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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 

Keywords: monuments، contemporary monument buildings، urban context، Al-Najaf Al-Ashraf. 
  

 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

 

 المقدمة
مثلت الحيوية والنشاط التي صاحبت أبنية النصب ومدى االهتمام بها على مر العصور واالزمنة، مقياس لمدى تطور     

ونضوج مدنها ومجتمعاتها، وواجهة تعريفية لثقافتهم ومستواهم الحضاري، ازداد ذلك مع التطور الحاصل في الحياة 
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ة واالقتصادية، خاصة مع ظهور افاق جديده تجسدت في رغبة المدن المتصاعد في تجاوز حدود االجتماعية والسياسي

مواضعها وتأكيد هيمنتها وامكانياتها في جميع المستويات. وهذا ما يؤكده سباق المدن الحالي ألنشاء أبنية النصب 

ه مشرق وان اخفى وراءه مجموعة من المعاصرة وتسخير كافة االمكانيات االقتصادية والدعائية لها إلظهارها بوج

وبعد مناقشة الطروحات السابقة التي تناولت الموضوع بالدراسة والتحليل حددت مشكلة المشاكل. من هذا المنطلق 

، ولمعالجة مشكلة البحث "عدم شمولية الدراسات السابقة ألثر أبنية النصب المعاصرة في سياقها الحضري" بـ البحث

  االتية:تم اعتماد الخطوات 

في مفردات سياقها الحضري بصورة  أثرهاأبنية النصب المعاصرة، يتضمن تحديد  لمفهومنظري شامل  إطاربناء  -

 تطبيق ذلك محلياً. ةعامة، ومدى امكاني

اختبار مفردات اإلطار النظري المستخلص في عينة قصدية من المباني التي صنفت مباٍن نصبية في مدينة النجف  -

  ص النتائ  واالستنتاجات.ستخالاو ،االشرف

 

 النصبتعريف 

بانها هياكل معمارية تكوينية او عناصر تشكيلية تقوم بتجسيد رموزا فكرية او روحية  Labatute)يعرفها الباتوت )    

او محاوله جلبها الى  ،او واقعية او ميتافيزيقية ترتبط بكينونة وجود االنسان ومصيره لغرض استحواذها والسيطرة عليها

 ،من مسيرة او اثر االنسان الفيزيائية اتكاملي افهي تمثل جزء ،عالم الحقيقة االدراكية كبنايات مدركه حسيا وبصريا

وال تجسد فقط ما حدث ولكن تجسد تصورات االنسان وتخيالته المتوافقة  ،والفكرية والعاطفية الفعالة والروحية

عن قوى المجتمعات من  ااو روحاني امادي ا( تعبير(Mumfordد لويس ممفور . بينما يراها[1] والمنسجمة مع رغباته

 خالل االسلوب النصبي والذي ترصد فيه كافة االمكانيات المادية والفنية المرتبطة بالمستوى االجتماعي والفكري للمدينة

حضارة معينة تعكس المجسدة بتكوينات فيزيائية ( فيعرف النصب بانها التعبير المرئي لألفكار (Schulz. اما شولز[2]

لترتبط بذلك باألبعاد الجمالية للعمارة وتمثل  والمجتمع،تعمل على زيادة تفاعل االنسان مع المحيط  معين،او مجتمع 

( بانها هياكل انشات بشكل صريح من أجل (Stierlin. كما عرفها ستيرلين [3] الطرز واالعراف والمثل العليا فيها

 يذكر بفترات تاريخية معينة، كما يمكن أيضا أن تكون عينة من عمارة تاريخية سابقةحدث هام ل إحياء ذكرى شخصا أو

( الراي القائل ان النصب تسعى منذ وقت طويل لتوفير مساحة تبقى في ذاكرة المتلقي لما Young. بينما ينتقد يونغ )[4]

ة. ويرى انه في الواقع ال توجد نصب محافظة بذلك على اهداف ومبادئ السلط وبطوالت،تقوم به الدولة من انتصارات 

فمعاني النصب واهميتها مبنية فقط في اماكن واوقات محددة وهي ترتبط بالتاريخ السياسي  وأبدي،معناها يبقى خالد 

 . [5] والجمالي مع وقتها الراهن

معالم في المدينة والديكور( انواع النصب وال الزخرفةفي كتابه )التصميم الحضري:  (Moughtin) يستعرض موتن    

للمعالم ذات الطابع النصبي الى نوعين مثلت االولى المعالم الطبيعية مثل (Lang)  كمن خالل االشارة الى تصنيف الن

. اما الثانية فهي المعالم غير الطبيعية )المبنية( للمدينة جزء من البيئة الطبيعيةتكون الصخور واالحجار وغيرها والتي 

غير  وتمثل الثانية ،المباني او اجزاء المباني وتكون اما منفصلة او متصلة : االولى هيلى قسميناوالتي بدورها تنقسم 

ورأت  .[6] المباني او اثاث المدينة وتكون اما مفرده كقطعة كبيرة من النحت او متكررة مثل صف من االعمدة المميزة

بينما صنف )كربول( ، [7] واالبراج ،ألحجاروا ،واالضرحة ،القبر التذكاري )نعم زيد( النصب من خالل دراسة

 وبين انواسلوب نقل هذا المضمون.  ،والمضمون الفكري ،والموقع ،ومصدر التشييد النصب من حيث اسلوب

مكانيا وزمانيا اال ان اغلب الدراسات اجمعت على نقاط مشتركة ارتبطت بمفردات معمارية  تتباين خصائص النصب

 ،واخرى سياقية شملت المقياس النصبي والتغير في خط السماء ،والديمومة ،والتوازن ،ةوالتعبيري الرمزية،شملت: 

تزيد قوتها او تقل طبقا لمفاهيم المجتمع وتوجهاته  والتي ،الحدثووالمحورية والمركزية واالنسجام والفعالية المميزة 

 ،ومعمارية ،واقتصادية ،واجتماعية ،يةودين ،وتنشا النصب ألهداف ودوافع مختلفة فقد تكون سياسية الفكرية. كما

 .[8] وحضرية

معالم حضرية مميزة في المدينة تشيد على شكل أبنية او غير "مما سبق يمكن تعريف النصب بصورة عامة بانها:     

شكل لت ،تتباين مكانيا وزمانيا طبقا لمفاهيم المجتمع وتوجهاته الفكرية ،لها خصائص معمارية وسياقية محددة األبنية،

اال ان ما يالحظ هو تعقيد  ."رموزا فيها من خالل تجسيدها لمضمون فكري دعائي او احتجاجي له اهدافه ودوافعه

صورة األبنية منها في الفترة المعاصرة حيث شهدت تغيرات جذرية ومفاجئة على صعيد الشكل والفعاليات والمعاني 

باإلضافة الى غياب  اثارها،فترة التي يتحسس المجتمع الحالي الدالة واالرتباطات الموضعية ..الخ. وألهمية هذه ال

الدراسات المتخصصة التي تناولت األبنية المعاصرة ذات الطابع النصبي وتأثيراتها في المدينة مقارنة بباقي العصور 
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تالية من خالل والذي سيتم مناقشته في الفقرات الالسابقة دعت البحث الى اعتماد هذا المفهوم كمحور البحث الخا ص. 

 اهم ما تناولته الدراسات السابقة حوله.استعراض 

 

 أبنية النصب المعاصرة

فال يكاد تخلو حقبة زمنية من  ،االشكال الحضرية التي ظهرت منذ المدن التاريخية االولى أقدمتعد أبنية النصب     

ه االبنية خاللها الى تطور واضح في تعرضت هذ حيث العصور،ما يرمز الى مدنها على مر  أبرزوجودها باعتبارها 

 ،ودينية ،وقد ارتبطت هذه التطورات والتغيرات بعدة عوامل سياسية ،خصائصها انعكس بالتالي على سياقها ودورها فيه

لقد اشارت الدراسات الى ان الفترة المعاصرة  .صبحدد بالتالي الصورة النهائية ألبنية الن مماواقتصادية  ،واجتماعية

العمالقة  المنشآتظهرت في النصف الثاني من القرن الماضي حيث سميت بداياتها بالحداثة المتأخرة وفيها  تبدأ للعمارة

 التي حملت معها التأثيرات النصبية ايضا بسبب المقياس الكبير والتعقيد االنشائي للهيكل الذي اعتمد التكنولوجيا المتقدمة

وتتبنى  Single Coded)"عمارة تحمل نظام أو داللة رمزية مفردة ) ( بانهاJencks1988وقد عرفها جينكس ) .[9]

افكار واشكال الحركة الحديثة بأسلوب مبالغ فيه ومتطرف في مجال الهيكل االنشائي والتصورات التكنولوجية للمبنى 

 .[10]كمحاولة لتحقيق الجذب والمتعة الجمالية" 

داية السبعينات لتعكس حركة تندرج تحتها جميع األبنية التي ال تشبه اما فتره ما بعد الحداثة فظهرت كمصطلح مع ب    

األشكال الهندسية لألسلوب العالمي، كذلك األبنية التي تحوي عناصر مخالفة وغير معقولة فيما يتصل بالقيم السائدة التي 

اإليحائية التاريخية بالرمزية و بتلك األبنية المشبعةيتصل  فيماأتصفت بها عمارة الحداثة، فضالً عن استعمال المفهوم 

ان تغيرات واضحة في العمارة شهدتها هذه الفترة خاصة بعد نشاط دور  Jencks 2003)نكس )ي. يرى ج[11] الفنية

فرعا من الحاسوب فيها والتي وضعت العديد من األبنية المهمة تحت يد نخبة من المعماريين الذين جعلوا من العمارة 

مرين االستعارات الجديدة في أبنيتهم التي ال ترتبط بأيديولوجيات معينة. هذا التحول في النظرة الى مستث النحت السريالي

ويمكن مالحظة ذلك في النموذج  ،العالم عملت الثقافة والطبيعة في تحديده كصراع عالمي في السنوات الثالثين االخيرة

 إطارلح الوطنية والمذهبية الى الثقافية العالمية. وضمن الجديد الذي عرف )باألبنية االيقونية( التي تجاوزت المصا

، تجسدها استعارات شكلية في هياكلها تنت  من حقل الطبيعية العضوي وجسم االنسان ،ايكولوجية وأكثرتكنولوجي عالي 

هذا  ادرك المعماريون ظهور ،( لفرانك جيري7991نكس انه منذ افتتاح متحف غوغنهايم في بلباو عام )جي أكدكما 

النوع الجديد من األبنية الذي مثل حسب قوله معيار للتفوق واُعتبر معلم المدينة الرئيسي او ما اصطلح على تسميته 

 والذي جعل من الدالة الغامضة )تأثير بلباو(فرض على الواقع الحضري ما يسمى بـ  بالنصب. هذا المبنى الذي

(Enigmatic Signifierاألسلوب السائد في تصميم )  األبنية المهمة خاصةً في المتاحف ونتيجة لهذا النجاح الذي حققه

 Barnettاما بارنت ) .Contemporary Monument[12])المبنى اعتبر اتفاقية لما عرف بالنصب المعاصرة )

 New)) ( فقد وافق مع ما طرحه جينكس من خالل تأكيده على ظهور مصطلح النصبية الجديدة2011

Monumentality وال( تي استخدمها بعض المنظرين لتعريف الهياكل الرمز الحديثةSignificant Form التي )

تحمل دالالت ورموز مستمدة من السيمائية وتشير إلى مجموعة متنوعة من القضايا. حيث تم استخدام عبارة المبنى 

قوية وخاصة من قبل  تاستراتيجياعلى هذه الهياكل الرمز والتي اعتمدت على  Iconic Building)) اآليقوني

  .[13] ميزةمة ــــذا أبنيــــكيل مثل هكــــالمصممين المعماريين عندما يحتاجون لتش

عرفت ابنية النصب السابقة فقد امتدادا طبيعيا للمدينة االسالمية التقليدية التي تعتبر  المدينة العربية المعاصرة اما في   

االضرحة  ،الطراز المعماري النصبي كما في ابنية المساجد الجامعة وهي أسلوب ،اساليب تطبيقية واضحةبثالث 

المدارس وبيوت الحكمة. اما الثانية فكانت باستخدام العناصر النصبية والمرتبطة باألبنية الرئيسية  ،القصور ،والمراقد

جتها. بينما ارتبط االسلوب المنائر والجدران الصلدة ومعال ،المآذن ،االواوين ،المحاريب ،المداخل ،كما في البوابات

للحركة االستعمارية التي فيما بعد كانت . [14] الثالث باألسس التخطيطية والتصميمة للنسي  الحضري للمدينة االسالمية

شنها العالم الغربي على العالم العربي االسالمي شبيهه باالستعمار الثقافي والذي تمثل بانتقال االساليب المعمارية من 

بنية تعود الى الطراز الكالسيكي والقصور. فنرى في المدن العربية ألى البالد العربية من ابنية العامة لم ادول العا

أدت هذه التأثيرات وغيرها الى تغير وانحياز  .واخرى الى الطراز الباروكي والتي كانت تنتشر في جميع انحاء أوربا

لمدينة العربية االسالمية والتأثر بثقافة االخر الغربي واستثمارها في عن المفاهيم والمعاني الداللية االساسية في تصميم ا

 : [15] هما رسم صورة جديده للمدينة العربية من خالل جانبين

  :المرجع االوربي والذي اعتمد اصالً على عناصر تنظيمية من المدن الرومانية. اعتمادالمرجع 

 دالة في تنظيم المدينة.عناصر مع ودار االمارة المعاني: تبدلت في المدينة العربية ولم يعد الجا 
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التعبير عن القوة والمفاهيم  وأصبح والفنادق،للقيام بدور داللي جديد مثل القصور  ةحيث ظهرت اشكال مبنية جديد

 االجتماعية الجديدة يعوض عن المفاهيم االسالمية الجامعة بين الدين والدنيا.

المعالم الحضرية التي  أبرز" بانها يمكن تحديد تعريف اجرائي لها نص لمعاصرةمما تقدم من وصف ألبنية النصب ا    

تتميز بمجموعه من الخصائص المعمارية والسياقية محددة تتفاوت  ،يتعايش معها االنسان بصورة مباشرة في المدينة

من غيرها في التأثير على  ثرأكمكانيا طبقا لمفاهيم المجتمع وتوجهاته الفكرية وامكانياته االقتصادية. لها القدرة 

 ."الخصائص البصرية والمعاني الداللية والفعاليات الحضرية لسياقها الحضري

 

 ابنية النصب المعاصرة في سياقها الحضري. أثر

يتطرق البحث الى مجموعه من الدارسات التي  ،الستكمال دراسة تأثير أبنية النصب المعاصرة في السياق الحضري    

 ذا الموضوع بصورة مباشرة او غير مباشرة وكما يأتي:اشارت الى ه

 

 Schulz 1980 [16])شولز ) طروحاتاوالً: 

الى دور المجتمع في خلق المكان من خالل االبنية بصورة عامة والنصبية منها بصورة  طروحاتهيشير شولز في 

يسكن عندما يتمكن  فإلنسان ،قدم فيهاالوجودية لتكون لها موطئ  خاصة. حيث يرى ان الناس بطبيعتها تخلق فضاءاتها

هذه االماكن روح  يسمي شولز اماكن تحدد شكل حياته اليومية. في ،من توحيد وتحديد نفسه داخل أبنية ذات مغزى

هذا المصطلح على االبنية التي لها معاني داللية وبنية، فالمعنى هو الجانب الحسي  أطلق لقد (Genius Loci) المكان

أي  اما بالنسبة للبنية فتشمل الجانب الموضوعي ،والمكونات االخرى للنظام الحضري هذه االبنيةللعالقات بين 

 اري نيرفيـــــثلة التي تطرق لها هو قصر الرياضة في روما للمعمــــــــومن االم .الخصائص الشكلية لهذه االبنية

(7991 (Nervi  ًابع نصبي. فهو يمثل جزء من باطن العمارة لتقديم مواضع روحية ذات ط مقبوالً  الذي يعده مثال

الرومانية سواء في المفهوم او البنية من الفضاء الداخلي والقبة الملموسة التي تعطي احساس قوي بالمعنى الكامن لألبنية 

 .وقبته العظيمة Pantheon)العظيمة مثل معبد البانثيون )

األبنية في عملية صنع المكان وتعريفه من خالل منحه المعاني اشار الى قدرة هذه  Schulz)مما تقدم نجد ان شولز )   

او تحقيق الداللية والروحية المستخلصة من الرموز المجتمعية والتي تزيد من ارتباطه بسياقه وبذلك تعمل على تعزيز 

 هوية المدينة وثقافتها.

 

 Charles Landry 2006) ) [17]جارلس الندري طروحاتثانياً: 

على قدرة الثقافة في خلق المعاني لمجتمعها مما تساعد على فهم المدينة بصورة ضمن كتابه  Landry)ي )يؤكد الندر   

التي وجدت بداية كمعالم دينية لها مكان الصدارة في المدن التي  ،هذه الثقافة في أبنية النصب وعادة ما تتجسد ،أفضل

حيث تغيرت معانيها الثقافية بمرور  ،ه االبنية ترمز الى الثروةهذ اصبحتتمثل الدين السائد فيها. اما في المدن الحديثة 

ظهور مجموعة من أبنية النصب الصاعدة في المدينة اعتمدت الثقافة  انكما يرى  .الوقت واصبحت لها تفسيرات جديدة

مسرح والملعب شملت هذه األبنية المعارض والمتاحف وقاعات االحتفاالت وال ،لتنمية المدن اقتصاديا والفنون كأساس

التي اغلبها في الواقع تجديد ألبنية صناعية قديمة  Creative Quarters)وهي ما اسماها باألدوات الخالقة ) ،الرياضي

مما يساعد في جذب الخبرات وتحسين الصورة المكانية للمدينة لجذب الزوار  ،في مناطق هامشية داخل المدينة

كما تهدف هذه االبنية الى جذب االهتمام الشخصي  ،للمدينة باسم التطور الثقافيوبالنتيجة خلق عالمة جديده  ،واالنتشار

يشير الكاتب ايضا الى اهمية  .فهي تظهر سجال عميقا من المشاعر والعواطف التي يمكن ان تحافظ على ثراء المدينة

مبنى والمهندس المعماري التسويق ودوره في عرض كل جديد في مجال العمارة كما يعمل على بناء عالمة مشهوره لل

ينظر لها على انها ايقونات مميزة والتي تسعى الى تعريف  أصبحمعا. هذه الشهرة تتراكم بسهولة في مدنها الى ان 

لتي طرحها الكتاب متحف االمثلة ا أبرزومن المدينة للكل كأيقونة وبذلك هي تعمل كمحفزات في التصميم الحضري. 

باعتباره نقطة تغير في مفهوم النصب المعاصرة. حيث كلف حكومة بلباو حوالي  له والتأثير االقتصاديغوغنهايم 

( 0911( مليون يورو و)511من ) أكثر( 5119خزينتها من هذا المتحف فقط لعام ) ( مليون دوالر. فيما حققت711)

ن لهذا تأثير على مرافق ( مليون نسمة مع زيادة وكا7.5فرصة عمل وكانت تقديرات اعداد الزائرين في العام االول )

 .ادى المتحف الى تطور صناعة السياحة محليا مما المدينةاخرى في 

النصب المعاصرة ضمن سياقها الحضري يكون من خالل المساهمة  تأثيران  Landry)الندري ) اتأكيدمما تقدم نجد    

التسويق للتروي  عن أبنية النصب والتي اهمية  مؤكداً في التنمية الحضرية والنمو في مجالت عدة وعلى عدة مستويات.
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وسائل االعالم لها. وهذا ما تسعى اليه المدن الحديثة لتكوين رموز لها من هذه االبنية لتزيد بذلك لجذب االهتمام و تسخر

 وتحقق اهدافها خلق المدينة المبدعة. معانيها الداللية

 

      Firley & Gimbal[18])  2111) فيرلي و جيمبل طروحاتثالثاً: 

أبنية النصب الحديثة باعتبارها The Urban Towers Handbook) الموسوم )كتابهما  في  يصور فيرلي وجيمبل   

 من األبنية المعاصرة والتي صنفت مجموعةعرض اهم تأثيراتها فيه من خالل يعنصر ايجابي ضمن سياقها الحضري و

 ضمن نصب المدينة وهي:

 

 برج مركز الرياض:

 ترتبط بطبيعته اثنين من المفاهيم الرمزية والنصبية وهو واحد من االمثلة المعاصرة التي اً استثنائي لبرج بناءً ا يعد    

فهو على  ،للمدينة الطبوغرافيةنب واأثيره الحضري بشكل اساسي على الجيعتمد ت .تعتبر نقطة جذب في سياقه الحضري

. باإلضافة الى الحالة الحضرية الواضحة جدا في البرج حيث نقيض مثير باالرتفاع عن غالب المنطقة المحيطة بها

المبنى بشكل  يؤثر .مما يسهل بروز المبنى ضمن افق المدينة يكون كتلة متعامدة على شبكة الشوارع للعاصمة الرياض

ذا ما ادى الى للحالة الحضرية السائدة. ه حيوياً  حيث يكون فيه التواصل امراً  ،فعال في مفاهيم الرمز والمعلم الجديد

 عالقة بين العالم الرمزي والمادي. وبالتالي تسخير امكانياته لبناء ،استثمار المبنى كرمز ثقافي وتجاري في المدينة

كما ساهم المبنى في  ،ويثبت ما يقال اليوم عن ناطحات السحاب هو منت  العصر والذي حل محل الدور التقليدي للمسجد

  .في نجاحها باعتباره قطعة حرفية معاصرة في المنطقة اً كبير اً نحو االنفتاح ويلعب دورللمملكة  صريحاً  تكوين رمزاً 

 

 برج خليفة في دبي:

حيث تم التخطيط له ليكون محور منطقة  ،المبنى نقطة بصرية مركزية مميزة في مدينة دبي يعتبر الكاتبان هذا    

 تطوير المدن عن طريق هياكل تجارية تحل محل أبنية التمثيل االكثر مبالغة في طريقة مما جعله ،حضرية جديدة

الى ميزة المغاالة في الجانب المعماري وادوات التسويق التي ترفع قيمة العقارات المحيطة  إضافةً  ،النصب التقليدية

ة بالبرج فقد تم التعامل معه بطريقه غير تقليدية من خالل المناظر المحيط ،صور المشاهدة نحوه على بالمبنى اعتماداً 

  .والمصممة بعناية ضمن جزيرة اصطناعية تزيد من نصبيته بشكل كبير

 

 ( في برشلونة:Agbarغبار )أبرج 

من خالل شكله وارتفاعه  ،وايقونة جديدة للعاصمة الكاتولونية وعالمة بارزة فيها المبنى رمزاً  طروحاتاعتبرت ال    

جديدة. وضع البرج على امتداد حدود الموقع بهدف تحسين  ضمن اوسع المناطق الحضرية التي جعل منها برشلونة

 .واعطاء اهمية للتقاطع المركزي الذي امامه من خالل تصميمه Diagonal)تعريف شارع الرئيسي دياغونال )

مما تقدم في الدراسة يمكن ان يالحظ تأثير أبنية النصب المعاصرة في الخصائص البصرية لسياق المدينة من خالل     

ناقض الواضح مع محيطها والذي يحقق بدوره المقياس النصبي للمدينة خاصة في المدن ذات االرتفاع المنخفض. كما الت

وبالتالي تحقق شخصية متفردة لسياقها ولبؤره  ،أثرت على خط االفق من حيث االرتفاع وشكل السطوح واالستمرارية

ال ينحصر  تي تميزت بقدرتها على خلق رموز جديده في المدينةاألبنية ال ان نجاح تأثير هذه مركزية ضمن المدينة ككل.

 .ضمن الدول المتقدمة بل يمكن ان يمتد الى المدن العربية ذات السياقات الحديثة سعيا منها نحو االنفتاح على العالم

 

 Sayena Davarpanah 2012[19]) رابعاً: دراسة سينا دافربانا )

المكان في تشكيل االبنية االيقونية( سمات أبنية النصب ودورها في تحديد وايجاد مفهوم  تناولت الدراسة المعنونة )أثر    

التي استطاعت من ايجاد حل جديد إلعادة تصميم المكان في  ،من خالل قياسها لمجموعه من أبنية النصب ،جديد للمكان

تمثيل هوية جديده للمدينة كما في )اوبرا سدني( المدينة كما في غوغنهايم بلباو او المساعدة في تحقيق امكانيات ايجابية ل

كما خلصت الدراسة الى تحقيق أبنية النصب  او التي جمعت ما بين المزايا السابقة مثل البرج السويسري في لندن.

ناس ال إدراك تعززفالصورة تعني بروز بيئتها مما  ،والثقافة ،والحداثة ،االيقونية لثالثة مؤثرات في المكان هي: الصورة

الى للمكان بصوره افضل بوجود هذه األبنية. كما انها قادرة على إضفاء لمسة من الحداثة على المجتمع على الرغم من 

انها قد تمثل بعض التاريخ او تمهد الطريق لتطورات في المستقبل. اما من ناحية الثقافة فان هذه أبنية النصب تمثل الثقافة 
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وان المبنى النصبي االيقوني يفرض نفسه  جل انشاء رابط وعالقه بين الشعب والرمز.االجتماعية لبيئته وتاريخه من ا

 .صورة جديدة للمكان الذي يقع فيهيعطي في تطوير بنية المدينة وخلق رؤية جديده للتنمية الحضرية وفق نه  معماري 

المساهمة في التنمية الحضرية قدرتها على  يتضح مما تقدم ان الدراسة ميزت أبنية النصب المعاصرة من خالل    

باإلضافة الى انها توجز ثقافة المجتمع  ،وخلق صورة جديدة للمكان اذ تزيد من وضوحيه سياقها نتيجة سهولة ادراكها

 وبذلك فهي لها القدرة على بناء الهوية الحضرية المفقودة. ،وتمثل رمزا لهم يتجاوز المحلية وبأسلوب اكثر عصري

  [21] ( Negar Houshangi 2113)ر هوشنجي خامساً: دراسة نيجا

دراسة حديثة بعنوان )النصب المعمارية: الهوية الوطنية( والتي ركزت على موضوع الهوية الوطنية ومدى امكانية       

اكتسابها من خالل العمارة بصورة عامة وأبنية النصب بصورة خاصة. حيث اشارت الى ان الهوية في العمارة هي 

وقد استندت الدراسة في تعريف  في المدينة واالماكن ذات المعاني والتي تبقى في الذاكرة بشكل خا ص.قضية مهمة 

سياق ال إدراكالشعور في  زيادةاالولى هي  ،( في ان هناك وظيفتين مهمتين للهويةLynch 1960ن  )يي لأالهوية الى ر

نه ال يمكن ان ينظر اليه بشكل صحيح وال يكون مرتبط الحضري. فالسياق الذي يفتقر الى االحساس واالدراك والتميز فا

تشير و .مع مستخدميه. اما الوظيفة االخرى هي الوظيفة العاطفية اي الشعور باأللفة واالنتماء للسياق من خالل الهوية

طروحات  ، من اهمهاالدراسة الى مجموعه من أراء المنظرين بخصو ص دور أبنية النصب في تحقيق الهوية للسياق

أبنية النصب وسائل اعالم عقالنية من خالل وظيفتها الرمزية التي تصل بين  برتالذي اع Lawrence 1990))لورنس 

والعواطف واإليديولوجيات.  ،العالقات االجتماعية والمجتمعات البشرية. أذ تهدف الى تجميع الماضي واظهار المعتقدات

كونرتون كذلك طروحات ز ادائه والمشاركة الجماعية. والمجتمع وتعمل على تعزي ةكد ثبات هويؤوهي بذلك ت

(Connerton 1989ان النصب هي مسرح للذاكرة وعروض غنيه تذكر بهوية المجتمع وتخلق شعور بانها سير )ة 

م توصلت الدراسة الى ان عامل الزمن ودور الحكومات في تعريف أبنية النصب للمجتمع هي من اه .لمجتمعها ةذاتي

   .اء الهوية الوطنيةالعوامل إلعط

مما تقدم يظهر تأكيد ان الدراسة تأثير أبنية النصب في تعزيز هوية المدينة او تحقيق هوية جديدة لها ضمن سياق     

لهويتهم  ةسياسة الحكومة في تقديم هذه األبنية الى المجتمع بوصفها حاملهذا يتحقق من خالل عاملي الزمن وو ،المدينة

يمكن استخال ص أثر ع للنصب من خالل السلطة والنفوذ. ومدن اليوم التي تسعى لتحقيق التأثير السريوهذا ما تركز عليه 

 كما في الجدول التالي:أبنية النصب المعاصرة في سياقها الحضري 

 

 (: أثر أبنية النصب المعاصرة في سياقها الحضري/ )الباحثان(1جدول )

 القيم الممكنة التأثيرات المفردة االساسية

التأثير في الخصائص 

 البصرية.

 خط السماء

 التنوع في شكل االفق.

 التنوع في ارتفاع االفق.

 تغير استمرارية االفق.

 ضمن المدينة. استراتيجيةتحقيق بؤر او عقد  المركزية

 تحقيق المقياس النصبي في المدينة. المقياس النصبي.

 االستدالل ضمن المدينة.المكان من خالل االرشاد و إدراك الوضوحية

التأثير في المعاني 

 الداللية.

تعزيز او تحقيق 

 الهوية في المدينة.

 استخدام الرموز الموروثة.

 وجود حدث معين.

 الفعالية المميزة

 سياسة الحكومة في تقديم المبنى النصبي.

 استخدام التكنولوجيا المتقدمة.

تعريف رموز 

 المدينة.

 قة بين الرمز الموروث والمجتمع.تقوية العال

 تحقيق رموز داللية جديده.

الفعاليات التأثير في 

 .الحضرية

 اجتماعي. أثر

 قدرة التصميم في عكس مفاهيم وأيديولوجيات معينة.

 نشر التكنولوجيا المتقدمة وتوظيفها للمجتمع.

 التعرف على ثقافات وتقاليد جديده للزائرين.

 المدينة واالفتخار بها.تحسين صورة 

 تحسين الوعي والذوق لدى المجتمع.

 اثر اقتصادي.
 يوفر فر ص عمل اضافية.

 يزيد اعداد الزائرين والسياح في المدينة.
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 الدراسة العملية:
 النظري اإلطاروصف مفردات : اوال

 عاليات الحضرية للسياق وكما يأتي:االثر في الخصائص البصرية والمعاني الداللية والفتشمل وصف متغيرات مفردة 

 التالية: المتغيرات تشملو: البصرية للسياق الحضري الخصائص-أ 

 خط السماء -

 .[21] هو الخط المتكون من استمرار حافات األبنية العلوية والذي يؤثر في استمرارية السياق وإعطاءه بنية متكاملة   

صب في المدينة عبر الزمن والتي يمكن اختبارها من خالل ثالث الخصائص التي ميزت الن أبرزويعد خط السماء من 

فقد يزيد او يقلل من  ،كبير في االستمرارية البصرية للسياق الحضري أثرتشمل االولى ارتفاع المبنى حيث يكون له  ،قيم

عة معالجة بروز المبنى النصبي بصريا ضمن موقعه الحضري. اما القيمة الثانية فهي شكل السطوح وهي تعني طبي

حدود نهايات السطوح النهائية والجانبية في أبنية النصب بالنسبة الى مجاورتها في الموقع. أذ إن نهايات األبنية وأُسلوبية 

والتماسك بين صالدة المبنى وانسيابية السماء يمكن أن تتخذ  ،معالجتِها معمارياً لها أثر في تكوين المشهد العام للشارع

بين التداخل الحميمي الذي  ابين التماسك الصارم الذي يعبَر عن العزلة الحادة بين المبنى وخلفيته، وم أشكاالً متنوعة ما

او في  ،من خالل القباب والمآذنبه وقد تميزت العمارة االسالمية  .[22] يظهر الكتلة وخلفيتها كوجود رؤيوي واحد

في العمارة المعاصرة حيث المعالجات الحادة ألشكال  او كما ،عمارة الكنائس االوربية من خالل القباب واالبراج

السطوح المعبرة عن خيال المصمم. اما القيمة الثالثة في استمرارية خط السماء عند توقيع النصب في مناطق االلتقاءات 

بحيث تكسر استمرارية خط السماء الثابت حسيا  ،حيث ستكون مدركة بصريا ويتجسد فيها نوع من العرض البصري

 بصريا مع خلق التنوع واالختالف في الواجهة البنائية من خالل الكسر المفاجئ لهذه االستمرارية وبروز بنية المعلمو

 .[24]فعال  سياقي بشكل المحيط مع وتكاملها للبيئة امتدادا لتشكلوبذلك يساهم خط السماء  .[23]

 المركزية  -

كونها تمثل نقاط جذب توكد على اهمية المنشأ  ،رجعية في المدينةالنصبية ضمن عقد او نقاط م اسلوب تمثيل المنشآت    

وهذا ما يؤكد دور النصب او   الذي تحويه. لذلك تبرز كعنصر مهيمن في تخطيط نسي  المدينة الحضري النصبي

 كليوليس المركز الجغرافي او الش ،الشواخص في تشكيل البنية الحضرية عند توقيعها في مركزا للخصائص التركيبية

الستعماالت وظيفية أو لصفة مادية معينة تحقق مركزا ينطلق  استراتيجية. ويمكن ان تتجسد المركزية كبؤر [25]

 أكثرفتصبح  ،المتلقي منها وإليها. او قد تظهر بشكل نقاط تقاطع حين تسهم في قرارات تغيير اتجاه الحركة ضمن المدينة

 .[26] مؤثرة او كبؤر تركز لفعاليات معينة في المدينةرسوخا في الصور الذهنية حيث تعمل كتقاطعات 

 المقياس النصبي  -
يعد عنصرا اساسيا وبارزا في تشكيل النصب المعمارية بصورة عامة. حيث تتداخل في تجسيده مستويات تأثيرية    

نصب ورمزيته. ويمكن لبروز تعبيرية ال ،تتركز في مدى تحقيقه الواقع النفسي واالحساسي الفعال على المتلقي ،متعددة

اختبار هذه الخاصية من خالل تحديد قيمه التي تشمل المقياس االنساني وهو ما يعتمد على ابعاد االنسان الستحصال 

نسب ومقاييس الكتلة النصبية. وقد حدد المنظرون ان الوقوف على بعد يعادل ضعف ارتفاع الكتلة او بزاوية نظر تعادل 

. اما النوع الثاني فهو المقياس العام )السياقي( الذي [27] العمل النصبي او الكتلة البنائية كامل إدراك( درجة يمكن 51)

لتحقيق  ،يعتمد على التناقض والتضاد بين الحجم االجمالي للكتلة وحجوم كتل تشكيلية اخرى ضمن السياق نفسه

قيق المبنى النصبي منها شكل المبنى ومستوى . وتتداخل اعتبارات متعددة في تح[28] الضخامة الحجمية للكتلة االنشائية

فعظمة النصب ال ، االدراك البصري للمتفرجين والذوق الفني العام لهم وموضعه بالنسبة للسياق باإلضافة الى فعاليته

 وخصائصها الجمالية.الرمزية تتعلق بقياس ابعاده المجردة وال تتحدد بالوحدات القياسية ولكن تقترن بالتأثيرات 

 وحيه الوض -

نسبة الى  هي امكانية قراءة المنظومات الحضرية للسياق على المستوى الكتلي والفضائي لتكوين صور ذهنية للسياق   

رشاد واالستدالل ويمكن تحقيق هذا المتغير في السياق من خالل مدى تحقيق أبنية النصب اال .[29] باقي اجزاء المدينة

 :[31]، والتي يمكن ان تتحقق من خالل [30] الحضرية منظوماتها أبرزباعتبارها  ضمن المدينة

 في قراءة أو تفهم تكوين المكان ومبانيه المختلفة الوضوح. 

 تنوع التجارب والمشاهد البصرية من خالل تنوع االستعماالت واالشكال والمعاني. 

 تحقيق االغناء البصري من خالل زيادة المشاهد البصرية التي يتحسسها المتلقي. 
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  تشمل المتغيرات التالية:و :الداللية للسياق الحضري انيالمع

 تعزيز او تحقيق هوية المدينة -

مثل  ،تجسد دور أبنية النصب في خلق هوية عامة للمدينة من خالل دورها في تحقيق التواصل والتذكير باألحداث    

تدريجياً من مجرد عنصر عادي الى  هذه األبنية يكون اسمها وتاريخها احداث ال تنسى من قبل الجمهور فهي تتحول

مما تعزز من ذاكرتها الجمعية لدى المتلقي وشعوره باأللفة واالنتماء  ،[32] قيمة اجتماعية كبيرة عبر الزمن

استخدام الرموز الموروثة او وجود حدث معين او سياسة ويمكن تحقيق هذا المتغير في السياق من خالل اتجاهها.

 .[33] النصبي او استخدام التكنولوجيا المتقدمة الحكومة في تقديم المبنى

 تعريف رموز المدينة -

تمثل اشارة لفكرة متبناة من سياق معين لتختصر هيكل اجتماعي له  ،الرموز هي رؤية خارج حدود العالم المرئي   

م والتفاصيل الداخلية يمكن ان تتجسد في المبنى النصبي على مستوى الواجهة والمخطط العا ،مقوماته الثقافة والحضارية

تعد أبنية النصب من اوضح العناصر و .[34] من خالل اشارات محسوسة الستعارات نهائية غير قابلة للتجزئة

أفكار المجتمع في المدينة من خالل الرموز التي تحملها سواء كانت مورثة ام جديدة. عن  ان تعبرالحضرية التي يمكن 

ويمكن تحقيق هذا المتغير في السياق من خالل في المجتمع  اظهارهاعاني المطلوب لملاذا تعتبر وسيلة دعائية سريعة 

 .[35] تقوية العالقة بين الرمز الموروث والمجتمع او تحقيق رموز داللية جديدة

 (7الحظ جدول ) التالية: المتغيرات وتشمل: الحضرية للسياق الحضري الفعاليات

 االثر االجتماعي -

 يمكن تحقيق هذا المتغير في السياق من خالل:

 للتقنيات الحديثة  مدى تقديم المبنى والتي يمكن قياسها من خالل ،نشر التكنولوجيا المتقدمة وتوظيفها للمجتمع

 التي يمكن االستعانة بها في فعاليات اخرى في السياق.

 تحديد طبيعة الزائرين للمنطقة خالل منوالتي يمكن قياسها  ،التعرف على ثقافات وتقاليد جديده للزائرين 

 ونوعيتهم.

 .تعزيز صورة المدينة واالفتخار بها 

 تحسين الوعي والذوق لدى المجتمع. 

 االقتصادي االثر -

 يمكن تحقيق هذا المتغير في السياق من خالل: 

 صة او خالل ما يوفره المبنى النصبي من فعاليات خا والتي يمكن قياسها من ،توفير فر ص عمل اضافية

 فعاليات جديدة في سياقه الحضري.

 تحديد نوعية الزائرين الجدد الى المبنى  حيث يمكن قياسها خالل ،يزيد اعداد الزائرين والسياح في المدينة

 النصبي وسياقه.

 اختيار منطقة الدراسة الميدانية :ثانياً 

 :للدراسة العملية لألسباب االتية تم انتخاب مدينة النجف االشرف   

 هميتها الدينية والتاريخية بين المدن العراقية والتي اكسبت المدينة هويتها الدينية والرمزية وجعلتها من انشط أل

 المدن في الجانب السياحي على مدار السنة من داخل العراق وخارجه.

 والطرز ومالحظة العديد من االنماط الشكلية  ،ما تشهده من امكانيات كبيرة حاليا من تطور عمراني وحضري

 المعمارية المعاصرة التي اخذت تنتشر في ارجاء المدينة وسياقها الحضري.

 

تحديد المشاريع المنتخبة للدراسة العملية اً:ثالث
1

 

لنصب العامة لمع خصائص  طابق التام او الجزئيالت تم انتخاب العينات المحلية وفق مجموعة من المعايير شملت   

 ،ان تكون ضمن الحدود االدارية لمدينة النجفو ،تنوعها الوظيفيباإلضافة الى  ،(5المعمارية والسياقية )راجع  ص
                                                           

صقفة النصقب  ر فيها مدى تحقققاختب (،نة العلم الدينيةقصر الثقافة، مبنى الحكومة المحلية، مدرسة مدي، مجمع شهيد المحرابمشاريع ) أربعلقد تم انتخاب  1

منهقا بسقبب ضقيق المسقاحة المحقددة للبحقث اثنقين  من خالل عملية استبيان وتقييم من قبل الباحثان على ضوء مفردات تعريف ابنية النصب، ولقد تقم انتخقاب

 والتي اشرت االكثر تأثيرا في سياقها الحضري.
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 هما مجمع شهيد المحراب وفي ضوء ذلك تم انتخاب مشروعين. التأكيد على كون المشاريع حديثة االنشاء ومعاصرةو

(A) قصر الثقافةمبنى و (B).  

 اختبار الفرضية اً: رابع

النظري، )ملحق(  اإلطارمفردات حسب مجموعة من االسئلة المطلوب اختبارها  يان تضماعتمد البحث استمارة استب    

. الختبار آرائهم ( مهندس معماري ومخطط حضري من سكنة مدينة النجف حصراً 04بواسطة عينة قصدية شملت )

ية لسياقها الحضري. والفعاليات الحضر ،والمعاني الداللية ،حول مدى تأثير األبنية المنتخبة في الخصائص البصرية

ختبار. وقد روعي في اجابات هذه المجموعة ان في االويكون ذلك من خالل طريقة استجابتهم للتأثيرات المطروحة 

. وتسبق عملية اختبار قوي( جيد، ،متوسط ،بين االجابة المحددة او على شكل اوزان ترجيحية )ضعيف متنوعةتكون 

ة المنتخبة من خالل اعتماد اسلوب المقارنة بينها وبين مشاريع عالمية تماثلها الفرضية خطوة اثبات صفة النصب لألبني

 (.5الخصائص العامة للنصب )راجع  ص فيوظيفيا وعرفت بطابعها النصبي في االدبيات السابقة ووفق ما جاء 

وصف المشاريع المنتخبةاً: خامس
2

 

 والتي تشمل:

 (Aاالول: مجمع شهيد المحراب الثقافي ) المبنى

( عند تقاطع المدخل الرئيسي للمدينة القديمة 7يقع المشروع ضمن فضاء مركزي مهم ذي كثافة بنائية عالية )شكل   

يعد المشروع االضخم في العراق بمساحة . الكوفة(-المدينة القديمةو)( الديوانية-النجف-كربالءوامتداد الطريق االقليمي )

م01111)
5
الثقافية المشتركةمن حيث نوعية فعاليته الدينية و (

3
جسد المشروع فكرة المدينة االسالمية المصغرة ضمن  .

مساحته التي تحتوي اهم الفعاليات الرئيسية لها كالمسجد والمرقد اللذان ازيحا سوية باتجاه القبلة مكونان المحور الديني 

 الذي يقابله المحور الثقافي لبقية فعاليات المشروع. 

تنتهي بالفضاءات المفتوحة الداخلية عبر بوابات رئيسية وثانوية كصورة مشابهة ألزقة  حركةتم ربط الفعاليات بممرات 

اقترن ذلك بضخامة المقياس وهيمنته في تصميم المسجد الرئيسي وقبته الزرقاء الضخمة ليظهر بذلك  المدينة القديمة.

لقبة على قاعدة ضخمة مجسمة بشكل (. تستند ا3( و)شكل5حالة من الشعور بالتواضع والرهبة في ان واحد )شكل

م( تعدان االطول في المدينة والمنطقة وبتصميم فريد عن باقي اشكال 11هندسي مميز تقع على جانبيها مأذنتين بارتفاع )

المآذن في المدينة. بينما يجسد المرقد صورة االضرحة االسالمية التي تهتم بالتفاصيل والنقوش والزخارف االسالمية. 

اليات الثقافية االخرى فتميزت باستخدام األقواس االسالمية الضخمة على طول واجهاته الخارجية وبشكل اروقة اما الفع

لتنتهي عند مدخل المبنى المميز بمأذنته التي تعلوه  ،مكونة شعور باالستمرارية والهيمنة نتيجة تكرارها ،في جزء منها

 ة. كأسلوب جديد في التعامل مع المداخل في المدين

  (B)قصر الثقافةالثاني:  المبنى

م799111) المشاريع الثقافية في العراق التي تضم مساحة كبيرة وأكبريعد اهم     
5

ألشغال فعالياته العديدة المختصة ( 

بالثقافة واالدب باإلضافة الى تكنولوجيا متقدمة تواكب مكانة هذا المبنى كمقر الحتفالية مدينة النجف كعاصمة للثقافة 

( ترتبط واجهته الرئيسية على الطريق 0(. يقع المشروع ضمن سياق حضري مفتوح )شكل5175سالمية عام )اال

من  عصرية أكثريجسد المشروع مركز حضري  تجاه محافظة كربالء.ااالقليمي لمطار النجف الدولي والممتد شماال ب

عالية ثقافية للتعبير عن مكانة المدينة الثقافية ( لكن بف9فجاء يدم  بين طراز القصور الرئاسية )شكل ،المشروع السابق

واالدبية. مستثمرة بذلك ما عرف عنها من قصور تاريخية مثل قصر االمارة وقصر الخورنق. اعتمد المصمم الطرز 

المعمارية االسالمية من خالل العناصر المعمارية الضخمة كاألعمدة المربعة والزخارف االسالمية
4.

يتسم المشروع . 

تعد االكبر في العراق بقطر  ،في كتلة مركزية تعلوها قبة ضخمة زجاجية مسطحة غير مألوف في المدينة ناظر التامبالت

 ، تسهم في تأكيد ضخامة الشكل الخارجي وزيادة تناظره وبالتالي نصبيته. ضم المشروعم(39م( وارتفاع )30)

المتطورهالى الفعاليات الخدمية  باإلضافةمجموعه من القاعات الكبرى 
5
جاء تصميم المشروع متوافقا مع متطلبات و .

القصر بعد انجازه في اقامة العديد من المشاريع ضمن  أسهمالجهة المستفيدة في المحافظة على البيئة واالستدامة. لقد 

ارتبطت به بصوره مباشرة او غير مباشره من اهمها مشروع اقامة فندق مخصص لسكن الوفود  ،سياقه الحضري

أب دولي حديث الى جانب مجموعة من مشاريع مستقبلية اهمها ربط المنطقة بخط المدينة الرئيسي لسكة قطار ومر
                                                           

لمعلومققات المستخلصققة مققن عمليققات المسققح الميققداني والمقققابالت الشخصققية مققع الجهققات المصققممة والتنفيذيققة والمسققتفيدة اعتمققد البحققث فققي الوصققف علققى ا 2

 .المبنىادارة  فيوباإلضافة الى التقارير والصور والمخططات المتوفرة 
3 http://www.alhikmeh.org/news/archives/7176 
4 http://www.rotamgrup.com/site/index.php/najaf-cultural-center 
5 http://almustashar-iq.net/index.php/permalink/5315.html 

http://www.alhikmeh.org/news/archives/7176
http://www.alhikmeh.org/news/archives/7176
http://www.rotamgrup.com/site/index.php/najaf-cultural-center
http://www.rotamgrup.com/site/index.php/najaf-cultural-center
http://almustashar-iq.net/index.php/permalink/5315.html
http://almustashar-iq.net/index.php/permalink/5315.html
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كما تم تنظيم مسالك الحركة الخارجية المحيطة به وربطها مع الطريق االقليمي للمدينة من  ،المارة عبر المحافظات

 (.0خالل محاور حركية عمودية عليه )شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اثبات صفة النصب لألبنية المنتخبةسادساً: 

مع اثنين من المباني التي  تهامقارنولغرض اثبات صفة النصب في المباني المنتخبة للدراسة العملية تتناول هذه الفقرة    

سة السلطان حسن في مسجد ومدرلتشمل المقارنة تحمل صفة النصب والمقاربة لها في الخصائص التصميمية والوظيفية 

 قصر الثقافة في النجف وكما يأتي: مع قصر الثقافة في الشارقةوبين  القاهرة مع مجمع شهيد المحراب

 

 (Aمقارنة جامع ومدرسة السلطان حسن مع مجمع شهيد المحراب )

، اذ يمثل مرحلة نضوج هرم اآلثار االسالمية وأعظم الجوامع التي تفتخر بها العمارة االسالمية في مصرجامع يمثل ال   

العمارة المملوكيّة. يجمع المبنى بين قوة البناء وعظمته ودقة الزخارف البديعة. ويعد أكثر آثار القاهرة تناسقا وانسجاما، 

 ب/ المصدر: ادارة المشروع(: منظور عام لمجمع شهيد المحرا3شكل )

 

 

   

 (: موقع مجمع شهيد المحراب7شكل )

http://www.google.com/earth/explore/products/plugin.html 
 

 

 

 

 نالمصدر: الباحثا /منظور عام لقصر الثقافة(: 9شكل )

(: الواجهة الغربية لمجمع شهيد المحراب / المصدر: 2شكل )

 نالباحثا

 نى قصر الثقافةموقع مب(: 0شكل )

http://www.google.com/earth/explore/products/plug

in.html 
 

(: مدخل قصر الثقافة عن طريق مسار محوري/ الباحثان0شكل )  
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ويكاد ال يخلوا برنام  سياحي من زيارته حيث يتوافد عليه السائحون وكبار الزوار. وقد وصفه المؤرخين العرب 

( المدير األسبق للمتحف (Gaston Wietلمصر. حيث وصفه جاستون وييت  ن المبنى فخراً والمستشرقين معتبري

اإلسالمي بالقاهرة "أنه أبدع آثار القاهرة، وأكثرها تجانساً وتماسكاً وكمال وحدة وأجدرها بأن يقف بجانب تلك اآلثار 

، في إشارة إلى انتشار المساجد مئذنةاأللف  المدهشة التي تركها الفراعنة"، لقد أطلق على القاهرة عبر التاريخ مدينة

التي تنافس الملوك واألمراء الذين مروا على إنشائها، وتصعد من بين اهمها مآذن مسجد السلطان حسن كأطول المآذن 

م( نحو السماء. ويحتوي المبنى على حرم المسجد وضريح الدفن ومدرسة ملحقه به مثلت أكبر 47في مصر لتقطع )

ان أول ما يالحظه زائر المسجد، هو ارتفاعه  ب االسالمية ألكبر عدد من الطلبة.صص لتدريس المذاهمبنى ديني خ

حيث بني من كتل حجرية ضخمة، الى جانب البراعة في صناعة الرخام ممثلة في أجزاء من الضريح وإيوان  ،الشاهق

لفن العمارة في  األوسط ليكون بذلك رمزاً  القبلة المخصص للصالة ومحرابيهما والمنبر والمداخل المطلة على الفناء

م(، تعلو 57م( وقطرها )4م(. بينما يبلغ ارتفاع قبة المسجد )39) م(، وارتفاعه01م(، وعرضه )791عصر. يبلغ طوله )

فوق ضريح رمزي للسلطان حسن الذي لم يدفن فيه. ويرجع تاريخ إنشائها إلى القرن السابع عشر حيث حلت محل القبة 

 التي فقدت بسبب نزاع عسكري بين الجيش العثماني وامراء المماليك المتمردين المتحصنين فيه نظراً  القديمة،

تصميمه للنصب الحضري الذي يمكن رؤيته من مناطق مختلفة حوله العتماد  الرتفاعها.  لذلك اعتبر المسجد مثاال نادراً 

  مكن استخدامها عالميا.ياريين ليطوروا أشكاال مما اوحت هذه المظاهر للعديد من المعم على الخطوط العمودية

خصيصاً لتجديد مسارات المجتمع المصري ولتشديد  للشعب، والذي ظهرنتيجة لهذه االعتبارات اعتبر المبنى نصبا    

التعقيد  فهمفي التقوى الشعبية التي تمثلت  في أسهماجه مفاهيم دخيلة عليه. كما على تعلم التقاليد اإلسالمية، الذي كان يو

 .[36] لشعبية للمجتمع والطبقة الحاكمةالديني الذي ظهر أواخر العصور الوسطى ولتقوية العالقة بين التقاليد ا

 من خالل ما يأتي:   (A)مما سبق من وصف عام للمبنى النصبي يمكن المقارنة بينه وبين المشروع 

 ن نقطة تقاطع مركزية ذات كثافة بنائية الموقع: يقع كل من جامع السلطان حسن ومجمع شهيد المحراب ضم

 لقوى مهيمنة على سياقهما الحضري. جعلت منهما مراكزاً  ،عالية

  المقياس: يهيمن كال المشروعين من خالل ابعادهما االفقية والعمودية على مجمل األبنية القريبة منهما على

 سالمية.الرغم من اعتمادهما المقياس االنساني المعتمد في أبنية النصب اال

 ( وارتفاع قبة يصل الى 47خط السماء: ترتفع مآذن جامع السلطان حسن )بينما نجد ان مآذن  (م01)م

 م( وهذا ما جعل منهما االعلى ضمن خط افق سياقهما.01م( وارتفاع قبته )11تصل الى ارتفاع ) (A)المشروع 

 اعهما على السياق فيما ال يحقق اي المحورية: يحقق كال المشروعين محورية بصرية فقط نتيجة هيمنة ارتف

 منهما محورية حركية مع مدخل المبنى نتيجة توقيعهما ضمن تقاطع مركزي عالي الكثافة يصعب فيه مثل هكذا تنظيم. 

  الرمزية: اشترك كال المشروعين في التأكيد على الرموز المعمارية الموروثة في المدينة االسالمية التاريخية

القواس والزخارف التي ظهرت في اكثر من موضع على المستوى الشكلي وغيرها من الصفات كالمآذن والقباب وا

 .المشتركة التي جاءت للتأكيد على اهداف ودوافع تدعو الى الدين وثوابته الروحية

 

 (Bمقارنة قصر الثقافة في الشارقة مع قصر الثقافة في النجف )

ميدان الثقافة بأمارة الشارقة التي عرفت بطابعها الثقافي بين األمارات في على  يقع قصر الثقافة بمنطقة الفل  مطالً     

م57739الدولة. تبلغ مساحته اإلجمالية )
5

م0749(، أما المساحة التي يقع عليها القصر فتبلغ)
5

(. اكتمل إنشائه عام 

لدولة، حيث يسهم في الحياة النصب الثقافي العلمي ل وقد اعتبرم(. 7941م( وافتتح رسمياً في شهر مارس عام )7940)

الفكرية والثقافية ويقدم خدماته في هذا المجال للمؤسسات والهيئات الرسمية والشعبية بالدولة. يشهد قصر الثقافة منذ 

افتتاحه الرسمي العديد من األنشطة الثقافية والفكرية والفنية الكبرى، كالمؤتمرات والمسرحيات واألمسيات الموسيقية 

لندوات والمحاضرات والعروض السينمائية وغيرها من الفعاليات الثقافية المتعددة، ولعل أبرزها وأهمها والشعرية وا

يحتوي القصر على قاعة رئيسة وهي األكبر فيه  .م(7994انعقد في نوفمبر من عام) مؤتمر وزراء الثقافة العرب والذي

لوسائل التقنية الحديثة في الصوت واإلضاءة وبقية ( مقعداً بما فيها الشرفة العلوية ومجهزة بأحدث ا015بسعة )

المكمالت الفنية، اما على يمين مدخل القصر توجد قاعة المؤتمرات وهي مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية والترجمة 

اهما ( مقعداً وملحقاتها. فيما يقع على يسار المدخل قاعتان لكبار الزوار إحد730الفورية، وتحتوي هذه القاعة على )

( شخصاً، هذا باإلضافة الى العديد من فضاءات 31( شخصاً واألخرى صغيرة تسع لنحو )11كبيرة وتسع لنحو )

 .[37] العرض التي يمكن دمجها وفصلها حسب الحاجة

 من خالل ما يأتي:   (B)مما سبق من وصف عام للمبنى النصبي يمكن المقارنة بينه وبين المشروع 
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 فة في الشارقة ضمن تقاطع مركزي ينتمي الى سياق معاصر ترتبط به عدة مسالك الموقع: يقع قصر الثقا

فيقع قرب تقاطع رئيسي يصل الى مدخل المدينة من الشرق والى كربالء من الشمال ضمن  (B)حركية.  اما المشروع 

ضمن فضاء حضري سياق حديث التكوين. ويشترك كال المشروعين بانفرادهما ضمن مواقعهما نتيجة توقيع كل منهما 

باإلضافة الى شبكة الشوارع المحيطة بهما والتي تفصلهما  ومعارض،داخلي مفتوح خصص اغلبه كمساحات خضراء 

 عن باقي األبنية خارجيا.

  المقياس: يتطابق المشروعان من حيث الشكل العام المتناظر الذي يتكون من مدخل رئيسي يؤدي الى جزء

وعلى الرغم من اعتماد المشروعين على المقياس االنساني  المدخل،جزئين جانبيين من مركزي تعلوه قبة باإلضافة الى 

 اال ان السمة الغالبة على المبنى هي الهيمنة على سياقهما.

  خط السماء: يفرض المشروعين نفسيهما على خط افق سياقهما الذي يتميز بارتفاعه المنخفض نسبيا باإلضافة

 يرة تساهم في تغيير ارتفاع وشكل السياق في كل منهما.الى احتوائهما قبة مركزية كب

  المحورية: يحقق كال المشروعين محاور بصرية من اماكن بعيدة من موقعهما نتيجة انفرادهما ضمن فضاء

امتاز ايضا بمحوريته  (B)حضري مفتوح ادى بالنتيجة الى تحقيق ترابطات بصرية مع المشروعين اال ان المشروع 

 من خالل تنظيم مسالك الحركة الخارجية المحيطة به والتي لم تظهر في قصر الشارقة.الحركية التي 

  حيث المدخل  االسالمي منالرمزية: يالحظ اعتماد قصر الشارقة على الثراء في التفاصيل ذات الطراز

ة المنقوشة على على الزخارف االسالمية المعدنية والحجري (B)بينما اعتمد المشروع  المركزية،واالقواس والقبة 

االعمدة الهيكلية البارزة. فيما اشترك كل من المشروعين بإظهار الطراز المعاصر مع الرموز االسالمية من خالل 

 اعتماد النظم االنشائية الحديثة التي يطغى عليها اللون االبيض الذي يزيد من فخامة المشروعين.

ن أبنية النصب العالمية ومثيالتها المنتخبة محليا ضمن اهم مما سبق في المقارنات اعاله يظهر وجود توافق بي   

لذلك يمكن عد األبنية المحلية ذات طابع نصبي والرمزية(، خصائص النصب العامة )المقياس وخط السماء والمحورية 

 صحة فرضيةم االنتقال الى اختبار وبهذا يت ،لما امتلكته من هذه الخصائص وتفوقها على النصب العالمية في بعض منها

 . من خالل تحليل نتائ  االستبيانالبحث 

 

  نتائج الدراسة العملية

استمارة االستبيان وكما النظري )مفردات فرضية البحث( من خالل تحليل نتائ   اإلطارتحقق مفردات شمل تحليل تو

  يأتي:

 ، والتي تشمل:الحضريفي الخصائص البصرية لسياقها  المعاصرة النصب االبنية أثر

 .ميز خط افق السماء السياق عن باقي المدينةت - أ

 .تحقيق المقياس النصبي في المدينة - ب

 .االرشاد واالستدالل التي تؤدي الى وضوحيه السياق - ت

من خالل  المؤشرات( في تحقيق التأثير في سياقهما ضمن هذه B( و)A( قدرة المبنى )7)المخطط البيانييالحظ من 

( ضمن درجة االثر A)وبتفوق للمبنىمقبول(  ،قوي( على الواطئة )ضعيف ،جيدتفوق االوزان الترجيحية العالية )

 (.5)المخطط البيانيوكما موضح في  ،في اغلبها القوي

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 لألبنية المنتخبة القوي األثردرجة : (2مخطط بياني )                         درجة أثر االبنية المنتخبة في:  /(1المخطط بياني )    
 في الخصائص البصرية           في الخصائص البصرية                   
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 المعاني الداللية لسياقها الحضري في المعاصرة النصباالبنية  أثر

 من خالل كل مما يأتي:والتي تقاس 

 زمة هوية المدينة.ا -

النصب المعاصرة كأسلوب لتعزيز او استخدام أبنية  دور لتأكد اهمية (3)المخطط البيانيجاءت نتائ  االستبيان كما في 

 تحقيق الهوية في المدينة من قبل المستبينين.

 .االجراءات التي تستخدم في االبنية النصب المعاصرة لتحقيق او تعزيز الهوية المحلية -

لتحقيق  ( في أبنية النصب يعد اقوى أثر7ان استخدام الرموز الموروثة ) (0)المخطط البيانياظهرت نتائ  االستبيان في 

من ثم اعتبر وجود حدث معين  ،( للمجتمع كنصب رمزي لهم0مباشرا سياسة الحكومة في تقديم المبنى ) يليه ،الهوية

( والتي قد تكون تاريخية مرتبطة 3وبعدها وجود فعالية مميزة ) ،( في المبنى له دور مهم في تعزيز هذه الهوية5)

اخيرا جاء باقل أثر قوي مقارنه بالعناصر السابقة استخدام  ،لوفة الى اخرهبالمدينة او ثقافية معاصرة او غريبه غير مأ

 . ( كتطبيق لخلق الهوية9التكنولوجيا )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 في  االجراءات التي تستخدم : (4مخطط بياني )                                    او تعزيز في النصب : دور (3مخطط بياني )

 االبنية النصب المعاصرة لتحقيق او تعزيز الهوية المحلية                                                    المدينة هوية تحقيق           
                

 :من خالل ما يأتي، والتي تقاس لسياقها الحضري المعاني الدالليةمفردات 

 تحقيق او تعزيز هوية المدينة - أ

 كان تزيد من االنتماء واالحساس بالم - ب

 تقوية العالقة بين الرمز والمجتمع - ت

 تحقيق رموز داللية جديدة - ث

 لسياقه الحضري ضمن المؤشرات ( في تحقيق التأثير في المعاني الدالليةAقدرة المبنى )( 9يالحظ من )المخطط البياني

الوزان وذلك من خالل تفوق ا ،د(،ب،( من خالل المؤشرات )أBفي حين تحقق ذلك في المشروع ) ،)أ،ب،ج(

( Aوبتفوق للمبنى) ،للعينات المختارة مقبول( ضمن كل مؤشر ،قوي( على الواطئة )ضعيف ،الترجيحية العالية )جيد

 (.0وكما موضح في )المخطط البياني ،ضمن درجة االثر القوي في اغلبها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    القوي فقط لألبنية المنتخبة  األثردرجة : (6مخطط بياني )                درجة أثر األبنية المنتخبة في المعاني الداللية: (5مخطط بياني )        

 المعاني الداللية في                                                                                                            
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 لسياقها الحضري اقتصاديا( ،في الفعاليات الحضرية )اجتماعياالنصب أثر 

 من خالل كل مما يأتي:والتي تتحقق 

 :يتم قياسه من خالل القيم الممكنة التاليةوالذي  :األثر االجتماعي -

 نشر التكنولوجيا المتقدمة وتوظيفها للمجتمع.  - أ

 التعرف على ثقافات وتقاليد جديده للزائرين. - ب

 تعزيز صورة المدينة واالفتخار بها. - ت

 .لذوق لدى المجتمعتحسين الوعي وا - ث

للتأثير االجتماعي في سياقهما  ( في تحقيق توافق نسبيB( و)Aقدرة المبنى )( 1يالحظ من )المخطط البياني    

( اعلى تأثير ضمن المؤشر )أ( والذي لم يظهر بوضوح Bد(. في حين حقق المبنى )،ج،ضمن المؤشرات )ب الحضري

 (.Aفي المبنى )

مدى توفر فر ص عمل اضافية للسياق الحضري باإلضافة الى زيادة سه من خالل يتم قيا: األثر االقتصادي -

( في تحقيق هذان التأثيران في B( و)Aقدرة المبنى )( 4)المخطط البياني يظهر مناعداد الزائرين والسياح فيه. حيث 

 المشروعين. وبدرجه متوافقة نسبيا بينقوي(  ،االوزان الترجيحية العالية )جيدسياقهما من خالل تفوق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   درجة اثر األبنية المنتخبة في:  (8مخطط بياني )       درجة أثر األبنية المنتخبة في الفعاليات: (7مخطط بياني )        

                                  الحضرية االقتصادية                                                  الحضرية االجتماعية                 

          

( في الخصائص البصرية والمعاني الداللية والفعاليات الحضرية B( و)Aكل من األبنية المنتخبة ) مما تقدم يظهر أثر   

قوي( على الواطئة  ،)جيد لسياقهما الحضري وذلك من خالل تفوق اوزانها الترجيحية العالية )االجتماعية واالقتصادية(

 مقبول( سواء كان ذلك بصورة كلية او جزئية للقيم الممكنة ضمن كل مفردة اساسية. ،)ضعيف

 االستنتاجات

أبنية النصب  أثرسيتم طرح االستنتاجات النهائية للبحث والتي شملت استنتاجات  ،بعد ان تم استعراض نتائ  التطبيق    

 اليات الحضرية للسياق وكما يأتي:الداللية والفعفي الخصائص البصرية والمعاني 

 االستنتاجات العامة

 االول مادي فيزيائي يسهم في صنع المكان واألثر فيه من خالل عمليات التحول  :تتجسد أبنية النصب بهيكلين

تلقي. وبذلك تسهم اما الثاني فهو هيكل رمزي يكسب المكان المعنى والداللة التي تجعله راسخا في ذاكرة الم ،في سياقها

وضوحيتها. وقد يتباين تفوق كل من الهيكلين الفيزيائي والرمزي عن بعضهما من  وزيادةفي فهم واستيعاب المدينة 

 نصب الى اخر بحسب طبيعة المجتمع واالهداف او الدوافع المطلوبة منه.

 وتميزه.  انتمائه فتزيد منتعطيه الوجود واالهمية ضمن مجتمعه  ،ةيمتلك المبنى النصبي دالالت حسية خاص

لوجود مرجعيات موضعية تؤثر في تحديد  ،وهذا ما يفسر فشل استنساخ هذه النصب ونقلها الى اماكن اخرى تأثر فيها

 معانيها التي تفهم من خالل ذاتية االنسان وخزين ذاكرته.

  ًما اذا كان سينجح امام ان يكون ايقونة نصبية للمدينة هي معرفة  ان من وسائل معرفة كون المبنى مؤهال

مع وجود استثناء لذلك في امثلة اصبحت ايقونات ونصب فورية مؤثرة بعد انجازها  ،اختبار الزمن وتفاعل المجتمع معه

 مباشرة.
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 وان  ،توسع احتياجات االنسان المعاصرة في المدينة التقليدية اعادة نظر في مفردات سياقها الحضري يتطلب

خر تاريخي ال يعني عزل كل منهما االخر بل تحقيق االنسجام والتواصل والتشويق من وجود سياق معاصر بجانب ا

خالل تنوع المشاهد في المدينة والذي يزيد بالتالي ثرائها وغناها مع الحفاظ على سمات كل منهما )التقليدية والمعاصرة( 

 والتي تقوي كل منها خصائص االخر.

  عامة ومدينة النجف خاصة من جهة وأبنية النصب العالمية  مدن العربيةالفي  ليوماان الفرق بين أبنية النصب

موروثها الديني والثقافي من خالل ذاكرتها  منمن جهة اخرى هي ان االولى استمدت مالمح نصبها عبر الزمن 

من كنها يمالتي في وقت اتجهت النصب العالمية الى التحرر من الدين والمعتقد ومتجهة صوب ثقافه عامة  ،الجمعية

الوصول سريعا لكل المجتمعات على اختالف ثقافاتها. لهذا فمتى ما استطاعت المدينة العربية الخروج قليال من تزمتها 

 .تكر يحفظ في الوقت نفسه خصوصيتهاشمولية تجسدها بأسلوب مب أكثربالموروث واشراك مصادر 

 

 في سياقها الحضري أثر أبنية النصب المعاصرةجات ااستنت

 د مفهوم التعامل مع خط السماء ضمن أبنية النصب المعاصرة في المدينة على مبدأ التغير وليس الزيادة كما كان يعتم

بعد ان اكتفى المجتمع  ،ارتفاعات منخفضةفي أبنية النصب االيقونية ذات  وهذا ما تجسد بوضوح ،متداول في الماضي

مع هذا ال يعني ان األبنية االعلى في  ،النسانية من جديديتودد الى المقاييس ا وأصبحمن مشاهدة ناطحات السحاب 

 ما اقترن مقياسها بفعالية مهمة. إذاالمدينة فقدت طابعها النصبي خاصة 

  تتحقق مركزية المبنى النصبي المعاصر من خالل اسلوبين: االول توقيعه ضمن سياق متكامل يتكيف معه كعنصر

اما  ،تأثيره في سياقه الحضري وتفاعل المجتمع معه يعتمد ذلك على درجةو ،جديد ليجعله نقطة مركزية ومهيمنة فيه

 ،االسلوب الثاني فيمثل التصميم الحضري المتكامل الذي يهيئ المبنى النصبي المعاصر ليكون عنصر اساسي مؤثر فيه

ية والفعاليات ومن ثم تظهر الفضاءات الحضرية االخرى كأجزاء مترابطة ومكملة معه من ناحية الخصائص التصميم

 الحضرية.

  االبنية ذات الطابع النصبي في المدن ذات الخصوصية التقليدية كما في مدينة النجف على  إثرال يقتصر

بل يمكن ان يتعدى ذلك الى امكانية تقبلها لمشاريع لم  ،فعاليات معينة متداولة عبر التاريخ كما في مجمع شهيد المحراب

كما في مبنى قصر  ،اثة واالنفتاح والتعبير عن القوى االقتصادية خارج نطاق المحليةتتسم بالحد ،تكن مألوفة سابقا

خاصة عند  ،الثقافة. وهذا ما يعزز القدرة على المزج بين الموروث والمعاصرة لتقوية الشعور بهوية المدينة وثقافتها

 تجاوز صورتها نطاق المحلية.

 في المدينة ال يتوقف فقط على خصائصها الشكلية ودالالتها  ان التأكيد على ان نجاح أبنية النصب المعاصرة

 الرمزية ضمن سياقها بل على مدى نجحها في تحقيق اهدافها في التنمية الحضرية.

  من األبنية التقليدية من نفس الوظيفة على تحسين نوعية الحياة  أكثرتعمل أبنية النصب كقوى محفزة

 ثمارات والموارد فتنت  سلع وخدمات اضافية لساكني وزوار المنطقة.من خالل جلب االست ،للمجتمعات المحلية
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