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الملخص
ان دراسة وتسجيل المباني التراثية له أهمية كبيرة لما تمثله من قيمة معمارية وحضرية ,وقد تعرضت العديد من االبنية التراثية الى الزوال واالندثار نتيجة
لعوامل متعددة ,اذ ان اغلب هذه المباني توثق ويتم تسجيل عناصرها لغرض اجراء عميالت الحفاظ عليها وامكانية صيانتها او لغرض توثيقها ,اذ لوحظ نوعين
من االبنية التراثية احدهما مندثرة (غير موجوده في الواقع) اذ يمكن الرجوع إليها عن طريق وثائق مختلفة سواء اكانت تصويري او كتابية وصفية ,واالخر ال
يزال موجود في اغلب مواقع المدن ,وقد ظهرت تقنيات متعددة في مجال الحاسب األلى وامكانية متطورة في مجال توثيق وتسجيل واحياء التراث المعماري
تساهم بشكل كبير في الحفاظ على المباني ذات القيمة في المدن التي تتواجد فيها.
عرفت مدينة البصرة (ببندقية الشرق) وذلك لكثرة تواجد األنهر والقنوات في نسيج المدينة الحضري وما لهذه االنهر والقنوات من تأثير في مستويات متعددة
وما تمثله من محاور النمو العمراني والحضررررري ,وكذلك تشرررركيل الواجهات النهرية وما لها من معالجات خاصررررة سررررواء معمارية او إنشررررائية ون را ألهمية
الواجهة النهرية وباألخص نهر العشررار الذي يمثل الشررريان الرئيسرري للمدينة البصرررة اختص هذا البحس في دراسررة وتوثيق األبنية غير الموجودة (المندثرة او
المزالة) بواسررطة التوثيق الصرروري (الصررورة) لغرض إحياء هذه األبنية ,اذ من خالل التطرق الى الدارسررات والطروحات المعمارية العامة والخاصررة لوحظ
وجود نقص معرفي والمتمثل بعدم وجود دراسررررة متخصررررصررررة لتوثيق للواجهة النهرية لنهر العشررررار للفترة ما بين ( )1950-1930لما تمثله هذه الواجهة من
أهمية معمارية والعمل على إحيائها ,وبذلك تمثل هدف البحس العمل على اسررررررتعادة الواجهة النهرية المزالة او المندثرة بواسررررررطة التقنيات المتاحة باسررررررتخدام
الحاسب األلى والطرق التقليدية لتحقيق أهداف البحس.

في الواقع كمررا في الرردراسررررررررات (فكري ,وأخرون( )2005 ,القرراضررررررري,
واخرون( )2005 ,الربيعي )2005,اذ تطرق تعد هذه الدارسات المشكلة
العامة للبحس كونها تطرقت ضرررررمينا إلى توثيق االبنية غير الموجودة ولم
تتطرق إلى كيفية توثيقها ,اما دراسرات الخاصرة بالبصررة وانهارها تمثلت
في دراسررررررررررة (مرررراركرررراريرررران ( )2012,العلي ,مرررراركرررراريرررران)2014,
(مصبح( )1990,د.سناء,واخرون )2013,فتناولت البع منها موضوع
االنهر وتأثيراتها على النسررررررريج الحضرررررررري وتطرقت اهمية االنهر ولم
تتضرررمن توثيق الواجهة النهرية لنهر العشرررار للفترة من (.)1950-1930
عمرل البحرس على االبنيرة الموجودة على الواجهرة النهر ية في تلرك الفترة
الزمنية مسرررتعينا بأسررراليب التوثيق المتوفرة سرررواء صرررور فوتوغرافية او
وصرررال االرتفاعات  ..ال ولتحقيق المشررركلة البحثية طرح البحس منهجية
لرردراسرررررررتهررا وبيرران اهم اهررداف البحررس والمتمثلررة في بيرران اهميررة التوثيق
االفتراضي في احياء التراث المعماري المزال (االبنية غير المتواجدة في
الواقع) .

المقدمة
يعتمد البناء الحضررررري لمدينة البصرررررة في الغالب على نسرررريج عضرررروي
وعلى وحدات سررررررركنية ذوات نمد توجه داخلي .لقد تأثر نسررررررريج المدينة
بشررربكه االنهر التي تتفرع عموديا من شرررد العرت وتخترق المدينة ومنها
نهر الخندق والرباط والسرررراجي والعشرررار وكذلك الخورة .اسرررتعملت هذه
االنهر ألغراض زراعية اسررررررراسرررررررا وكشررررررربكة نقل ,مع بع الحاالت
ألغراض دفاعية ,اذ شررركلت االنهار الرئيسرررية محاورا لنمو المدينة باتجاه
امتدادات تلك االنهار منها نهر العشررررار واتخاذه محورا مركزيا يربد بين
جزئي المدينة المتمثل بموقع البصرررررررة وموقع العشررررررار , 1وبالتالي تنامي
هذين المركزين الى حد االتصال وااللتحام ,منها فقد وجد البحس ضرورة
توثيق الواجهة النهرية لنهر العشرررررررار لما تشررررررركله من أهمية وقيمة تراثية
وخزين معماري وثقافي ,ولغرض تحقيق هذا الهدف طرح البحس منهجه
المتمثل بدراسرررررررة التوثيق بصررررررروره عامة والتوثيق المعماري بصرررررررورة
خاصرررررة ,والتطرق الى الدارسرررررات الطروحات المعمارية المتعلقة بتوثيق
مدينة البصررررررررة بصررررررروره عامة وبتوثيق الواجهة النهرية لنهر العشرررررررار
بصررررورة خاصررررة لغرض صررررياغة المشرررركلة البحثية والمتمثلة بعدم وجود
دراسرررررة متخصرررررصرررررة لتوثيق الواجهة النهر لنهر العشرررررار للفترة ما بين
( 2,)1950-1930اذ تمثررل هرردف البحررس بتوثيق الواجهررة النهريررة لنهر
العشررررار ضررررمن الفترة الزمنية المشررررار اليها باسررررتخدام الوسررررائل التقليدية
وااللية (الحاسبة االلي) في تحقيق اهداف البحس.
 -1الدراسات السابقة-:
تطرقررت العررديررد من الرردارسررررررررات العررالميررة والمحليررة المتعلقررة بررالتوثيق
والمعماري وغطت جوانب متعددة منه اذ تمحورت بع الدارسرررررررات
حول توثيق وأساليبه وأنواعه بصورة عامة واستخدام التقنيات الحاسوبية
المتطورة في مجال التوثيق الرقمي وركزت اغلبها على االبنية المتواجدة

 1-2المشكككككككحلة الب ية -:بعد دراسرررررررة ونقد الدراسرررررررات والطروحات
المعمارية العامة والخاصرررررررة بمدينة البصررررررررة ظهرت وجود نقص في
المعرفة اذ تمثلت المشررررركلة البحثية العامة بوجود فجوة معرفية متمثلة بعد
وضوح الية التوثيق التصويري الفوتوغرافي للتراث االفتراضي (االبنية
المزالة وكيفية توثيقها باسرررررتخدام الصرررررور الفوتوغرافية)  ,اما المشررررركلة
الخاصررة تمحورت حول عدم وجود دراسررة متخصررصررة بدراسررة وتوثيق
واجهة نهر العشار للفترة الزمنية (.)1950-1930
 2-2اهداف الب ث -:يهدف البحس الى توثيق ورسم نموذج ثنائي االبعاد
لواجهة نهر العشررررار االفتراضررررية والتي تعرضررررت إلى اإلزالة واالندثار
 2واضهه البا ث الاديد من الصاوباا والمتالقة بادم وضود واناله ضمي
اضناء الواضهة النهرية لنهر الاشار القديمة ني الوقا ال اةر واالعتماد
ني التوثيق على الصررور المتونرة والتي غالبا تنون كاا ضوة غير عالية
تماشيا م التطور التننولوضي ني تلك الفترة.

 1تشير المصادر المختلفة ان البصرة القديمة هي النواة االساسية لنشوء
مدينة البصرررة اك نانا الاشررار هي مضرد ةررا ية من ةرروا ي البصرررة
القديمة التي ت توي على بساتين وابنية متفرقه ,وباد كلك توساا المدينة
باتضاه منطقة الاشررار وبكلك نان المدينة امتلنا مرننين باد هكا التوسر
هما (البصرة القديمة والاشار).
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بسررررررربب عوامل متعددة ,لما تمثله هذه الواجهة من اجزاء مهمة ضرررررررمن
التراث المعمراري لمردينرة البصررررررررة التي ارتبطرت عمرارتهرا ونسررررررريجهرا
الحضررررري بتأثير االنهر والقنوات وذلك باسررررتخدام الحاسرررربة اإللكترونية
وبمفررراهيم التراث االفتراضررررررري لتمثيرررل التراث المعمررراري (Virtual
)Heritageترروثرريررق الررمرربررنررى األثررري كررخررطرروة أولررى فرري عررمررلرريررررات
الحفاظ.واتاحة الفرصرررررة في امكانية اعادة احياء التراث المزال وتشررررركيل
قاعدة بينات معلومات لألبنية التراثية لتكون مرجعا اسررررررراسررررررريا في اعداد
مشاريع التوثيق واعادة االحياء.

ارمين سركيس

 1-6-3اال سلوب المبا شر :القيام بدرا سة المبنى ب صورته الحالية وان شاء
البيانات المختلفة بمختلال الرسرررومات والصرررور الفوتوغرافية واالسررراليب
االخرى.
 2 -7-3االسلوب غير المباشر :يتم عن طريق جمع المعلومات والوثائق
من المصادر المختلفة سواء رسمية أو غير رسمية.
 3-7-3اسكككككككلوب الت ل يي والتقييم :يتم ب عد اجراء عمل ية التوثيق غال با,
ويشرررررررتمررل على التحليررل الترراريخي ,والتحليررل االحصررررررررائي (ا.د .محمررد,
,2014ص.)28
 8-3معايير توثيق االبنية  -:تتسررررررم االبنية التي توثق غاليا بان لها اهمية
تراثية مما يؤدي الى الحفاظ عليها اذ ان هذه االبنية تمتلك قيمة معينة قد
تكون قيمة تاريخية ,او قيمة معمارية فنية ,او قيمة معنوية اجتماعية ,او
قيمة تقليدية محلية ,وبذلك فان لهذه االبنية خصرررررررائص معينة تؤدي الى
الحفاظ عليها (الدليل االرشادي,2010,ص.)12
 9-3مصككادر عملية التوثيق  -:تختلال مصررادر التوثيق المعماري ما بين
مصررررررادر رسررررررمية أو غير رسررررررمية اذ تشررررررمل هذه المصررررررادر الخرائد
والمخططات المتوفرة في الدوائر الحكومية او المصررررمم للمبنى نفسررررة ,و
المجالت والدوريات والكتب وكذلك معاصرررررري المبنى (الذاكرة الحية) و
المبنى القرائم نفسررررررررة او الصرررررررور الفوتوغرافيرة للمبراني والفيرديوهرات و
الوصرررررررال المكتوت والبقايا االثرية للمباني ومصرررررررادر اخرى توفر الدقة
الممكنة لتوثيق مبنى معين (القاضي,2005,ص.)5
 10-3الطرق المختلفة لتوثيق وتسجيي البيئات التراثية:
توجد طرق مختل فة لتوثيق وتسرررررررج يل البي ات التراث ية تتم منفردة أو
بصررررورة متكاملة منها  (Remote Sensing) ،االسررررتشررررعار عن بعد
 (Photogrammetry) ،المسرررراحة التصررررويرية والمسرررراحة المسررررتوية
 (Global Positioning System—GPS) ،تعيين المواقع العالمي
وغيرها من ) .(GISون م معلومات جغرافية تفصررررررريلية أو أرضرررررررية
التخصرصرات التي تتطور باسرتمرار (ماركاريان,2012,ص )10اذ سريتم
التطرق الى بع من هذه التقنيات والمرتبطة بالبحس بالتفصررريل منهاكما
في الجدول ( )1-1الملحق رقم (.)8
الدراسكككككككة العملية -:سررررررريتم حصرررررررر مبدئي للمباني التي كانت تقع على
الواجهة النهرية لنهر العشررررررار ,من خالل التوثيق تصررررررويري والتاريخي
للمباني  ,لغرض انشرراء قاعدة بيانات حول هذه االبنية ألجل توثيقها يدويا
وحاسرروبيا وسرريتم التطرق الى وصررال لمدينة البصرررة وانهارها والتعرف
على الواجهة النهرية واهميتها في تشرركيل المدينة للعمل على اعادتها عن
طريق التوثيق التصويري لها.
مدينة البصرة النشوء والتطور:
مصرت مدينة البصرة سنة  14هـرررر ,اما مدينة البصرة الحالية فنشأة بعد
خرات البصررررررررة القديمة في منطقة الزبير على ايدي المغول في (753ه-
 ,)1355ونتيجة لذلك هاجر أهل البصرررررة وتمركزوا في منطقة البصرررررة
القديمة وكانت العشررررررار احدى ضررررررواحيها (ماركاريان,2012,ص .)58
ويذكر الباحثون ان نشرروء مدينة البصرررة كان مع شررق وحفر نهر العشررار
هذا ,اذ كان موردا للسرررقي والتنقل ومنه تفرعت انهر كثيرة وشررربكة كثيفه
ومتدرجة تمتد معها مسرررراحات الزراعية وبسرررراتين النخيل بشرررركل خاص,
وهناك انهر خمسرررة انهر اسررراسرررية اضرررافة إلى نهر العشرررار وهي الجبيلة
والخورة والسرررررررراجي والرباط والخندق ,اثرت هذه االنهار اسرررررررتعماالت
األرض والتمركز البشرررري والتجاري والمواقع الخدمية وكذلك المعمارية
(غسان,2011,ص )41-40الشكل(. )1-1

 3-2حدود الب ث (منطقة الدراسكككككككة) -:تتمثل الرقعة الجغرافية للبحس
في منطقة الع شار حيس تمثل احدى النوى اال سا سية لمدينة الب صرة ,وما
تم ثل الواج هة النهرية في هذه المنط قة من أهم ية آذ تم اخت يار الضررررررر فة
اليمنى من نهر العشار من بداية نهر العشار (ابنية الكمارك) 3ولغاية فندق
الميناء (ببت الذكير).4
 -2تنظيم المعرفة وضكككككبطها عن طريق علم التوثيق :لغرض ايضررررراح
بع المفرراهيم الخرراصررررررررة بررالتوثيق والتوثيق المعمرراري كررذلررك التراث
االفتراضي سيتم استعراض بع من هذه المفاهيم منها؛-
 1-3الواقع االفتراضي : Virtual Reality
تقنيررة توفير البي ررة التي يتم محرراكرراتهررا من خالل الحرراسررررررررب األلى تتيح
للمستخدم التفاعل معها (النمرة ,2008 ,ص.)3
 2-3التراث االفتراضي : Virtual Heritage
يسرررتخدم لوصرررال جميع اعمال التي يتم معالجتها بواسرررطه التقنية الحديثة،
أي بمعنى أن التراث االفتراضرري هو محاكاة لخصررائص الموقع األثري
من خالل مجال تكنولوجي (النمرة ,2008 ,ص.)3
 3-3التراث المعماري : Architectural Heritage
هو مجموعة من المنش ر ت التي أثبتت قيمتها وأصررالتها في مواجهة قوى
التغييرات ،فصارت مرجعا بصريا على تعامل اإلنسان مع البي ة ،وبذلك
يصرررررررير التراث المع ماري هو أحد ركائز ال طابع المع ماري والهوية
للمجتمعات ,أي بمعنى أن التراث المعماري هو محاكاة لخصرررررررائص
الموقع األثري من ناحية جمالية وقيمة تاريخية .او يمكن تعريال التراث
العمراني بأنه كل ما شيده اإلنسان من مدن وقرى وأحياء ومباني وحدائق
ذات قيمة أثرية أو معمارية أو عمرانية أو اقتصررادية أو تاريخية أو علمية
أو ثررقررررافرريررررة أو وظرريررفرريررررةوان امررتررررد ترررراريررخررهررررا الررى فررترررة مررتررررأخرررة
(محمد,2014,ص.)1
 4-3التوثيق (-:)Documentation
مجموعة االجراءات الفنية المتخصررررررصررررررة والتي تتضررررررمن جمع وتوفير
واسرررتخدام المعلومات المختلفة المصرررادر ,مما يتيح خزنها والحفاظ عليها
وتن يمها وتحليلها وتصرررنيفها وفهرسرررتها لتكون جاهزة في حال الرجوع
اليها السررررتخدامها ,ويكون التعامل مع المعلومات بأشرررركال مختلفة سررررواء
يدوية او باستخدام اآلالت المتاحة )قنديلجي,1987,ص.)50
 5-3التوثيق التصكككويري -:عملية تتم من خاللها تسرررجيل جميع عناصرررر
ومكونات المبنى والبي ة المحيطة وجميع التفاصررررررريل الدقيقة للمبنى عن
طريق الصورة وبذلك يتم تحديد كافة االضرار وجميع العناصر االخرى
(د.محمد واخرون,2005,ص.)3
 6-3التوثيق المعماري-:
المنهج العلمي الذي يتمحور حول إعداد خطة شاملة تربد عملية تسجيل
المباني والمواقع األثرية بتجميع المعلومات والوثائق والخرائد التاريخية
مع بعضرها في أرشريال يسرهل عملية تخزين هذه المعلومات وإحصرائها،
ويضرررررررعها في موضرررررررع قابل للنشرررررررر والدراسرررررررة والبحس والتحديس
(أحمد,2009,ص.)10
 7-3اساليب التوثيق المعماري-:

 4تم ت ديد نهاية نندق الميناء لتوثيق الواضهة النهرية نونه من الماالم
الممينة ني الكانرة ال ية لمدينة البصرة ونكلك نان نهر الاشار يمتد
لمسانة نبيرة وعدم امنانية البا ث توثيق نانة الواضهة التي تمتد إلى
مدينتن هما البصرة والاشار.

 3تكنر باض المصررررادر ان منطقة الاشررررار سررررميا بالاشررررار نسرررربه إلى
ةررربيه الاشررر التي نانا يتم ضبايتها من البةررال المختلفة التي تمر من
ابنية النمارك ,على الرغم من وضود عدد من االشرررتقاقاا السرررم الاشرررار
إلى ان ني الوقا ال اةرررر اقر إلى الكهن الاشرررر لده اهالي البصررررة
ويانوا البا ث إلى ان هكه االبنية بقيا إلى السررررربايناا وانتشررررررا هكه
التسمياا ني وقا قري للوقا ال الي.
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بعد ان وعى مدحت باشا ضرورة ان تمتد البصرة حتى شد العرت ,
استجابت الشركات االجنبية لبناء منشاتها في هذه المنطقة واصبحت مسكنا
لألجانب وامتدت هذه المنطقة على طول منطقة شد العرت وتمتاز
مساكنها بالجودة (مصبح,1990,ص.)42
اما في الفترة االخيرة ظهرت منطقة كمب االرمن على الضفة الجنوبية
من نهر العشار في منتصال الطريق الواصل بين النواتين بمحاذات الجادة
اإلرشادية التي انشاءات عام ( 1910هيكل ,1997,ص. )37-36
يختص البحس بدراسة الواجهة النهرية لنهر العشار من منطقة المنطقة
القريبة من منطقة التقاء نهر العشار بشد العرت أي ابنية الكمارك الي
فندق الميناء التي نشاءة في المرحلة الثالثة من نشوء تطور منطقة العشار
الشكل (.)2-1

الشحي ( )1-1خرائط البصرة كما رسمها الرحالة نيبور وبنحهام يظهر
فيها اسوار وابواب البصرة ونهر العشار
الدراجي ,سعيد ابراهيم ,ت صينات مدينة البصرة في العصر الع ماني,
مركز احياء التراث العربي ,جامعة بغداد.1989 ,ص427
تسمية منطقة العشار-:
اطلقت تسمية العشار على ما حفر من نهر نسبة الى (العشار) وهو جمع
(عشراء) وهي من االبل ما مضى لحملها عشرة اشهر فاذا وضعت لتمام
سنة فهي عشواء وهي احسن االبل وانفسها ,ويمكن ان تكون تسمية النهر
نسبة اليها ,وليس ما يجبى من ضرائب (العشر) التي نفذت عند نفاذ
القوانين ,وذلك الن الموقع هذا كما ذهبت الية سنن ابي داود الذي كتب
بالقرن الثالس الهجري ,عند أشارته الى مسجد العشار في قرية االبلة وما
يلي النهر ليس معناه ان نهر االبلة هو نفسة نهر العشار ,بل يعتقد االستاذ
بركات ان تسمية العشار جاءت من كونها مرعى لتلك االبل نسب اليه
(بركات,1985,ص.)111
نهر العشار ونشوء المدينة ال دي ة -:
يتزامن نشوء (مدينة البصرة الحديثة) مع شق وحفر نهر العشار ,5وان
كليهما وجد بعد خرات (البصرة القديمة) على ايدي المغول (بركات,
 ,1985ص  ,)11يمكن ان نميز اربعة مناطق يمكن اعتبارها مراحل
تاريخية لم تكن تلك المراحل منفصلة  ,وانما جاء تطور نشوء المنطقة
متصال هي -:

الشحي ( )2-1البصرة وجزء من العشار قبي فتح الشوارع  \ 1909نهر
العشار سنة  1935يظهر في االفق البصرة القديمة
المصدر Byford . Cecil . The Port of Basrah .London
:Waterlow& Son Itd.\ 1935.p.141
الواجهة النهرية :لغرض توثيق الواجهة النهرية لنهر العشار ال بد من
التعرف على معنى الواجهة النهرية وما هي ابرز التعريفات من تعريال
يخص هذا المصطلح المعروف ( ,)Riverfrontلكي يتم فيما بعد دراسة
االبنية المتواجد على الواجهة النهرية لنهر العشار.
عرفت دراسة الــ )(Urban Design and the Bottom Line
الواجهات النهرية انها :المنطقة الحضرية المتشكلة والمطلة على عنصر
مائي متمثل بالنهر ،تمتلك شكال مكانيا متفردا وطابعا يمتاز بالخطية
واالستمرارية للفضاءات المحصورة على جانبي ضفة النهر على طول
المدينة ,(Jerke, 2008, p.211) .اما دراسة كيفن لنج في كتات (The
عرف حافة المدينة ومن ضمنها الواجهات
)ّ Image Of The city
النهرية انها :تمثل عناصر خطية وطولية وهي حدود بين وجهين تكسر
باالستمرارية بوصفها حدودا تحدد المدينة ،ويجب ان يتحقق فيها الربد
البصري واالستمرارية عبر الحركة .(lynch, 1960, p62-66).وقد
عرفت بع الدارسات المحلية الواجهة النهرية على انها :هي نمد شكل
مكاني خطي لمنطقة حضرية مطلة على االنهار تمتاز بخصائص تصميمية
مؤثرة في التشكيل الحضري لها ،تتأثر بمجموعة من المؤثرات تساهم في
تكوين الخصائص الشكلية لها ،هذه المؤثرات تنعكس على الجانب

المنطقة على جانبي الراس الغربي لنهر العشار وتدعى حاليا الصخبة
الكبيرة وسكنها اهل البصرة بعد خرات مدينتهم سنه  1407م ,وذلك
لقربيها من البساتين التي تمتد على طول ضفتي نهر العشار وكذلك بسبب
قربها من مياه الشرت الذي كان نهر العشار وتفرعاته مصدرا اساسيا لها
في المدينة وكذلك وسيلة النقل الرئيسية فيها (مصبح,1990,ص.)42
المنطقة القريبة من منطقة التقاء نهر العشرررار بشرررد العرت والتي نشررراءة
عبر مرحلتين :االولى سررركنها اهل االمصرررار الذين جاءوا الى المدينة بعد
واالخرى هي التي نشرررراءة في الفترة ما بين السرررربع عشررررر والثامن عشررررر
حيس اخذت الدولة العثمانية تشررجع السرركن قرت شررد العرت وتدعى االن
حي او محلة مقام علي (مصررررررربح,1990,ص .)42اما المرحلة الثانية لم
تبدا اال في سرررررررنة  1870عندما عمد مدحت باشرررررررا الى نقل القوناق (مقر
الدوائر الحكومية) الى الضررررررراحية المذكورة حيس انشررررررر مباني ادارية
والكمرك وبناء الميناء والمحجر الصرررررحي .كما شرررررجع مدحت باشرررررا من
جانبه على السررررررركن الي في هذا الجزء بتأجير المناطق االميرية تأجيرا
طويل االمد (بركات,1984,ص.)90

على الةد من هكا الراي ,ويمنن مراضاة (برناا ,نهر الاشار)1985,
للمنيد من المالوماا.

 5اورد الدنتور م مد طارق النات بنتابة (شط الار وشط البصرة
والتاريخ) ان نهر الاشار هو نفسه نهر االبلة اما االستاك برناا نانة
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التخطيطي والتصميمي لهذه الواجهات لتلبية احتياجات المستعملين
(عمر,2012,ص .) 43تبين من خالل الدراسة ان مع م التعاريال تركز
على ان الواجهة النهرية هي المنطقة على المسطح المائي وباألخص
االنهر التي تمتاز غالبا بالخطية مكونه حاجزا طبيعيا يحتاج الى معالجات
عمرانية وحضارية مختلفة الستعجابها ,ومنها سيتم التطرق الى اهم االبنية
المتواجدة على نهر العشار ضمن منطقة الدراسة لغرض توثيقها وصفيا
وتصوريا ومن هذه االبنية-:6
مبنى الحمارك ( :)Gustoms House- basraتقع هذه االبنية عند
التقاء نهر العشار بشد العرت اذ كانت تجبى ضريبة العشر في الفترة
العثمانية انشاءه بعد ان نقل مدحت باشا القوناق في منطقة العشار 1870
اذ استخدمت لخزن للسلع في هذه األبنية وقد بلغ عدد هذه االبنية تسعة
ابنية بنيت في العهد العثماني وهدمت في السبعينات اذ كانت تتكون من
مسنم (جملون) وواجهات من الطابوق الشكل (.)3-1

ارمين سركيس

الشحي ( )4-1الواجهة النهرية لنهر العشار  1954المصدر ( Max
lock, the new Basrah, survey and planning report
for Basrah, printed in great Britain, London ,
.)1956.p1
ساعة سورين والبنك العربي -:
تعود هذه الساعة الى التاجر اليهودي سورين عزرة الوي خضوري 7وقد
جلبها من لندن وقام بتصميم برجها وهيكلها المقاول البصري طه عبد هللا
النعيمي (ابو اسامة) و شيدت في مدخل سوق المغاير بالعشار (سوق
الهنود) من جهة نهر العشار وذلك عام  1931وقد هدم برجها ورفعت
الساعة عند المباشرة بأنشاء شارع الساحل في سنة  ,1965 -1964ترتفع
الساعة على هيكل مستطيل الشكل ارتفاعه عشرة امتار جنب بناية البنك
العربي ليرتكز على قاعدة مربعة مبنية بالطابوق مزخرفة بالزخارف وهي
جزءا من بناية شركة تمور (بيت اصفر) 8بعد ذلك تحول استخدامها الي
بنك عرف بالبنك العربي ,9اما الجهة الخلفية للمبنى فيوجد طاق حجري
يربد بين بيتي التاجر الكويتي "محمد عبد هللا الشبيلي" وقنطرة صغيرة
تعلوها شناشيل (السامرائي,2010,ص  )47-64الشكل (.)5-1

الشحي ( )3-1مباني الحمارك في العشار المصدر
(.)www.delcampa.net
جامع المقام-:
تشير المصادر بان ضاحية المقام هي النواة االولى لمنطقة العشار التي
كانت فيما مضى عبارة عن ارض خالية ومستنقعات (العباسي,ص.)242
وسميت هذه المنطقة باسم ضاحية مقام علي لوجود مأثر يسمى مقام علي
وتم بناء مسجد بجانب المأثر سنة  1754اما االراضي المجاورة لمسجد
المقام فكانت عبارة عن مقبرة كبيرة تصل حتى ام البروم
(السلطان,2001,ص .)17-16وبجوار الجامع سوق مسقال وجسر
معروف بجسر المقام كان من الخشب استبدل سنة سنه  1916بجسر من
الحديد (البازي,1989,ص ,)1970انتعشت هذه المنطقة بعد ان نقلت
مجموعه من االبنية إلى هذه المنطقة سنة  1870وقد رمم جامع المقام عدة
مرات وال يزال هذا الجامع موجود لحد االن الشكل (.)4-1

الشحي( )5-1ساعة سورين والبنك العربي وامتدادها ضمن الواجهة
النهرية لنهر العشار المصدر()Max lock,1956, p.50-51
فندق الميناء-:
شيد السيد خلال جلبي سنة 1935م دار واقعة على نهر العشار وقد شارك
في تصميمة المهندس الهندي (جسالن) وقد اصبح هذا القصر يومها لصالح
بيك ثم مقرا لوزارة التموين فرع البصرة سنة 1943م ثم مقرا لشركة نفد
الجنوت واخيرا دار للذكير (البازي,1989,ص .)173سكنيه بعد ذلك
"السير برسي كوكس" المقيم البريطاني (السامرائي,2010,ص .)48ثم
تحول الى فندق سمي بفندق الميناء الى ان هدم سنة 1965م (البازي
,1989,ص )173الشكل (.)6-1

بضان ضسرررر المغاير (الضسرررر المضاور للسررراعة) ولكلك سرررميا سررراعة
سررورين ومنهم من كه الي ان اصررل التسررمية تاود الى التاضر اليهودي
االصل سورين.
 8تم تسمية الشرنة على اسم (البير اصفر) القنصل الفخري لفرنسا .
 9نان البنك الاربي بإدارة عبد المضيد الشومان ا ده الشخصياا
البصرية المارونة.

 6ال تمثل هكه االبنية ضمي االبنية المتواضدة على نهر الاشررررررار وال تمثل
اهمها وانهما تمثل ما استطاع البا ث ال صول علية من مالوماا ولها
اك ان ضمي االبنية مندثرة وال توضد مالوماا دقيقة ولها سررروا الصرررور
التي اعتمد عليها البا ث لتوثيق هكه الواضهة.
 7اختلفا اآلراء ني المصادر المختلفة ول اصل تسمية ساعة سورين
نمنهم من كه الي ان سورين هو شخص ارمني يامل م صور شم سي
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االستنتاجات-:
 -1امكانية نمذجة واجهات االبنية التراثية المزالة او المندثرة غير
الموجودة على ارض الواقع في حال الحصول على صور
فوتوغرافية لها وتوثيقها باستخدام تقنيات الحاسبة االلية وذلك
بما يدعى التوثيق التصويري .ملحق رقم (.)7
 -2برز من البحس اهمية التوثيق التصويري للمباني المندثرة او
المزالة من الواقع ألسبات عديدة كونه يوفر مرجعا معماريا
يأخذ دورة في الحفاظ على التراث العمراني والتاريخي للمدن
المختلفة بصورة عامة ولمدينة البصرة والواجهة النهرية
بصورة خاصة لما لها دور مهم في ارشفتها والعمل على
سهولة الوصول اليها ضمانا لألجيال لالحقة في االستفادة منها,
اذ تشكل عناصرها وعمراتها خزينا فكريا للمعايير والعناصر
التي من الممكن االستفادة منها في صياغة عمارة ومدن
المستقبل.
 -3ضررررررررورة اسرررررررت خدام ثورة الرقم ية لح ما ية الم باني التراث ية
والتاريخية والعمل على الحفاظ عليها سررررواء االبنية المتواجدة
في الوضرررررررع الراهن او االبنية المزالة لغرض اعادة احياءها
بطريقه تالئم مع اهميتها.
 -4االستنتاجات المرتبطة بالجانب التوثيقي اهمية التوثيق
التصويري في اعادة احياء المباني المندثرة ألسبات مختلفة
وذلك لما لة من اهمية اظهار العناصر التي كانت تستخدم في
االبنية التراثية او االبنية ذلت الطابع المهم لتوثيقها على
اختالف اهميتها سواء تاريخية او معمارية او مرتبطة
بشخصية معينة ...ال
 -5امكانية االعتماد الصور الفوتوغرافية او اليات التوثيق
االخرى ال عادة احياء المباني المندثرة غير الموجودة في
الواقع واستثمار هذه الخاصية بتطبيقها على المباني المعمارية
التراثية ,فبرز من خالل البحس مستويات لعملية التوثيق
للمباني هما توثيق المباني الموجودة في الواقع (توثيق الوضع
الراهن) أو توثيق المباني المندثرة اي غير الموجودة من خالل
الوثائق المختلفة والتي منها ما اعتمد علية البحس اي الصور
الفوتوغرافيه.
 -6امكانية االستفادة من احياء المباني التراثية المندثرة لما توفره
من خزين معرفي معماري وتاريخي يحقق الغالية المرجوة من
التوثيق في استرجاع هذه العناصر الحفاظ عليها.
 -7اهمية التوثيق الرقمي أو التوثيق االلكتروني المعماري لما
يوفره من وسيله تضمن دقة االنتاج باإلضافة الى توفير
خاصية الخزن واالسترجاع بسهولة التي تعتبر جوهر عملية
التوثيق.
الجوانب المرتبطة بالواجهة النهرية:
 -8امكانية العمل على توثيق المباني المتواجدة في الوقت الحاضر
والتي من الصعب توثيقها بالطرق االعتيادية واالعتماد على
التوثيق الصوري لها.
 -9استخدام التقنيات الحديثة المتاحة في مجال هندسة العمارة
يعطي امكانيات واسعه لغرض تحقيق التوثيق التصويري او
التوثيق اليدوي والمزج بين االسلوبين.
 -10توصل البحس الى اسلوت توثيق جديد من حيس توثيق االبنية
غير الموجودة في الواقع  ,اذ من الممكن استخدام الصور
المتوفرة لهذه المباني والتي يمكن الحصول من خالل مصادر
موثقة والقيام باستعادة اهم معالمها الشكلية والعناصر
التصميمية وموادها االنشائية المستخدمة لغرض اعادة احياءها
بشكل ينسجم مع ما كانت علية في السابق.
 -11يعد التوثيق التصويري من الجوانب التوثيقية المهمة وخاصة
لألبنية المزاله وغير الموجودة على لرض الواقع اذ تتيح هذه
التقنية استخدام الصور الفوتوغرافية بصورة فعالة في احياء
المباني المندثرة.
 -12ن را لما تشكله الواجهة النهرية من أهمية في تخطيد المدن
اذا تشكل هذه الحافات مسارات ذوات اهمية اجتماعية وثقافية

الشحي ( )6-1فندق الميناء الواقع على نهر العشار وبعض االبنية
المجاورة ()www.delcampa.net
التوثيق االلحتروني-:من خالل التوثيق التصوري للواجهة النهرية لنهر
العشار تم العمل على تحويل الصور الفوتوغرافية المتوفرة لألبنية كونها
أبينه غير موجودة في واقع الحال اذ تمت ازالتها وشق طريق الساحل
مكانها مما ادى الى اختفاء اغلب المعالم الرئيسية لواجهة نهر العشار ,الى
واجهات ثنائية االبعاد بواسطة الرسم الهندسي يدويا بعد تصحيح االنحراف
صور االبني ة 10ثم العمل على استخدام برنامج الرسم
للزوايا لبع
الحاسوبي (  )Auto cadالنسخة  2013لغرض رسم الواجهة النهرية
لنهر العشار والحصول على الواجهة النهرية االفتراضية لألبنية المزالة
باستخدام الصور ملحق رقم ( )3( )4( )6وتجدر االشارة ان تم العمل بدقة
الممكنة كون اغلب االبنية مزاله بصورة كاملة ولم يعتمد البحس الي على
الصور  ,ولغرض توثيق واجهة النهر تم العمل على تقسيم الواجهة الى
مناطق ثالث ولذلك لغرض توضيح اهم االبنية المتواجدة على الشريد
النهري لما تمتاز بها الواجهة النهرية من امتداد افقي وصعوبة بيان
تفاصيل األبنية المرسومة بواسطة البرنامج الحاسوبي الشكل (.)7-1
ملحق رقم ()2

الشحي ( )7-1الرسم بواسطة اليد واالخرى الرسم التوضي ي لجزء من
واجهة نهر العشار المرسومة باستخدام برنامج الرسم ال اسوبي
(  )Auto cad 2013المصدر الباحث
التوصيات-:
يوصي البحس بضرورة استخدام تقنيات التوثيق المعماري االفتراضي
لغرض احياء االبنية المعمارية المهمة التي تشكل معلم رئيسي من معالم
المدينة والتي تزال او تندثر ألسبات متعددة منها االهمال وسوء االستعمال
او نتيجة لل روف الجوية او الحروت التي تؤدي الى تدمير المنشاة ,والقيام
بأحيائها باالستعانة بالصور الفوتوغرافية واعادة احياءها في سبيل الحفاظ
على التراث المادي والوطني من الزوال واعطاء االبنية المهمة فرصة
اخرى لإلبراز اهميتها ضمن المدينة والتي غالبا ما تكون حية في ذاكرة
المجتمع.

مختلفة منها الوصف او بواسطة الاناصر التي يمنن استخدامها نمقياس
تقريبي ألضل توثيق المباني نما ني االشرررررررخاص والسرررررررياراا او المواد
البنالية المختلفة لألبنية.

 10اضريا عملية تصميم االن راف للصور باالعتماد على باض االةل
المسرررررتقيمة الموضودة ني الصرررررور وتم اسرررررتخراج االبااد للمباني بطرق
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ارمين سركيس

 -11الربيعي ,نِعَ ْم عدنان عبد الكريم ,وثائق ال فظ على التراث
المعماري لمدينة بغداد "ال الة الدراسية موقع الباب
الوسطاني قرب مرقد الشيخ عمر السهروردي ,رسالة
ماجستير ,المعهد العالي للتخطيد الحضري و اإلقليمي –
جامعة بغداد.2005,
 -12السامرائي ,احسان وفيق ,لوحات من البصرة عبير التوابي
والموانئ البعيدة ,مطبعة جامعة البصرة .2010 ,
 -13السرررررررلطان ,اسرررررررامة حميد مجيد ,المنطقة التجارية المركزية
لمدينة البصكككككرة ,رسرررررالة ماجسرررررتير في جغرافية المدن ,كلية
التربية ,جامعة البصرة ,سنة .2001
 -14العباسرررري ,عبد القادر باا عيان ,موسككككوعة تاريخ البصككككرة,
الجزء االو – خطط البصكككرة ,نشرررر جامعة البصررررة( ,بدون
تاري ).
 -15عمر عبد الوهات ,اثر نهر دجلة في التشحيي ال ضري لمدينة
بغداد ,درساة ت ليلة للمعايير التخطيطية والتصميمة للواجهة
النهرية لجزء من مدينة بغداد ,رسالة ماجستير غير منشورة,
قسم الهندسة المعمارية ,الجامعة التكنولوجية ,بغداد.2012 ,
 -16فكري ,محمد ,عبد الع يم ,حاتم ,درو قواعد المعلومات
ونظم تحنلوجيا البناء في عمليات التوثيق وال فا على
المباني ذات القيمة التاريخية ,الحلقة الدراسية الدولية على
ادارة تراث البحر االبي المتوسد -المؤتمر الخامس لالمم
المتحدة ,بحس منشور ,االسكندرية.2005 ,
 -17القاضي ,شوكت ,امل عبد الوارث ,كامل عبد الواحد احمد,
التوثيق المعماري للمباني التاريخية في ي ال ورة الرقمية,
المؤتمر المعماري الدولي السادس ,قسم العمارة -كلية الهندسة-
جامعة اسيوط ,بحس منشور.2005 ,
 -18قنديلجي ,عامر ابراهيم ,التوثيق العلمي واهميتة في بناء
العراق الجديد ,مجلة افاق عربية ,تصدر عن دار الشؤون
الثقافية ,العامة -وزارة الثقافة واالعالم ,بغداد ,العراق ,العدد
االول – كانون االول – كانون الثاني .1987
 -19مرراركرراريرران ,ارمين" ,مفهوم التوثيق لعمككارة االجككانككب في
مدينة البصرة دراسة ت ليلية لدورها على العمارة الم لية"
رسرررررالة ماجسرررررتير غير منشرررررورة ,قسرررررم الهندسرررررة المعماري
الجامعة التكنولوجية بغداد.2012
 -20محمد محمود عبد هللا يوسرررررال ,برامج االسكككككت مار في التراث
العمراني ووسكككائي التمويي باالسكككتناد لتجارب عربية ودولية
 ,النشرررررررة العلمية لبحوث العمران (Journal of Urban
) –Researchكليررة التخطيد اإلقليمي والعمراني – جررامعررة
القاهرة العدد الثاني عشر  ،ابريل 2014م.
 -21مصررررررربح ,زكي كرراظم ,انهككار مككدينككة البصكككككككرة واثرهككا على
المحونات ال ضككككرية والمعمارية للمدينة  ,رسررررالة ماجسررررتير
غير منشورة  ,كلية الهندسة ,الجامعة التكنلوجية . 1990 ,
22- Jerke, D., Porter, D. R., & Lassar, T. J. (2008).
Urban design and the bottom line :
Optimizing the return on perception.
Washington, DC: ULI - The Urban Land
Institute.
23- Lynch, K., '' The image Of the City ", The
MIT Press, 1960.

وجمالية باإلضافة لما تضيفيه علية المباني من اهمية عمرانية
لتمتلك خصائص تصميمة خاصة ,اذ تركزن اغلب المباني
المهمة على هذه الواجهة في نهر العشار ,اذ توصل البحس الى
استنتاج الواجهة النهرية لنهر العشار على الجانب االيسر
مستعينا بالصور الفوتوغرافية التي امكن الحصول عليها لهذه
الواجهة.
 -13امكانية العمل على توثيق المباني المتواجدة في الوقت الحاضر
والتي من الصعب توثيقها بالطرق االعتيادية واالعتماد على
التوثيق التصويري.
المصادر-:
 -1أ.د.محمد عماد نور الدين ,أ.د.هشررام بن علي مرتضررى ,اهمية
توثيق معالم التراث المعماري في جزر فرسككان والية ال فا
علية ,دراسررررررات من التراث العمراني أبحاث وتراث  4الهي ة
العررامررة للسررررررريرراحررة واالثررار ,سرررررررجررل االبحرراث لملتقى التراث
العمراني الوطني الرابع ,ابها عسرررررير  4-1ديسرررررمبر 2014م
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 -2أحمد ,حسرررررررين أبو الهيجاء ,ال فا على التراث العمراني
الفلسطيني :خطورة التدمير ومنهجية التوثيق  ,بحس منشور
مجلة دراسات ,للعلوم الهندسية ,المجّلد  ، 36العدد. 2009 1
 -3البازي ,حامد" ,حملة اعمار مدينة البصكككككرة" ,البصررررررة في
التراث الشعبي ,دار الشؤون الثقافية ,وزارة الثقافة و االعالم,
الجمهورية العراقية ,العدد الفصلي الثالس ,صيال .1989
 -4بركررات ,رجررب ,بلككديككة البصكككككككرة  ,1981 -1869م ,ط 1
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الطرق ال ككدي ككة في التوثيق المعمككاري للمواقع االثريككة في
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البصككرة" بحس منشررور في مجلة الهندسررة والتكنولوجيا العدد
.2014
 -7د.سناء ,ساطع ,االسدي ,اسعد ,سبأ ,م.عبد هللا ,دور القنوات
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مل ق رقم ()1

أ-

نهر العشار واهم االبنية الواقعة على الجهة اليسرى من النهر في الوقت ال اضر

نهر العشار واهم االبنية الواقعة على الجهه اليسرى من النهر سنة 1950 -1930
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ملحق رقم (
نهر)2العشار واهم االبنية الواقعه على الجهة اليسرى مقارنة في الوقت ال اضر واالبنية المندثرة سنة 1950-1930
المصدر الباحث استنادا الى الصور من برنامج ()Google earth

ج -ضام المقام.

 -مضموعة من االبنية التضارية.

أ -بناية االوقاف.

صور للواضهة النهرية انهر الاشار سنة  2010المصدر البا ث وتشمل

أ

المقط ( ) -

المقط (ج-ج)

ج

ب

التوثيق االنتراةي التصويري لواضهة نهر الاشار الةفة اليسره سنة  1950- 1930المصدر البا ث

المقط (أ-أ)

مباني مخانن النمارك بنيا ني الفترة الاثمانية

ضام المقام بني سنة  1870والسوق المسقف وابنية ضسر المغاين و ساعة سورين والبنك الاربي بني سنة
 , 1933نندق الميناء بني سنة 1935
اخره
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ملحق رقم ()3

ابنية اخره

ضام المقام والسوق المسقف

ابنية على ضفة نهر العشار مالصقة لجامع المقام

مخازن الكمارك في البصرة
االبنية الواقعة على ضفة نهر العشار (المرحلة االولية الرسم اليدوي) المصدر الباحث
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.
ملحق رقم ()4

أ -نندق الميناء

 ضام المقام والسوقالمسقف

ا -مباني مخانن
النمارك

ث -ضسر المغاين وساعة سورين ومبنى البنك الاربي

ج -مباني اخره

مكبرات المباني المختلفة لواجهة نهر العشار على الضفة اليسرى سنة  1950- 1930المصدر الباحث
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ا

ملحق رقم
()5

12

مقاطع مكبرات الواجهة النهرية لنهر العشار الجهة اليسرى المصدر الباحث

المقط (أ-أ)

المقط ( ) -

المقط (ج-ج)
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ملحق رقم ()6
ستنتاج مخطط هيكلي يبين تسلسل عملية التوثيق للمباني سواء المنفذة او غير المنفذة المصدر الباحث باالعتماد على الدراسات
والطروحات المختلفة
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ملحق رقم ()7

جدول يوضح بعض التقنيات الحديثة المستخدمة في توثيق األبنية الطريقة االلية المصدر الباحث اعتمادا على
مصادر مختلفة
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