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 اثراء اهلوية الثقافية بالفنون االسالمية للمدن املقدسة )النجف االشرف امنوذجا(

 انتصار عباس محمد ب.                    لقمان وهاب حبيب                                       م.د    

 كلية التخطيط العمراني  ة الكوفة/ جامع                                  جامعة الكوفة/ كلية التربية االساسية     

 ممخص البحث

يتمثؿ عنواف البحث باثراء اليوية الثقافية بالعمارة االسالمية لممدف المقدسة النجؼ االشرؼ انموذجا اما      
التطور الذي اصبح طارىء عمى المدف المقدسة يحوؿ المدينة التاريخية الى مدينة مشكمة البحث ىي 

حواؿ التققد ددسيتيا   بسب  وجود الرريح لكنيا تققد روحية المكاف وعالدة االنساف معاصرة )وىي بكؿ اال
بالرريح وذاكرة المدينة . وىدؼ البحث تطوير المدف المقدسة كي تكوف مييأة اف تكوف مدينة عالمية وذات 

لتحتية  والنقؿ دوف ىوية خاصة وليا امكانية باستيعا  اكبر عدد مف الزائريف وذلؾ بتوفير الخدمات والبنى ا
تحويميا الى مدينة حداثوية.اما نتائج البحث ىي معرفة الورع الموجود )وادع الحاؿ : البد مف تنقيذ 
المشاريع الترميمية مع المعرفة الكاممة لمورع الموجود.وخرج الباحث بعدة توصيات منيا التاكيد عمى زيادة 

االثار والتراث وتقديـ بعض المقترحات ليـ واالىتماـ بالمنافذ كقاءة بعض الدوائر المعنية بالجوان  السياحية و 
 الحدودية الستقباؿ الزائريف والتشجيع عمى االستثمار السياحي.

 ثانيُا: التركيز عمى الوادع: رفض المخططات الخيالية وغير الموجودة.

اس  مع النموذج الحالي بعد ثالثًا: معرفة النموذج والمعيار في المشاريع الترميمية: البد مف خمؽ شكؿ يتن
 معرفة النموذج األصمي في الورع الموجود.

Research Summary 

     The research topic is enriching the cultural identity of the holy cities of Najaf. 
The problem of research is the development that has become an emergency on 
the holy cities, transforming the historic city into a modern city. The aim of the 
research is to develop the holy cities so that they are ready to be a global city 
with a special identity and have the potential to absorb the largest number of 
visitors by providing services, infrastructure and transport without turning them 
into a modern city. The results of the research are to know the current situation: 
With the full knowledge of the existing situation. The researcher made several 
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recommendations, including the emphasis on increasing the efficiency of some 
departments concerned with the aspects of tourism and archeology and heritage 
and provide some suggestions for them and attention to border ports to receive 
visitors and encourage tourism investment. 

Second: Focus on Reality: Rejection of imaginary and non-existent schemes. 

Third: To know the model and the standard in the restoration projects: It is 
necessary to create a form that fits the current model after knowing the original 
model in the existing situation. 

 الفصل االول

نشأت المدف نتيجة الرغبة في التعايش كمجموعات بالنسبة لألفراد ،ولتحقيؽ االستقرار الذي كاف يحاوؿ      
اإلنساف القديـ جاىدا الحصوؿ عميو، فمف الريؼ والصحراء والغابات ، بدأ ينتقؿ تدريجيا لموصوؿ إلى مقيـو 

لودت الحماية مف كؿ المؤثرات الخارجية ، فكاف تخطيط جديد لمتعايش، يرمف استقراره، ويحقؽ لو في نقس ا
 المدف المدف القديمة ينطمؽ مف نوعيف

 :التخطيط الدائري  )العروي  والتخطيط ذو المحاور المتعامدة ) الشطرنجي 

 مشكمة البحث

كؿ التطور الذي اصبح طارىء عمى المدف المقدسة يحوؿ المدينة التاريخية الى مدينة معاصرة )وىي ب   
االحواؿ ال تققد ددسيتيا   بسب  وجود الرريح لكنيا تققد روحية المكاف وعالدة االنساف بالرريح وذاكرة 

 المدينة .

 اهمية البحث

تعتبر المدينة بصقتيا نموذج لمجتمع حرري ظاىرة دديمة، وىي تعتبر كذلؾ انعكاسا لتزايد التعقد       
افية وجغرافية، ودد انعكس ىذا عمى أساسو الوظيقي الذي اإلجتماعي ، واستجابة لظروؼ إجتماعية وثق

، بالرغـ مف 0111تختمؼ عف وظائؼ مدينة  0951يختمؼ بإختالؼ الزماف والمكاف، فوظائؼ مدينة 
اثراء اليوية الثقافية احتقاظيا بالمكاف الذي تقـو فيو . مثؿ مدينة النجؼ التي ىي محور البحث الذي بعنواف 
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كانت النجؼ ولـ تزؿ،   لممدف المقدسة )النجؼ االشرؼ انموذجا  مما يالحظ اف النجؼ بالقنوف االسالمية
منذ أف دبرت في ترابيا الزكي رفات اإلماـ أبي الحسف الطاىرة، مف المراكز الدينية المقدسة التي ترنو الييا 

كف زوارىا في أبصار المسمميف في مشارؽ األرض ومغاربيا ويقصدىا الزوار مف كّؿ حد  وصو . ولـ ي
نما كاف يزورىا بيف حيف وآخر ُاناس مف غير المسمميف  كثير مف األحياف مف المسمميف والشردييف فقط، وا 
ممف كانت تدفعيـ إلى شد الرحاؿ في البالد والسقر في اآلفاؽ عوامؿ شتى منيا: السياحة وح  االستطالع، 

التجارة والمصالح المادية. عمى اف ىذه المصالح  أو الدراسة والتتبع، أو المجازفة والتمرس باألخطار، أو
والغايات كاف البد مف أف تتطور بمرور الزمف فتصبح باحتالؿ االنكميز لمبالد في أعقا  الحر  العالمية 
ااُلولى مصالح وأغرارًا سياسية وادتصادية، ألف السمطات المحتمة التي كانت تريد تثبيت أدداميا في العراؽ 

بعجمة االمبراطورية البريطانية المترامية األطراؼ سرعاف ما ارتطمت سقينتيا بصخرة النجؼ وجعمو مرتبطًا 
الشماء لمدور القيادي الذي ظمت تمعبو في العراؽ والعالـ اإلسالمي في مختمؼ العصور واألدوار. ويعزى ىذا 

يـ الشديد عمى رعاية الدور الذي ترطمع بو النجؼ بطبيعة الحاؿ إلى وجود العمماء األعالـ فييا وحرص
لى الوعي المتوث  الذي لـ تنطقىء جذوتو ما بيف سكاف ىذه العتبة المقدسة في كّؿ عصر أو  المسمميف ، وا 

 زمف، وفي شتى الظروؼ واألحواؿ.

 هدف البحث

التعرؼ عمى كيقية تطوير واثراء المدف المقدسة مف خالؿ فنوف العمارة االسالمية كي تكوف مييأة اف     
مدينة عالمية وذات ىوية خاصة وليا امكانية باستيعا  اكبر عدد مف الزائريف وذلؾ بتوفير الخدمات   تكوف

 دوف تحويميا الى مدينة حداثوية.

 تحديد المصطمحات

 الهوية الثقافية:

او التعريؼ االجرائي: ىي االنتماء او الشعور او الرغبة لالتصاؿ مع الجماعة ذاتيا يرتبط بالديف او المدينة 
 العشيرة او الطبقة.

 الفنون االسالمية:

 عرفيا الباحثاف اجرائيا :التعريؼ االجرائي

 الرسـ لصورة الوجود اإلسالمي ويشمؿ فف العمارة والتصوير االسالمي والمنسوجات والزخرفة والخزؼ وغيرىا
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 المدن المقدسة:

 لياء الصالحيفالتعريؼ االجرائي: االحتراـ  لبعض االماكف بسب  وجود االررحة لألو 

 الفصل الثاني

 االطار النظري والدراسات السابقة 

 *مقيـو المدينة: إف المدينة خالصة تاريخ الحياة الحررية

عكست المدينة العربية االسالمية التقميدية رغبات المجتمع العربي االسالمي وخصوصيتو، وكانت تعبيرًا      
عاتيا المختمقة، والذي نتج عنو ىيكميا العمراني الذي تشكمت فيو وارحًا عف التحوالت الدينية والثقافية لمجتم

خصائصو البيئية واالجتماعية وديمو الروحية ومبادئو العقائدية والدينية، ويمكف القوؿ اف المدينة العربية 
 االسالمية تحمؿ خصوصية متميزة، ليا العديد مف المعاني والرموز الثقافية والدينية.

المدينة العربية االسالمية في المجتمعات العربية المعاصرة يثير العديد مف التساؤالت  اف استمرارية    
الجوىرية والممحة. كما اف القراءة األولية لممدينة العربية الحالية تسقر عف سؤاليف أساسييف، أوليما: ىؿ 

ثورة العممية والمعموماتية التي مازالت ظاىرة "المدينة العربية االسالمية" موجودة بقوة فاعمة في ظؿ تحديات ال
تواجو مجتمعاتنا العربية كما كانت في الماري؟ اما الثاني: ىؿ تممؾ ىذه الظاىرة انماط جديد معبرة عف 
المجتمع العربي االسالمي، اما انيا تحولت بقعؿ التحديات الى مدينة ال تحمؿ اي نمط معبر عف انماط 

دت المشكمة البحثية بػ )تأثير تغير التقنيات التكنولوجية في تحوؿ المدينة العربية اإلسالمية؟ وبذلؾ تجس
تشكيؿ مقردات المدينة العربية االسالمية التقميدية ، حيث تطرؽ البحث إلى المدينة العربية اإلسالمية، 
وانماطيا وخصائص ىيكميا العمراني ومف ىنا تـ استخالص ثالث مؤشرات رئيسية تمثمت بػػ )مؤشر 

األرض، مؤشر النسيج العمراني، ومؤشر العناصر العمرانية وأربعة مؤشرات ثانوية والتي تشمؿ استعماالت 
يكتس  أىمية  Singularityمؤشر المسجد الجامع، االسواؽ، المحمة السكنية، شبكة الشوارع . و التقرد ))

لرئيسية في التعبير عف في مجاؿ التصميـ الحرري ألنو يمثؿ العالدة المباشرة بالمجتمع ألنو نقطة الوصؿ ا
المجتمع وتطمعاتو و ما وصمو مف تطور وتميز، فالمدينة بحد ذاتيا شكمت رؤيا إنسانية معبرة عف ذات القرد 
والذات المحيطة التي تشكؿ ذاتية القرد. فتقرد النتاج الحرري داخؿ ىذه المدينة أصبح متالـز في التعبير 

 مع تقرد المدينة.عف القيـ الحرارية ليذا المجتمع أو ذاؾ 
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وىذا التقرد يحصؿ في الخصائص القكرية )المدارس العممية المتمثمة بالحوزة العممية ، كما يحصؿ في      
الخصائص الشكمية )المقردات المعمارية المميزة لمدينة النجؼ  مثؿ االعمدة الخشبية والتيجاف واالراسي 

المستخدمة في واجيات األبنية المختمقة التي تعطي المدينة  والبادكيرات إرافة الى المواد والزخارؼ واأللواف
طابعا مميزا. لذا يعبر التقرد عف سمة أو خصيصة أو مجموع خصائص يتميز بيا شيئًا ويتقرد بيا عف غيره 

  أو شيء منقصاًل ذا وجود مستمر، غير دابؿ لمتجزئة، وبذلؾ يمكف تعريقو Uniqueأي تعطيو وجودًا فريدا)
ددة. فيي تشخيص لمقرد أو لمشيء أي )أساس تكوف ماىيتو  "فالتشكيؿ العاـ لممدف اإلسالمية غير وتحديده ب

محدد وحيادي وبنقس الودت فيو متناسؽ األجزاء وفعاؿ، وممكف اف  تدرؾ التعاد  الحسي، المقعـ بالحيوية 
* وأىـ ما يميز سمات والنشاط ألشكاؿ مكعبة متباينة، مجسمة وفارغة، مريئة ومظممة، حارة وباردة". 

المدينة اإلسالمية ىو عدـ صرامة البنية بذاتيا بعدـ حرور حالة االستقالؿ الذاتي لتراكيبيا بؿ يظير النسيج 
 كوحدة متماسكة. فقد تميزت المدينة اإلسالمية بعالمات حددت ىويتيا ىي 

 التحصيف )السور -

 السوؽ متخصص او خميط-

 الخصوصية-

   0لجزئي. )االستقالؿ الذاتي ا-

أف تشكيؿ الييئة الحررية في المدف اإلسالمية اعتمد عمى ثالث ديـ وأنظمة تعتمد عمى بعريا وفؽ سياؽ 
 يستطيع اإلنساف مف خاللو تشكيؿ بنية تبعًا ليذه األنظمة.

 -  :Natural orderالنظاـ الطبيعي ) -أواًل :

ة والمناخ  رمف التصاؽ كامؿ معيا وىو يرـ الذي يتطور مف خالؿ معطيات الطبيعة )طوبوغرافية المدين
 النظاـ العشوائي والخطي.   

 -  :Geometric orderالنظاـ اليندسي ) -ثانيًا :

 يكوف بأشكاؿ مختمقة منيا مدف ذات تمركز دائري، ومدف ذات تمركز جزئي.

 -  :Harmonic orderالنظاـ التوافقي ) -ثالثًا :

                                                           
4
 - Ardalan, Nader&Bakhtiar, Laleh,1973,p13 
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كؿ يساعد في استمرارية جدراف المدينة التي تعرؼ بييآت موجبة في إذ تنشأ المدف عمى وفؽ مقاىيـ بش
   0القراء وبحالة توافؽ مع القوانيف الكونية رمف مقيوـ يحافظ عمى المركزية. )

وتستند الصيغة األساسية التي تسيطر عمى التنظيـ القيزياوي لممدنية اإلسالمية إلى تطور مف الداخؿ إلى  
 )3ينة الغربية، إذ يتحكـ بعممية النمو مف خالؿ ترتي  مف الخارج إلى الداخؿ. )الخارج بشكؿ معاكس لممد

الخصوصية اإلسالمية، بينما ترى ودد اىتمت العمارة اإلسالمية بالتكويف القراغي في الكتمة رمف   
الحرارات الغربية أف النحت عبارة عف إيجاد كتمة في فراغ ما، * المصدر / الدجيمي ،عمار عبد الصاح ، 

ويتخذ المنزؿ في المدف اإلسالمية أحجاـ و ىيآت عدة، فيو شكؿ انطوائي ودائمًا يدور   03، ص0999
مثؿ واجية القناء الداخمية وتقع المنازؿ متجاورة ومتالصقة حوؿ القناء المقتوح مع تزييف عناصر داخمية 

ف  مكونة الواجية الرئيسية لمشارع )الزداؽ . تكوف واجية الشارع سورًا مستويًا )ما لـ تحتوي عمى محالت  وا 
  4القتحة الوحيدة ىي مدخؿ البا .

 -الخصائص الشكمية: 

تحديد الخصائص البصرية الشكمية حيث أشارت عدة تباينت العديد مف الطروحات والدراسات المعمارية في 
دراسات إلى الخصائص البصرية بإدراجيا رمف سياؽ الشكؿ الحرري رمف المركبات القيزيائية وجرى 

 -تصنيقيا إلى: 

 * عمر البناء. 
 * النمط.

 * العناصر.
 * المواد المستخدمة بالبناء.

 * التناس  بيف حجـو األبنية.  
 -ية لمسياؽ الحرري فقد تعددت تصنيقاتو إلى :اما الخصائص الشكم
 *  المقياس االنساني

 * الكتمة والقراغ
 * التناس 

                                                           
4
 - Schulz, 1986,p8 
4
 - Germaen, 1983, p49 
9
 - Grube,E,Dicke,1978,p197 
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 * توارع ارتقاع البناء
 * خط السماء

 * التقاصيؿ ومواد اإلنياء
اما الخصائص الشكمية في مثاؿ يمثؿ نموذجا لسياؽ مف المباف المتجاورة المتميزة بخصائصيا المتوافقة مع 

 ض ومع الكؿ وشمؿ.بعريا البع
 األحيزة ما بيف األبنية.   -
 االرتداء نحو الخمؼ.  -
 نسبو القتحات ومعالـ الواجيات.  -
 المعالجة الشكمية لمكتؿ. -
 مودع ومعالجة المداخؿ.  -
 مواد اإلنياء والمممس . -
 مقياس األبنية.  -
 الطراز. -
     5تصميـ القراءات الخارجية.) -

سات السابقة في تصنيقيا لمخصائص الشكمية فيناؾ مف يصنقيا إلى خصائص شكمية وتباينت اغم  الدرا
عمى مستوى الجزء أو عمى مستوى التنظيـ القرائي )الكؿ  أو إلى خصائص تعبر عف اساس تكويف 

  6الشكؿ.)

يتعمؽ بيا  في بحث المرادد المقدسة في المدف اإلسالمية ينبغي فيـ المدينة والمدينة اإلسالمية بكؿ ما      
مف مراميف ومقاىيـ خاصة مثؿ المرادد في المدف اإلسالمية والتي تنروي تحتيا متعمقات القداسة والرمزية 
لدى المجتمعات اإلسالمية وكونيا تمثؿ مركز المدينة الحرري والتاريخي وانتماء بناء المردد إلى اآلثار 

 والتراث.

نما المرادد التي تحولت فيما بعد ليس المقصود بالمرادد المقدسة جميع ال       قبور المحترمة عند المسمميف وا 
وتدريجيًا الى مراكز حررية لمدف تاريخية تحمؿ جميع السمات الحررية لممدف وجميع مقردات المراكز 

ىو القبر الذي  -كما سيأتي في فصؿ المرادد المقدسة-الحررية اإلسالمية. القبر المقدس عند المسمميف 

                                                           
4
 14-14،ص4447البلوري،  - 
6
 41،ص 4441الجلبي، - 
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ميـ جدًا لدى المسمميف كشخص النبي محمد صمى اهلل عميو وآلو وسمـ أو مف أىؿ بيتو أو  ينتمي لشخص
مف صحبو المنتجبيف أو التابعيف ليـ، ممف تشيد ليـ منادبيـ في سيرة متميزة عف بادي أدرانيـ، وال يعد كؿ 

 7دف كبيرة.دبر مقدس في مركز المدينة إنما المرادد التي أرحت سب  نمو المدف حوليا مراكز لم

 الزخارؼ اإلسالمية: -

لقد عبرت العمارة والقنوف في مرمونيما اإلسالمي عف تعاليـ اإلسالـ بشكؿ مباشر، وآخر غير        
مرئي )روحي ، يمكف اإلنساف مف استنباط الشعور بالتواصؿ البصري سواء أكاف ذلؾ بالقراغات المعمارية أو 

ؿ في طياتو بعدًا مميزًا يخدـ الوظيقة التي ورع ألجميا بشكؿ الزخارؼ والنقوش والتي كاف كؿ خط يحم
 فعاؿ ويبعث في عقؿ الناظر الحاجة إلى التأمؿ والتدبر.

كعناصر  -لغة القرآف الكريـ-أرؼ إلى ذلؾ ما كاف مف الزخرفة والنقوش وظيور الخط العربي      
قنوف اإلسالمية رمف إطار القراغ والتجسيد أساسية لمعمارة عند المسمميف، إذ أبدع القناف المسمـ بصقؿ ال

بمختمؼ الوظائؼ المعمارية. وبتطور ىذا العمـ تطورت فنوف الزخرفة التشكيمية العميقة المرموف والتي 
جسدت الطبيعة بأسمو  ثنائي األبعاد رمف بعد روحي ثالث وامتزجت بمعاني اإلدراؾ اإلنساني مف خالؿ 

والثنائيات والتراد وغيرىا مف معاني فنية. ودد اشتيرت الكوفة بقنونيا  تنوع تشكيميا، كاستعماؿ التماثؿ
   8العربية اإلسالمية وأىميا القراءات والتقسير والخط حيث ينس  الخط الكوفي إلى مدينة الكوفة. )

استعراض المدف المقدسة عالميا ومحميا مثؿ مدينة روما .المدينة المنورة، مكة المكرمة، القدس. مشيد 
 النجؼ االشرؼ ،

 مكة المكرمة

رغـ أف ىناؾ فوارؽ عديدة بيف النجؼ االشرؼ وبيف مكة المكرمة مف عدة نواحي، إال أنيا مشتركة         
مف حيث النشأة الدينية والوظيقة ومف حيث األعداد الكبيرة التي تؤـ المدينة في مواديت محدودة زمنيًا ألداء 

الحج في مكة والزيارات المميونية في النجؼ. وأما القوارؽ بيف  وظيقة واحدة في مكاف واحد، كما في
المدينتيف متمثمة ببيئة المدينتيف وجغرافية المنطقة المتغايرة وأف تصميـ وتخطيط مكة المكرمة فيو إلزاـ في 
 اخذ الحالة القصوى في فترات الحج مف أعداد الحجاج كمعيار لمتصميـ وأما النجؼ فال يوجد ىذا اإللزاـ

 بأخذ الزيارات المخصوصة وغيرىا كمعيار لمتصميـ والتخطيط في المدينة.

                                                           
7
 .4444د المقدسة  في مدينة كربالء )رسالة ماجستير(جامعة بغداد ،حيدر ناجي،امكانيات تطوير مواقعىالمراق- 
1
 .44حيدر ناجي،المصدر نفسه،ص- 
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 المدينة المنورة

وتتميز المدينة المنورة بالكثير مف الموادع التاريخية والسياحية واألثرية؛ كالمساجد، والقالع، وموادع الغزوات 
لموادع ارتباًطا وثيًقا مع البعد والمعارؾ، والحدائؽ والمتنزىات. كما ارتبطت الخصائص المكانية ليذه ا

التاريخي والجغرافي لممسجد النبوي الشريؼ. ونظًرا لمتوسعات المتعادبة لممسجد النبوي الشريؼ، والنمو 
البشري المطرد لمسكاف، والحركة المستمرة لمزوار مف حجاج ومعتمريف عمى مدار العاـ، واألىمية البالغة ليذه 

 ة والجغرافية والسياحية وج  القياـ باعماؿ لتطوير ىذه المدينةالموادع مف الناحية التاريخي
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 مشيد 

تقع مدينة مشيد المقدسة في إيراف رمف إدميـ خراساف وترـ في كنقيا اإلماـ )عمي بف موسى         
 الررا عميو السالـ  ، ويقد المدينة سنويًا آالؼ الزائريف لزيارة القبرالشريؼ.

افقو العبادية والخدمية داخؿ المنطقة المقدسة التي يحيط بيا الشارع المحيط ويعزليا كاف الرريح ومر       
عف بادي أجزاء المدينة يتكوف مف اصحف وجوامع  ومدارس وخانات وأسواؽ ومساكف فتكوف أشبو ما يكوف 

 ببمدة دائمة بذاتيا.

 

 القصؿ الثالث

النسيج العروي فييا مف االدراؾ عند التنقؿ مف  مدينة النجؼ عمى مستوى النسيج العمراني نتكمـ عف    
 االزدة الريقة الى فراء الرريح الرح  مما يؤدي الى حالة روحية مف الخشوع والرىبة.
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 القصؿ الرابع

 نتائج البحث

وبصورة عامة يمكف تمخيص ما اشترؾ عند اغم  أصحا  النظريات والرؤى حوؿ ترميـ مراكز المدف    
طريقة التعامؿ مع التاريخ المتمثؿ بالشواىد ىو تشخيص سب  تدىور مراكز المدف وتجديدىا الحرري و 

حرريًا بسب  التغييرات السريعة الناتجة مف الثورة الصناعية التي حصمت ودخوؿ السيارات إلى داخؿ البيئة 
مدف. وطرح الحررية القديمة الموجودة في المدف. وأف األبنية التاريخية ليا دور أساسي في خمؽ ىوية ال

 أشكاؿ جديدة لممدف عبر دراسة األبنية والتصاميـ الموجودة في وادع حاؿ المدينة وفؽ األفكار العامة التالية:

أواًل: معرفة الورع الموجود )وادع الحاؿ : البد مف تنقيذ المشاريع الترميمية مع المعرفة الكاممة لمورع 
 الموجود.

 خططات الخيالية وغير الموجودة.ثانيُا: التركيز عمى الوادع: رفض الم

ثالثًا: معرفة النموذج والمعيار في المشاريع الترميمية: البد مف خمؽ شكؿ يتناس  مع النموذج الحالي بعد 
 معرفة النموذج األصمي في الورع الموجود.

 االستنتاجات

 أواًل: المشاريع المعمارية ليا القدرة عمى الجذ  واالثراء لوادع حاؿ المدف.

 يُا: التقاعؿ مع العمارة االسالمية يولد طرازا فنيا تشتير بو المدف.ثان

ثالثًا: تناس  العمارة االسالمية مع ددسية المدينة)النجؼ االشرؼ  ينعكس ايجابا عمى تحسف االوراع 
 االدتصادية لممدينة.

 التوصيات

 وي تخصصات مختمقة.االىتماـ بالعمارة االسالمية وتطبيقيا عمى المدف مف خالؿ تقعيؿ لجاف تح -0

 دعـ المشاريع االستثمارية ذات الروحية التراثية المعمارية لممدف. -0

 المقترحات

 دراسة اثر القنوف االسالمية عمى تصاميـ المدف المقدسة. -0
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 دراسة اثر تطبيؽ نماذج عالمية لمعمارة االسالمية عمى عمارة المدينة القديمة لمنجؼ االشرؼ. -0

 ة النجقية التقميدية ومدى دابميتيا عمى التطبيؽ عمى العمارة الحديثة. دراسة رموز ومقردات العمار  -3

 المصادر

 -المصادر العربية: 

 .0997، 0البموري ،محمد، العمارة اإلسالمية، ط -0

الدجيمي، عمار عبد الصاح ، الشكؿ والوظيقة في العمارة رسالة ماجستير مقدمة لقسـ اليندسة  -0
 0998موجية عاـ المعمارية في الجامعة التكن

ناجي، حيدر، امكانيات تطوير موادع المرادد المقدسة في مدينة كربالء )رسالة ماجستير  جامعة  -3
 .0119بغداد ،

البزاز، د. أنعاـ، أطروحة الدكتوراه مقدمة إلى دسـ اليندسة المعمارية جامعة بغداد، " العاـ والخاص  -4
" 

ماؿ  رسالة ماجستير مقدمة لقسـ اليندسة المعمارية في الجمبي، شواف عبد الخالؽ )الشكؿ والج -5
 0998الجامعة التكنموجية عاـ

، ويؤيد ىذا كذلؾ ريتشارد كوؾ في كتابو )بغداد 0مف الترجمة العربية، ط  37أربعة دروف الص  -6
 094مدينة السالـ  الص 

مة يختص بالعراؽ مف كوركيس عواد العراؽ في القرف السابع عشر ػ ػ وبشير فرنسيس، وىو ترج -7
 رحمة تافيرنييو.
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