2) ملحق رقم (2يمكن مالحظة ذلك من خالل االطالع على خريطة رفم ( −

 
سنه 

2015
 

 

تغيير بعض االستعماالت السكنية الى تجارية وخصوصا عند المحاور الرئيسية المؤدية المسجد، كطريق  −
السهلة، شارع السكة، شارع الجمهورية، حي  -معمل السمنت، مسجد الكوفة -نجف والطريق بين مسجد الكوفة  -كوفة

 ).1م() ملحق رق1-1الصناعية السهلة، مع ازدياد اعدادها، الحظ صور رقم (
تحول بعض الشوارع السكنية او التجارية الى محال صناعية وورش، وخصوص منطقة شارع الكورنيش  −

 ) 1) ملحق رقم (2-1في السراي، والشوارع الرئيسية والفرعية في منطقة الجديدة، وغيرها، انظر صور رقم (
 باالستعمال السكني.زيادة نسبة المناطق السكنية العشوائية وذلك باستبدال المناطق الزراعية  −
 )2) ملحق رقم (3يمكن مالحظة ذلك من خالل االطالع على خريطة رفم ( −
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 2011 -جامعة االمام الصادق -9
 2012 -مدرسة النجوم الثانوية-10

 وهناك مشاريع اخرى بعضها قيد التنفيذ واخرى تم توقيفها مؤقتا بسبب االزمة االقتصادية التي يمر بها البلد.
 )2) ملحق رقم (4ة ذلك من خالل االطالع على خريطة رفم (يمكن مالحظ

 
 ثالثا: جاذبية عالية للحركة

 ينمفردة الجاذبية العالية للحركة/ الباحث -جدول اختبار المفردات -)5جدول رقم (
 ا       نوع  

                               لعالقة   
 
 
 

 العينة الزمانية

 
 جاذبية عالية للحركة

 مشاة مع سيارات ل حركي تداخ

 سيارات مع سيارات

 تغير بالوظيفة
 ارتباطها بالمرافق الخدمية المهمة في الكيان الحضري وتتكامل معه

 سهولة وصول
 راحة وامان

ارتباطا نالحظ  قرب المسجد اكثر تداخل للسيارات بسبب وجود اكثر نقاط تقاطع رئيسية، كما انها المنطقة االكثر  1974
 )2) ملحق رقم (1-5بالمشاريع الخدمية في المدينة.يمكن مالحظة ذلك من خالل االطالع على خريطة رقم (

  
 

2008 
 

في مركز المدينة القديم هو االكثر تداخل في الحركة سواء المشاة مع السياراتـ، او السيارات مع السيارات، كما  
السكني الى التجاري  وغيرها، ولكن الشوارع القريبة من المسجد  شهدت تبدل عالي في الوظيفة من االستعمال

بدأت تقل ارتباطها اكثر بالمرافق الخدمية بسبب التوسع الكبير للمدينة مما ادى الى نقل المرافق والخدمات الى 
التي  اجزاء اخرى من المدينة، ولكن حافظت المدينة على وجود بعض الخدمات(التعليمية والصحية واالدارية)،

 تخدم سكان تلك المنطقة والمناطق المحيطة.
 )2) ملحق رقم (2-5يمكن مالحظة ذلك من خالل االطالع على خريطة رفم (

 
2015 

لم تشهد المدينة ظهور تقاطعات للحركة او شوارع رئيسية، ولكن المدينة القديمة بصورة عامة بدأت تقل جاذبيتها 
حركة المشاة مع السيارة خصوص بعد المباشرة بتنفيذ نفق مسلم ابن عقيل  الحركية (بالنسبة للسيارات) بسبب فصل

 (الذي يفصل حركة المشاة مع السيارات).
 المؤدية الشوارع على وخصوص السابقة السنين من اكبر بصورة �وظيفيا �المدينة بصورة عامة شهدت تحوال

)  3-5الل االطالع على خريطة رفم ()يمكن مالحظة ذلك من خ1) ملحق(2-1( رقم صورة انظر المسجد الى
 )2ملحق رقم (

 
 

 خالصة نتائج الفرضية الثانوية االولى: 
مما تقدم يمكن تأكيد صحة الفرضية الثانوية االولى، بتأثير مسجد الكوفة في نمو استعماالت االرض التجارية     

من خالل متغيراتها ومنها ننتقل الى اختبار والسكنية والصناعية ..الخ على مستوى العالقات المكانية(التنافسية) 
 صحة الفرضية الثانية.

 اختبار الفرضية الثانوية الثانية:
 نتائج قياس العالقة المكانية التكاملية:والتي تتناول 

 اوال: عكس الجانب االقتصادي
 ينمفردة عكس الجانب االقتصادي / الباحث -جدول اختبار المفردات -)6جدول رقم (

            عنو     
 لعالقة                                   ا
 

العينة 
 الزمانية

 عكس الجانب االقتصادي

 جذب االستعمال التجاري واالستعماالت التي تتكامل معه

 
1974 

)  وه��ي تمث��ل بع��ض المح��ال وال��ورش %0.05كان��ت ( 1974ان نس��بة االس��تعمال التج��اري بص��ورة عام��ة ع��ام  .أ 
 اع مركز المدينة القديم وتتركز  هناك اي قرب المسجد .المنتشرة في قط

 )2) ملحق رقم (1-6يمكن مالحظة ذلك من خالل االطالع على خريطة رفم (
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2008 

 

تتمث��ل المنطق��ة التجاري��ة بمجموع��ة المح��ال التجاري��ة المنش��رة داخ��ل مرك��ز المدين��ة الق��ديم، والش��وارع الرئيس��ية   .ب 
سكة، الجمهورية، سوق الكوفة الكبير)اضافة الى المحال التجارية على طول مح�ور للقطاع المؤدية للمسجد (كشارع ال

) م��ن مس��احة المدين��ة الكلي��ة اي ان نس��بتها ازدادت وخصوص��ا %0.39كوف�ة نج��ف. وكان��ت نس��بتها االجمالي��ة تق��ارب (
 )2) ملحق رقم (2-6يمكن مالحظة ذلك من خالل االطالع على خريطة رفم (  قرب المسجد.

 
 
 

2015 

 

نالح��ظ ان االس��تعمال التج��اري بص��ورة عام��ة ازداد وعل��ى ط��ول المح��اور التج��اري الرئيس��ية والفرعي��ة المؤدي��ة  .ج 
والغير مؤدية للمسجد، ايضا وجود بعض المراك�ز التجاري�ة ك�المراكز التجاري�ة الت�ي تخ�دم القطاع�ات الس�كنية الجدي�دة 

ريق المؤدي الى كراج الكوفة، منطقة الك�ورنيش، ش�ارع وايضا المحاور الحركية الجديدة (طريق معمل السمنت)، الط
السهلة)، هذا اضافة الى زيادة نس�بة االس�تعماالت الخدمي�ة الت�ي تخ�دم المنطق�ة وتش�جع انتش�ار الحرك�ة  -(مسجد الكوفة

ة ب�ين التجارية، كإقامة المشاريع االستثمارية والمرائب والكراجات، وقي�ام بع�ض المش�اريع الفندقي�ة الت�ي تس�هل الحرك�
 السائح ومناطق التسوق(بالنسبة لتشجيع قطاع السياحة وما يرد منها م�ن م�ردودات مادي�ة ترج�ع ب�النفع عل�ى المدين�ة ).

 )2) ملحق رقم ( 3-6يمكن مالحظة ذلك من خالل االطالع على خريطة رفم (

 
 ثانيا: تقارب وظيفي

 / الباحثةمفردة التقارب الوظيفي -جدول اختبار المفردات -)7جدول رقم (
    نوع         

 العالقة                                   
 

العينة 
 الزمانية

 تقارب وظيفي 
 نفر االستعماالت االقل دعما جذب االستعماالت الداعمة

 
1974 

الهيكل الحض�ري للمدين�ة عب�ارة ع�ن االس�تعمال الس�كني وه�و االس�تعمال االق�رب للمس�جد عل�ى ال�رغم م�ن تخلل�ه  .أ 
عض الفعاليات التجارية ( المحال التجارية التي تلبي الطلبات المحلية اليومية)، والفعاليات الصناعية (الورش الش�عبية ب

 )2) ملحق رقم (1-7يمكن مالحظة ذلك من خالل االطالع على خريطة رفم (  .البسيطة )

 
 

2008 
 

للمسجد وتزحيف االستعمال السكني للمناطق التي بدأ االستعمال التجاري بالظهور على المحاور الرئيسية المؤدية  .ب 
تليه��ا، بش��كل مج��اميع متقارب��ة وظيفي��ا. ام��ا االس��تعمال الص��ناعي وبع��د التط��ور التكنل��وجي ال��ذي ص��احبه تعقي��د ف��ي 
الصناعات والمواد االولية ومخلفاته�ا فق�د ادى ذل�ك ال�ى انتقاله�ا ال�ى ابع�د نقط�ة ممكن�ة ع�ن المس�جد(كمعمل الص�ناعات 

) ملحق 2-7سايلو حبوب الكوفة، الحي الصناعي).  يمكن مالحظة ذلك من خالل االطالع على خريطة رفم ( الجلدية،
 )2رقم (

ازدي��اد غ��زو االس��تعمال التج��اري لمن��اطق االس��تعمال الس��كني واالح��الل مكان��ه عل��ى ط��ول المح��اور الرئيس��ية   .ج  2015
يمك�ن مالحظ�ة ذل�ك م�ن خ�الل   .2008اكثر م�ن س�نة والثانوية المؤدية الى المسجد، وبشكل وفورات حضرية منظمة 

 )2) ملحق رقم (3-7االطالع على خريطة رفم (

 
 خالصة نتائج الفرضية الثانوية الثانية:

نمو استعماالت االرض التجارية مما تقدم يمكن تأكيد صحة الفرضية الثانوية الثانية، بتأثير مسجد الكوفة في     
 .المكانية(التكاملية) من خالل متغيراتها  لى مستوى العالقاتوالسكنية والصناعية ..الخ ع

 : االستنتاجات النهائية
 التنافسية:

من خالل مالحظة نسبة تغيير كم ونوع االستعمال في مدينة الكوفة نالحظ ان اكثر االستعمال زيادة بالكم  .1
ي، وه�ذا ي�دل عل�ى الزي�ادة الس�كانية هو نس�بة االس�تعمال الس�كني والتج�اري، وتغي�ر ب�النوع ه�و الس�كني ال�ى تج�ار

بسبب العوامل الم�ذكورة س�ابقا.. اض�افة ألهميته�ا كمدين�ة ديني�ة تختل�ف ع�ن غيره�ا م�ن المن�اطق وخص�وص نس�بة 
زي�ادة االس��تعمال الس��كني ق��رب المس��جد ( منطق��ة الشيش��ان) وزي��ادة نس��بة االس��تعمال التج��اري خص��وص الش��وارع 

 المرتبطة بالمسجد.
نية بصورة عامة ومسجد الكوفة بصورة خاص�ة تجت�ذب الحرك�ة االس�تثمارية ويش�جعها، ن المناطق الديإ  .2

وذلك لالمكانيات المتوقعة ذات المردود االجتماعي واالقتص�ادي والعمران�ي للمدين�ة، اذا م�ا وظف�ت تل�ك االراض�ي 
 (سواء القريبة او البعيدة من المسجد) بصورة صحيحة.

ي الس�تعماالت االرض نالح�ظ ان المش�اريع االس�تثمارية تأخ�ذ من خالل مالحظة خارطة الواق�ع الحض�ر .3
 المواقع البعيدة عن مركز المدينة القديم، وذلك بسبب عدة عوامل اخرى غير العامل الديني تكاد تكون هي المؤثرة:

 الثاني�ة نظاف�ة مقاب�ل وق�ذارتها، األول�ى إهم�ال بس�بب منها متغيرات اجتماعية تتعلق بقيم�ة االرض، وذل�ك 
 ورها. وتط
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  اخ��رى م��ن المدين��ة كوج��ود الواجه��ة النهري��ة (ش��ط  بمواق��عاض��افة ال��ى وج��ود بع��ض المتغي��رات المتعلق��ة
الكوفة)، جامعة الكوفة، توفر الخدمات، شبكة الطرق المتطورة ،كل هذه مؤثرات تؤثر بقيم�ة االرض وه�و العام�ل 

  االساسي لتشجيع أي حركة استثمارية.
 صاحبا لتأثير العامل االقتصادي واالجتماعي المتعلق بقيمة االرض.ن تأثير مسجد الكوفة يأتي مإ .4
نالحظ ان مسجد الكوفة يجت�ذب المش�اريع التجاري�ة اكث�ر م�ن اجتذاب�ه للمش�اريع الس�كنية والتعليمي�ة بفع�ل  .5

 اختصاصها المبكر بجذب الحركة التجارية كالمشاريع الترفيهية .
م (قرب المسجد )هي اكثر منطقة جذب حرك�ي ألنه�ا اكث�ر بصورة عامة المنطقة قرب مركز المدينة القدي .6

منطقة مرتبطة بشوارع مهمة  ومراكز خدمية مهمة، واكثر منطقة شهدت تبدل وال اس�تقرارية وظيفي�ة ،ولك�ن عن�د 
خ��الل مراح��ل نم��و المدين��ة نالح��ظ ظه��ور من��اطق ج��ذب ع��الي  2015، 2008، 1974تتب��ع مس��ار الحرك��ة خ��الل 

ا اق�ل ت�أثيرا م�ن المنطق�ة المركزي�ة، والس�بب ف�ي ذل�ك غالب�ا يرج�ع لظه�ور مراك�ز خدمي�ة اخرى في المدينة ولكنه�
اخرى مهمة في الكيان الحضري للمدين�ة، ب�دأت تجت�ذب الحرك�ة الي�ه، (كوج�ود الك�ورنيش، جامع�ة الكوف�ة، مس�جد 

 السهلة،...الخ).
ولة الوص�ول للمنطق�ة بسبب وجود نفق مسلم ابن عقي�ل، وس�ه 2012الفصل الحركي الذي حدث بعد عام  .7

 المركزية براحة وأمان  سيكون له االثر االكبر في جذب حركة المشاة.
 

 التكاملية: 
بصورة عامة تعد مدينة الكوفة مدينة حيوية اقتصاديا بسبب وجود العامل ال�ديني واجت�ذاب االس�تعمال التج�اري  .1

صوص�ا عن�د المن�اطق والش�وارع القريب�ة م�ن زيادة نسبته واالستعماالت التي تتكامل معه�ا بص�ورة عام�ة فيه�ا. وخ
 مسجد الكوفة، بسبب نشاط الحركة السياحية لتلك المنطقة لمكانتها الدينية.

نالحظ ان المسجد يؤثر في نمو وتحريك االستعماالت الحض�رية م�ن خ�الل ج�ذب اكث�ر االس�تعماالت توافق�ا ل�ه  .2
ت�ي تليه�ا كاالس�تعمال الس�كني، مم�ا ادى ال�ى انتش�ار (التجاري) وتزحيف االس�تعماالت االق�ل توافق�ا ف�ي المن�اطق ال

ظ�اهرة التج�اوز عل�ى المخط��ط االس�اس (انتش�ار العش��وائيات ف�ي المنطق�ة االثري�ة) مم��ا ادى ال�ى تص�عيد العالق��ات 
 التنافسية بين االستعماالت وارتفاع االسعار مع تكتل االستعماالت  التجارية المتقاربة وظيفيا في مكانات محددة.

سجد الكوفة في مركز المدينة على نمط استعماالت االرض، وانم�اط الكثاف�ة ف�ي المنطق�ة المحيط�ة ب�ه، اذ اثر م .3
تبدأ المدينة بالتناقص من حيث الكثافة كلما ابتعدنا ع�ن المرك�ز، بحي�ث ع�زز ذل�ك م�ن اهمي�ة وهيمن�ه الج�امع عل�ى 

 المركز بمرور الوقت.
ل الفصل بين اجزائها من خالل ظهور اجزاء وخاليا جدي�دة ف�ي للمسجد اثر واضح في ربط كيان المدينة، وتقلي .4

 المسافات البينية قرب المسجد، ألهمية هذا العامل من الناحية الدينية واالقتصادية.

 
 التوصيات: 

كربالء) من خالل تعزي�ز  -كوفة -توجيه نمو المدينة نحو تحقيق التكامل بين قطبي المثلث الديني االخر (نجف .1
 بط بين المدن الثالث وتقويته بتوقيع الفعاليات الحيوية.المحور الرا

االهتمام بتطوير شبكة الط�رق الخارجي�ة والداخلي�ة، الت�ي ت�ربط قطاع�ات المدين�ة الداخلي�ة المبعث�رة، ومحاول�ة  .2
 تقليل التجزر الحاصل بين اجزاءها.

تعماالت الرئيس�ية ب�القرب م�ن اعادة تنظيم استعماالت االرض الحضرية بالمدينة ككل وتوزيعها، كتوزيع االس� .3
 المركز الرئيسي، والثانوية بالقرب من المراكز الثانوية.

اعادة هيكلة المدينة بصورة عامة كتقوية المركزية وتقليل الخطية، اي االهتمام بنم�و االقط�اب اكث�ر م�ن النم�و  .4
نج�ف)، -ع الخطي (شارع كوفةالخطي، وذلك بتنظيم االستعماالت حول المسجد، واعادة النظر بتوقيعها على الشار

بذلك نكون قد زدنا من اهمية المسجد وربط اجزاء المدينة واستمرار نموه�ا باالتج�اه الص�حيح، كم�ا ه�و الح�ال ف�ي 
 جميع المدن العربية االسالمية.

مرق�د االم�ام عل�ي) ع�ن طري�ق توقي�ع  -االهتمام بإحي�اء الش�ارع ال�رابط ب�ين المرك�زين ال�دينين (مس�جد الكوف�ة .5
 اليات التجارية.الفع

مس��جد الس��هلة) ع��ن طري��ق توقي��ع  -االهتم��ام بإحي��اء الش��ارع ال��رابط ب��ين المرك��زين ال��دينين (مس��جد الكوف��ة .6
 الفعاليات التجارية والخدمية والسكنية.

تشكيل جهات مسؤولة، وتعيين مكاتب استشارية مختصة بمتابع�ة عملي�ات التغيي�ر والنم�و الحاص�ل والمش�اريع  .7
 الكوفة، ومحاولة وضع القوانين التي تحافظ على هيكل المدينة االسالمية وتتماشى مع مبادئها المقامة في مدينة

 تشجيع المشاريع االستثمارية التي تخدم المنطقة، وترفع من مستوها االقتصادي. .8
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ق تشجيع الحركة السياحية في المدينة، لما له�ذه الق�وى م�ن ت�أثيرات تنموي�ة ف�ي اع�ادة احي�اء المدين�ة ع�ن طري� .9
الم��ردودات المالي��ة له��ذا العام��ل، وذل��ك ع��ن طري��ق اقام��ة المش��اريع الخدمي��ة وص��يانتها، واالهتم��ام بش��بكة الط��رق 

 وتسهيالت الوصول.
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 لسنة االرض استعماالت جميع) 3رقم ( خريطة

2015 
 لسنة االرض استعماالت جميع) 2رقم ( خريطة

2008 

 لسنة االرض استعماالت جميع) 1رقم ( خريطة

1974 

   
 لسنة الجاذبية العالية للحركة) 2-5رقم ( خريطة

2008 
 لسنة الجاذبية العالية للحركة) 1-5رقم ( خريطة

1974 
المشاريع االستثمارية في مدينة ) 4رقم ( خريطة

 الكوفة

   
 عكس الجانب االقتصادي) 2-6رقم ( خريطة

2008 
 عكس الجانب االقتصادي) 1-6رقم ( خريطة

1974 
 لسنة الجاذبية العالية للحركة) 2-5رقم ( خريطة

2008 
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لسنة  التقارب الوظيفي) 3-7رقم ( خريطة

2015 
 عكس الجانب االقتصادي) 3-6رقم ( خريطة 2008 لسنة التقارب الوظيفي) 2-7رقم ( خريطة

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


