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ABSTRACT 

   The research concerned with monument buildings, which regarded as prominent urban landmarks 

in the city، since they are one of the main axes for city establishment throughout their history and 

for being the main motive in their transformations. These buildings were، and all still، renewed 

urban elements that keep up with the urban development، connected with them spiritually and 

physically.  

    The research depends on a basic hypothesis "the contemporary monument buildings affect their 

urban context through the visual properties، semantic meanings and urban activities". To test its 

validation، two buildings in Al-Najaf city، were chosen according to specific criteria .The research 

found that contemporary monument buildings have an effect on their urban context، whether those 

buildings were of historical symbolism related to the local or contemporary heritage of the city. 

This enhances the ability to blend the heritage with the contemporary buildings to strengthen the 

identity of the city and its culture، especially when its image goes beyond the local level 
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 النجف االشرف حالة دراسية مدينة-في السياق الحضري المعاصرة أثر أبنية النصب 
 خالصة:لا

محورا رئيسيا في  شكلت  حيث ،المعالم الحضرية في المدينة أبرزد يتقصى البحث موضوع أبنية النصب التي تع     

فكانت هذه األبنية وما تزال عناصر حضرية متجددة ومواكبة  ،نشوء المدن عبر التاريخ والمحرك األساس في تحوالتها

 .السيما انها ارتبطت معه روحياً ومادياً بالمقارنة بباقي مكونات المدينة ،للتطور الحضاري

ة "تؤثر أبنية النصب المعاصرة في سياقها الحضري من خالل الخصائص البصرية ضية رئيسستند البحث الى فرا   

"، ولغرض التحقق من صحتها تم انتخاب اثنين من االبنية في مدينة النجف هوالمعاني الداللية والفعاليات الحضري

النظري  اإلطارحليل للمفردات المستخلصة من ليتم اختبارها باستخدام اسلوب الت ،االشرف وضمن معايير محددة

واسلوب استمارة االستبيان التي وزعت على عينة قصدية )مختصة(. وقد كشف البحث ان ابنية النصب المعاصرة في 

سواء كانت  ،والفعاليات الحضرية لسياقها الحضري ،والمعاني الداللية ،مدينة النجف لها االثر في الخصائص البصرية

او انها تتسم بالحداثة. ذلك ما يعزز القدرة على المزج  ،ية ذات رمزية تاريخية مرتبطة بموروث المدينة المحليهذه االبن

 .نطاق المحلية خاصة عند تجاوزها ،بين الموروث والمعاصرة لتقوية الشعور بهوية المدينة وثقافتها

 دينة النجف االشرف.السياق الحضري، م ،ابنية النصب المعاصرة ،: النصبالكلمات المرشدة
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