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  اشكال التأثري على الرتاث العمراني يف املدن التارخيية  
 ضحى وحٌد هادي                      محمد حسٌن عبد         امٌر محمد جواد                              

  الكوفة/كلٌة التخطٌط العمرانًجامعة       جامعة الكوفة/كلٌة التخطٌط العمرانً      جامعة الكوفة/كلٌة التخطٌط العمرانً 

 المستخمص  

يمتاا زلاسيجاايتلاسترالاارلاس مراياارلسالماادنلادجاا ميهلاسهديمااهلة، ميتاانلاسمةياارةولةيااثلاياانليملااللاس ويااهلو  و اايهل
لاسمدييهلاالج ميهلوتمللل   ئ   لوجم ت  لجزءالمنلاسموروثلاسةضريلواسله فرلسالمجتمع.

مراةااللمورفوسوجيااهلم تالتااهلستلاامللة سااهلماانلاستماا زجلةااينلاستااراثللوقاادلتوجاا تلاسمدييااهلاالجاا ميهلويمااتلفاار
واسم   اارةلساات ئملاسيجاايتلاسترالاارلمااعلاسمتطالةاا تلاسم   اارةولو ياا لظ اارتلاسة جااهلاساا لأةياا ءلاسيجاايتلاسترالاارل

 اس مرايرلوةم لي مللسالةت ظلعال لاسجم تلاستراليهلواسم ئمهلسمتطالة تلاس  رلوة جهلاسمجتمع.

ةثلا ميهلاسمدنلاالج ميهلوا ميهلاس ي  رلواسمورول تلاس مراييهلفي  لوم ذالتملللسالميطههلمنليتي وللاسةللللل
 ويهلو  و يهلوجم سيهلوجةللاسمة فظهلعال ل ذهلاسمورولا تلاس مرايياهلواالةيياهلاستارلتةماللاسطا ةعلاسترالارل

ةييهلاسم   رةلف، ميهلاسةةثلواست ري رلفرلاسميطههلوم  رلجةللاسةت ظلعالي  لوم  رلجةللتطويرلوموامةهلاال
اسمة فظاهلعالا لاستاراثلاسجديادلوايلا ءلاالةيياهلللتممنلفرلتطويرلاسمدييهلاسهديماهلفارلاسيجااللااللاراللمانل ا 

لاسجديدةلةطريههلتوامبلاسةدالهلواستطورلاس مرايرلاسموجود.

 
Abstract 
The constructional heritage in the ancient Islamic cities is so important, because it 
symbolizes the identity and the features of these cities, where these features was 
a part of the urban inherited and cultural to the society. 

These Islamic cities had expanded in different morphologies stages to combine 
between the heritage and contemporaneity. Here, the necessity to revival the 
constructional heritage appeared to preserve the heritage features that 
appropriated to the requirements of the age and the need of society. 

The research deals with the importance of the Islamic cities, the importance of 
their architectural heritage, and the research made a question about what identity 
do they represent to the region? What ways do they follow to preserve them? 
And what are the ways to develope and keep pace with contemorary 
buildings?The research like this, the importance of it lies in development of the 
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ancient city of Najaf through the perservation of the new heritage the 
establishment of new buildings in manner that keeps pace with modernity and 
urban development                                                                 

 مقدمةالل

للللل لاسةض ريه لاسمدن لمنلال ر لاسيجاللااللراللمواةدة لاست،ري يهواستراليهةرزتلمدييه لوامتجةتلأ ميت   لو
لس ةتلدورال لوقد لاسج م(و لط سبل)عالين لاةر لةن لعالر لرف تلاالم م للرا   لاةتض ن لمن لاسزمن لعةر واسديييه

ل لاس راق لت ريخ لفر لواسله فرولةض ري  لواسديير لاسةض ري لس ل  ع لمرمزا" لتزال لوم يتلوال لادج مر واس  سم
ملواالضط  دلواد م للاسم تمدلوسهرونلعدةلعال لرغملت رض  ل  للاس هودلاسل ثلاأل يرةلسالمليرلمنلاسظال

لومة والتلت طيللدور  لاسدييرلواسةض ريلاسمتميز.
ةمل فهلاسةيوتلاسترللم(786هل)071يتميزلاست طيطلاس مرايرلسمدييهلاسيجاللااللراللميذليلؤ  لاس  ملللللل

وةيهلاسترل)عالينلاسج م(ولوي ودلذسكلاس لاس  قهلاسرلتمرمزتلة ورةلرئيجيهلةوللج معلومرقدلاالم ملعالرل
لوأ ري تلمليراتلترةطلاسي سلة سج مع لاسهديمهو لل م هلةينلاالزقهلاسضيههلوجطلاسمدييه لزاستلة ض   ولوم 

ا ةةتلأط ال"ولتدللعال لأي  لموتلستراثلم ملسملية فظلعالينلةتالكلاسطريههلاسترلتةمرلاسدوللاسمتهدمهل
 .ارل  لوت ري   

ام للمالم لاةت دتلعينولوسذسكلي ةظلانلاملرلاسةيوتلمت  ههووتزدادلمل فهلاسةيوتلمالم لاقترةتلمينلوتهلل
لتيت رل لوقد لاسةيوتلفتمونلفرلاملرلاألةي نلمالتويهلوذاتلالم للمت رجه لاس ل ذه لاسمؤديه اسممراتلواالزقه

لاست طيطلفرلذسكلاسوقتل ليةدولل–ةي  ي تلمجدودةلاللم  رجلس  .لومنلاألجة بلاسموجةهلالتة عل ذا ل–مم 
ةطلاالجتم عيهلواسةت ظلعال لامنلاسمدييهلمنلعمالي تلاسجطولواالعتداءلومذسكلاته ءلاسةردلاسه رصلعمقلاسروا

لواسةرلاسلديد.ل
لادةداعللللل لفيون لمن لوفن لةض ري لارث لألين لوعةه   لاسيجال لعمر ليغ زل لم م ري لفن لاستراليه وسالمة ير

لاسم م ريونلواسةرفيونلوا سةي ؤونلجيينلطويالهولوسمنلايدلرلعددلاسم م ريلواسةيئرلواسجم سرلقض لفرلةي ءه
 مةيرلمي  لواسة قرلمنلةيوتلاسيجاللاستراليهلجوىلعددلقاليلليةتضر.

مم ليوجدلفرلةالديهلاسيجاللججللة فللة،جم ءلوعي وينلاسةيوتلاستراليهلفرلمة تلاسيجاللاسهديمهلاالرة هللللل
م لةهرلمي  ولوم لتت رضلسنلاسةيوتللولوم يتلاغالبلةيوتلاسمةالهلقديمهلجداولوقدلايهرضتلغ سةيت  لوت رب

لاسة قيهلم،ج ةلةهيهيهلت ددلتراثلاسيجاللومذسكلاالجواقلاستراليهلاسهديمهلمجوقلاس ت فير.

 التطور االنساني في العصر الحديث وتأثيره عمى التراث العمراني:

 واسم مييه اس ي عه ظ ور اةدل   اسمت ةههلاستر استغيرات من ة س ديد اسة سر اسهرن   ل االيج ييه مرتلل
 يجرتلاسةرمه استر اسم تالته اسموا  ت ووج ئل اسجي رة وظ رت سإليج ن اسيوميه اسةي ة من أج جر مجزء
 م يتلمج وسه م تالته ةي ة اج سيب عال  است رال عال  االيج ن ذسك ج عد .لوقدا رل اس  مم ن من واستيهل
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 اسمي طقلاسريتيه مةل اسةضريه واسمي طق اسمدن وةالتاسةضرل ةي ة عال  اسي س واقةل .قةل من سن ة سيجةه
 .واس ةيه االداريه واسيظم اسمرمزيه اس دم ت ايتلرت ةيث واسةدويه

وج ئلل وظ رت اسيوميه االيت جلواسةي ة فر اسممييه عال  واالعتم د اسةداله ةي ة اس  ذسك ة د االيج ن ايتهل
م تالتهل جديدة مرةاله االيج ييه ت يش ول.اسي ئيه اسمي طق فر ةت  اسةي ة اجالوب من ستغير واالع م االت  ل
االسرل اسة جب و االت  ل وج ئل ةتوافر تتميزل"اسةداله ة د م  ع ر" عالي   اسة ض يطالق ج ةهت   عن تم م 
 ة ألة  دلاسجغرافيه است،لر دون اسم الوم ت افراد   يتة دلل" غيرة قريه" مالن اس  سم ف، ةح و اسم الوم ت تة دل و
استةضرلل–اس ي عهلل:ة،ي   اسةديث اس  ر فر االيج ييه ة   استرلمرت اسمراةل تال يص ويممن .اسم ديه و
ل.اسم الوم تلل–اسةدالهلل–

 م فه فر م ن ملالم  و اسةديث اس  ر اديج يرلفر استطور مظ  ر من مظ ر  و اس مراير ف ستطورللللل
تة  ل وتغيرت اديج ير استطور مراةل من مرةاله ة ةتي ج تلمل اس مراييه اسةيئه ت،لرت ةيث و ع ورلاست ريخ

منل اسيوم ييتجن م  ملل ملالن اسيوميه اسةي ة من اسم ضرلجزءا فر م ن م م ري  ترال  اسيوم ي تةر وم  .ستغير  
 مجةوقليظرا غير ت،ليرا اسةديث اس  ر فر ة ستطورلاس مراير اس مراير استراث ت،لر وقد .ميلآت ومن مة ير
لقةل. من است ريخ فر تةدث سم ة ورة اسهرن   لل ذا اديج ير استطور ولدة سجرعه

 املبحث األول: اجلانب النظري

 التراث العمراني:       مفهوم : أوال"

 (ة،ين 0 استراث وي رال عمرلةض رت  و ا تالتت م م  اسل وب م فه ةين اسملترك اس  مل استراثل ولللللل
 جواء سن اسمجتمع واالجتمراريهلوقةول ة س مود يتميز واسذي م  مجتمع فر اسهيمه اسر يدلاولاسم زونلذو

 ليده م  مل (اسم م ريلة،ين استراث ت ريال يممن اسميطالق  ذا ومن و(استهيي تلو  فن أو اسمهتيي ت من أم ن
 ةط ةع تتميز ي ق ه أو م ماله أم يت جواء مجم ه عم ئر ميتردةلأو مة ير من ةض ريه م  سم من األجداد
لويتملل استيون أو سالمواد ة سيجةه عالي   غ سب وطراز لة  .  فر اسل مل ةم ي ه اسم م ري استراث اسمجت دمه

ل:است سيه اس ي  ر
ل.م جورة أو ع مرة مديين أو عمراير متجمع :ل ماله مم ييه ةيئه (0
 .وممرات وةيزات مة ير مجموعه يةوي :ل مل موقع (2
 .م ييه ة ريه ع قه سن تلميل أملرلفر أو مةي  يةوي ممم ن :مةدد موضع (3
ل.ةذاتن ميترد ق ئم :م ين مةي  (4

ولومنل ذالاسميطالقلت رالل(م ين ط ةع أو ة ته يتميز اسمتج يسلواسذي ة سةيز) في رال 2 استرالر اسيط ق أم 
اسةض ريهلاسمتج يجهلاسترلتز رلةمجموعهلمنلاسمترداتلاستراليهلاسواق هللاسيط ق تلذاتلاسهيمهلاستراليهلة سةيزات
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لاس مراييهل لم سهيم لاسمجتمع ل   ئص لعال  لاسداسه لاسهيم لعال  لوتةتوي لاالل ر لةم يه لق يون لمجم  تةت
لواس   ئصلاسم م ريهلواس  داتلواسته سيدل...لواسخ.

ليواعلاست سيه ويممنلتال يصلايواعلاسمة يرلواسمترداتلاستراليهلفرلااللللل

o .مة يرلالريه 
o .مة يرلةي   لة ضلاسم م ريينلاسمل ورينلوا ةةتلجزءلمنلاستراثلاسم م ري 
o .  مة يرلتملللةهبلاولمراةللذاتلقيمهلوت تةرلتججي لس 
o .اسمة يرلاسترلت مسلاس م رةلاسمةاليهلاستهاليديهلسميطههلم لوتملللط ة   لاس  ص 
o ل ط  لةت ريخلاسل وب.اسمة يرلاسترلتةمللقيمهلرمزيهلالرتة

 

 :ا": المباني التاريخية واهميتها ضمن النسيج التراثينيثا

لمةيرةل لا ميه لاالةييه ل ذه لةيثلتةتل لاستراليهو لة ألةييه لاالج ميه لاس رةيه لفرلاسمدن لاست ري يه لاسمرامز تمت ز
لاست ري يهل لوتمت زلاالةييه لعال لف  سي ت   لمةيرة لة ورة لذاتلط ةعلعمرايرلضمنلاسيجيتلاسترالرلومؤلرة ة،ي  

ل  صليميز  لضمنلاسيجيتلاسةضريلمةي يهلميتردةلوم يئهلةضريهلضمنلاسيجيتلاس  م.

لاسلوارعل لته طع ليهطه لعيد لاسمدييه لقالب لفر لمرمزيً  لموق ً  ليةتل لاسذي لاسج مع لاسمججد لاالةييه ل ذه وتلمل
وتمت زل…لتلواسمدارسلواسةيوتلاستهاليديهاسرئيجيهلاسترلترةطلةيينلوةينلاسةواة تلفرلاسمدييهلواالجواقلواس  ي 

 مللمي  لة  و يت  لاسم م ريهلضمنلاسيجيتلاستهاليدي.

لتج ملاسمة يرلاستراليهلوةلمللمةيرلفرلتموينلاسيجيتلاسةضريلسالمدييهلوذسكلفرلاتج  ين لل

لو  و يت  لل* لا ميت   لس   لم م ريه للوا صلورموز للمل لعال  لوتمون لذات   لةةد لميتردة م ي مل
لسيجيتل)م سمراقدلاسمهدجه(.ضمنلا

لاسةضريلل* لاستموين لذسكلفرلتةديد لوالر لواسمج ورة لاسمةيطه لاالةييه لاسمة يرلمع ل ذه لست  مل ميتيجه
(Mc cluscyل68و1979و..)ل

تمت زلاسمدييهلاس رةيهلاالج ميهلة يميهلاسلوا صلاسم م ريهلم سجوامعلواسمراقدلوغير  لمنلاسي بلواسرموزللل
لهلو يمال  لوس ذالف،نلا ميهل ذهلاسمة يرلتزدادلفرلاسمدييه.عال لتموينلاسمديي

لويممنلت يياللاالةييهلفرلاسمرامزلاست ري يهلسالمدنلاس رةيهلاالج ميهلوةجبلاال ميهلاسم م ريهلاس  

لاسلوا صلواسي بلاسم م ريه.ل*
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  لمعلاسيجيتلاةييهلذاتلقيمهلجم سيهلوتراليهلورمزيهلمةدودةلوانلسملت تةرللوا صلم م ريهولاذلايل*
لاسمةيطلتلمللا ميهلمةيرةليتيجهلستت عال  لمعلاسمةيط.

لاالةييهلاسترلاللتةمللقيمً لجم سيهولاولعي  رلملترمهلمعلاسيجيتلاس  ملسالمدييه.ل*

لاستراليهلاال ميهلمنل  للعدةلعواملول رلاال ميهلاسوظيتيهلاولاسرمزيهلواسم يويهلواسروةيهل تمجبلاالةييه
ج معلمتميزلوظيتيً (لولا  سهللمللو يمللاسةي يهلفض لعنلتيوعلالم للاالةييهلوتراممل)مرقدولمججدلاول
ل(.Op,cit 69اس ي  رلاسم م ريه)

يجتيتتلة،يي لالليمميي لدراجهلاسجوايبلاسم م ريهلسالمة يرلاستراليهلفرلاسمرامزلاست ري يهلسالمدنلاس رةيهلواالج ميهل
اجهلاسمةي لمعلمج وراتنللواستض ءاتلاسةضريهلاسمةيطهلة  لومدىلمنل  للدراجهلاسمةي للسوةدةلوايم لدرل

تت عال  لمعلاسمةي ولسيلملليجيجً لي طرلا ميهلجم سيهلوعمراييهلوةضريهلمتميزةولة الض فهلاس لاال ميهلاسترل
ل لمتم مً  لي طرلاسمةي لمي يً  لمم  لاسوظيتيهو لواسي ةيه لاست ري يه لاسلوا صلواسرموز لاسمةي لمع الليرتةطلة  

ليممنلف النلعنليجيتلاسمدييه.

لساليجيتلاسترالرل لاسةت ظلاسةضريلولعمالي تلاألةي ء لس ماليه ل  للدراجتي  لواضةً  لسي  ليةدو لاسمت وم انل ذا
اسهديمللوميتيهلدراجهلاسمة يرلاستراليهلواستض ءاتلاسةضريهلاسمةيطهلة  لولمدىلم ئمت  لس ماليهلاألةي ءلول

للرلسالمدييهلولت،ميدل ويت  لضمنلاسةي ةلاسم   رة.ةم ليةهقللا  سهللاسيجيتلاسترا

 -ا": الحفاظ عمى التراث العمراني: لثثا

 استراث ض ال مدى اظ رت استر اسمدمرة اسةروب من اس ديد اسة سر اسهرن   ل االيج ييه ل دتللللل
 الي ء االلريه اسمة ير من اس ديد وة  تت ءل.واسةروب استدميريهلسألجالةه اسهوة ام م ع مه اس مرايرلواديج ير

لااليج نليدركلا ميهلاس مللعال لاسةت ظلعال لاستراثلاس مرايرلمنلاستي ء.لمذسكل اسةربلاس  سميهلاسل ييهلةدا
لدفج حل لمنلاسمة يرلواسمي طقلااللريه لاس ديد لاس مرايرلاسجريعلوا تت ء لفرلتج يللاستطور الرتلاستميوسوجي 

لاسمةيرة.لوج  متاسطريقلسالطرقلواسملروع تلاس  مهل  سال واء اسةيئر استالوث زي دة فر اس ي عه واس ي عيه
 اسجي راتلايتلرت ع دم من اسي تت سالتالوث فة دض فه .اس مراير عال لاستراث مة لرا ت،ليرا إلر مم  واسمي ه
ل.م   واسجم د االيج ن عال  تؤلر استر اس واءلاسمالول ت فر تيلر اسم  يع مدا ن

 اسم ضرلسمرليرا   م  سم االةه ءلعال  فر تج  م ايج ييه ت ري يه مجئوسيه اس مراير اثاسترل عال  اسةت ظ أ ةح
 تججيللة ضره واسمجتهةللة ول سالم ضرلواسة ضر است ري يه اسةتميه االيج ن وع  ان فميذ .اسمجتهةل اةي ء

 م ضينل:سإليج ن اسةض ريه اس ويه ي مس اس مراير استراث وأ ةحل.اسمجتهةل سيراه م ضين عال  واسةت ظ
 اس ويه اسةت ظلعال  أ ةح اسل سث اس  سم فر اسغرةيه اسله فرلسالةض رات اسغزو اجتمرار ومع .ومجتهةالن وة ضره
ل.اج جي   دف  اس مراير استراث اسةت ظ   ل من اسةض ريه
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لاستراثلاس مرايرلوةلتلعال للللل لأل ميه لواسميظم تلواس يئ تلوغير   لدعتلاسميظم تلاسدوسيه ضرورةلوسهد
اسةت ظلعاليهولوسهدلج ءل ذالاسوعرلعال للمللمواليقلدوسيهل ريةهلوممتوةهلاقرت  لميظم تلدوسيهلوله فيهل
لويوضحل لم تالتهو لوجيوات لمراةل لة دة لمرت لواستر لويدوات   لاجتم ع ت   ل  ل لمن ليل ط   لةرز وجي جيه

ل) لرقم لاسترا0اسجدول لتج ه لويل ط ت   لادوار   لوا م لاسميظم ت لستالك لذمر لاسزمييهل( لاستترات لمع لمتدرج  ث
لاسمتت سيه.

ل

ام يرلاسجيدلعةدلاسرةمنلاةمدلاسريسلولاع دةلاالةي ءلاس مرايرلمرميزةلس جتدامهلمعلذمرل  صلسمي طقلل0
ل.2101استراثلاس مرايرلولرج سهلدمتوراهلولج م هلاسه  رةلول

لاسمرجعلاسج ةق.ل2

 عمى التراث  ( التدرج الزمني ودور الهيئات لمحفاظ1جدول رقم )

 ابرز االنشطة والقرارات المنظمة / الهيئة / الخ العام

لميل قلاليي لمل0930
لاسهديمهل لاسمة ير لوترميم لسةم يه لاالج جيه لاسمة دئ تةديد

لاسوطييه.وات  ذ  للم لمالموج لفرلاسول ئقل

لم0945
(لUNDPةري متلاالمملاسمتةدةل)

وميظمهلاالمملاسمتةدةلسالله فهلواسترةيهل
ل(UNESCOواس الومل)

لاسةت ظلعال لاستراثل لاسدوسرلفرلمج ل لاست  ون لتوفير تم
ل.منل  س ملواسذيلةداليل ط ملاست الرلفرلاسجتيي ت

لمل0964
اسمؤتمرلاسدوسرلاسل يرلسالمة يرلاست ري يهل

لفرلفييجي 

 جةيل عال  مواد عدة تضمن واسذي اسةيدقيه ميل ق إع ن
ل:اسمل ل

 ة س الوم يجت ين است ري يه اسمة ير ترميم -１
ل.استهييه واألج سيب

 .ةم يت   است ري يه اسمة ير ترميم من اسغرض -２
 ةرع يه تةظ  أن يجب األلريه اسمة ير مواقع -３

 .   ه
 وجود من الةد واسترميم اس ي يه أعم ل جميع -４

 .دقيهه ول ئق
 سضم ن موجياله األلريه اسمة ير توظيال إع دة -５

ل.عالي   اسةت ظ

يدوةللاليموموس اسجم يهلاس موميهللمل0975
ايموموسلاسدوسيهل)اسمرمزلاسدوسرلسألل رل

ل.اس غيرة است ري يه اسمدن عال  اسةت ظ قرارات إ دار
لفرلمت وملاستراثلةيثلامتدلسيغطرل) لةهيهي  تملللتغييرا
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لتذم ريه(مدنلت ري يهلم مالهلوسيسلفهطلمة يرلل(ICOMOSفرلوارجول

ل(ICCROM يئهل)لمل0981

 اسمة ير عال  سالةت ظ تو ي ت عدة وض ت أيهرة مؤتمر
ل:اسمل ل جةيل عال  مي  لاأللريهو

ل.ة أللر اسمةيطه واسمة ي  استرةه دراجه -１
 .واسدم ر استالال أجة ب دراجه -２
 .اسمطالوةه اسةم يه ويوع اسموقع أ ميه دراجه -３
 فترة طوال وظيته ألي األلر إجت دام عدم -４

 .استرميم
 موازيه عال  ومةييه عماليه اسدراجه تمون أن -５

ل.واضةه م ديه

 م 1891
سجيهلايموموسلاسيدوةلاسل سلهل

ة يوانلاع دةللاسممجيك-سألمريميتين
لاةي ءلاسمجتهراتلاس غيرة

 يدوة قرارات مع ةدأ اسذي اس  سمر سإل تم م إمتداد
لاسدوسيه  است ري يه اسمدن عال  اسةت ظ عن أيموموس
لسالةت ظللاس غيرةوويممن لواليطن لسميل ق لتم يدا اعتة ره

ل.0987عال لاسمدنلاست ري يهلواسمي طقلاس مراييهلس  مل

 م 1891
اسجم يهلاس  مهلسميظمهلايموموسل

لاسدوسيه

 واسمي طق است ري يه اسمدن عال  سالةت ظ أيموموس ميل ق
ل  اسميل ق  ذا ةيود وت تةر و(واليطن ميل ق)اس مراييه

ل لستغطر لمه ود لةلمل لاستيميهلمتج ه لمي  ت لفر استيوع
لاسمي طقل لوةم يه لسالت طيط لاسم تالته لواسطرق اس مراييه
لاس  سمل لدول لتتةي    لان ليممن لاستر لاست ري يه اس مراييه

لاسم تالتهل.

ميل قلاسجي ةهلاسله فيهلاسدوسيهل م 1888
ل)اسممجيك(

اس  سميهلفرل استغيرات مع تتوافق استراث عن رؤيه أعط 
وم  ةة  لمنلت ليراتلسهوىلاس وسمهلي  يهلاسهرنلاس لرينل

لاسجي ةهلواسةت ظلعال ل لفي   عال لمللمج التلاسةي ةلةم 
استراثلاسةض ريلسالمدنلولواسذيلضملجتهلمة دئلييدرجل

لتةت  لاس ديدلمنلاسةيودل.

 

 -العمراني: عناصر التأثير عمى التراث  اهم رابعا":

 تأثير التكنولوجيا عمى النسيج التراثي: - أ
ظ ورلاألةييهلاسمت ددةلاسطواةقلواجت داملاسموادلاسةي ئيهلاسةديلهلواست  ميملاسغريةهلسالمةي لاسغيرلميججملللللل

لاسم ضرل لعن لااليهط ع لفمرة ليةو لاستوجن ل لاسجديده لاستهيي ت لادتلظ ور لةيث لو ليتجه لاسمةي  لوظيته مع
للة زللاسةي ءلاسجديدلعنلواستض دلفرلاسمل دلاسةضريلوض اللتم جم  لواسذيلترجمتنلم م ري لوت طيطي  
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لعال ل لاستهاليديهلواسجيطرة لمللاس يغلاسم م ريه لاستراليهلوتجيبلمة م ة لواالجتغي ءلعنلمللاسهيم لاسهديم اسةي ء
استموينلاسجم سرلواسةض ريلوة ست سرلايت جلم  سملمتل ة هلومتلل يدجيهلةي ئيهلة يدةلعنلاسمض مينلاسمةاليهل

م م ريلاسطويللومم لم نلستطورلوج ئللاسيهللاسم تالتهلاأللرلاسمةيرلفرلو   هلفرلاسمجتم  تلذاتلاالرثلاس
ل(0وص0991فرضللوارعلذاتلأة  دلواج هلوزي دةلمج ةهلاسمدييهلةلمللمةير.)اس الرلو

 مشكالت تتعمق بالعامل البشري: - ب
 أقل ةمجتوى آ رين جم ن األ اليين مةللاسجم ن سيةل استراليه سالمي طق االجتم عر استرميب تغيير 

 اسميطهه تد ور إس  أدى مم  اسمة ير اسيوعيهلمن  ذه مع سالت  مل مؤ الن وغير اسموقع إس  ةض ري لاللتيتمر
 .ة م اسمةيط اسم م ري استراث وةين اسجم ن وض اللاالرتة طلةين

 واست اليمرلواسةض ري اسله فر اسمجتوى اي ت ض اسمة يرليتيجه  ذه مع واس مة الة االجت دام جوء 
قلمعلق ورلواي داملاسوعرلسدي ملة ال ميهلاستراليهلواست،ري يهلواسجم سيهلسالمة يرولأدىلاس لاسمي ط  ذه سه طير

 تدميرلاس ي  رلاسدا اليهلسالمة يرل.
 إض فهلاسمجتةدل تلاستميوسوجيهلملللوةداتلاستميياللاولم لل ةنلمنلإع ي تلضوئيهلوم لي  ةبلل

 ذسكلمنلتمجيرلة سةوائطلوتلوينلاسمةي .
ل
 البيئة المحيطة عمى النسيج التراثي:تأثير  - ج

ولمم ل إسخ.......واسةمتري ل واستطري ت واألترةه ة سمةي لسالغ زات اسمجت دمه اسمواد ة ض مه ومه عدملللللللللل
تؤديلاس لةدوثلاسلروخل.اسةرارة اسمجتمرةلسدرج ت استغيراتلعن اسي تجه وادمم ش استمدد عمالي ت تت ةعانل

أجزاءلمنلاسمةي لة ورةلت ددلج متنلعيدلتت قم  لولاض فهلاس لذسكلاستالوثلاسةيئرلاسمةيرلواستلهه تلمعلتالالل
لةجةبلعدملوجودليظ ملواضحلسالت الصلمنلاسيت ي ت.

 
 مشكالت تنظيمية وتقنية : - د
 لاسيظرل لعدم لواسميلآتو لاسمة ير لإض فه لمع لمي جب لغير لة،جالوب لااللري لاسمةي  لاجت دام إع دة

 اسوظ ئاللاسترلقدلاللتيججملمعلاسمةي لوتضرلةن.واال تم ملةيوعيهل ذهل
 تم إذ اسجمييهو سالمي طق اسدا اليه اسةيئه عال  اسجالةر األلر ة سغ سن م ن اسجديدة األةييه فر االرتت ع 

 من ة   يةيط عم  وأ ةةتلميهط ه و اسمدييه جم ء  ط عةر ة ري  وعزس   اسمي طق تالك وغالق إقت ل
  ذا ة ت أم منو اسمتتوح سيرىلاألفق ميزسن جطح فوق ي  د م ن اسذي اسةضري اسج من وة ت مج وراتو
 يةرز ال استر استهاليديه ادج ميه سة يورام لاسمدييه اسةديع اسميظور قتالت ة ريه ةواجز وجط م يوق  اسج من
ل.مج جد   وقة ب مآذي   إالال مي  
 سمت ج،ةلا عي ر عال  اسهض ء إس  أدى اسذي األمر اآل رو اسة ض م  سم وتغيير األةييه ة ض زسها

ل.استهاليديه ادج ميه سالمدييه اسةضريه اسةيئه اسذيليترضليتجنلةهوةلفر
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 املبحث الثاني: اجلانب التطبيقي

جوالليتي وللاسج يبلاس مالرلمنلاسةةثللرحلسدورلا ملعي  رلاست،ليرلعال لاستراثلاس مرايرلواسذيلتمللرة  ل
ة ستت يللفرلاسج يبلاسيضريلفرلتد ورلاستراثلاس مرايرلفرلمدييهلاسيجاللاسهديمهلمعل ورلسة ضلاألملالهل

لاسمدييه.لمنل

 -اوال : اهم عناصر التأثير عمى التراث العمراني:

ل-0-0 لعال لاسيجيتلاس مرايرلاسترالرلمنللتأثير التكنولوجيا عمى النسيج التراثي:ل لاستميالوجي  لت،لير يظ ر
ل  للمجموعهلمنلاسظوا رلاسترلتؤلرلةلمللجالةرلعال لاسيجيتلاس مرايرلاسترالر.

 ظهور األبنية متعددة الطوابق:-1-1-1

ل لاسراجرلواسترلتم لارتت علاسمة يرلفرلاالتج ه لاس لةجبلأدىلزي دة لاسيجاللاسهديمه لفرلمدييه لةديل  إيل ئ  
وا ت ءلاسمة يرلاستراليهل الت  لة دض فهلاس لتغييرلاسط ةعلاست ري رلسالمدييهولاألمرلاسذيليج لل طلاسجم ءلسنل
لاستي قضلةينلمموي تن.لف سمة يرلذاتلاس مجهلطواةقلتج ورلاةييهلذاتلط ةهينلفض لعنلانل يت اللةةدة

لريلسالل رعلغيرلميظمهلواسذيلإلرلةلمللجالةرلعال لاستراثلاس مرايرلسالمدييه.ة ف تلاسمل دلاسةض
ل

ل
 استخدام مواد البناء الحديثة:-1-1-1

اجت داملموادلاسةي ءلاسةديلهلفرلة ضلاسمة يرلأدىلاس لةدوثلتي فرلفرلاألسوانلةينلواج  تلاسمة يرلاسةديلهل
 يرلاسةديله)يتيجهلالجت داملموادلةي ءلغيرلمتج يجهلواسمة يرلذاتلاسط ةعلاسترالرلةيثلتةوستلواج  تلاسمة

لةينل لتتتهراس لاستي غملواستي جقلم  ليترتبلعاليهلالم للمتي فرة لاألسوانلواستلطية تلمم  تتض ربلوتتي فرلفي  
واج  تلاسمة يرلاسةديلهلاسمج ورةلسالمة يرلذاتلاسط ةعلاسترالرل(اس لالم لليمطيهلتتتهرلاسذوقلمم لأدتلاس ل

م للاسةيئهلوقيمت  لاستراليهواسذيلالرلةلمللجالةرلعال لاستراثلاس مرايرلسالمدييهلاسهديمهلدونلادراكلاولتلوهلج
لوعرلسهيمت  لواسة دلاست ري رلواسزميرلس  .
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لللللللللللللللللللللللللللللللل
 التصاميم الغريبة لممباني:-1-1-3

هل)ذاتلقيملجم سيهلوم م ريهلمي تضه(لأدتلاس لتملايل ءلعددلمنلاسمة يرلاسجديدةلةالتلمةللاسمة يرلاسهديم
لت ميم تل لسطةي ه لمغ ير ليمط لذات لوايل ئيه لم م ريه لت ميم ت لالجت دام   ليتيجه لتالوثلة ري ةدوث

لاسمة يرلااللريهولمم لالرتلعال لاستراثلاس مرايرلةلمللجالةر.

لللللللللللللللللل
 انشاء شوارع ذات ابعاد واسعة:-1-1-4

لل لستطورلوج ئل لاسمرمة تلاس لاس راقلةلمللع ملان لإلرلجالةرلعال لاستراثلاس مرايرلةيثلادىد ول اسيهل
ومدييهلاسيجاللاسهديمهلةلملل  صلاس لتمزيقلاسيجيتلاسترالرلوذأسكلمنل  للفتحلل ثللوارعلسالمرمة تل

لفرلاسمدييهلل رعلاالم ملاس  دق)ع(لول رعلاالم ملزينلاس  ةدين)ع(لول رعلاسرجولل)ص(.

للللللللللللللللللل
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 إقامة المشاريع الجديدة التي تغطي مساحات واسعة:-1-1-5

ويتضحلذسكلفرلمدييهلايجاللاسهديمهلمنل  للقي ملاسيظ ملاسج ةقلةإزاسهلجزءلمةيرلمنلمةالهلاس م رةل)واسترل
لاست لساليجيت لتمزيق لعيه ليتت لمم  لاسةديله لاسمل ريع لعمل لةةجه لاستراليه( لاسمة ير لمن رالرلتةتويلعال لعدد

لسالمدييهلاسهديمهلوفهدانلاسمليرلمنلاألةييهلواالزقهلذاتلاسط ةعلاسترالرلاسمميزلسالمدييه.

للللللللللل لل
ل

 مشكالت تتعمق بالعامل البشري:-1-1

 هجرة المباني من قبل سكانها األصميين:-1-1-1

طويالهلمم لييتتلعينلعدملةيثلق ملة ضلاسجم نلاأل اليينلةتركلاسجمنلفرلاسةيتلوعدملاجت دامنلستتراتل
وجودل ي يهلدوريهلسالمة يرلوة ست سرلتد ورهولأدتل جرةلاسمة يرلفرلمدييهلاسيجاللاسهديمهلاس لتد ورلاس ديدل

لمنلتالكلاسمة يرلوتج قطلأجزاءلمي  .

لت تةرلظ  رةلاس جرةلمنلأ طرلعوامللتالاللاسمة يرلسم ليترتبلعالي  لمنلتالتي تلعدة.

للللللل
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للللللل
لتوضحلتد ورلاسمة يرلةجةبل جرت  لمنلقةللجم ي  لاال اليين.اس ورل

 تغيير التركيب االجتماعي لممناطق التراثية:-1-1-1

ة للاستغييرلفرلاسترميبلاالجتم عرلفرلمدييهلاسيجاللاسهديمهلمنل  لل جرةلاسجم نلاأل اليونلسةيوت مل
جمييهلاسجديدةلووقدلأدىل ذالاست للاس لتد ورلواةي ئ ملاسهديمهلذاتلاسطرق تلاسضيههلوايته س ملاس لاسمي طقلاس

لاسد لل لذوي لاألج يب لاس م ل لمن لطةهه ليملالون لا رين لجم ن لقةل لمن لاجتغ س   ليتيجه لاسهديمه اسمة ير
اسمي تضلةيثليتل رمونلقيمهلااليج رلوي يلونلة،عدادلمةيرةلدا للاسمةي لوفيم ليتملاجت داملأجزاءلمةيرةل

لمت ئ لألغراضلغير لاسمةي  لواجراءلمن لوةم م ت لممط ةخ لاسغرال لاجت دام لملل لاسهديمه لوضيتت   لمع مه
لإض ف تلو دملأجزاءلدا للاسةيتل.

 سوء االستخدام والالمباالة مع المباني التراثية:-1-1-3

ت رضتلة ضلاألةييهلاستراليهلفرلمدييهلاسيجاللاسهديمهلاس لاسمليرلمنلاست دي تلاسي تجهلعنلجوءلاالجت دامل
لللللللللللمنلقةللمجت دمي  لةجةبلج ال ملسالهيمهلاستراليهلسالمةي .واس مة الةل

للللل
توضحلاس ورلاالمة الةلمنلقةللاسمجت دمينلسالمةي لوذاسكلمنل  للعمللمجموعهلمنلاس ةي تلعال لجدارلل

لمز راللفرلميزلليةمللقيمهلتراليهل.للللللل
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 اإلعالنات الضوئية او .... الخ(:إضافة المستحدثات التكنموجيا )وحدات التكييف او -1-1-4

ةيثلق ملاس ديدلمنلجم نلاسمدييهلاسهديمهلةإد  للوةداتلاستميياللاسةديلهلواالع ي تلاسضوئيهلاسترلأدتلاس ل
لةتتة تل لاولاغ قلسة ضلفتة تلاسلة ةيكلاس لةيهلواجتةداس   تةطيملأجزاءلمنلجدرانلاسمة يرلةغرضلترمية  

لغ للاس ي  رلاسةيئيهلملللاسم قال)اسة دمير(واسملرةي تل)اسلي ليل(.ألج زةلاستمييالولةداللمنلاجت

للللللل
اس ورلتوضحلاض فهلوةداتلاستميياللاسةديلهلواالع ي تلاسضوئيهلاسترلالرتلعال لاسط ةعلاسترالرلسالمدييهل

لاسهديمه.

 تأثير البيئة المحيطة عمى النسيج التراثي:-1-3

 من النفايات:عدم وجود نضام واضح لمتخمص -1-3-1

لفرل لميطهه لمن لوة،ملر لمةيرة لة ورة لاسهم مه لايتل ر لم ةظه ليتم لاسهديمه لاسيجال لمدييه لفر لاستجوال عيد
اسمدييهوليتيجهلعدملقي ملاألج زةلاستيتيذيهلة ست الصلمي  لةلمللدوريلومذأسكلغي بلاسوعرلاسله فرلوااللريل

ل ريهلسالمة يرلاستراليهلفرلمدييهلاسيجاللاسهديمه.سدىلة ضلاسجم نولو ذاليلوهلاسميظرلاسجم سرلواسرؤيهلاسة

ل
لاسة ريهل لاسجم سرلواسرؤيه لالرلعال لاسميظر لواسذيلةدوره لاسهديمه لاسيت ي تلفرلاسمدييه لترامم لتوضح اس ورة

لوضي علاسهيمهلاستراليهلسالمدييه.ل
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 عمميات التمدد واالنكماش نتيجة التغييرات المستمرة لدرجات الحرارة:-1-3-1

ايج زلت،ليرلاستغيراتلاسمجتمرةلسدرج تلاسةرارةلعال لتالاللة ضلموادلاسةي ءلواسمتملالهلةلمللأج جرلفرليممنل
لاسلي ليل(.–األةوابل–اسيوافذل–اال ل بلاسمجت دمهلفرل)استجهيالل

انلت رضل ذهلاس ي  رلاسم م ريهلاس لةيهلسدرج تلاسةرارةلاس  سيهلتتهد  لمنلمةتوا  لاسم ئرلاسدا الرولمم ل
اس لجت ف  لوتغييرلاة  د  لوة ست سرلض ورلاسلروخلواستلهه تلوي ةحلاس لبل ل لوض يت لوذولسونلليؤدي

لرم ديولوة ست سرلتد ورلاسمة يرلاستراليه.

لللل

للللللللللل
لاس ورلتوضحلتالاللاس ي  رلاس لةيهلاسم م ريهلاسمميزةلسالمةي لةجةبلت رض  لاس لدرج تلاسةرارةلاس  سيهل.

 تنظيمية وتقنية: مشكالت -1-4

 إعادة استخدام المبنى االثري بأسموب غير مناسب:-1-4-1

تغييرلفرلاجت داملاسمةي لمنلاالجت داملاأل الرلاس لاجت داملا رلغيرلمي جبليؤلرلعال لج مهلاسميل،ل
مم  زنلاولمة تلتج ريهلةيثلأدىلاس لتمزقل ويهلاسمةي لااللريلةلملل  صلواسمل دلاسةضريلسالميطههل

للةلمل لعنلع م لاسةضري لاسمل د ل ويه لمن لجزء ل و لاسذي ل)اسمتالهر( لااليج ن لفمرة لتغيير لفر لأج م مم 
لاس  ق تلاستراةطيهلاسمتللاس مراييه.



 تطوٌر المدنفً مؤتمر الفن والتكنولوجٌا إضاءة معرفٌة                                                           8102نٌسان 
 
 

411 
 

لللللللل
توضحلاس ورةلاالجت داملاس  طئلسالمةي لةيثلتملتغييرلاالجت داملاال الرلسالمةي ل)اسجمير(لاس لاجت دامل

لواسذيلالرلعال لقيمتنلاستراليهلوادىلاس لتد وره.ا رل)م  زنلسماليم ي تلعرضلاسم ةس(ل

 قتل المنظور البديع لبانوراما المدينة اإلسالمية التقميدية:-1-4-1

ادىلارتت علاسمة يرلفرلاسمدييهلاسهديمهلاس لا تت ءل يميتلاسهةهلمم ل  ةبلتمزيقل ويهلاسيجيتلاسةضريل
اسةجيهلواسة ريهلفهدلسوةظلافته رلاسميطههلاس لاسراةهلمم لإلرلاال ت اللفرلارتت ع تلاالةييهلعال لاسيواةرل

لاسة ريهلةجةبلاس لوائيهلفرلاالرتت ع تلف لتتةهقلاسوةدةلاسلماليهلسالمل دلاسةضري.

ل
ل

 تغيير معالم بض األبنية التراثية:-1-4-3

جديدةلاس للويتضحلذأسكلمنل  للقي ملة ضلاسجم نلةتغييرلم  سملة ضلاألةييهلاست ري يهلةإض فهلموادلةي ء
لاسمةي لاأل الرلاولإزاسهلة ضلاستت  يللاسم م ريهلمنلسمةي لاأل الرليتجن.ل

 إزالة بعض األبنية االمر الذي أدى الى القضاء عمى عنصر المفاجأة:-1-4-4
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لاسيجالل لمدييه لازقه لفر لةلمللواضح لاسذيليظ ر لاسمت ج،ة ل ولعي ر لادج ميه لاسمدييه ليميز لم  لا م ان
لهلة ضلاألةييهلأدىلاس لاسهض ءلعال ل ذالاس ي ر.اسهديمهولوانلإزاس

للللللللل
لاسم  درل 

ل.0969اسجرج يرولعالرلةنلمةمددلاسلريالول)مت بلاست ريت ت(ولممتةهلسةي نولةيروتول .0
 .0990اسج ةريلولمةمدلع ةدلول)لاستراثلواسةدالهل(لولمرمزلدراج تلاسوةدةلاس رةيهلولةيروتلولسةي نلول .2
)مت اااوملاستاااراثلفااارلاستمااارلاس رةااارلوالااام سي تن(ولاستاااراثلواسي ضاااهولمة ضاااراتلاسموجاااملاسمااا حول  لااامليةيااا ول .3

ل.0999اسله فرلسدائرةلاستراثلاالج ميهولاسمجمعلاس المرلاس راقر(ول
اسجاا ديولجاا ديلمةماادل اا سحول)است ااميملاسااوظيترلفاارلاسمدييااهلاس رةيااهلاسهديمااه(ولمرماازلاةياا ءلاستااراثلاس الماارل .4

ل.0986الت اليملاسمجتمرولاس رةرولاسدورةلاسراة هلس
5. Webester’s New World Dictionary of the American Language, N.Y. 1960. 
6. Hakim, Basim Salim “Arabic- Islamic Cities. Building and planning principles. KPI. 

LTD. England, 1986. 
جالجااالهلدوريااهلت اادرلعاانلوزارةلاسله فااهلاسغزاساارولاسلاايخلمةماادولعماا رةلاسمدييااهلاسميااورةلفاارلع اادلاسرجااولل)ص(ول .7

 .0996اسلؤونلاالج ميهولقطرول
تطااورلاسميطهااهلاستج ريااهلفاارلمرماازلاسر اا فهلاسهديمااهلةغااداد/لةاارلاسرلاايد.ل–مةماادلج تاارولع اا ملعةاادلاالمياارل .8

ل.0986رج سهلم ججتيرولماليهلاس يدجهلاسم م ريهولج م هلةغدادول
9. Rapoport, Amos; Human aspects of urban form; 1st Edition Oxford U.K. 1977. 
10. Ackoff, Russel, L. “Redesigning the Future; A system Approach problems” Awilly 

Intersuence publication,  John Willy & Sons, New York, 1974. 
سدراجا تولةغادادولجالاوبولفرةا نللمةمادولتةالياللارجاطولسال ا سملاسةر ا يرلدائارةلاسلاؤونلاسله فياهلواسيلارولجالجاالهلا .00

0983. 
12. Aron, Rymond; The Industrial Society “In Made Future: Reading in Society, 

Technology and Design”; Edited by Nigle Cross, David Elliottend, Robin Roy; 
Hutchinson and co; 1974. 

  


