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ABSTRACT: 
     This research takes one of the important aspects that expose with cities in general and 

specially Kufa city, this aspect is the urban growth .Which come as results to the social, 

economic and political factors that may take place in any city. The variety of these effects made 

a different in the morphological types and the spatial relations to the city, and so the city will 

expand  and growth randomly or planned .Also the varieties of so many researches and studies 

lead to give a plurality in the related aspects and characteristics in the field of urban studies .In 

this way we see the research approach to present a specialized study about the urban growth in 

general, types, levels and the effective factors, so emerged the research problem in : the 

Existence of limited knowledge in taking the effect of the mosque in the growth and 

distribution of the urban land use. to achieve its goal and solve the research problem  ,the 

main hypothesis is: The Kufa mosque effects on the growth and distribution of the urban 

land use on the level of spatial and formal relations. 

 To improve the hypothesis we select vocabulary from the theoretical frame on by comprised 

analysis on three temporal samples to find their influence. 

This research has been reach to the fact that Kufa mosque is effecting on the growth and 

distributions of the urban land use from a group of spatial relations represented in ( the 

competition, integration) , this take to increase the competition between the uses ,values, types 

,positions, destinations and finally the inside value motion. 
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 اثر مسجد الكوفة فً نمو وتوزٌع استعماالت االرض للمدٌنة المقدسة
 الخالصة

خاصة اال ٌتناول البحث احد الجوانب المهمة التً تتعرض لها المدن بصورة عامة، ومدٌنة الكوفة بصورة         
وهً النمو الحضري، التً تعد من الظواهر الطبٌعٌة والمستمرة نتٌجة العوامل االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة 
التً تمر بها اي مدٌنة.  وقد ادى تعدد المؤثرات وتنوعها الى اختالف االنماط المورفولوجٌة والعالقات المكانٌة 

النمو سواء بصورة عشوائٌة او مخططة. إن لتعدد البحوث والدراسات للمدٌنة نفسها، فأخذت المدٌنة بالتوسع و
التً مرت على هذه الظاهرة ادى الى تعدد المفاهٌم والخصائص المرتبطة بها ضمن الدراسات الحضرٌة، من هنا 
برزت فكرة البحث لتقدٌم دراسة مختصة حول ظاهرة النمو الحضري بصورة عامة، انواعها وانماطها، والعوامل 
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وجود قصور معرفً فً تشخٌص اثر مسجد الكوفة فً نمو وتوزٌع المؤثرة فٌها، فبرزت مشكلة البحث: 

، والتً حدد على اساسها هدف البحث فً بناء اطار نظري شامل ألثر المسجد فً نمو استعماالت االرض
تنافسٌة(، واستند البحث فً استعماالت االرض الحضرٌة، تضمن مدى تأثٌره فً العالقات المكانٌة )التكاملٌة وال

ٌؤثر مسجد الكوفة فً نمو وتوزٌع استعماالت تحقٌق هدفه ومعالجة مشكلته البحثٌة الى فرضٌة رئٌسٌة نصها: 

ولغرض اختبار الفرضٌة تم انتخاب مجموعة من المفردات  .االرض الحضرٌة على مستوى العالقات المكانٌة
 حلٌل المقارن على ثالث عٌنات زمانٌة، الكتشاف مدى التأثٌر.النظري بأسلوب الت اإلطارالمستخلصة من 

توصل البحث الى ان مسجد الكوفة ٌؤثر فً نمو وتوزٌع استعماالت االرض الحضرٌة من خالل التأثٌر فً  
)العالقات التنافسٌة والتكاملٌة(، وٌؤدي ذلك الى تصعٌد التنافس بٌن ـمجموعة العالقات المكانٌة و تتمثل ب

 ماالت و تغٌٌر قٌمتها باستمرار وتنوع انماطها وتغٌٌر مواقعها واستقرارها، ومقدار الحركة فٌها.االستع
 .النمو، النمو الحضري، مسجد الكوفة، استعماالت االرضالكلمات المفتاحٌة: 

 
 المقدمة
ة، تشهد المدٌنة كٌان حً، لذلك فهً فً حالة تغٌر ونمو ونضج مستمرة، تتشكل من تجمعات حضرٌ       

تغٌٌرات مادٌة واجتماعٌة، هذه التغٌٌرات تكون مدروسة وغٌر عشوائٌة لم تأتً بمحض الصدفة، نتٌجة لعوامل 
ومؤثرات، تناولوها الباحثٌن فً الكثٌر من دراساتهم، لمراقبة المدٌنة وتوقع ما سوف تؤول الٌه من تغٌٌرات فً 

ذها لتوجٌه تلك الظاهرة باالتجاه الصحٌح، لما لهذه الكٌانات المستقبل وماهً الخطط واالستراتٌجٌات الواجب اتخا
من اهمٌة تظهر هوٌة قاطنٌها، لذلك ٌتناول البحث ظاهرة النمو الحضري والخوض فً اهم جوانبها ومتغٌراتها 
لمعرفة احد الجوانب المهمة التً تمر بها المدن بصورة عامة، ومدٌنة الكوفة بصورة خاصة. انطلق البحث من 

(، وفً هذا السٌاق ثرات على هذه العملٌة عبر الزمنمحور العام للمشكلة العامة وهو النمو الحضري للمدن والمؤال
الذي برز اهمٌة المسجد كعامل دٌنً رئٌسً انطلق منه التشكٌل الحضري وعلى اساسه تم تحدٌد عالقاته 

ثر مسجد الكوفة فً نمو وتوزٌع بمجاوراته، فتمثلت المشكلة البحثٌة )بوجود قصور معرفً فً تشخٌص ا
استعماالت االرض.  فتوصل البحث إلى إن العامل الدٌنً )المتمثل بمسجد الكوفة( ٌؤثر فً نمو وتوزٌع 

علٌه تم تحدٌد هدف ومكانٌة )التكاملٌة والتنافسٌة(، استعماالت االرض الحضرٌة لمدٌنة الكوفة من حٌث عالقاتها ال
 .ألثر المسجد فً نمو وتوزٌع استعماالت االرض الحضرٌة للمدٌنة البحث فً بناء اطار نظري شامل

ولتحقٌق هدف البحث تم اعتماد عدة اجراءات تدرجت ضمن ثالث محاور، حٌث ناقش المحور األول ظاهرة النمو 
بصورة عامة والنمو الحضري بصورة خاصة، بٌنما تم تناول المسجد كعامل دٌنً مؤثر فً استعماالت االرض 

ة فً المحور الثانً، وطرح المحور الثالث المنهجٌة المعتمدة فً اختبار الفرضٌات، وصف العٌنة الحضرٌ
 الدراسٌة، تحلٌل نتائج الدراسة العملٌة، ومن ثم وضع االستنتاجات والتوصٌات. 

 
 المفاهٌم والخصائص ،النمو -المحور االول

    Urban growthو الحضري النم 
نه ازدٌاد حجم الجسم بما ٌنظم الٌه وبداخله فً جمٌع االقطار نسبة طبٌعٌة بخالف السمن ٌعرف النمو لغوٌا با     

" اما اصطالحا فٌشٌر المعجم الفلسفً ان النمو فً علم الحٌاة هو ازدٌاد حجم الكائن الحً، وتعقد بنٌته [1] والورم
اما تنوع الوظائف فٌسمى بالنمو الكٌفً.  وتنوع وظائفه.  وٌسمى ازدٌاد حجم االعضاء وتعقد البنٌة بالنمو الكمً، 

.  فبذلك [2] وكل زٌادة فً الكم تستلزم تغٌرا فً الكٌف، كما ان كل تبدل فً جانب الكٌف ٌؤثر فً جانب الكم
ٌتمثل النمو بسلسلة متتابعة ومتماسكة من التغٌٌرات المنتظمة تهدف الى االكتمال والنضج، أي انه ال ٌحدث 

او نوعٌاً )على مستوى الوظائف(، وهما ٌحدثان معا، فهو  كون كمٌاً )على مستوى الحجم(بطرٌقة عشوائٌة، وٌ
بذلك تغٌٌر نحو الزٌادة)زٌادة عددٌة ونوعٌة(، وهو ٌختلف من مكان ألخر ومن زمان الى اخر، على مستوى 

 المدن واالقتصاد والمجتمع، اذن هو ٌختلف باختالف )الزمان والمكان(.
 .العمارةالنمو داخل حقل  
 

 : Building Growthالنمو العمرانً
 :[2أنماط ]النمو العمرانً ٌمثل البعد الثالث لنمو المدن وٌأخذ ثالثة      

االمتداد بشكل عمودي وغالبا ً ٌحدث فً المناطق المركزٌة حٌث التنافس على الموقع، وقد ٌكون على حساب 
 لبناء العمودي إلى خارج مركز المدٌنة.تهدٌم بعض األبنٌة الموروثة، حتى ٌصل ان ٌستمر ا

 التوسع األفقً حول المدٌنة ومن دون أن ٌترك فضاء، وهو النمط الشائع فً معظم المدن العربٌة.
 البناء فً الفضاءات غٌر المبنٌة والمبعثرة فً المدٌنة.
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   Urban growth النمو الحضري
هو زٌادة المساحة او الزٌادة التً تحصل  urban growthالتعرٌف االصطالحً لمفهوم النمو الحضري      

الحضرٌة ، او هو انتقال الناس من المناطق الرٌفٌة إلى المناطق [3] فً عدد السكان فً منطقة حضرٌة معٌنة
الهجرة  (قباري)من وجهة نظر  .[4] ٌقصد به أٌضا اشتغال الناس بمهنة غٌر الزراعةبهدف اإلقامة الدائمة، و

لحضري هً عملٌة )نقل بشري تلقائً( عن طرٌق الخروج القروي الٌومً، تؤدي الى زٌادة المسببة للنمو ا
بشرٌة واقلٌمٌة واٌكولوجٌة، مما ٌضٌف الى و تسبب نمو حضرٌا، ٌؤدي الى زٌادة طبٌعٌةوسكانٌة غٌر طبٌعٌة، 

ات التعلٌم والصحة ٌتطلب بالضرورة مجموعات مختلفة من خدموالمدٌنة اضافة مستمرة فً الخدمات والمرافق، 
كل ما ٌزٌد من حٌوٌة التركٌب الحضري بشرط ان ٌترقى اهل ولمواجهة احتٌاجات خطة التنمٌة الحضرٌة 

 [.6]الحضر كٌفا وٌزدادون كما، وهو ما نطلق علٌه عملٌة التحضر 
ة وخارجٌة( ٌنستنتج من ذلك ان النمو الحضري هً ظاهرة تحدث بسبب زٌادة فً السكان نتٌجة عوامل )داخل    

( كعوامل دٌنٌة وبٌئٌة واجتماعٌة واقتصادٌة وسٌاسٌة)ادارٌة(، وهً مستمرة باستمرار ضاغطة )طاردة وجاذبة
الحٌاة حتى ٌعٌش الغالبٌة العظمى من السكان فً العالم بالمدن، بعبارة اخرى انها عملٌة دٌنامٌكٌة ذات بعدٌن: 

ناحٌة اعداد السكان، االرض، الخدمات، والموارد(، والتغٌر فً زمانً ومكانً، تشٌر الى الزٌادة فً الكم )من 
 (.سلوك والقٌم االجتماعٌة والوظائفالكٌف )من حٌث الطبٌعة البشرٌة والتفكٌر وال

وجود قصور معرفً فً تناول الجانب الدٌنً فً تبٌن ومن خالل االطالع على مجموعة الدراسات السابقة،       
ٌث اقتصرت الدراسات على االشارة الٌه كأحد العوامل المؤثرة، وقد تم انتخاب المسجد النمو الحضري للمدٌنة، ح

، واكد وجوده [7] اقامة الصلوات فٌه هو ما كان ٌمٌز كٌان المدٌنة عن القرٌة حٌث ان كأهم عامل دٌنً مؤثر
مستقر )بالمدٌنة( اال المخططٌن والجغرافٌٌن فً اي تجمع حضري وعدوه شرط من قٌامه، اذ ال ٌطلق على ذلك ال

 .  [8] بوجوده، فهو جزء من كل مترابط
 اثر المسجد فً نمو وتوزٌع استعماالت االرض الحضرٌة -المحور الثانً

 خصائص المسجد العامة
  :: على المستوى الموضعًًاوال

 ،التً  ٌؤثر المسجد على المستوى الموضعً نفسٌا بتهٌئة الفراغ الذي ٌلبً االجواء لإلنسان المسلم
 .[9] تساعده فً بناء شعور الرهبة والخشوع، ولٌس الفراغ الذي ٌبنً الشعور باالنبهار فً داخل النفس

  ،امتالكه بعض الصفات الموضعٌة والتً تمٌزه عن غٌره من مرافق المدٌنة كالتناقض والتمٌز بالمقٌاس
 .[01] المادة، اللون

 كان المدٌنة العربٌة االسالمٌة، من خالل وجودة ٌجسد المسجد الترابط المادي والروحً فً حٌاة س
 .[00] بصورة متالزمة مع محور السوق أو داخل

 البنائٌة( عن  الفضائً والكتل التكوٌن السماء، هٌمنة المسجد على ثالثة محاور رئٌسٌة متمثلة ب )خط
 .[12] المئذنة بحٌث ال تتجاوز أي بناٌة ارتفاعهطرٌق القبة و

 ى الشمولً:ثانٌا:  على المستو

 بنٌة الحضرٌة )المركزي او ٌؤثر على المستوى الشمولً من خالل موقعه االستراتٌجً داخل ال
نقطة ذات  ً(، الذي غالبا ما ٌأخذ الموقع المتمثل بنقطة التقاء شوارع المدٌنة وازقتها المتعرجة، ممثالالطرفً

 الشعور بالنصبٌة. ًقٌمة داللٌة معطٌا

 [13]االتجاهٌة والمركزٌة امتالكه صفة المحورٌة و 

  غالبا ما ترتبط المساجد الجامعة بحدث تارٌخً تجعلها ممٌزة فً نفوس الناس، بالتالً تأثٌرها فً قٌام
 .[14] المدن ونموها

  نه النواة التً تنمو على اساسها المدٌنة  وتتابع إٌسهم بشكل أساسً فً هٌكلة المحٌط العمرانً، اي
 الممٌز. تخطٌطها بالنسق العمرانً 

  ٌؤثر من ناحٌة االجتذاب العمرانً، اذ ٌشكل المسجد وحده قطب اجتذاب، ٌؤثر بشكل مباشر على حركة
 . [15] السٌر داخل النسٌج العمرانً، بسبب ارتباطه بشبكة المواصالت

  ،امتالكه لصفة االطراد الفراغً،  فباإلضافة الى خاصٌة االجتذاب هناك خاصٌة عكسٌة وهً االطراد
ا لٌكون التأثٌر فً دٌنامٌكٌة العمران بصفة متواصلة ومستمرة حول المسجد منطلقة من تأثٌره العمرانً وهذ

 .[16] المركزي
 اثر المسجد فً النمو الحضري للمدٌنة: 

النسٌج العمرانً فً المدٌنة العربٌة االسالمٌة )فً األصل( نتٌجة للحاجات الفردٌة والمتأثرة بالتعالٌم  تكون    
دٌنٌة الراغبة فً االقتراب من المركز الدٌنً )الجامع(، لذا لم ٌظهر نمط محدد للتخطٌط العمرانً، غٌر ان ال
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الجامع أحتل المركز، والذي ٌحتوي على الفعالٌات األخرى المكملة كبٌت المال ودار االمارة اضافة الى المساكن 
جٌة المدٌنة، ان المسجد ٌؤثر فً تنوع األنماط اشار االشعب من خالل دراساته حول مورفولو. المنتشرة حوله

الشكلٌة للنمو، وبالتالً على االنماط الشكلٌة المورفولوجٌة لبنٌة المدٌنة التً ٌنتج عنها اختالفات فً ابعاد الفضاء 
بسبب ارتباطه بعامل اخر كالتطور التكنلوجً وظهور وسائل النقل الحدٌثة، التً سهلت الربط بٌن المركز وبقٌة 
اجزاء المدٌنة، فتغٌرت مورفولوجٌة بنٌة المدٌنة من الشكل الوظٌفً المركزي )التقلٌدي( الى الشكل المهجن 

، كذلك بالنسبه  لدوره فً جعل عملٌة النمو [11] )تقلٌدي قرب المركز وشبكً عن االطراف( و الحر)الشبكً(
اضحة موضعٌا وشمولٌا، وذلك من خالل الحضري تكون بشكل متراكم ومتدرج، وبالتالً انتاج بنٌة فضائٌة و

نظام تقاطعات الحركة الذي تتمٌز به المدن التقلٌدٌة )نظام فضاءات حركٌة بٌن فضاءٌن ثابتٌن(، واٌضا تداخل 
ٌمكن مالحظة محاولة البحث باألثر الدٌنً على البنٌة المورفولوجٌة  مما تقدم. الفعالٌات الحضرٌة فً تلك البنٌة

ٌة الشكلٌة )شكل النسٌج، المخطط، الطرق( وقصورها من ناحٌة استعماالت االرض)البعد الرابع للمدٌنة من الناح
للمورفولوجٌا الحضرٌة(، الٌة نموها وتوزٌعها، وهو احد مؤشرات النمو الحضري، لذلك كان هدف البحث 

) وجود قصور معرفً  التفصٌلٌة واالستنتاج بعد تحدٌد المشكلة البحثٌة وهً الخوض فً هذا المجال بالدراسة
 .استعماالت االرض الحضرٌة( وتوزٌع  حول أثر المسجد فً نمو

 اثر المسجد فً نمو استعماالت االرض
ان استعماالت االرض هً منظومة تفاعلٌة )متشابكة ومتداخلة( ذات متغٌرٌن ٌشٌر االول الى البعد الوظٌفً      

Functional نً بٌنما ٌشٌر الثانً الى البعد المكاSpatial  لتلك المنظومة، تتضمن مجموعة من االنشطة
والعالقات االجتماعٌة واالقتصادٌة، التً تنمو وتتغٌر بمرور الزمن )نمو حضري( بتأثٌر عوامل طبٌعٌة، 
اجتماعٌة، اقتصادٌة وحتى سٌاسٌة،  قدر االمكان تؤخذ افضل الخٌارات لتوقٌعها ولكنها تبقى متذبذبة القٌمة حسب 

. الطلب لذلك االستعمالالعرض و
ان هناك مجموعة مؤثرات بشرٌة تؤثر بصورة مباشرة وغٌر مباشرة فً تحدٌد نوع االستعمال وطبٌعٌة ارتباطه 

، التً تعمل بصورة مترابطة التأثٌر [18]باالستعمال الدٌنً، تتمثل بمجموعة المحددات االقتصادٌة واالجتماعٌة
ه، سلوكه، عالقاته.  ٌتمثل المحدد االقتصادي بقٌمة االرض التً لها عالقة من حٌث اختٌار موقع االستعمال وقٌمت

بعامل امكانٌة وسرعة الوصول )كوجودها بالقرب من خطوط الحركة التً تصل الى المسجد( اضافة الى قلة 
. كل [09]ة التكالٌف، الكثافة السكانٌة والبنائٌة، نمط التخطٌط، توفر الخدمات ومدى قربها من المناطق المرغوب

هذه العوامل تجعل من االرض ذات قٌمة عالٌة وحسب توفرها، وارض خصبه للتنافس بٌن االستعماالت الذي 
وتركز استعماالت معٌنة على حساب اخرى وبالتالً تشتٌتها وانتقالها لمناطق  ٌؤثر من ناحٌة اخرى فً غزو

ات الدوافع الروحٌة واالقتصادٌة او غٌرها وهو . وان كل هذا التغٌٌر ٌحدث بسبب الغاٌات البشرٌة ذ[22]اخرى
. اما بالنسبة للمؤثرات الطبٌعٌة، فٌمكن االشارة الٌها على [10]ما نطلق علٌة بالمحددات ذات الجذور االجتماعٌة

انها مجموعة المحددات الطبٌعٌة التً لٌس لإلنسان تدخل بوجودها، كوجود بعض االنهار او التضارٌس بالقرب 
..الخ من المحددات، التً تحد من توسع او توقٌع)فً بعض االحٌان( االنشطة بالقرب من المركز  من المسجد

 الدٌنً.
مما سبق نستنتج ان المدٌنة تتشكل نتٌجة تفاعالت داخلٌة على مستوى العناصر والعالقات بتأثٌر العوامل       

ن البحث فً مجمل هذه المحاور لمعرفة الكٌفٌة او المحددات الداخلٌة والخارجٌة )الطبٌعٌة والبشرٌة(، والبد م
الحظ مخطط رقم .التً ٌؤثر بها االستعمال الدٌنً على تنطٌق استعماالت االرض الحضرٌة وتوزٌعها ونموها

(1) 

 
 ( مستوٌات التأثٌر بٌن استعماالت االرض/ الباحثة1مخطط رقم )

 
 : الدراسات السابقة

ستعمال الدٌنً واالستعماالت الحضرٌة، ٌتطرق البحث الى مجموعة من الستكمال فهم العالقة بٌن اال     
التً  willims  &Boyccالدراسات السابقة التً تناولت هذا الموضوع بصورة مباشرة وغٌر مباشرة، كدراسة 

ات اشارت الى وجود ثالث عالقات مكانٌة ترابطٌة، وهً التنافسٌة والتكاملٌة والتضامنٌة تعمل على ربط الفعالٌ
الحضرٌة، وان مدى نجاح هذه العالقة وقوتها ٌنعكس على رفع مستوى ونمو وتنوع وتكامل واستمرار المكون 
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 .ومن الدراسات المتعلقة بالبحث فً العالقات الترابطٌة المكانٌة بٌن االستعماالت، دراسة الصالح[22]الحضري
 ًماالت االرض )فً المنطقة المركزٌة اوالفً مدٌنة مكة، حٌث اشار  ان العامل الدٌنً ٌؤثر فً استع[23]

والمناطق المجاورة ثانٌا(، من الناحٌة الشكلٌة )عمرانٌا وتخطٌطٌا(، ومن ناحٌة العالقات التً تربطه ببقٌة 
االنشطة االخرى كارتباطه بعالقات تكاملٌة مع بقٌة االنشطة تؤهله لٌكون منطقة خصبة للنمو االقتصادي، كجذب 

ري وتزحٌف االستعمال الصناعً والسكنً الى منطقة اخرى، وبالتالً تصعٌد العالقات التنافسٌة االستعمال التجا
بٌن تلك االنشطة وارتفاع قٌمتها، وتنوع انماطها. ان المسجد ٌؤثر فً نمو استعماالت االرض الحضرٌة وتوزٌعها 

عالٌات كالفعالٌة التجارٌة، وقد بصورة عامة، من خالل وجود عالقات توافقٌة بٌن الوظٌفة الدٌنٌة وبعض الف
، وان هذه العالقة فً حالة نمو مستمرة، بسبب تصعٌد العالقات التنافسٌة [24] اوضح هذا دراسة الكنانً والزبٌدي

بٌن الفعالٌة التجارٌة وبقٌة الفعالٌات االخرى بسبب مبدأ التقارب )من االستعمال الدٌنً(، وعلى مستوٌٌن 
الوظٌفً(، فٌؤدي من خالله الى تصعٌد ظاهرة االحالل المكانً، التضارب –مكانً االستقرار والتوافق )ال

العقاري، رفع قٌمة االرض، زٌادة حركة االفراد، وفورات حضرٌة، زٌادة الطلب على السلع والخدمات، تعدد 
ون دائما االستعمال، تجاوز على المخطط االساس، انتشار عشوائٌات، تنافر فعالٌات، تجاذب فعالٌات.  فتك

الفعالٌات المحٌطة بالمسجد فً حالة حراك وارباك مستمرة )بسبب الحركة العالٌة وتداخلها( وال استقرارٌه مكانٌة، 
وتستمر هكذا حتى تصبح الغالبٌة العظمى لالستعماالت القرٌبة من المسجد فً خدمة المردود االقتصادي وبالتالً 

لتوزٌع االستعماالت بشكل خطً على طول المحور الرابط بٌن العاملٌن دعم االقتصاد المحلً واالقلٌمً.  كما ان 
الدٌنٌن، ٌدل على اهمٌة ذلك المحور كعامل اخر فً توجٌه توزٌع االستعماالت. وهذا ما اوضحته دراسة الزبٌدي 
فً دراسة اخرى له حٌث اكد ان المسجد ٌؤثر فً استعماالت االرض بصورة عامة، ومنظومة النقل بصورة 

) التخطٌطٌة(، وتؤثر منظومة النقل بصورة عكسٌة فً بقٌة  اصة على مستوى العالقات المكانٌة والشكلٌةخ
االستعماالت من حٌث زٌادة التفاعل االقتصادي واالجتماعً داخل المدٌنة وخارجها بسبب ارتباط االستعمال 

التً تقع بالقرب من هذه الخطوط القرٌبة  الدٌنً باالستعمال التجاري بعالقة قوٌة، فتزداد قٌمة االرض المجاورة
والمؤدٌة للمسجد بسبب سهولة الوصول وسرعته وقلة التكالٌف، وهذا ما ٌتطلب تحقٌق التدرج الهرمً وتنوع 
التصنٌف الوظٌفً للشبكة لتطوٌر ادائها الوظٌفً، وبالتالً دعم االقتصاد المحلً واالقلٌمً.  اما من الناحٌة 

سجد فً توجٌه توزٌع استعماالت االرض ونموها اما بشكل مركزي او محوري، كما ٌؤثر التخطٌطٌة فٌؤثر الم
.  اما [14] على خصائص هذه الشبكة من حٌث ٌزداد تعقٌدها بالقرب من المنطقة الدٌنٌة وتقل كلما ابتعدنا عنها
مباشرة فً دراسة بخٌت فأشارت الى مجموعة من المؤثرات الخارجٌة التً تؤثر بصورة مباشرة وغٌر 

استعماالت االرض الحضرٌة والعالقات التً تربطها بشكل عام، وبٌن االستعمال الدٌنً وبقٌة االستعماالت بشكل 
نها تأخذ االستعمال الدٌنً بنظر االعتبار فً كل إذ إخاص، تتفاعل فٌما بٌنها وبالتالً بلورة الشكل النهائً للمدٌنة، 

المؤثر الرئٌسً والمباشر، لما له من اهمٌة روحٌة واجتماعٌة واقتصادٌة  سلوكها وتأثٌراتها حتى ٌكاد ٌكون هو
تستقطب المجموعات البشرٌة، فٌؤثر الجانب االقتصادي على العالقة بٌن االستعمال الدٌنً وبقٌة االنشطة من 

ٌلها وتوزٌعها خالل سوقها، سرعة التنمٌة فٌها، قٌمتها وانتاجٌتها، اما الجانب االجتماعً فٌؤثر فً كٌفٌة تشك
ونسبها من خالل سلوكه داخل المدٌنة والعملٌات المتتابعة، بٌنما ٌؤثر الجانب السٌاسً عند وضعه للقوانٌن 
واالنظمة والتشرٌعات والتحكم بكٌفٌة تخطٌطها وادارتها، كل هذا ٌجعل من العامل الدٌنً المحرك االساس فً اي 

الشارة الى ان المسجد ٌؤثر فً ورفع مستوى االداء الوظٌفً نموه . والبد من ا[26]األرض تأثر على استعماالت 
واستمراره وتنوعه وتقلٌل الخسائر فً االستعماالت الحضرٌة من خالل توفٌر بعض الخدمات واالستعماالت 
 الثانوٌة، التً تدعم بعض االستعماالت الرئٌسٌة فً انجاح المدٌنة الدٌنٌة ككل، وجعلها مدٌنة مستقطبة للسواح

 . [21واإلقلٌمً ]واالٌدي العاملة والتجارة، وبالتالً رفع المستوى االقتصادي المحلً 
مما سبق نستنتج وجود ست عالقات مكانٌة تربط بٌن االستعمال الدٌنً وبقٌة االستعماالت وهً التنافسٌة    

االخر، وبهدف تقلٌص حدود  والتكاملٌة، توافقٌة، تضامنٌة، تقاربٌة وتبادلٌة، بعضها متداخل ومرتبط مع بعضها
المفردات التً ستخضع للقٌاس والمرتبطة بعدد من العالقات المذكورة، تم انتخاب اهم عالقتٌن مكانٌة وهً 

 ابرز وتحدٌد النظري االطار بلورة تم ان التنافسٌة والتكاملٌة، والتحقق من القٌم الممكنة التً استنبطت منها.  بعد
 مفرداته  

 .(1خصائصها بالجدول ) وٌمكن تحدٌد اهم
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 ٌنائص العالقات الترابطٌة/ الباحث( خص1جدول رقم )

 الخصائص العالقة ت 

اما بٌن الفعالٌات نفسها او بٌن الفعالٌات  التنافسٌة 1
 الرئٌسً المختلفة.

 تعكس الجانب االقتصادي غالبا.
 دائما وجود المناطق االنتقالٌة.

االستعمال  االماكن االستراتٌجٌة ٌأخذها
 التجاري.

تنشأ بٌن الفعالٌات الرئٌسٌة المختلفة التً  التكاملٌة 2
 ال تتعارض فٌما بٌنها.

تعكس تكامل الجانبً االقتصادي 
واالجتماعً، االجتماعً والدٌنً، دٌنً و 

 تجاري.
 دائما متجاورة.

ى استعماالت االرض فً المدٌنة مما سبق من تناول الدراسات السابقة ٌمكن استخالص اهم المؤثرات للمسجد عل
 (:2بالجدول رقم )

 المفردات الرئٌسٌة
 )العالقات المكانٌة(

 القٌم الممكنة المتغٌرات

 اقتصادي وخدمً بالقرب من المسجد نوع الستعمالاتغٌٌر تنافسٌة

 اجتماعً وخدمً كلما ابتعدنا عن المسجد

 كم

 رٌبة من المسجداعادة تأهٌل المناطق الق استثمار االراضً

 المساحات البعٌدة عن المسجد غٌر المأهولة

 
 
 
 

 جاذبٌة عالٌة للحركة

 عالً عند المسجد ازدحام مروري

 اقل كلما ابتعدنا 

 مشاة مع سٌارات تداخل حركً

 سٌارات مع سٌارات

 تغٌر بالوظٌفة

 تتكامل معهارتباطها بالمرافق الخدمٌة المهمة فً الكٌان الحضري و

 سهولة وصول

 راحة وامان

 عالً كلما اقتربنا من المسجد رفع قٌمة االرض

 اقل كلما ابتعدنا عن المسجد

عكس الجانب  تكاملٌة
 االقتصادي

جذب االستعمال التجاري 
 واالستعماالت التً تتكامل معه

 عالً

 متوسط

 قلٌل

 جذب االستعماالت الداعمة تقارب وظٌفً

 نفر االستعماالت االقل دعما

تصعٌد العالقات 
 التنافسٌة

 رفع قٌمة االرض

 تنوع انماطها

 قلة الخصوصٌة زٌادة حركة االفراد

 ازدحام حركً

تناول المحور االول خصائص المسجد المعمارٌة والتخطٌطٌة، واثرها فً النمو الحضري للمدٌنة، اما المحور      
استعماالت االرض الحضرٌة وتوزٌع اثر المسجد فً نمو )ـبحث فً المشكلة الخاصة المتمثلة بالثانً فشمل ال

وظٌفٌة وشكلٌة تم استخلصها من دراسات سابقة تناولت هذا -للمدٌنة(، والتً شملت على متغٌرات مكانٌة
ٌؤثر مسجد ) الموضوع.  ولغرض تحقٌق هدف البحث ومعالجة مشكلته البحثٌة تم تحدٌد فرضٌة رئٌسٌة نصت

 (.استعماالت االرض على مستوى العالقات المكانٌة وتوزٌع الكوفة فً نمو
 :ت الثانوٌةصٌاغة الفرضٌا
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لمعالجة فرضٌة البحث الرئٌسٌة التً نصت )ٌؤثر مسجد الكوفة فً نمو استعماالت االرض على مستوى       
حثٌة ٌتم تقسٌم الفرضٌة الرئٌسٌة الى فرضٌتٌن العالقات المكانٌة(، ولتحقٌق هدف البحث ومعالجة مشكلته الب

 ثانوٌتٌن وهما كاالتً :
]ٌؤثر مسجد الكوفة فً نمو استعماالت االرض التجارٌة والسكنٌة  : والتً تنص علىالفرضٌة الثانوٌة االولى

 والصناعٌة والخدمٌة على مستوى العالقات المكانٌة)التنافسٌة( من خالل مجموعة متغٌرات[.
]ٌؤثر مسجد الكوفة فً نمو استعماالت االرض التجارٌة والسكنٌة  : والتً تنص علىالثانوٌة الثانٌةالفرضٌة 

 والصناعٌة والخدمٌة على مستوى العالقات المكانٌة)التكاملٌة( من خالل مجموعة متغٌرات[.
 تحلٌل نتائج الدراسة العملٌة –المحور الثالث 

 :جمع المعلومات وطرق المعالجة 
لٌة جمع المعلومات بطرٌقة االطالع والمسح المٌدانً التً تضمنت جمع المعلومات الالزمة لعملٌة تمت عم

القٌاس، والحصول على الخرائط والبٌانات الالزمة للمنطقة المنتخبة من قبل الدوائر والجهات المعنٌة بها، مع 
 :البحثواعتمد ٌق العملً، توثٌقها بالصور على وفق واقع الحال، والتً ٌحتاجها البحث لغرض التطب

 ًالذي ٌهدف إلى جمع الحقائق والبٌانات عن ظاهرة أو موقف معٌن مع محاولة  ،المنهج الوصفً التحلٌل
 تفسٌر هذه الحقائق تفسٌراً كافٌاً.

 المقارنة بٌن حالة المنطقة على عدة مراحل، وهذا ما ٌطلق علٌه بعملٌة كشف التغاٌر (change 
detectionلمنطقة خالل عملٌة النمو الحضري، ومدى تأثر العامل المنتخب لبٌان مصداقٌة وعلمٌة ( الحاصل ل

 تحلٌل عٌنات البحث.
( لرسم الخرائط الخاصة بمنطقة الدراسة وذلك Arc GIS 9.3اما اداة القٌاس: فقد تم االعتماد على برنامج )     

 .لمسح المٌدانً للمنطقة، للوصول إلى النتائج النهائٌةبتغذٌة البرنامج بالبٌانات التً تم الحصول علٌها من خالل ا
 اختٌار منطقة الدراسة:

تعد الكوفة من المدن االسالمٌة التارٌخٌة العرٌقة، وثانً المدن االسالمٌة التً شٌدها المسلمون بعد مدٌنة البصرة  
، كم 16النجف االشرف بحوالً  مدٌنة، تقع الكوفة بالنسبة للمناطق المجاورة الى الشرق من (م638 ـه11)عام 

كم، وقد امتاز موقع 315كم، والى محافظة البصرة بالجنوب بنحو 162والى الغرب من العاصمة بغداد بنحو 
الخصبة الصالحة للزراعة والسكنى، والذي زاد فً اهمٌتها االقتصادٌة، باإلضافة الى مالئمتها من  بأرضهالكوفة 

 [28] الناحٌة البٌئٌة.
 مدٌنة الكوفة عبر المراحل المورفولوجٌة الثالث: واقع حال

 م:1714: مرحلة اعداد اول مخطط اساسً للمدٌنة عام المرحلة االولى
كأول خطوة تنظٌمٌة الستعماالت المدٌنة وتوجٌهها، حٌث جاءت  1714تم اعداد المخطط االساس لسنة      

من المخططات المعدة لواقع الحال ومناطق التوسع بصورة تكمٌلٌة لواقع الحال القائم آنذاك، ٌمكن التمٌٌز 
، 1782المستقبلً والتً كانت مجرد توزٌع للمساحات وتنطٌقها والتً شهدت بعض التغٌٌرات فٌما بعد سنة 

راجع  [27]لتالفً االخطاء الموجودة فٌها، ومن اهم سمات التصمٌم هو المناطق التً حددتها االنشطة المختلفة 
 .(1م )الملحق، خرٌطة رق

 التركٌب الداخلً واستعماالت األرض لمدٌنة الكوفة للمرحلة التوسعٌة االولى:
ان ٌلبً الحاجة لتوفٌر رقعه ارض لألغراض السكنٌة فً حٌنها  1714حاول التصمٌم االساس لسنة        

رٌة فقد اعتمد التصمٌم ومستقبال، وتقع المنطقة السكنٌة ضمن الجانب االٌمن )الصوب الكبٌر(، اما المنطقة التجا
على المنطقة التجارٌة المركزٌة التً تتوسط المدٌنة القدٌمة والذي ٌقوم بتوزٌع الخدمات االخرى الى المستوٌات 

هكتار، اما بالنسبة للخدمات  8القطاعٌة عدا ذلك االقتراح حول البرامج االسكانٌة بتثبٌت مركز قطاعً بمساحة 
ضمن االحٌاء الجدٌدة على وفق التصمٌم.  بٌنما حدد التصمٌم االساس لسنة التعلٌمٌة والصحٌة فهً موزعه 

هكتار، واالخرى  1553للخدمات الصناعٌة غرب وشمال غربً المدٌنة بمساحة  أحدهمام منطقتٌن: 1714
هكتار، غرب وشمال غرب المنطقة )هذه تحولت االن الى  15للصناعة شرق وجنوب شرق المدٌنة بمساحة 

ة بسب ازمة السكن(. حدد التصمٌم االساس المركز المدنً الذي ٌتضمن مجموعة المبانً االدارٌة مناطق سكنٌ
هكتار، والمنطقة الثقافٌة  13515والحكومٌة فً القسم الجنوبً من محلة الجمهورٌة حالٌا وبمساحة اجمالٌة قدرها 

نجف غربا، وبمساحة –با وشارع كوفةتموز جنو 11بمثلث ٌنحصر بٌن المنطقة االثرٌة ودار االمارة شرقا وحً 
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هكتار، تشمل هذه المساحة الكثٌر من المناطق االثرٌة والدٌنٌة والتً رغم ادراجها ضمن المنطقة الثقافٌة  13.8
 .[32]اال انه لم ٌحدد نوعٌة االستعماالت المفترض فٌها

 ،  2008المرحلة الثانٌة: واقع الحال لسنة 
مخطط االستعماالت لواقع ٌتضمن األرض لمدٌنة الكوفة للمرحلة التوسعٌة الثانٌة : التركٌب الداخلً واستعماالت 

( اضافة للتغٌرات الحاصلة خالل 1714مجموعة االستعماالت المقترحة والمعدلة لسنة ) 2008الحال لسنة 
نسبته ارتفعت  ( هكتار، اي639.79مراحل توسعها، حٌث اخذ االستعمال السكنً مساحة تقارب ال )

( بسبب النمو االقتصادي وزٌادة دخل الفرد، والزٌادة السكانٌة نتٌجة %13.11الى) 1714( عام %4.2ن)م
بظهور المناطق العشوائٌة قرب مسجد الكوفة ومسجد السهلة)  تاضافة الى عوامل اخرى تمثلعوامل الهجرة، 

ة فهً)حً الفرات، السفٌر، المتنبً، اما االحٌاء المضاف .كمنطقة الشٌشان، ومنطقة التجاوزات قرب مسجد السهلة(
(، 2دور معمل السمنت، تجاوزات منطقة السهلة ومسجد الكوفة(، خرٌطة رقم ) الجامعة، العسكري، مٌسان،

( هكتار، ان 19.33مساحة تقدر ب) 2228وٌشغل االستعمال التجاري لألرض من خالل مسوحات االرض لعام 
مال التجاري فً اآلونة االخٌرة ترجع الى عدة امور، من اهمها تنشٌط الحركة الزٌادة المالحظة فً نسبة االستع

السٌاحٌة الداخلٌة والخارجٌة وخاصة فً السنٌن االخٌرة، وكذلك دخول الشركات االستثمارٌة، وتنشٌط القطاع 
ب بقٌة المدن الخاص ودعمه باستثمار اكبر قدر ممكن من االراضً إلعادة احٌاء المدٌنة، وجعلها بمستوى ٌواك

االسالمٌة االخرى.  تمثلت هذه الفعالٌة التجارٌة بالمنطقة التجارٌة المركزٌة والمناطق التجارٌة االخرى، وتضمن 
مجموعة من الفعالٌات للباعة واالبنٌة المختصة بالخزن وبعض الحرف والصناعات الٌدوٌة الشعبٌة التً تقع فً 

جارٌة المتمثلة بشارع الجسر والجمهورٌة، ومسلم ابن عقٌل والشارع الذي مركز المدٌنة باإلضافة الى الشوارع الت
ٌقع خلف المستشفى، والذي ٌقسم محلة الجدٌدة الى قسمٌن.  اما االستعمال الصناعً فٌتراوح ما بٌن مجموعة 

 مثلهكتار، وهً ت 3245.57)الصناعات الصغٌرة والمتوسطة والكبٌرة. كما كانت مساحة المناطق المفتوحة )
  .[31]السكنٌة مجموعة البساتٌن والمناطق المفتوحة والمنتشرة بٌن االحٌاء

  2015المرحلة الثالثة: واقع الحال لسنة 
 التركٌب الداخلً واستعماالت األرض لمدٌنة الكوفة للمرحلة التوسعٌة الرابعة : 

االت وحةدوث نقةص فةً مسةاحة تضمن مخطط واقع الحال لمدٌنة الكوفةة المقدسةة توسةٌع مسةاحات بعةض االسةتعم
االستعماالت األخرى، وذلك لتزاٌد نسةبة التشةٌٌد علةى حسةاب المنةاطق الخضةراء والمفتوحةة بالنسةبة لالسةتعماالت 
ال ً وظٌفٌةةا ًفةةً بعةةض االسةةتعماالت، كمةةا نالحةةظ فةةً الخارطةةة  السةةكنٌة والخدمٌةةة وكةةذلك شةةهدت هةةذه المرحلةةة تبةةدي

 (3رقم)
لتجارٌة )فً هذه المرحلة( االستعماالت السكنٌة، و تتداخل مةع االسةتعماالت الخدمٌةة، إذ غزت االستعماالت ا      

على مر المراحل بقً االستعمال السكنً هو الطاغً فً المرتبة األولى بةٌن عناصةر التركٌةب الةداخلً، حٌةث مةن 
ن االسةتعمال السةكنً خالل المعلومةات المستخلصةة مةن الصةورة الفضةائٌة والمسةح المٌةدانً لواقةع الحةال نالحةظ ا

( %16.94الةى ) 2008( عةام %13.11(هكتار، اي ان نسبته ازدادت بصورة كبٌةرة مةن )826.28ٌأخذ مساحة )
وتمثلت هذه الزٌادة بمنطقة العشوائٌات الى الجانب الشرقً من مسجد الكوفة والجانب الشمالً لمسجد السهلة، هةذه 

قةةرب هةةذه المنطقةةة مةةن المسةةجد )العامةةل الةةدٌنً( إضةةافة الةةى خلوهةةا  الزٌةةادة المتمثلةةة بالمنةةاطق الفقٌةةرة كةةان بسةةبب
بصورة عامة، )اضافة لألسباب المذكورة فً المرحلة السابقة(، وعدم متابعةة المؤسسةات الحكومٌةة وتنظٌمهةا لهةذه 
 الظاهرة، اضافة الى مجموعة اسةباب سٌاسةٌة واجتماعٌةة واقتصةادٌة )كةالهجرة والنمةو وتةردي المسةتوى المعٌشةً

( ، بٌنمةةا كةةان نصةةٌب االسةةتعمال 3للفةةرد وارتفةةاع االسةةعار( ادت الةةى توسةةع هةةذه المنةةاطق، انظةةر خرٌطةةة رقةةم )
 ( من المساحة. % 0.42نسبتها )و ( هكتار،7 .20الصناعً )

 تحلٌل الواقع الحضري لمدٌنة الكوفة: 

ٌاناتها الالزمةة، اسةتنادا الةى مةا جةاء فةً تهدف هذه الفقرة الى تحلٌل نتائج الدراسة العملٌة، التً تم الحصول على ب
 وصف المراحل المورفولوجٌة التً مرت بها مدٌنة الكوفة، وسٌتم تحلٌل النتائج على وفق الخطوات االتٌة: 

 لمقدار التغٌر الحاصل لكل مرحلة عمل مقارنة تحلٌلٌة. 

 ٌنة، ومقدار تأثٌره بالمرحلة استنتاج مدى تأثٌر العامل الدٌنً بكل مرحلة من مراحل النمو الحضري للمد
 الحالٌة.

  اختبار الفرضٌات
 اختبار الفرضٌة الثانوٌة االولى:

 نتائج قٌاس العالقة المكانٌة التنافسٌة:والذي ٌشمل        
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 (3رقم )والذي ٌتوضح فً الجدول  اوال: تغٌٌر االستعمال:
 ٌنثاختبار مفردة تغٌٌر االستعمال/ الباح -(3جدول رقم )

 
 تًوالذي ٌتضح فً الجدول اال ثانٌا: استثمار االراضً:

 ٌنمفردة االستثمار/ الباحث -جدول اختبار المفردات -(4جدول رقم )

 نوع العالقة                                   
العٌنة 

 انٌةالزم

 األراضًاستثمار 

 غٌر المأهولة -تأهٌل البعٌدة عن المسجد  تأهٌل المناطق القرٌبة من المسجد

 ال ٌوجد مشارٌع استثمارٌة  1714

نوع  
            العالقة                                  

العٌنة 
 الزمانٌة

               

 تغٌٌر االستعمال

 نوع كم
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  وضع اول تصمٌم لها، نالحظ ان المدٌنة نمت وتطورت  قبلمدٌنة المن خالل االطالع على مخطط
، مع وجود بعض المحاور الحركٌة المخترقة لتلك النطاقات مسجدالول وبشكل دوائر متراكزة )عشوائٌا( ح ،تراكمٌاً 

الدائرٌة، فكانت االستعماالت تتوزع بالترتٌب االتً: المسجد، المحالت السكنٌة، والمنطقة التجارٌة الممتدة على طول 
االستعمال الصناعً،  المحاور الحركٌة المخترقة والمهمة، مع انتشار بعض المحال الحرفٌة والورش والتً كانت تمثل

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

 حال المدٌنة، اخذ توسع المدٌنة)االستعماالت(  ولكن بعض ظهور اول مخطط تصمٌم اساس لتنظٌم واقع
تنمو بشكل مخطط )غٌر عشوائً(، فاستبدلت استعماالت معٌنة مكان اخرى واستحدثت استعماالت اخرى مكانها 

 وهكذا..

  ،)عندما تم تغٌٌر بعض او جزء من المناطق السكنٌة ألغراض التجارة والخزن )فً منطقة مركز المدٌنة
 لدولة لقطع االراضً السكنٌة الجدٌدة.وخصوص بعد توزٌع ا

  تحول مناطق كبٌرة كانت تستخدم لألغراض االدارٌة والسكنٌة الى استخدامات اخرى، كتحول دار االمارة
 والمناطق السكنٌة التً كانت تحٌط بها الى منطقة اثار محرمة.

  .ً( 2( ملحق رقم )1)م قخرٌطة ر الحظتغٌٌر جزء كبٌر من االستعمال الزراعً الى استعمال سكن 
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بعد التوسع الحضري الذي شهدته المدٌنة وخصوصا بعد الزٌادة السكانٌة، وتطور قطاع الصناعة، وسائل الحركة 
 والطرق، وانتشار الحركة العلمٌة وارتفاع المستوى االقتصادي، شهدت المدٌنة عدد كبٌر من التغٌٌرات منها:

 عٌة الى مناطق مخصصة لالستعمال السكنً )سواء بطرٌقة مخططة تحول جزء كبٌر من االراضً الزرا
 )ملئ الفراغات البٌنٌة واالمتداد((. او عشوائٌة

 .تغٌٌر مساحات خضراء كبٌرة الى نقل 

  ًتغٌٌر بعض المناطق الزراعٌة والمناطق المفتوحة البٌنٌة )بٌن المناطق السكنٌة( المخصصة الى مبان
 لتعلٌمٌة والصحٌة(خدمٌة )كالمبانً االدارٌة وا

 .تحول بعض المناطق المبانً السكنٌة الى تجارٌة 

  تحول بعض المناطق الزراعٌة الى مناطق صناعٌة، كظهور معمل الجلود ومشروع ماء الكوفة، ساٌلو
 حبوب الكوفة، توسع الحً الصناعً. 

 ( 2( ملحق رقم )2ٌمكن مالحظة ذلك من خالل االطالع على خرٌطة رفم) 
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  تغٌٌر بعض االستعماالت السكنٌة الى تجارٌة وخصوصا عند المحاور الرئٌسٌة المؤدٌة المسجد، كطرٌق
السهلة، شارع السكة، شارع الجمهورٌة، حً  -معمل السمنت، مسجد الكوفة -نجف والطرٌق بٌن مسجد الكوفة  -كوفة

 (.1م)( ملحق رق1-1الصناعٌة السهلة، مع ازدٌاد اعدادها، الحظ صور رقم )

  تحول بعض الشوارع السكنٌة او التجارٌة الى محال صناعٌة وورش، وخصوص منطقة شارع الكورنٌش
 ( 1( ملحق رقم )2-1فً السراي، والشوارع الرئٌسٌة والفرعٌة فً منطقة الجدٌدة، وغٌرها، انظر صور رقم )

  باالستعمال السكنً.زٌادة نسبة المناطق السكنٌة العشوائٌة وذلك باستبدال المناطق الزراعٌة 

 ( 2( ملحق رقم )3ٌمكن مالحظة ذلك من خالل االطالع على خرٌطة رفم) 
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ة بصورة خاصة بعد بدأت اول خطوة لظهور المشارٌع االستثمارٌة فً مدٌنة النجف بصورة عامة، ومدٌنة الكوف     
 بعد استحصال الموافقات الالزمة من هذه المشارٌع: 2212وبدأ المباشرة فً تنفٌذ تلك المشارٌع عام ، 2227عام 

 2211-السكنً USIS مجمع -1
  2212-مجمع المٌمونة السكنً-2
 2212 -محطة تعبة وقود رٌبال -3
  2212-محطة تعبئة وقود خلف الملعب -4
 2212 -لترفٌهًمتنزه الحارس ا -5
 2212 -متنزه ابن بالل -6
 2212 -متنزه الزٌتونة -1
 2212 -متنزه الطاقة -8
 2211 -جامعة االمام الصادق -7

 2212 -مدرسة النجوم الثانوٌة-12
 وهناك مشارٌع اخرى بعضها قٌد التنفٌذ واخرى تم توقٌفها مؤقتا بسبب االزمة االقتصادٌة التً ٌمر بها البلد.

 (2( ملحق رقم )4ة ذلك من خالل االطالع على خرٌطة رفم )ٌمكن مالحظ

 
 ثالثا: جاذبٌة عالٌة للحركة

 ٌنمفردة الجاذبٌة العالٌة للحركة/ الباحث -جدول اختبار المفردات -(5جدول رقم )
 ا       نوع  

                               لعالقة   
 
 
 

 العٌنة الزمانٌة

 
 جاذبٌة عالٌة للحركة

 مشاة مع سٌارات ل حركً تداخ

 سٌارات مع سٌارات

 تغٌر بالوظٌفة

 ارتباطها بالمرافق الخدمٌة المهمة فً الكٌان الحضري وتتكامل معه

 سهولة وصول

 راحة وامان

ارتباطا نالحظ  قرب المسجد اكثر تداخل للسٌارات بسبب وجود اكثر نقاط تقاطع رئٌسٌة، كما انها المنطقة االكثر  1714
 (2( ملحق رقم )1-5بالمشارٌع الخدمٌة فً المدٌنة.ٌمكن مالحظة ذلك من خالل االطالع على خرٌطة رقم )
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فً مركز المدٌنة القدٌم هو االكثر تداخل فً الحركة سواء المشاة مع السٌاراتـ، او السٌارات مع السٌارات، كما  
السكنً الى التجاري  وغٌرها، ولكن الشوارع القرٌبة من المسجد  شهدت تبدل عالً فً الوظٌفة من االستعمال

بدأت تقل ارتباطها اكثر بالمرافق الخدمٌة بسبب التوسع الكبٌر للمدٌنة مما ادى الى نقل المرافق والخدمات الى 
التً  اجزاء اخرى من المدٌنة، ولكن حافظت المدٌنة على وجود بعض الخدمات)التعلٌمٌة والصحٌة واالدارٌة(،

 تخدم سكان تلك المنطقة والمناطق المحٌطة.
 (2( ملحق رقم )2-5ٌمكن مالحظة ذلك من خالل االطالع على خرٌطة رفم )

 
2215 

لم تشهد المدٌنة ظهور تقاطعات للحركة او شوارع رئٌسٌة، ولكن المدٌنة القدٌمة بصورة عامة بدأت تقل جاذبٌتها 
حركة المشاة مع السٌارة خصوص بعد المباشرة بتنفٌذ نفق مسلم ابن عقٌل  الحركٌة )بالنسبة للسٌارات( بسبب فصل

 )الذي ٌفصل حركة المشاة مع السٌارات(.
 المؤدٌة الشوارع على وخصوص السابقة السنٌن من اكبر بصورة ًوظٌفٌا ًالمدٌنة بصورة عامة شهدت تحوال

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

 
 

 خالصة نتائج الفرضٌة الثانوٌة االولى: 
مما تقدم ٌمكن تأكٌد صحة الفرضٌة الثانوٌة االولى، بتأثٌر مسجد الكوفة فً نمو استعماالت االرض التجارٌة     

من خالل متغٌراتها ومنها ننتقل الى اختبار والسكنٌة والصناعٌة ..الخ على مستوى العالقات المكانٌة)التنافسٌة( 
 صحة الفرضٌة الثانٌة.

 اختبار الفرضٌة الثانوٌة الثانٌة:
 نتائج قٌاس العالقة المكانٌة التكاملٌة:والتً تتناول 

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

 عكس الجانب االقتصادي             عنو     
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 لعالقة                                   ا
 

العٌنة 
 الزمانٌة

 جذب االستعمال التجاري واالستعماالت التً تتكامل معه

 
1714 

(  وهةةً تمثةةل بعةةض المحةةال والةةورش %0.05كانةةت ) 1714ان نسةةبة االسةةتعمال التجةةاري بصةةورة عامةةة عةةام  .أ 
 اع مركز المدٌنة القدٌم وتتركز  هناك اي قرب المسجد .المنتشرة فً قط

 (2( ملحق رقم )1-6ٌمكن مالحظة ذلك من خالل االطالع على خرٌطة رفم )
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تتمثةةل المنطقةةة التجارٌةةة بمجموعةةة المحةةال التجارٌةةة المنشةةرة داخةةل مركةةز المدٌنةةة القةةدٌم، والشةةوارع الرئٌسةةٌة   .ب 
سكة، الجمهورٌة، سوق الكوفة الكبٌر(اضافة الى المحال التجارٌة علةى طةول محةور للقطاع المؤدٌة للمسجد )كشارع ال

( مةةن مسةةاحة المدٌنةةة الكلٌةةة اي ان نسةةبتها ازدادت وخصوصةةا %0.39كوفةةة نجةةف. وكانةةت نسةةبتها االجمالٌةةة تقةةارب )
 (2( ملحق رقم )2-6ٌمكن مالحظة ذلك من خالل االطالع على خرٌطة رفم )  قرب المسجد.
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نالحةةظ ان االسةةتعمال التجةةاري بصةةورة عامةةة ازداد وعلةةى طةةول المحةةاور التجةةاري الرئٌسةةٌة والفرعٌةةة المؤدٌةةة  .ج 
والغٌر مؤدٌة للمسجد، اٌضا وجود بعض المراكةز التجارٌةة كةالمراكز التجارٌةة التةً تخةدم القطاعةات السةكنٌة الجدٌةدة 

رٌق المؤدي الى كراج الكوفة، منطقةة الكةورنٌش، شةارع واٌضا المحاور الحركٌة الجدٌدة )طرٌق معمل السمنت(، الط
السهلة(، هذا اضافة الى زٌادة نسةبة االسةتعماالت الخدمٌةة التةً تخةدم المنطقةة وتشةجع انتشةار الحركةة  -)مسجد الكوفة

ة بةٌن التجارٌة، كإقامة المشارٌع االستثمارٌة والمرائب والكراجةات، وقٌةام بعةض المشةارٌع الفندقٌةة التةً تسةهل الحركة
 السائح ومناطق التسوق)بالنسبة لتشجٌع قطاع السٌاحة وما ٌرد منها مةن مةردودات مادٌةة ترجةع بةالنفع علةى المدٌنةة (.

 (2( ملحق رقم ) 3-6ٌمكن مالحظة ذلك من خالل االطالع على خرٌطة رفم )

 
 ثانٌا: تقارب وظٌفً

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

 العالقة                                   
 

العٌنة 
 الزمانٌة

 تقارب وظٌفً  

 نفر االستعماالت االقل دعما جذب االستعماالت الداعمة
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الهٌكل الحضةري للمدٌنةة عبةارة عةن االسةتعمال السةكنً وهةو االسةتعمال االقةرب للمسةجد علةى الةرغم مةن تخللةه  .أ 
عض الفعالٌات التجارٌة ) المحال التجارٌة التً تلبً الطلبات المحلٌة الٌومٌة(، والفعالٌات الصناعٌة )الةورش الشةعبٌة ب

 (2( ملحق رقم )1-1ٌمكن مالحظة ذلك من خالل االطالع على خرٌطة رفم )  .البسٌطة (

 
 

8002 
 

للمسجد وتزحٌف االستعمال السكنً للمناطق التً بدأ االستعمال التجاري بالظهور على المحاور الرئٌسٌة المؤدٌة  .ب 
تلٌهةةا، بشةةكل مجةةامٌع متقاربةةة وظٌفٌةةا. امةةا االسةةتعمال الصةةناعً وبعةةد التطةةور التكنلةةوجً الةةذي صةةاحبه تعقٌةةد فةةً 
الصناعات والمواد االولٌة ومخلفاتهةا فقةد ادى ذلةك الةى انتقالهةا الةى ابعةد نقطةة ممكنةة عةن المسةجد)كمعمل الصةناعات 

( ملحةق 2-1ساٌلو حبوب الكوفة، الحً الصناعً(.  ٌمكن مالحظة ذلك من خالل االطالع على خرٌطة رفم ) الجلدٌة،
 (2رقم )

8042 
ازدٌةةاد غةةزو االسةةتعمال التجةةاري لمنةةاطق االسةةتعمال السةةكنً واالحةةالل مكانةةه علةةى طةةول المحةةاور الرئٌسةةٌة   .ج 

ٌمكةن مالحظةة ذلةك مةن خةالل   .2228اكثر مةن سةنة والثانوٌة المؤدٌة الى المسجد، وبشكل وفورات حضرٌة منظمة 
 (2( ملحق رقم )3-1االطالع على خرٌطة رفم )

 
 خالصة نتائج الفرضٌة الثانوٌة الثانٌة:

نمو استعماالت االرض التجارٌة مما تقدم ٌمكن تأكٌد صحة الفرضٌة الثانوٌة الثانٌة، بتأثٌر مسجد الكوفة فً     
 .المكانٌة)التكاملٌة( من خالل متغٌراتها  لى مستوى العالقاتوالسكنٌة والصناعٌة ..الخ ع

 : االستنتاجات النهائٌة

 التنافسٌة:

من خالل مالحظة نسبة تغٌٌر كم ونوع االستعمال فً مدٌنة الكوفة نالحظ ان اكثر االستعمال زٌادة بالكم  .1
ي، وهةذا ٌةدل علةى الزٌةادة السةكانٌة هو نسةبة االسةتعمال السةكنً والتجةاري، وتغٌةر بةالنوع هةو السةكنً الةى تجةار

بسبب العوامل المةذكورة سةابقا.. اضةافة ألهمٌتهةا كمدٌنةة دٌنٌةة تختلةف عةن غٌرهةا مةن المنةاطق وخصةوص نسةبة 
زٌةةادة االسةةتعمال السةةكنً قةةرب المسةةجد ) منطقةةة الشٌشةةان( وزٌةةادة نسةةبة االسةةتعمال التجةةاري خصةةوص الشةةوارع 

 المرتبطة بالمسجد.
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نٌة بصورة عامة ومسجد الكوفة بصورة خاصةة تجتةذب الحركةة االسةتثمارٌة وٌشةجعها، ن المناطق الدٌإ  .2
وذلك لالمكانٌات المتوقعة ذات المردود االجتمةاعً واالقتصةادي والعمرانةً للمدٌنةة، اذا مةا وظفةت تلةك االراضةً 

 )سواء القرٌبة او البعٌدة من المسجد( بصورة صحٌحة.

ي السةتعماالت االرض نالحةظ ان المشةارٌع االسةتثمارٌة تأخةذ من خالل مالحظة خارطة الواقةع الحضةر .3
 المواقع البعٌدة عن مركز المدٌنة القدٌم، وذلك بسبب عدة عوامل اخرى غٌر العامل الدٌنً تكاد تكون هً المؤثرة:

 الثانٌةة نظافةة مقابةل وقةذارتها، األولةى إهمةال بسةبب منها متغٌرات اجتماعٌة تتعلق بقٌمة االرض، وذلةك 

 ورها. وتط

  اخةةرى مةةن المدٌنةةة كوجةةود الواجهةةة النهرٌةةة )شةةط  بمواقةةعاضةةافة الةةى وجةةود بعةةض المتغٌةةرات المتعلقةةة
الكوفة(، جامعة الكوفة، توفر الخدمات، شبكة الطرق المتطورة ،كل هذه مؤثرات تؤثر بقٌمةة االرض وهةو العامةل 

  االساسً لتشجٌع أي حركة استثمارٌة.

 صاحبا لتأثٌر العامل االقتصادي واالجتماعً المتعلق بقٌمة االرض.ن تأثٌر مسجد الكوفة ٌأتً مإ .4

نالحظ ان مسجد الكوفةة ٌجتةذب المشةارٌع التجارٌةة اكثةر مةن اجتذابةه للمشةارٌع السةكنٌة والتعلٌمٌةة بفعةل  .5
 اختصاصها المبكر بجذب الحركة التجارٌة كالمشارٌع الترفٌهٌة .

م )قرب المسجد (هً اكثر منطقة جذب حركةً ألنهةا اكثةر بصورة عامة المنطقة قرب مركز المدٌنة القدٌ .6
منطقة مرتبطة بشوارع مهمة  ومراكز خدمٌة مهمة، واكثر منطقة شهدت تبدل وال اسةتقرارٌة وظٌفٌةة ،ولكةن عنةد 

خةةالل مراحةةل نمةةو المدٌنةةة نالحةةظ ظهةةور منةةاطق جةةذب عةةالً  2215، 2228، 1714تتبةةع مسةةار الحركةةة خةةالل 
ا اقةل تةأثٌرا مةن المنطقةة المركزٌةة، والسةبب فةً ذلةك غالبةا ٌرجةع لظهةور مراكةز خدمٌةة اخرى فً المدٌنةة ولكنهة

اخرى مهمة فً الكٌان الحضري للمدٌنةة، بةدأت تجتةذب الحركةة الٌةه، )كوجةود الكةورنٌش، جامعةة الكوفةة، مسةجد 
 السهلة،...الخ(.

ولة الوصةول للمنطقةة بسبب وجود نفق مسلم ابن عقٌةل، وسةه 2212الفصل الحركً الذي حدث بعد عام  .1
 المركزٌة براحة وأمان  سٌكون له االثر االكبر فً جذب حركة المشاة.

 
 التكاملٌة: 

بصورة عامة تعد مدٌنة الكوفة مدٌنة حٌوٌة اقتصادٌا بسبب وجود العامل الةدٌنً واجتةذاب االسةتعمال التجةاري  .1
صوصةا عنةد المنةاطق والشةوارع القرٌبةة مةن زٌادة نسبته واالستعماالت التً تتكامل معهةا بصةورة عامةة فٌهةا. وخ

 مسجد الكوفة، بسبب نشاط الحركة السٌاحٌة لتلك المنطقة لمكانتها الدٌنٌة.

نالحظ ان المسجد ٌؤثر فً نمو وتحرٌك االستعماالت الحضةرٌة مةن خةالل جةذب اكثةر االسةتعماالت توافقةا لةه  .2
تةً تلٌهةا كاالسةتعمال السةكنً، ممةا ادى الةى انتشةار )التجاري( وتزحٌةف االسةتعماالت االقةل توافقةا فةً المنةاطق ال

ظةةاهرة التجةةاوز علةةى المخطةةط االسةةاس )انتشةةار العشةةوائٌات فةةً المنطقةةة االثرٌةةة( ممةةا ادى الةةى تصةةعٌد العالقةةات 
 التنافسٌة بٌن االستعماالت وارتفاع االسعار مع تكتل االستعماالت  التجارٌة المتقاربة وظٌفٌا فً مكانات محددة.

سجد الكوفة فً مركز المدٌنة على نمط اسةتعماالت االرض، وانمةاط الكثافةة فةً المنطقةة المحٌطةة بةه، اذ اثر م .3
تبدأ المدٌنة بالتناقص من حٌث الكثافة كلما ابتعةدنا عةن المركةز، بحٌةث عةزز ذلةك مةن اهمٌةة وهٌمنةه الجةامع علةى 

 المركز بمرور الوقت.

ل الفصل بٌن اجزائها من خالل ظهور اجزاء وخالٌا جدٌةدة فةً للمسجد اثر واضح فً ربط كٌان المدٌنة، وتقلٌ .4
 المسافات البٌنٌة قرب المسجد، ألهمٌة هذا العامل من الناحٌة الدٌنٌة واالقتصادٌة.

 
 التوصٌات: 

كربالء( من خالل تعزٌز  -كوفة -توجٌه نمو المدٌنة نحو تحقٌق التكامل بٌن قطبً المثلث الدٌنً االخر )نجف .1
 بط بٌن المدن الثالث وتقوٌته بتوقٌع الفعالٌات الحٌوٌة.المحور الرا

االهتمام بتطوٌر شةبكة الطةرق الخارجٌةة والداخلٌةة، التةً تةربط قطاعةات المدٌنةة الداخلٌةة المبعثةرة، ومحاولةة  .2
 تقلٌل التجزر الحاصل بٌن اجزاءها.

تعماالت الرئٌسةٌة بةالقرب مةن اعادة تنظٌم استعماالت االرض الحضرٌة بالمدٌنة ككل وتوزٌعها، كتوزٌع االس .3
 المركز الرئٌسً، والثانوٌة بالقرب من المراكز الثانوٌة.

اعادة هٌكلة المدٌنة بصورة عامة كتقوٌة المركزٌة وتقلٌل الخطٌة، اي االهتمام بنمةو االقطةاب اكثةر مةن النمةو  .4
نجةف(، -ع الخطً )شارع كوفةالخطً، وذلك بتنظٌم االستعماالت حول المسجد، واعادة النظر بتوقٌعها على الشار

بذلك نكون قد زدنا من اهمٌة المسجد وربط اجزاء المدٌنة واسةتمرار نموهةا باالتجةاه الصةحٌح، كمةا هةو الحةال فةً 
 جمٌع المدن العربٌة االسالمٌة.
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مرقةد االمةام علةً( عةن طرٌةق توقٌةع  -االهتمام بإحٌةاء الشةارع الةرابط بةٌن المركةزٌن الةدٌنٌن )مسةجد الكوفةة .5
 الٌات التجارٌة.الفع

مسةةجد السةةهلة( عةةن طرٌةةق توقٌةةع  -االهتمةةام بإحٌةةاء الشةةارع الةةرابط بةةٌن المركةةزٌن الةةدٌنٌن )مسةةجد الكوفةةة .6
 الفعالٌات التجارٌة والخدمٌة والسكنٌة.

تشكٌل جهات مسؤولة، وتعٌٌن مكاتب استشارٌة مختصة بمتابعة عملٌةات التغٌٌةر والنمةو الحاصةل والمشةارٌع  .1
 الكوفة، ومحاولة وضع القوانٌن التً تحافظ على هٌكل المدٌنة االسالمٌة وتتماشى مع مبادئها المقامة فً مدٌنة

 تشجٌع المشارٌع االستثمارٌة التً تخدم المنطقة، وترفع من مستوها االقتصادي. .8

ق تشجٌع الحركة السٌاحٌة فً المدٌنة، لما لهةذه القةوى مةن تةأثٌرات تنموٌةة فةً اعةادة احٌةاء المدٌنةة عةن طرٌة .7
المةةردودات المالٌةةة لهةةذا العامةةل، وذلةةك عةةن طرٌةةق اقامةةة المشةةارٌع الخدمٌةةة وصةةٌانتها، واالهتمةةام بشةةبكة الطةةرق 

 وتسهٌالت الوصول.
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 لسنة االرض استعماالت جميع( 3رقم ) خريطة
5102 

 لسنة االرض استعماالت جميع( 5رقم ) خريطة
5115 

 لسنة االرض استعماالت جميع( 0رقم ) خريطة
0641 

   
المشاريع االستثمارية في مدينة ( 1رقم ) خريطة لسنة الجاذبية العالية لمحركة( 0-2رقم ) خريطة لسنة الجاذبية العالية لمحركة( 5-2رقم ) خريطة
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 الكوفة 0641 5115

   
 عكس الجانب االقتصادي( 5-3رقم ) خريطة

5115 
 عكس الجانب االقتصادي( 0-3رقم ) خريطة

0641 
 لسنة الجاذبية العالية لمحركة( 5-2رقم ) خريطة

5115 

   
لسنة  التقارب الوظيفي( 3-4رقم ) خريطة

5102 
 عكس الجانب االقتصادي( 3-3رقم ) خريطة 5115 لسنة التقارب الوظيفي( 5-4رقم ) خريطة

5102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


