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القیمة ذات للسجون الرمزي االستثمار
٢كریزه ال حمزه علي عباس، *١أیمن عبد الحسین محمد جواد العبیدي

قسم ھندسة العمارة التكنولوجیة،الجامعة 

الخالصة 
 نتیجة جدرانھا بین ما والمتشاكلة داخلھا المحتواة المعاني مجموع خالل من السجون قیمة تبرز

 المجتمع ذاكرة مع وارتباطھا وقعھا لھا كان والتي ثنایاھا بین حدثت معینة أفعال او احداث
 ھذه بعض امتالك من الرغم على المجتمعیة، ھویتھ من مھما جزءا وشكلت االزمان، مر وعلى
 تاریخھا في الممیزة االحداث ذات والتراثیة والتاریخیة المكانیة المقومات من العدید المباني
 من المستدام االقتصادي النمو إلعادة علیھا االعتماد یمكن تنمویة إمكانیات تعد والتي المكاني،
 سوء من عانت انھا اال للمجتمع، وتعریفیة توجیھیة وثائق بمثابة وجعلھا ذكرھا تخلید خالل
 األماكن ھذه رمزیة ضمور الى بالنتیجة أدى المختصة الجھات قبل من واستخدام وتوجیھ إدارة

 قصور(بــ تمثلت والتي البحث مشكلة ظھرت ھنا ومن. حدثھا لخصوصیة فقدانھا وبالتالي
 یضمن بما ذكراھا، تخلید في للسجون الرمزیة القیمة استثمار طبیعة حول المتوفرة المعرفة
یصف  نظري اطار إیجاد( بـــ المتمثل البحث ھدف الى للتوصل ،)مجتمعیا وتواصلھا تفاعلھا
 المجتمع مع وتواصلھا تفاعلھا یحقق وبما الرمزیة، قیمتھا بأستثمار السجون ذكرى تخلید طبیعة
 شامل نظري اطار ببناء متمثل تحلیلي وصفي منھج اعتماد ذلك تحقیق وتطلب ،)لھا الحاوي

 التطبیق، نتائج تحلیل ثم ومن المنتخبة، العینات من مجموعة على وتطبیقھا مفرداتھ واستخالص
 وفقا السجون ذكرى تخلید عملیات طبیعة الستكشاف النھائیة االستنتاجات إعطاء الى وصوال
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ABSTRACT
The value of prisons is characterized by the total meanings contained 
within, and the similarities between their walls as a result of certain events 
or actions that took place between them and which have their impact and 
their association with the memory of the community and formed an 
important part of their social identity, Although some of these buildings 
have many components historical, and heritage-related events in its spatial 
history, which are reliable development potentials to restore sustainable 
economic growth by perpetuating its and making it as guidance and 
informational documents for society. But it suffered from mismanagement, 
guidance and use by The competent authorities led to the result of these 
symbolic places atrophy and thus the loss of the privacy of her event. Hence 
the research problem, which was (the lack of knowledge available about the 
nature of the investment of the symbolic value of prisons in the 
commemoration of her memory, so as to ensure their interaction and 
community outreach) In order to achieve the research objective, which is to 
(create a comprehensive theoretical framework for the nature of 
commemorating the prisons by investing their symbolic value and 
achieving their interaction with the society that contains them). This 
requires the adoption of an analytical descriptive approach based on 
building a comprehensive theoretical framework, and then analyze results, 
To give the conclusions to explore the nature of the commemoration of 
prisons according to their symbolic data.
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 المقدمة
 طابعھا وتعطیھا المدن تمیز التي الرمزیة القیمة ذات األبنیة اھم أحد السجون تعد    

 بكونھا أھمیتھا تبرز اذ لھا، الحاوي المجتمع بذاكرة المباشر ارتباطھا خالل من الخاص
 یؤدي مما وتوجیھ إدارة سوء من تعاني انھا اال للمجتمع، الحضاري اإلرث من جزء

 طریق عن وحمایتھا علیھا الحفاظ وجب لذا رمزیتھا، ضمور الى بأخرى او بصورة
 سالبة ابنیة من تحویلھا یخدم وبما استخدامھا إعادة خالل من رمزیتھا بأستثمار تأھیلھا

 استثمار خالل من العام، نسیجھا مع ومندمجة ومتكاملة المدینة في موجبة ابنیة الى
 تخلید في یسھم بما لھا، الحاویة البیئة ضمن االفراد بذاكرة المرتبط الداللي رصیدھا
 .المجتمع مع وتفاعلھا تواصلھا واستمراریة ذكراھا

 السجون... أبعاد ومفاھیم
 تعریف السجن -١
 المنع، یعني والحبس الحبس، ھو اللغة في معناه فأن السجن، تعریف من انطالقا   

 ربِّ ((تعالى قولھ ومنھ االنسان، فیھ یسجن الذي المكان على تدل السین، بكسر والِسجن
جن  على یدل السین بفتح والسًجن ،)٣٣: یوسف()) إلیھ یدعونني مما إلي أحب الّسِ
 :اطراف ثالثة بھا وھذه للكلمة، المصدر
 .المكان ویمثل: السجن

 .السجن علیھ یقع الذي الشخص وھو: المسجون
 )١٦ص ،٢٠٠٠ مختار،(. السجن منھ یقع الذي وھو: المنفذ

 بغض بنفسھ التصرف من ومنعھ الشخص تعویق: فھو الشرعي معناه یخص فیما    
 غیر او سجن او بیت او جزیرة أكان سوآءا الحبس، مكان عن النظر
 )٢٣٩ص،١٩٨٤،الخطیب(...ذلك
 الستقبال المعدة المراكز او المؤسسات تلك: بالسجن فیقصد االصطالح في اما     

 حیاتھ ومتابعة الخروج للسجین یسمح ال حیث للحریة، مقیدة بعقوبات علیھم المحكوم
 .عادي بشكل

 فیھ تنفذ للحبس مكان: یمثل انھ على السجن عرف فانھ القانوني النظام یخص فیما  
 الجھات تصدرھا التي األوامر طریق عن للقانون، ووفقا للحریة السالبة العقوبات
 ارتكب الذي انثى، ام ذكرا كان سواء الشخص،: بأنھ المسجون ویعرف كما القضائیة،
 احدى في ومودعا قانونیا، نصا العمد، طریق وعن بذلك مخالفا اكثر، او جریمة

 )٧٥ص،١٩٩٤،غانم(. العقابیة المؤسسات

 نظرة تاریخیة لتطور السجون -٢
 المجتمعات كافة لدى طویل زمن منذ علیھا ومتعارف قدیمة السجون مؤسسات ان   

 المراحل من الكثیر عبر المبدأ حیث من تطورت ان حیث االزمان، اختالف وعلى
 إعادة خالل من والتھذیب، اإلصالح مبدأ الى واالیالم العقاب مبدأ من حولتھا والتي
 طریق عن ونفسیا، صحیا رعایتھم ویشمل كما وانسانیا، ومھنیا اجتماعیا السجناء تأھیل

 حیث. الغرض ھذا خدمة في تصب التي الحدیثة واإلمكانات األسالیب مختلف استخدام
 السجین مع التعامل في القدیمة المجتمعیة األفكار من ابتداءا العقوبة أغراض تطورت
 والذي الحالي عصرنا الى وصوال المجتمع، عن والعزل العقاب یستحق مذنب كشخص

 أعادة بھدف والتھذیب واإلصالح التأھیل ویستحق مخطئ شخص بأنھ السجین یرى
 )٤٣ص،٢٠٠٢،دحام(. المجتمع مع دمجھ

 كونھا من تحولت قد اجتماعیة كمؤسسات بمفھومھا السجون ان نجد تقدم مما       
 كونھا الى معاقبتھ، بغیة المجتمع عن وعزلھ الجاني لردع ووسیلة للعقاب مكان

 مجتمعھ مع دمجھ أعادة بغرض السجین تأھیل الى تھدف وتأھیلیة اصالحیة مؤسسات
 بین المجتمعي التكامل بتحقیق المنشود الھدف یحقق بما السویة الحیاة معاییر وفق

 المباني الى والتحول القدیمة السجون أبنیة ترك الى بالنتیجة ذلك أدى. االفراد مختلف
 المؤسسات متطلبات ابسط تحقق ال االني بوضعھا السجون أبنیة ان لكون اإلصالحیة
 المجتمع ذاكرة تفارق لم ولكنھا وظیفتھا فارقت سجون أبنیة ھناك ان اال اإلصالحیة،

 متعایشة واصبحت الناس اذھان في رموز شكلت بأحداث ارتباطھا نتیجة لھا الحاوي
 بما وظیفیا تشكیلھا إعادة طریق عن علیھا الحفاظ وجب لذا لھویتھم ومعززة معھم
 .متطلباتھ ویحقق المجتمع یخدم

 السجون ذات القیمة-٣
 یكتمل خاللھا من اذ الحیاة، في شيء كل الیھ ینسب الذي االشمل المقیاس القیمة تمثل   

 دینیا،( العام بمفھومھا القیمة تعرف حیث. والمعنویة المادیة الحیاة بعناصر التعریف
 فیھ تكون الذي الوقت في اإلنساني الوجود عن الصریح التعبیر بكونھا ،)اجتماعیا

 واالداة الوسیلة تمثل القیمة بأن الفالسفة ویرى كما. العالم على االنسان یصدره حكما
 غایاتھ لإلنسان یحقق بما تشكیلھ، إعادة خالل من الواقع او للوجود الجدید للتنظیم
 )١٩٨٦ قنصوه،(. المنشودة ومعانیھ

 واھمیتھا قیمتھا اكتسبت والتي القیمة ذات األبنیة نماذج احد تعتبر السجون وان     
 االحداث من بالعدید اقترانھا جراء المجتمع، ذاكرة مع وارتباطھا وظیفتھا خالل من

 خصوصیتھ مالمح ورسم المجتمع مسیرة في الفاعل الدور لھا كان التي والشخصیات
 افریقیا جنوب في روبن جزیرة وسجن أمریكا في الكاتراز سجن في كما المجتمعیة

 وذاكرتھ المجتمع بوجدان مرتبطة بطبیعتھا تكون األبنیة ھذه ان حیث ،..وغیرھا
. بأنواعھا للعواطف اثارة بمثابة جدید من واستعادتھا تشكیلھا إعادة یجعل مما وتاریخھ،
 مادي ارث من لألجیال السلف یخلفھ ما یمثل الذي بالتراث القیمة مفھوم ویرتبط
 القیمة قیاس ویمكن. المتالحقة األجیال عبر وحمایتھ علیھ المحافظة یستحق ومعنوي
 :رئیسیین مؤشرین طریق عن لألبنیة
 المبنى عمر زاد كلما حیث األثر، او للمبنى االنشاء تاریخ یمثل وھو :الزمني المؤشر
 المبنى قیمة ازدادت وبالتالي المؤشر ھذا ازداد

 :أھمھا مؤثرات عدة خالل من المؤشر ھذا قیاس ویتم :الرمزي المؤشر
 .والزمن والتشكیل التكوین حیث من للمبنى الندرة قیاس 
 .وتاریخھ عصره عن للمبنى التعبیریة مدى 
 .للمجتمع الجمعیة الذاكرة في واھمیتھ بالمبنى المرتبط الحدث وتأثیر قوة 
 تغییرات ھناك كانت اذا ما معرفة الى باإلضافة تشكیلھ، حیث من المبنى أصالة مدى 
 الحقة؟ إضافات او

 لغرض المختصین قبل من وتحدیدھا قیاسھا یمكن السابقة المؤشرات جمیع ان حیث
  )٢٥ ص ،١٩٩٠ الوھاب، عبد(. المبنى قیمة تحدید سبیل في الرمزي المؤشر تحدید

 بصورة القیمة ذات األبنیة لتصنیف كولن كوردن منھج على باالعتماد تصنفو كما    
 في الرؤى من مجموعة شمول على تصنیفاتھ في اعتمد الذي المنھج وھو( عامة

 :الى القیم تصنیف الى المنھج عمد حیث): وشامل موحد اطار تحت التصنیف
 عمر بأزدیاد یزداد زمني او بالمجمتع یرتبط رمزي مؤشر ذات :تاریخیة قیمة
 .المبنى
 وتشكیلھ وخارجیا، داخلیا المبنى تشكیل بطبیعة ترتبط :جمالیة او معماریة قیمة

 كونھ او المشھورین، المعماریین احد بواسطة انشائھ او الممیز، الطابع ذو االنشائي
 .كالنصب وجمالیة رمزیة أغراض ذو

 مثیر او ممیز محلي طابع ذو المبنى بكون ترتبط والتي :بصریا للمدینة ممیزة قیمة 
 وتناسق السماء خط مع عالقتھ حیث من للمدینة العام بالتشكیل ویرتبط تشكیلیا، لالنتباه
 .الحضري محیطھ ضمن األلوان
 وذاكرة بالمبنى المرتبط الحدث بماھیة ترتبط والتي :مھمة بأحداث مرتبطة قیمة

 خاص مجتمعي طابع ذات أخرى احداث او وغیرھا، والثورات كالحروب المجتمع،
 .المجتمعي ومحیطھ السجن ببیئة

 الدور لھا كان بشخصیة المبنى ارتباط حیث من :مھمة بشخصیات مرتبطة قیمة 
 .المجتمع مسیرة في الفعال

 مع تفاعلھا ومقدار السلطة نوع بطبیعة وترتبط :مھمة بسلطة مرتبطة قیمة•
 )١٩٬٢٩ص ،٢٠١٠ جادو،.(المجتمع

 طبیعة التشكیل الوظیفي ألبنیة السجون-٤
 وكذلك تؤدیھا التي الوظائف طبیعة حیث من مختلفة تبدو قد السجون أبنیة ان    

 تقوم التي المعطیات اختالف حیث من األخرى، األبنیة بقیة عن الفضائیة مكوناتھا
 ویعتمد. واخر جزء بین ما مختلفة خصوصیة درجات من المبنى یتطلبھ لما علیھا،
 تعتمد والتي). سلوكیة بایلوجیة،( النمطیة التصنیفات من مجموعة على السجون تصمیم
 والثاني ،)انثى ذكر،(الجنس بطبیعة مرتبط األول رئیسیة، عوامل ثالثة على
). خفیفة وسط، خطرة،( الجریمة بنوعیة فیرتبط الثالث اما ،)بالغ حدث،(العمر

 الوظیفیة، الناحیة من اما. السجن تصمیم تحدید في معا الثالثة العوامل ھذه وتشترك
 وقوانین مواثیق علیھ نصت ما وبحسب تقسم السجون ألبنیة الفضائیة المكونات فأن

 مشتركة،( بقسمیھا اإلقامة فضاءات: وتشمل رئیسیة، مكونات: الى االنسان حقوق
 مثل المقدمة والفعالیات الخدمات االستقبال، الزیارة، أماكن ، التأدیب فضاءات ،)مفردة
 والفضاءات الرئیسي، التحكم والطبخ، والكي الغسل فضاءات ،..وغیرھا المكتبة
 واالستقبال، االستعالمات السیارات، مواقف: وتشمل ساندة، ومكونات. اریةاإلد

 بالكوادر، خاصة فضاءات عقلیا، المضطربین فضاءات البدیلة، اإلقامة فضاءات
 )٥٧-٥٦ص ،٢٠١٤ توفیق،(. والصیانة التخزین مناطق

 على تعتمد السجون ألبنیة الوظیفي التشكیل او الھیكلة عملیة ان نجد تقدم مما     
 السجناء، بأمور تعنى دولیة ومواثیق منظمات قبل من المحددة المعاییر من مجموعة

 من فیھ ینشأ الذي البلد او منطقتھ ضمن السجن إقامة مكان االعتبار بنظر االخذ مع
 یقود وھذا ،..وغیرھا واألمنیة واالجتماعیة االقتصادیة والعوامل المحددات حیث

 السجن معطیات وفق یتحدد األبنیة لھذه الوظیفي التشكیل إعادة عملیة ان الى بالنتیجة
 للمبنى جدید وظیفي تشكیل بالنتیجة تعطي والتي والمعنویة، المادیة وبشقیھا المتوفرة

 .البنائیة وتشكیالتھ الفضائیة معطیاتھ االعتبار بنظر ةً اخذ المتشكلة رمزیتھ وفق

 السجون ذات القیمة الرمزیةإعادة التشكیل الوظیفي ألبنیة -٥
 والتي دولیة جھات قبل من والمقرة الجدیدة التصمیمیة المعاییر على التعرف تم ما بعد

 من القدیمة السجن وفكرة مفھوم تحویل على مضمونھا في رئیسیة وبصورة ركزت
 تأھیلي إصالحي مقر كونھ الى المجتمع، عن والعزل الحریة وتقیید للعقاب مقر كونھ
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 لذلك نتیجة مجتمع، مع دمجھ إعادة بھدف واجتماعیا أخالقیا السجین تأھیل علىیعمل
 أضحت كونھا منھا الكثیر وإلغاء السجون أبنیة من الكثیر في الخدمة عن االستغناء تم
 ھذه استغالل إمكانیة ظھرت لذا تشغیلھا، واساسیات السجون عمارة متطلبات تلبي ال

 من. افراده بین ما التواصل ویحقق المجتمع یخدم بما وظیفیا تشكیلھا وإعادة األبنیة
 موجب فضاء الى وتحویلھ المدینة نسیج ضمن سالب كفضاء مفھومھ قلب محاولة خالل
 ذو متألف نسیج ضمن متكامال اواحد كال مشكال للمدینة، الفضائي التشكیل مع مدمج
 بشكل مجتمعھ ذاكرة على الجدیدة الوظیفیة تشكیالتھ في ومستند مجتمعیة صبغة
 لھا الحاوي التعبیریة المنظومة خالل من تبرز الرمزیة السجن قیمة ان كون. خاص
 الفترات من فترة في السجن تاریخ في الممیزة االحداث من سلسلة نتیجة تشكلت والتي
 طاقتھ اكتسب المكان ان أي ذاكرتھم، وخزین المجتمع أبناء بین وقعھا لھا كان والتي
 ھذه استثمار وجب لذا احتواھا، التي االحداث منظومة بفعل تشكلت التي المعاني نتیجة

 یكون جدید وظیفي وتشكیل برؤیة السجن بنیة تشكیل إعادة في المتولدة الرمزیة
 الشكل في موضح وكما. والمعنویة المادیة الحتیاجاتھ ومحققا المجتمع مع متواصل

 :ادناه) ١-١(
 

 

 
 التشكیل الوظیفي للسجون ذات القیمة/اعداد الباحث.) مخطط یوظح اعادة ١شكل(

 
 دراسة استكشافیة لسجون الواقع المحلي القابلة إلعادة التشكیل الوظیفي-٦

 العالیة برمزیتھا تمتازتبرز حاجة الواقع المحلي من خالل وجود نماذج سجون     
 سوء من عانت انھا اال مجتمعھا، ذاكرة في مترسخة احداث بمجموعة ارتبطت كونھا

 ألسباب او لھا، المسؤولة الجھات تقییم وعدم ضعف بسبب مھملة واضحتاستخدام
 استثمار الى تحتاج فھي لذلك. األوقات من وقت في الحاكمة السلطة تخص سیاسیة
 تفاعلھا إعادة یضمن بما وظیفیا تشكیلھا إعادة طریق عن حدثھا وخصوصیة رمزیتھا
 المعنویة مكنوناتھا اظھار في المكاني ھیكلھا استغالل طریق عن مجتمعھا مع ودمجھا
 السجن ھذا شھد حیث السماوة_المثنى في السلمان رةقن سجن ذلك على ومثال. للمجتمع
 سلطة بفعل تمت والتي والمجتمع، السجن تاریخ في ممیزة احداث مجموعة من تداخال
 مالمح رسم في الكبیر الدور لھا كان مھمة بشخصیات وارتبطت معین، لنظام تنتمي
 والذي بغداد في غریب أبو سجن ،.واخرون النواب، مظفر الشاعر أمثال الرمز، ھذا
 الى باإلضافة السابقة السلطات ید على للمسجونین االنتھاكات من متعددة أنواع شھد
 القوات دخول منذ األمریكي االحتالل ید على السجناء بحق جرائم من شھده ما

 واحدثھا حقوقیة منظمات عدة دعوة شھد مما تالھا، وما ٢٠٠٣ سنة للعراق االمریكیة
 غریب أبو سجن اغالق الى ،٢٠١٤ عام Human Rights Watch منظمة دعوة

 وثیقة بمثابة ویكون ، السجناء بحق فیھ جرت التي االحداث یوثق متحف الى وتحویلھ
 ذو سامراء في السباع بركة سجن الى باإلضافة العراق، في األمریكي التدخل تدین

 بما وتصنیفاتھا اشكالھا بمختلف العراقیة السجون من وغیرھا التاریخیة، الرمزیة
وفیما یلي استعراض  .مجتمعھا تاریخ في مترسخة أضحت ممیزة احداث من شھدتھ

 السجون من العدید یوجد اذالھم السجون العراقیة القابلة إلعادة التشكیل الوظیفي 
 الرمزیة معطیاتھا طبیعة مع یتماشى بما الوظیفي التشكیل إلعادة القابلة العراقیة
 طاقتھا تستشمر جدیدة ووظیفة صفة اكسابھا لغرض المجتمع، مع وارتباطھا والمكانیة
 وفقا والمعنویة المادیة المجتمع احتیاجات یلبي جدید نص تشكیل في المكانیة

 : سجون عدة تبرز اذ. المجتمعیة لخصوصیتھ
 
 

 

): مخطط یوضح مواقع سجون الواقع المحلي القابلة إلعادة التشكیل ٢شكل (
 .الوظیفي

 الدراسات السابقة
 طبیعة یخص فیما المعماریة والطروحات الدراسات من عدد نقد الفقرة ھذه تتضمن
 مجتمعیا، تواصال لضمان ذكراھا وتخلید بھا االحتفاظ بھدف السجون ابنیة مع التعامل
 :وكاالتي

    ٢٠١٥ -Seda, kamil   دراسة-١
“IN THE LIGHT OF CULTURAL FUNCTIONS, A RESEARCH ON 

CRITERIA OF PRISONS' RE-EVALUATION” 
 ضوء في السجون مباني وتوظیف تقییم إعادة معاییر عام بشكل الدراسة تناولت

 كونھا من بمفھومھا العام التغییر وبسبب السجون بأن ذكرت حیث الثقافیة، الوظائف
 ذو مفھومھا من تتحول ان یجب وتأھیلیة، إصالحیة مرافق كونھا الى عقابیة مرافق
 جدیدة بوظیفة ارتباطھا طریق عن مجتمعیة، صفة ذات مباني الى التقییدي الطابع

 الوظیفي نمطھا في التحول ھذا وان والمجتمع، المدینة مع اندماجھا على تساعد ومختلفة
 جھة، من المجتمع بین ما التواصل خلق خالل من الثقافي التراث تطویر في یساعد
 وان كما. أخرى جھة من الجدیدة بوظیفتھ االفراد بذاكرة الوثیق االرتباط ذو والمبنى
 من السجن ذاكرة مع المجتمع ربط في تكمن السجون توظیف إلعادة الرئیسیة الفكرة
 مع تواصال الوظائف اسھل من تعتبر الثقافیة الوظائف ان اذ ثقافیة، وظیفة خالل

 فيللزائر والسردیة واالثارة المتعة من جو خلق خالل من الحقائق، لتقدیم المجتمع
 وان. المبنى أجزاء بین ما تنقلھ خالل اثناء الیھ المبتغاة القصة وصول یؤمن بما المبنى
 او لھا التعزیز او للرمزیة القلب حیث من اسالیب بعدة تتم ھذه القصص نقل عملیة
 الماضي بین ما بالزائر التنقل بھدف الواحد، المبنى ضمن معا االسلوبین مطابقة

 تذكر بین ما الزائر تخییر او جھة، من للسجون والجدید القدیم المفھومین او والحاضر
 معالمتأصلة الرمزیة وحسب أخرى، جھة من بالحاضر والتمسك نسیانھ او الماضي
 .المجتمع بذاكرة ارتباطھا خالل من المبنى

 بفعل االصلیة وظیفتھا فقدانھا بعد السجون بأن ذكرت قد الدراسة ان نجد تقدم مما     
 ومجموعة الحیاة تجارب عن یكشف طویل تاریخ مع ارتباطھا وبسبب متغیرات، عدة

 فرص من لالستفادة أخرى وظائف الى تتحول ان یمكن المباني، ھذه ضمن االحداث
 كونھا االرتباطات افضل من یكون ثقافیة بوظائف ارتباطھا ولكن الموجودة، المكان
المبانيھذهطبیعةالنالمجتمع،تجاهالمثالیةالحقائقلتقدیماالسھلاألسلوبتعتبر
 .األخرى باالنواع مقارنة تنوعا واكثر أوسع نطاق على السكان تخدم

 
 
    ٢٠١٤ -  Slyomovics دراسة-٢
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“FROM TORTURE CENTERS TO MUSEUMS” 
 متاحف الى بالسجون والمتمثلة المغربي التعذیب مراكز تحویل مفھوم الدراسة تناولت
 المتاحف إقامة في الحق الى اشارت حیث التاریخیة، بالعدالة یسمى ما تحقیق لغرض

 من كنوع المستقبل، واجیال الحاضر افراد مع الماضي لمشاركة.. وغیرھا والشواھد
 االعتراف بان وذكرت كما الماضي، في حدث ما على وشاھدا المجتمعیة التعویضات

 یعد الفترات من فترة في األلیم االستبدادي الماضي طبیعة عن معماریة بصمة وترسیم
 بأن الدراسة تفترض حیث. المغرب في المجتمعي التعویض من أخیرة مرحلة بمثابة
 بالحقائق إقرار او اعتراف بمثابة تعد متاحف الى السجون تحویل ومنھا المعالجات ھذه

 الحاالت من العدید وذكرت كما. العدالة اشكال من شكل ذاتھا حد في وھي التاریخیة
 ،..وغیرھا الكاتراز وسجن افریقیا جنوب في روبن جزیرة سجن متحف مثل المشابھة
 كونھا الصعب التراث او المظلمة بالسیاحة سمیت والتي السیاحة من نوع حققت والتي

 بالمجتمع ومرتبطة محددة تاریخیة مواقع ضمن ألحداث ودالئل شھادات على اشتملت
 .افراده وذاكرة

 في القدیمة السجون استثمار اھمیة ذكر على ركزت الدراسة بأن نجد تقدم مما      
 كالمتاحف، أخرى وظائف الى تحویلھا طریق عن التاریخیة، العدالة مفھوم تحقیق

 من لھا الحاوي المجتمع احتیاجات على وباالعتماد ،..وغیرھا الثقافیة، المراكز
 وإعادة األبنیة من النوع ھذا معالجة ان الى اشارت حیث والمعنویة، المادیة الناحیتین
 معماریة بصمة ترسیم بمثابة یعد بالمجتمع ارتباط من لھ بما وظیفیا واستخدامھ تشكیلھ
 مادیة خرسانة توفیر الى بأخرى او بصورة تھدف وانھا األلیم، الماضي طبیعة عن

 معھ وتتواصل المجتمع الى تفاصیلھ وتنقل القسري واالختفاء الغیاب تجسد معماریة
 .وھیكلیا مادیا التاریخیة الناحیة حیث من رمزیا أیضا ولكن الذاكرة حیث من عاطفیا

 اتسمت بأنھا نجد فیھا، ذكرت التي الجوانب اھم وطرح السابقة الدراسات مناقشة بعد
 السجون مع التعامل یخص فیما االخر دون مستوى او جانب ذكر تجاه بمحدودیتھا

 البحثیة المشكلة برزت ھنا ومن ذكرھا، تخلید في الرمزیة قیمتھا استثمار بطبیعة
 في للسجون الرمزیة القیمة استثمار طبیعة حول المتوفرة المعرفة قصور( بــــ المتمثلة
 إیجاد(بـــ البحث ھدف لیتحدد ،)مجتمعیا وتواصلھا تفاعلھا یضمن بما ذكراھا، تخلید
 یحقق وبما الرمزیة، قیمتھا بأستثمار السجون ذكرى تخلید طبیعةیصف  نظري اطار

 الوصفي( البحث منھج یتحدد وبالتالي ،)لھا الحاوي المجتمع مع وتواصلھا تفاعلھا
 الستكشاف المنتخبة، العینات من مجموعة على وتطبیقھ نظري اطار ببناء) التحلیلي
 نتائج تحلیل ثم ومن الرمزیة، لمعطیاتھا وفقا السجون ذكرى تخلید عملیات طبیعة

 كقاعدة تعمل التي والتوصیات العامة االستنتاجات إعطاء الى وصوال التطبیق،
 بذاكرة المرتبطة ذكراھا تخلید بھدف السجون ابنیة مع التعامل لكیفیة معلوماتیة
 .المجتمع

 استخالص مفردات االطار النظري
 الدراسات من مجموعة من النظري االطار مفردات باستخالص الفقرة ھذه تھتم

 الشمولي النظري االطار الى الوصول بغیة مختلفة معرفیة حقول ضمن المتخصصة
 :وتتضمن التطبیق، لغرض المعدة بھیئتھ

    ٢٠٠٣ - Strange, Kempa دراسة-١
“SHADES OF DARK TOURISM - Alcatraz and Robben Island” 
 المظلمة السیاحة وھي السیاحة، من المستحدثة االشكال احد ذكر الى الدراسة اشارت
 القدیمة السجون أماكن استغالل أي للسیاحة، كمنتج العقاب تشكیل إعادة تمثل والتي
 المرتبطة رمزیتھا من تعزز جدیدة بوظیفة تشكیلھا وإعادة ومعاناة الالم من تحملھ بما

 الحاویة والدولة للمنطقة الثقافي التراث من وتعزز جھة، من والمجتمع االفراد بذاكرة
 اجتذاب خالل من ،)الجماھیري لالستھالك التاریخ تسلیع(اي أخرى، جھة ومن لھا

 ارتباطات من لھا لما السجون ھذه واحداث بتاریخ تعریفھم لغرض والسیاح الزوار
 التحدي بمثابة یكون احداثھا وعلى علیھا التعرف ان حیث. الجمعیة ذاكرتھم ضمن

 .للمستقبل والتھیؤ الحاضر مواجھة لغرض منھ واالستقاء والتعلم للماضي
 خصائص مجموعة الى تستند السجون تشكیل إعادة عملیة ان الى وأشارت كما     

 الثقافیة قیمتھا استثمار لغرض السیاحیة المھام ضوء في والتصمیمیة، المكانیة السجن
 ذات األماكن ھذه تاریخ على التعرف یرید لمن وجھة وجعلھا والرمزیة والتاریخیة
 في احداث من بھ دار وما ونزالئھ السجن قصصیة نقل في تسھم بحیث الصیت،
 .أخرى جھة من المجتمع بذاكرة المرتبط التاریخي لرمزھا جھة،وتخلیدا من الماضي

    ٢٠١٥ - Rawn دراسة-٢
“From Prisons to Parks: How the US Can Capitalize On Its Declining 
Prison Populations” 

 للمجتمعات إشكالیة تمثل انھا على للسجون ینظر ما غالبا ان الى الدراسة اشارت
 السجن مبنى یخص فیما اما المدن، مراكز خارج الى وظیفتھا نقل الى أدى مما المحلیة،

 عما تذكیریة كرسائل وظیفتھ الثار وحاویا بمكانھ ملتصقا یبقى فانھ والموجود القائم
 یمكن ال أي ذاتھ، للمجتمع ضروریا تاریخیا عنصرا ویمثل كما سابقا، بھ مشغول كان

 .وتراثھ المجتمع یخدم بما توظیفھ إعادة وانما عنھ االستغناء
 حیث القدیمة، السجون استخدام وإعادة تأھیل أسباب ذكر الى الدراسة وتطرقت كما    

 الحاجة تقل وبالتالي السجناء معدل بأنخفاض یتعلق األول سببین ھناك ان الى اشارت

 الثاني اما ،.وغیرھا وامریكا ھولندا في حدث وكما القریب المستقبل في األبنیة ھذه الى
 بھا یقع التي والمدینة للدولة والتاریخي الثقافي التراث على الحفاظ أھمیة الى فیرجع
 لھا تاریخیة وشخصیات واحداث برموز یرتبط المبنى كان ما اذا خاص، بشكل المبنى
 خلق بمثابة یكون المباني ھذه توظیف إعادة ان حیث. المجتمع في وتأثیرھا وقعھا
. والتاریخیة المجتمعیة لھویتھم وتعزیزا بتراثھم المجتمع ألبناء تذكیریة رسائل

 تحویل وان كما للمكان، واقتصادیة واجتماعیة ثقافیة تنمیة یعتبر كونھ الى باإلضافة
 لمفھوم مجسدا یكون بالحیاة نابض تواصلي ثقافي فضاء الى سجن كونھ من الفضاء
 بین ما التواصل لخلق للفضاء السابق االستخدام في القید علیھ كان ما عكس الحریة
 تاریخ على بالتعرف للزوار مجاال الجدید بتوظیفھ الفضاء یتیح اذا ، والماضي الزوار
 لالطالع ومریح تأملي جو ضمن وظائفھ وتعدد المختلفة اجزاءه بین والتنقل المكان
 .االمام الى والمضي للحیاة كدافع منھ االستفادة وانما قساوتھ تذكر دون الماضي على
    ٢٠١٤ - شھید  دراسة-٣

 "الذكرى تخلید عملیات" االنسان حقوق مجلس ــــ المتحدة األمم میثاق "
 حاالت من الخارجة المجتمعات في الماضي احداث تخلید عملیات الدراسة تناولت
 سیاسات تطبیق نحو المجتمعات ھذه اتجاه یتزاید حیث المنقسمة، والمجتمعات نزاع
 االنتھاكات عن والتعویض بالضحایا، االعتراف لضمان كوسیلة الذكرى لتخلید فاعلة
 ھذه تتطلب المادي التعویض الى باإلضافة حیث تكرارھا، عدم وضمن حصلت التي

 الماضي مع للتفاعل وكوسیلة المعاناة حجم من للتقلیل رمزیا تعویضا المجتمعات
 .المستقبل لبناء علیھ واالستناد

 مثل الیھا، الذكرى تخلید عملیات تسعى اھداف مجموعة الى الدراسة اشارت حیث     
 في تصقل متكاملة وتعبیریة ثقافیة مساحات خلق خالل من االجتماعیة العدالة تحقیق

 كما لھویاتھم، الناس وادراك االجتماعیة التفاعالت لتحقیق إیجابي نحو وعلى واحد ان
 كسرد أنواعھا بمختلف روایاتھم لسرد الكافي الحیز للمتضررین تتیح العملیات ھذه وان

 المجتمع مشاركة تعزیز على وتساعد كما احداث، سرد او رمزي تاریخي، زمني،
 في ودورھا المعاصرة، التحدیات حل في ودورھا الماضي تحدیات بشأن والنقاش
 كأداة العنف، من لمزید منعا الماضي، في ارتكبت بجرائم العلني االعتراف تعزیز
 المأسي، من المزید دون للحیلولة الدیمقراطیة الثقافات تعزیز الوطنیة، للوحدة تعریفیة
 اھداف مجموعة الى إضافة والمساواة، العدالة على تقوم مجتمعات إلیجاد وكوسیلة
 تواصل لخلق والتذكر النسیان بین ما توازن إیجاد محاولة في مجتمعتا تسھم أخرى
 مجموعة طریق عن ذلك تحقیق ویتم. والمستقبل والحاضر الماضي بین ما زمني

 التعذیب ومراكز المعسكرات مثل االصلیة، للمواقع التذكاریة النصب: منھا ممارسات
 االحداث ذات والھیاكل االثار مثل الرمزیة، المواقع ،.وغیرھا الجماعیة والمقابر
 الموقتة والمعارض االحتفالیة العروض مثل األنشطة، ،.وغیرھا التاریخ ومتاحف
 الفنیة االعمال مثل الثقافي، التعبیر من أخرى اشكال عدة الى باإلضافة ،.وغیرھا
 تخلید أغراض من مجموعة ذكر واردفت كما. ذلك الى وما والمؤلفات واألفالم
 الماضي نحو موجھة فقط لیست االغراض ھذه وان وتثقیفیة، وعامة تأملیة الذكرى،

 عملیات(الحاضر نحو ایضا وانما ،)القصص روایة إمكانیة ضمان االحداث، تذكر(
 المزید ارتكاب منع( والمستقبل ،)المجتمعات بین ما الثقة بناء وإعادة الجراح، تضمید

 ثقافة تعزیز في المساھمة مجتمعتا شأنھا من والتي ،)والتوعیة التثقیف العنف، من
  .الدیمقراطیة المشاركة

 تحدید: بــ حددتھا فقد الذكرى، تخلید لعملیات الموجھة المعاییر یخص فیما اما      
 وفي ،)متعددة لروایات شاملة او حصریة، محددة،( تخلیدھا الواجب المعینة الروایة

 الموقع( وأین؟ مدة، وألي ،)أجیال عدة بعد ام االحداث وقوع فور( زمنیة نقطة أي
 اتخاذ تتطلب المركز عن نسبیا بعیدة مسافة على ام الجمیع، یراه عام مكان ام األصلي،
 المشروع، یمول الذي من( المسؤولة الجھة ومن غرض وألي ،)لزیارتھا مسبقة تدابیر

 أخرى معاییر عدة الى باإلضافة ،)المصممون بھا یتمتع التي االستقاللیة حدود ھي ما
 بعد فیما المعاییر لھذه وفقا تتحدد
 ھذه بأن ذكرت حیث البائدة، القمعیة باألنظمة المتعلقة المواقع الى واشارت كما     

 إلضفاء وانما فحسب، سلطویة ألغراض لیس المجتمع ذاكرة في تتحكم األنظمة
 التعامل یمكن كیف سؤال، برز ھنا ومن الحیاة، مناحي جمیع في المجتمع على التجانس

 ینبغي ھل القمعیة؟ األنظمة سقوط عند قویة رمزیة دالالت ذو معماري ارث مع
 من األجوبة وتختلف تغییره؟ او علیھ؟ الحفاظ ام اإلرث؟ ھذا ھدم الجدیدة للسلطات

 ھذا مع المجتمع تفاعل ومقدار وخصوصیة البلد إمكانیات وحسب أخرى الى حالة
 الحاالت، جمیع في مغزى ذا التغییر او الحفاظ او الھدم خیار ویكون األبنیة، من النوع
 المعالم ھذه ھدم یفسر ان یمكن المثال سبیل على وتفسیره، وتاطیره مناقشتھ یتوجب لذا

 او علیھا الحفاظ وان معینة، روایة دحض او التاریخ من جزء لمحو استعداد انھ على
 ذاكرة على للحفاظ أسلوب انھ على یفسر ان یمكن مختلفة بھیئة وتغییرھا توظیفھا إعادة

 .األلیم الماضي لدالالت وفقا جدید مستقبل وبناء المجتمع

 

 اھم واستخراج المعرفیة الحقول مختلف من الدراسات ومناقشة طرح تم ان بعد
 مجموعة لنا برزت الرمزیة، قیمتھا بأستثمار السجون ذكرى بتخلید المرتبطة المفردات
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 الشمولي النظري لالطار المكونة الثانویة ومتغیراتھا الرئیسیة المفردات من
 في موضح كما) الذكرى تخلید للسجن، المستھدفة القیمة ماھیة: ( وھي للموضوع،

 في منتخبین مشروعین على تطبیقھا یتم سوف والتي ،)١في الملحق ( )١-١( الجدول
 .التالیة الفقرة

 لتطبیق العملي
 صیاغة الفرضیات-١

 االفتراضیة التصورات من مجموعة تحدید تم التطبیقیة، الدراسة اجراء للبحث لیتسنى
 وتنص ھدفھ، وتحقیق البحث مشكلة حل في عالقة لھا بما التطبیق مفردات حول

 قیمتھا لطبیعة وفقا السجون، ذكرى تخلید عملیة تتباین:(على الرئیسیة الفرضیة
 الفرضیات من عدد الى تقسم بدورھا والتي). المجتمع مع تفاعلھا ومستوى الرمزیة
  :وكاالتي الثانویة،
 مع وترابطھا وتداخلھا والمعنویة المادیة قیمھ وتنوع بازدیاد السجن قیمة تزداد

 .المكانیة ھیئتھ ضمن البعض بعضھا
 تلبیة على قدرتھ مدى على للسجن الوظیفي التشكیل إعادة عملیة نجاح یعتمد

 ونمطھ المبنى ھیئة بین ما التوازن وحفظ والمعنویة، المادیة المجتمع متطلبات
 .لھ الحاوي المجتمع بذاكرة المتعلقة رمزیتھ بأستثمار الجدید الوظیفي

 المعنویة، ومكنوناتھھ المادیة بھیئتھ للسجن الذكرى تخلید عملیة تحقق مدى ان
 مع یتكامل بما ذلك، لتحقیق المتخذة للممارسات المحددة المعاییر طبیعة على تعتمد
 .الرئیسیة واغراضھا أھدافھا

 المستلزمات األساسیة للتطبیق-٢
 أسلوب القیاس ١-٢-

 .العملي للتطبیق المنتخبة المشاریع الختبار التحلیلي الوصفي المنھج البحث اعتمد
 مبررات اختیار العینة ٢-٢-٥
 المتطلبات من عددا البحث حدد ان بعد المعماریة، المشاریع من عینتین انتخاب تم

  :وتشمل المشاریع، انتخاب لغرض
 والعمر والتشكیل المكان مستوى على المشاریع ھذه فیھ طرحت الذي السیاق اختالف *

 .العینات ھذه لقیاس الممكنة القیم من أوسع مدى لتحقیقالزمني،
 تعامل وأسالیب متنوعة اھداف تعكس مختلفة، مجتمعیة لبیئات المشاریع انتمائیة *

 الوظیفي للنمط تقبلھ ومستوى واحتیاجاتھ ذاتھ المجتمع طبیعة على تعتمد مختلفة
.المعین

 أھمیة یؤشر مما المنتخبة، للعینات الالزمة الوصف لحاالت المعلوماتیة القاعدة توفر *
 .البحث موضوع

 الوصف التحلیلي للمشاریع المنتخبة للتطبیق-٣
 )A) (إنجلترا ــــ  ریدینج ــــ Reading Goal Center مشروع( ١-٣-

 صممھ. انجلترا ریدینج، مقاطعة في ١٨٤٤ عام HM Prison Reading سجن بني
 مع لندن، في بنتونفیل سجن نموذج إلى یستند وكان ،)إنكلیزي معماري(سكوت جورج
 والمعروفة الوقت، ذلك في الجنائیة التقنیات أحدث لتنفیذ تصمیمھ تم وقد صلیبي، شكل
 في المشاركین االیرلندیین السجناء لحبس السجن واستخدم كما المنفصل، النظام باسم

 حیث ٢٠١٣ عام الى الحكومات، بتعاقب كسجن یستخدم وبقي ،١٩١٦العالمیة الحرب
 للجذب السجن مبنى على للحفاظ دعوات بعدھا من وبرزت سجن، إغالق عن أعلن

 تحویل واقترح بالمبنى االحتفاظ یعتزمون أنھم انكلترا في القراء مجلس وأكدسیاحي،
 للفنون ومركز كمكان سیتاح السابق السجن أن أعلن ،٢٠١٦ وفي مسرح، إلى الموقع
 ..وغیرھا القراءة معارض وإقامة والثقافة

Reading Borough Council, 2015, p.3,5)(    
 كونھ حیث من للمبنى معماریة أھمیة بروز نجد السجن، أھمیة یخص فیما اما     

 أحد قبل من مبكرا ابداعیا عمال یمثل الذي الحصن یشبھ لإلعجاب، مثیر ممیز تصمیم
 السجن ارتباط خالل من التاریخیة األھمیة الى باإلضافة المعماریین، المھندسین كبار
 وسطع برز خاللھا ومن ھناك، حكمھ من عامین قضى الذي وایلد، أوسكار مع بقوة
 ١٨٩٨ عام في مرة ألول نشرت التي روایتھ خالل من) السجن( المؤسسة وخلد نجمھ
 نشرت وقد. السجناء زمالئھ أحد إعدام وتصف الفیكتوري، السجون لنظام نقدا كانت
 The Ballad of( عنوان تحت وایلد، زنزانة رقم ،C.3.3 اسم تحت البدایة في

Reading Gaol(، كتابھا اشھر ومن اإلنكلیزیة للثقافة رمزا بعد فیما اصبح والذي 
 والمھرجانات الكتب معارض وإقامة للقراءة ثقافي كمركز المبنى فتح إعادة تم لذلك

 من العدید الى باإلضافة األلیمة، تجربتھ واستذكار وایلد اوسكار حیاة على للتعرف
 عرض یتم المعروض، الفن عن النظر وبصرف ،..وغیرھم اإلنكلیز والممثلین الكتاب
 الفكتوریة بالعمارة لإلحتفاظ( الخالیا أبواب من األقفال أزیلت وقد كانت، كما الخالیا
   .السجن في قضاه الذي حیاتھ وجزء ومسیرتھ وایلد شبح إخفاء دون

 

 
 Reading Goal Center) ١-٢شكل(

 
 اوسكار سجن على شاھدا كونھ التاریخیة القیمة•  بروز فنجد المبنى، قیمة یخص فیما 

 بشكل اسھم الذي كتابھ اصدار عبر) السجن( المؤسسة وخلد نجمھ سطع الذي وایلد
 یعتبر كونھ یوم بعد یوما قیمتھ وتزداد. السجن تجاه المجتمع انظار توجیھ في كبیر
 معماریة قیمة• . ورموزھا كتابھا اھم احد لذكرى وحاوي للمدینة تاریخي ارث

 كبار احد قبل من مبكرا ابداعیا عمال ویمثل الحصن یشبھ ممیز تصمیم كونھ وجمالیة
 ذا االفقي ومخططھ العام تشكیلھ في المتبع الطراز جمالیة الى إضافة المعماریین،

 العام، تشكیلھا في والمتداخلة للمدینة الممیزة قمیتھ الى باإلضافة• . الصلیبي الشكل
 بیئتھ ضمن المجاورات مع األلوان تناسق حیث من ومتمیز محلي طابع ذو كونھ

 .الحضري ومحیطھ
 ھیئة تخلید الى یھدف كان المشكل النص طبیعة ان فنجد الذكرى تخلید یخص فیما 

 لوقت المبنى عایشت التي الشخصیات وطبیعة عامة، بصورة كسجن وتاریخھ المبنى
 تعزیز على تعمل  كونھا خاصة، بصورة واخرون وایلد اوسكار أمثال األوقات من

 التوازن من نوع وإیجاد. تاریخھم بین و بینھم ما متبادل تفاعل وخلق المجتمع ھویة
 خلق وذاكرتھم، المجتمع بین ما والتواصل االستمراریة لخلق والتذكر النسیان بین ما

 للمتضررین وتتیح كما االجتماعي، التفاعل لتحقیق  متكاملة وثقافیة تعبیریة مساحات
 كما. الموحدة ھویتھم بناء في المجتمع مشاركة وتعزیز روایاتھم لسرد الكافي الحیز
 الذكرى تخلید ممارسات اشكال احد بمثابة یعتبر الجدید ونصھ بھیئتھ المبنى وان

 القامة ومكانا السجن وتاریخ بالماضي للتعریف تاریخي مركز او بمتحف والمتمثل
 أغراض یخص فیما المجتمعیة، االرتباطات ذات االحتفالیة والعروض المعارض

 الى یھدف للمجتمع وتثقیفي وتاریخي للسجن تأملي غرض لنا فیبررز الذكرى تخلید
 الحاضر مع التعامل في الماضي من واالستفادة وقصصھ واحداثھ الماضي تذكر

 تخلید في المتبعة المعاییر بخصوص اما المستقبل، بناء بھدف المجتمع ثقة وتعزیز
 التخلید بان فنجد خاصة، بصورة وایلد اوسكار والكاتب عامة بصورة السجن ذكرى
 السجن وسردیة وروایة خاص بشكل وایلد تخص حصریة لروایة كبیر بقدر جاء

 من لفترة الذكرى ھذه لتخلید أجیال عدة بعد جاءت تخلیدھا عملیة وان عام، بشكل
 متابعتھا لغرض اإلنجلیزیة القراء ھیئة قبل من وتدار األصلي موقعھا في الزمن

 . ممكنة فترة الطول واستمرارھا دیمومتھا لضمان وادامتھا

 )B) (مصر- القاھرة- القلعة سجن متحف مشروع( ٢-٣-
 من ابتداءا تاریخھ یمتد القدیمة، القاھرة في االیوبي الدین صالح قلعة في السجن یقع

 فیما الثوري، العھد ثم ومن الملكي بالعھد مرورا المملیك وعصر السالطین عصر
 من رمز الى المكان وتحول السیاسة أطیاف كل من المعارضین على السجن اقتصر
 والجھادللنضال رمزا وأصبحت كما والجالدین التعذیب بقصص وارتبط القمع رموز
. واالعمار األدوار اختالف على الوطنیین السیاسیین من مجموعات منھا تخرجت حیث

 قبل والتعذیب السیاسیة للقضایا خصصت التي المصریة السجون اشھر من ویعتبر
 ٨ الى إضافة قطاعین، الى مقسمة زنزانة ٤٢ على السجن ویحتوي ،١٩٥٢ ثورة
 الرئیس السجن ھذا في وتعذیبھا اعتقالھا تم التي الشخصیات اشھر ومن للتعذیب، غرف

 والشاعر تیمیة وابن ھیكل حسنین ومحمد كشك والشیخ السادات أنور السابق المصري
 یستخدم وبقي.. واخرین الغیطاني جمال واالدیب االبنودي الرحمن عبد المصري

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 ، المصدر/ Reading Goal Center) 2-1شكل ( 
      https://www.google.iq/ HM Prison Reading, https://postcardsfrominside.com 

زنزانة الكاتب 
 اوسكار وایلد
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 وتحویل باغالقھ السابق المصري الرئیس امر حین ١٩٨٤ عام الى سیاسي كسجن
  .السجن تاریخ یعرض قومي متحف الى المكان

 

 
 مصر-القاھرة-) متحف سجن القاعدة١-٣شكل (

 
القیمة التاریخیة للمبنى ذات الطابع الرمزي، كونھ •فیما یخص قیمة المبنى، فنجد  

ارتبط بالمجتمع كأعنف سجن سیاسي في تاریخ مصر، إضافة الى قیمتھ الزمنیة 
باإلضافة الى قیمتھ المرتبطة • حقب زمنیة مختلفة. كونھ كان حاضرا خالل عدة 

بشخصیات مھمة وعلى مر تاریخھ، أمثال: الرئیس المصري السابق أنور السادات 
والشیخ كشك ومحمد حسنین ھیكل وابن تیمیة والشاعر المصري عبد الرحمن 

 ..االبنودي واالدیب جمال الغیطاني واخرین
عملیة تشكیل متحف یوثق تاریخ السجن في فیما یخص تخلید الذكرى فنجد ان  

موقعھ األصلي یھدف الى تخلید ذكراه كسجن تاریخي ذو سمة العنف والعذاب فیما 
سبق من جھة، وارتباطھ بشخصیات مھمة من جھة أخرى، حیث تھدف عملیة 
تخلید ذكراه الى إیجاد توازن ما بین التذكر والنسیان ضمن ذاكرة المجتمع، وتحقیق 

االجتماعیة للسجناء والمجتمع عن طریق خلق التفاعل ما بین أبناء المجتمع العدالة 
وتعزیز مشاركتھم في تحدید مالمح ھویتھم التاریخیة، إضافة الى عدة اھداف 
أخرى..، فیما یخص الممارسات المتبعة في ذلك  فنجد ان السجن یعتبر احد اھم 

عصور زمنیة، وتبرز ھذه المواقع الرمزیة بسبب ھیكلھ االثري المرتبط بعدة 
األھمیة من خالل تحویلھ الى متحف للتاریخ بمختلف مراحلھ، اما أغراض تخلید 
الذكرى فنجد انھا تأملیة لواقع السجن وتاریخھ، وتثقیفیة البناء المجتمع بالتعرف 
على تاریخھم والتفاعل معھ، وتوجیھ المبنى بھیئة الجدیدة نحو تذكر الماضي 

ادة ثقة المجتمعات ببعضھا البعض، ومستقبال بمنع ارتكاب وروایة قصصھ، وإع
ھكذا نوع من العنف عن طریق التثقیف والتوعیة. وصوال الى معاییر تخلید الذكرى 
والتي تمیزت بكونھا شاملة لروایات متعددة، بعد عدة أجیال من وقوعھا، لعدة 

من قبل  فترات زمنیة مختلفة وفي موقعھا األصلي، وتحت االشراف المباشر
 السلطات المسؤولة والمتمثلة بوزارة الثقافة المصریة.

 قیاس تحقق المفردات وفقا للمشاریع المنتخبة ٤-٥
بعد ان تم العرض التفصیلي والتحلیل للمشاریع المنتخبة وفقا لمفردات االطار النظري 

من  المعدة لھذا الغرض، سوف یتم االن تقییم المفردات من خالل قیاس تحقق المتغیر
عدمھ، وباالعتماد على التأشیر المباشر على استمارة القیاس، وذلك باالعتماد على 

) لإلشارة الى عدم تحققھ. ویتم ٠) لإلشارة الى تحقق قیمة المتغیر، والرمز (١الرمز (
تقییم المتغیر من حیث قوة الفعالیة من خالل عدد اإلشارات التي یحصل علیھا والتي 

یة. لتتم بعد ذلك عملیة استخالص نسب التحقق في كل مشروع تتحدد بالنسبة المئو
حسب مفردات التطبیق وحسب نسب تحقق متغیراتھا وقیمھا الممكنة. وكما موضح في 

 ).١في الملحق رقم ( )١-١الجدول (

 

 تحلیل النتائج 

 )X( للسجن المستھدفة القیمة ماھیة - بمفردة المرتبطة النتائج -١
 وابرازھا، استثمارھا والمستھدف بالسجن المرتبطة القیمة طبیعة الى المفردة ھذه تشیر
 :وجد اذ

 نسبتھا للمجتمع، تاریخي سجل بمثابة وتعد  (X1)للسجن التاریخیة القیمة 
 زمني والثاني ، (X1-1)رمزي األول مؤشرین، بین ما وتوزعت ،)%١٠٠(

(X1-2)، المنتخبة المشاریع ضمن منھما لكل متساویة تحقق وبنسبة. 
) %٣٠( نسبتھا تشكیلیا، وتغنیھ المبنى تمیز(X2) والجمالیة المعماریة لقیمةا 

 ترتبط والتي  (X2-1,2,4)المؤشرات حققت مؤشرات، مجموعة بین ما توزعت
 احد بواسطة المبنى وأنشاء متمیز، وداخلي خارجي معماري بشكیل المبنى بكون

 (X2-3,5) المؤشرین اما منھما، لكل) %٥٠( بنسبة المشھورین المعماریین
 بنسبة ورمزیة، جمالیة أغراض ذو ومبنى متمیز انشائي بتشكیل المرتبطین،

)٠%.( 
 بالمدینة ارتباطھ خالل من قیمتھ المبنى تكسب(X3) بصریا للمدینة الممیزة لقیمةا 

 المؤشرات حققت مؤشرات، مجموعة مابین تباینت) %٤١( نسبتھا العام، وطابعھا
(X3-1,3,4,5,6) مع ومتألف متمیز تشكیل طبیعة ذو المبنى بكون ترتبط والتي 

 متساویة بنسب جاءت فقد والتشكیل الھیئة حیث من ومتفرد للمدینة، العام التشكیل
 .المنتخبة المشاریع ضمن تحققھ یظھر فلم (X3-2) المؤشر اما منھا، لكل) %٥٠(
 ارتباطھ خالل من قیمتھ المبنى تكسب(X4) مھمة بأحداث المرتبطة القیمة 

 توزعت) %١٢٫٥( نسبتھا التاریخیة، ومسیرتھ المجتمع ذاكرة في مھمة باحداث
 منھما، لكل)%٥٠( نسبة (X4-5,6)المؤشرین حقق اذ مؤشرات، مجموعة بین
 ).%٠() تحققھما یؤشر فلم المؤشرات بقیة اما

 ارتباطھ خالل من أھمیتھ السجن تكسب(X5) مھمة بشخصیات المرتبطة لقیمةا 
 بین ما توزعت) %٦٦( نسبتھا الفترات، من فترة في احتضنھا قد مھمة بشخصیة

 نتیجة منھما لكل) %٥٠( نسبة (X5-1,3) المؤشرین حقق مؤشرات، ثالثة
 برز أخرى وشخصیات المجتمع، بمسیرة ومؤثرة مھمة بشخصیات ارتباطھما

 رواد بأحد یرتبط الذي (X5-2) المؤشر اما الزمن، عبر المجتمع في دورھا
 ).%٠() تحقیقھ یتم لم العمارة،

 من وتسییره حكمھ نتیجة قیمتھ السجن تكسب)X6( مھمة بسلطة المرتبطة القیمة 
 توزعت) %٠( نسبتھا وتوجھاتھا، تعاملھا طبیعة عن النظر بغض مھمة سلطة قبل
 ).%٠( وجودھا تأشیر یتم لم مؤشرات، مجموعة بین

 )٢) في ملحق رقم (٢-١الحظ جدول (

 )Yتخلید الذكرى  ( –النتائج المرتبطة بمفردة  -٢
 الخاص الذكرى، تخلید مفردة متغیرات قیم بین تباین وجود الى النتائج اشارت

 النتائج تحلیل تم وقد القدیم، السجن ذكرى تخلید في الجدید التشكیل طبیعة بأستكشاف
 :یلي كما وجاءت

) ضمن المشاریع %٧٠نسبة (حقق ھذا المتغیر  (Y1) اھداف عملیة تخلید الذكرى 
-Y1) المنتخبة، وقد توزعت بین مجموعة مؤشرات، اذ حققت المؤشرات

فقد حققت   (Y1-3,6,9) ) لكل منھا، والمؤشرات%١٠٠نسبة ( (1,2,4,7,10
 ).%٠() فلم یتحقق ظھوره ضمن المشاریع (Y1-5) )، اما المؤشر%٥٠نسبة (

) توزعت بین %٢٧نسبة (حقق ھذا المؤشر  (Y2) ممارسات تخلید الذكرى 
والذي یشیر الى تخلید ذكرى   (Y2-7) مجموعة مؤشرات، اذ حقق المؤشر

  (Y2-2,5,10) )،اما المؤشرات١٠٠السجون عن طریق متاحف التاریخ بنسبة(
فلم  (Y2-1,3,4,8,9,11) ) لكل منھا، اما المؤشرات%٥٠فظھر تحققھا بنسبة(

 ).%٠() یظھر تحققھا
) ضمن المشاریع %٨٧٫٥حقق ھذا المتغیر نسبة ( (Y3) أغراض تخلید الذكرى 

-Y3) المنتخبة، حیث توزعت وفقا لمجموعة مؤشرات، اذ حققت المؤشرات
حققت نسبة  (Y3-2,5) ) لكل منھا، والمؤشرات%١٠٠نسبة ( (1,3,4,6,7,8

 .) لكل منھا ضمن المشاریع المنتخبة%٥٠(
)، حیث توزعت %٥٠یر نسبة () حقق ھذا المتغY4معاییر عملیات تخلید الذكرى ( 

) %١٠٠) نسبة (Y4-3,5,7,10بین مجموعة مؤشرات، اذ حققت المؤشرات (
) لكل منھا، %٥٠) فقد تحققت بنسبة (Y4-2,6,11,12لكل منھا، والمؤشرات (

 ) ضمن المشاریع المنتخبة.%٠) فلم یبرز تحققھا (Y4-1,4,8,9اما المؤشرات (

 )٢) في ملحق رقم (٣-١الحظ جدول (
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 االستنتاجات 
تشیر عملیة إعادة التشكیل الوظیفي للسجن، الى: عملیة تولید انماط وظیفیة جدیدة  .١

تستثمر رمزیة داللیة مرتبطة بمنظومة شكلیة محددة، تھدف الى تأھیل السجون 
ذات القیمة واحیاءھا بھدف ابراز رمزیتھا، عن طریق اكساب المكان المحدد صفة 

ھ المرتبطة بذاكرة المجتمع، وتلبیة احتیاجات ووظیفة جدیدة تعزز من قیمت
مستخدمیھ من جھة أخرى. بما یضمن تحقیق التواصل ما بین المستخدم والفضاء 

 .الحاوي لھ ضمن منظومة تعبیریة متكاملة
تكتسب السجون رمزیتھا بسبب حدث او فعل معین یحدث ضمن مكان وزمان   .٢

اشكالھا یؤدي بالنتیجة الى تكوین معینین نتیجة سلطة قد تكون الدیكتاتوریة أحد 
معنى یرتبط بالمجتمع وذاكرتھ الجمعیة، مما یشكل رمز مجتمعي یصبح متداوال 
بین افراد المجتمع وعلى مر االزمان، اال ان ھذا الرمز المجتمعي یحتاج الى ان 
یؤسس لھ معماریا ضمن ھیكلھ المادي(السجن) بكل ما یحتویھ من احداث ومعاني 

او بأخر في رسم مالمح ھویھ المجتمع الحاوي لھ ویعتبر بمثابة وثیقة تسھم بشكل 
 .تعریف لألجیال المستقبلیة بما دار وحدث ضمن ھذا المبنى

تبرز رمزیة السجون من خالل مجموع المعاني المحتواة داخلھا والمتشاكلة ما   .٣
ا وقعھا بین جدرانھا نتیجة احداث او أفعال معینة حدثت داخل السجن والتي كان لھ

في المجتمع وارتبطت بذاكرتھ وعلى مر االزمان، وشكلت جزءا مھما من ھویتھ 
المجتمعیة. أي ان طبیعة رمزیة السجون تتأتى من كونھا معنویة اكثر من كونھا 
مادیة بسبب ارتباطھا بنفسیة ووجدان المجتمع وصورتھم الذھنیة اكثر من ارتباطھا 

 .بصورھم البصریة
لرمزیة تبرز من خالل المنظومة التعبیریة الحاوي لھا والتي ان قیمة السجن ا  .٤

تشكلت نتیجة سلسلة من االحداث الممیزة في تاریخ السجن في فترة من الفترات 
والتي كان لھا وقعھا بین أبناء المجتمع وخزین ذاكرتھم، أي ان المكان اكتسب 

حتواھا، لذا وجب طاقتھ نتیجة المعاني التي تشكلت بفعل منظومة االحداث التي ا
استثمار ھذه الرمزیة المتولدة في إعادة تشكیل بنیة السجن برؤیة وتشكیل وظیفي 

 .جدید یكون متواصل مع المجتمع ومحققا الحتیاجاتھ المادیة والمعنویة
أن السجون بعد فقدانھا وظیفتھا االصلیة بفعل عدة متغیرات، وبسبب ارتباطھا مع  .٥

حیاة ومجموعة االحداث ضمنھا، یمكن ان تتحول تاریخ طویل یكشف عن تجارب ال
الى وظائف أخرى لالستفادة من فرص المكان، ولكن ارتباطھا بوظائف ثقافیة 
یكون من افضل االرتباطات كونھا تعتبر األسلوب االسھل لتقدیم الحقائق تجاه 
المجتمع،الن طبیعة ھذه المباني تخدم السكان على نطاق واسع واكثر تنوعا مقارنة 

 .باالنواع األخرى
أن طبیعة قیمة السجن المستھدف استثمارھا وإبراز رمزیتھا من خالل إعادة   .٦

تشكیلھ وظیفیا، تتوزع وتتنوع ضمن مجموعة متغیرات وبنسب متفاوتة، وان ھذا 
التفاوت یشیر الى تفاوت قیمة السجن وفقا لنوع وعدد القیم التي یحملھا، كما 

مع مبنى السجن وفقا لنوع وعدد ھذه القیم فیما وتختلف طبیعة ومستوى التعامل 
اذا كانت: تاریخیة، معماریة، متمیزة بصریا،..الخ، والتشاكل والتداخل الكثر من 

 .قیمة ضمن مبنى السجن نفسھ
تبرز معاییر تخلید الذكرى من خالل دورھا المھم والمأثر في تحقیق أوسع مدى   .٧

والرمزي، بما یتكامل مع أھمیة ممكن من االستثمار االجتماعي واالقتصادي 
  .السجن وامكانیاتھ التنمویة المرتبطة مع المجتمع والمدینة الحاویة لھ

ان طبیعة اإلحساس بالمبنى واالحداث المحتواة داخلھ، من الممكن ان تنبع من   .٨
خالل تسلسل وتتابع الفراغات المعماریة، وفي حاالت خرى یكون لحجم وشكل 

ھا بأحداث وشخصیات مھمة لھا اثرھا في ذاكرة المجتمع ھذه الفراغات وارتباط
 .دور مھم في اإلحساس بشخصیة وحضور الرمز ضمن المبنى

یمثل التشكیل الوظیفي، عملیة خلق االنماط الوظیفیة ضمن أطار كتلي حاوي لھا،   .٩
باالعتماد على احتیاجات المستخدمین ورغباتھم، بھدف تأدیة المنفعة المبتغاة منھ، 

 ضمن تحقیق الراحة والتواصلیة ما بین المستخدم والفضاء الحاوي لھ.بما ی

 
 

 التوصیات       
 :یوصي البحث بما یلي

أستثمار ما قدمھ من مفردات في االطار النظري ألعتماد إعادة التشكیل الوظیفي  .١
البنیة السجون تخلیدا لقیمتھا المرتبطة بذاكرة المجتمع، وإعادة دمجھا مع المجتمع 

یخدم تلبیة احتیاجاتھ ومتطلباتھ، بتحویلھا من مباني سالبة الى موجبة مترابطة بما 
 .مع التشكیل العام للمدینة

االستفادة من التجارب العالمیة ودراستھا من اجل زیادة الوعي في كیفیة توظیف  .٢
ابنیة السجون القدیمة وعلى اختالف مستوى رمزیتھا، في تشكیل ونمط وظیفي 

 .مع ویتواصل مع افرادهجدید یخدم المجت
توفیر خطط متكاملة الدارة اإلرث الرمزي بصورة عامة، وبما یتعلق بالسجون  .٣

بصورة خاصة، لكون ان ھذه األبنیة وعلى الرغم من اھمالھا، اال انھا تمتلك رصیدا 
داللیا ذو تأثیر كبیر في المجتمع، وتساعد بصورة او بأخرى في تقویمھ من خالل 

 .باترابطھا معھ إیجا
االخذ بنظر االعتبار دراسة ومعالجة الواقع المحلي بما یحوي من سجون ذات  .٤

قیمة، بما یتوافق مع خصائصھا وامكانیاتھا التنمویة، بھدف التوصل الى خلق 
 صور جدیدة لھذه األبنیة مستثمرتا قیمھا المادیة والمعنویة.

 الجامعة في العمارة ھندسة قسم الى مقدمة ماجستیر رسالة من مستل البحث مالحظة: 
دراسة  -، بعنوان (( إعادة التشكیل الوظیفي للبناء الرمزي في العمارةالتكنلوجیة

 متخصصة في ابنیة السجون))
 

 المصادر    
 المالحظة ودور السجون في الكریم القران تدریس٢٠٠٠ احمد، محمد مختار، .١

 العربیة المملكة وعلومھ، الكریم بالقران العنایة: ندوة بحث، االجتماعیة،
 .السعودیة،

 الشھاب، دار كتاب، اإلسالمیة، الثقافة في نظرات١٩٨٤ الدین، عز الخطیب،  .٢
 .عمان، باتنة،

 مجلة للسجون، اإلصالحي للدور كعائق االكتظاظ٢٠٠٢ مصطفى، دحام،  .٣
 اإلدماج، وإعادة السجون إدارة مدیریة ،)السجون بشؤون تعنى مجلة( إدماج

 .٢العدد المغرب،
 القاھرة مجلة بحث، المعاصر، الفكر في القیمة نظریة١٩٨٦ صالح، قنصوه،  .٤

 .القاھرة، -التراثیة للعلوم
 القیمة، وذات االثریة المباني استخدام وإعادة صیانة ،١٩٩٠احمد الوھاب، عبد .٥

 .الھندسة كلیة -القاھرة جامعة ماجستیر، رسالة
 القیمة، ذات للمباني الصیانة بغرض االستخدام إعادة ،٢٠١٠جمال نیفین جادو، .٦

 .العمارة، قسم -الھندسة كلیة -القاھرة جامعة ماجستیر، رسالة
 للمؤسسات التصمیمیة المعاییر ،٢٠١٤سعدون مصطفى توفیق، .٧

 الجامعة العمارة، ھندسة قسم ماجستیر، رسالة ،)السجون(اإلصالحیة
 .بغداد، التكنلوجیة،

 دولي، میثاق ،"الذكرى تخلید عملیات" المتحدة األمم میثاق ،٢٠١٤فریدة شھید، .٨
 .الثالث، البند والعشرون، الخامسة الدورة االنسان، حقوق مجلس
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 المالحق

، وقیاس تحققھا ضمن المشاریع جدول مفردات االطار النظري التفصیلیة) ١ملحق (
  المنتخبة في التطبیق العملي:
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 )٢ملحق (

جداول قیاس نتائج تحقق قیم مفردات االطار النظري ضمن المشاریع المنتخبة 
 العملي:  للتطبیق
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