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ABSTRACT 

       This research deals with the hybrid shopping centers which binding and accumulating the 

indoor by the outdoor in the Arabian Islamic culture and environment, hopes to get back these 

kind of building type by the inspiration of the designing, esthetics, functioning, and 

environmental aspects in the Islamic culture and Arabian environment.      

In the conclusion, the results of studying other related researches is the research problem, which 

is: (the absence  of the relationship operation between indoor and outdoor spaces, and its role in 

the enhancing of commercial buildings). 

The research aim is: (doing the integration between the indoor and the outdoor which is leading 

to enhance the commercial buildings in the Islamic and Arabian environment by dealing with 

the esthetics, environmental,  functioning, and entertaining   aspects).  

For that, the research depends on four major vocabularies gathered  from the review and 

studying of a related studies. The first one is (composing the separation boarder), it's involved to 

study how this separation boarder (between the indoor and  

the outdoor) composing. The second vocabulary (the impact of composing the separation 

boarder) 

 explores about how the impact each separation boarder kinds in the relationship between the 

indoors and outdoors spaces, and between the person themselves. 

The third vocabulary (separation boarder kinds) studies the kinds of these separation boarders. 

The last one ( the attractive outdoors) concentrates on how to attract shoppers toward the 

outdoors depending on the out itself.  

At the end, the research concluded many results, such as: the separation boarder is like a fine art 

panel border (the panel refers to the outdoors), this border may at the first seen means nothing 

but it contributes to present this panel, displays its beauty, and attract the audience.  

Keywords: attractive outdoors, separation boarder, shopper attraction, functional attraction, 

esthetical attraction, The Arabian Islamic market, Hybrid markets.   

  

 التجارٌة المراكز فً والخارج الداخل
 تحسٌن ادائٌة المراكز التجارٌة

 : الخالصة
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ركز البحث فً دراسته على المراكز التجارٌة التً تربط بٌن الداخل والخارج ضمن البٌئات العربٌة      
اعتماد الجوانب الخارج(, و -االسبلمٌة محاوال ان ٌخلص الى الرجوع لنمط المراكز التجارٌة الهجٌنة )الداخل

 التصمٌمٌة والجمالٌة والوظٌفٌة والبٌئٌة المستلهمة من وعائً ثقافة االسبلم والبٌئة العربٌة.
لذا كان من الضروري دراسة العبلقة ما بٌن الداخل والخارج حٌث جاءت المشكلة البحثٌة هً: ؼٌاب الربط ما    

 عملٌة فً تحسٌن ادائه التجاري.تجاري وعبلقة هذه الالمبنى البٌن الداخل والخارج ضمن 
الذي ٌؤدي الى تحسٌن ادائٌة المراكز التجارٌة من التكامل ما بٌن الداخل والخارج  تحقٌقوهدؾ البحث هو:     

 خبلل تحقٌق الجوانب الجمالٌة والبٌئٌة والوظٌفٌة والترفٌهٌة. 
ات, وكانت )تشكٌل الحد ة دراسمستخلصة من قراءات لمجموع ٌتٌنقد اعتمد البحث على مفردتٌن رئٌسو   

االولى الحد الموجود بٌن الداخل والخارج وبكل احتماالته )المادٌة والحسٌة والثقافٌة العقائدٌة( ة المفرد الفاصل(,
طبٌعة العبلقة بٌن الفضائٌن وعلى  فًاما الثانٌة فهً )تأثٌر الحد الفاصل المشكل(, فبحثت عن مدى تأثٌر كل نوع 

لثة ) انواع الحد الفاصل(, فبحثت فً انواع الحدود الفاصلة, )الخارج الجاذب( وهً المفردة االشخاص, والثا
 االخٌرة التً تخصصت بعملٌة الجذب من خبلل الفضاء الخارجً بنفسه.

 مفردتٌن فً التطبٌق العملً ) انواع الحد الفاصل والخارج الجاذب(. تراستثم
التواصل ن الداخل والخارج امكانٌات االرتباط والتعاٌش المستمر ووتوصل البحث الى: تحقق العبلقة ما بٌ   
الشكلٌة والكتلٌة فضبل عن الوظٌفٌة والرمزٌة والتعبٌرٌة والجمالٌة  ,على عدة مستوٌات فً مقدمتها تكاملوال

 مما ٌساهم فً تحسٌن أدائٌة المراكز التجارٌةوالسٌكولوجٌة والبٌئٌة والترفٌهٌة والسٌاحٌة 
الجذب ,الجذب الوظٌفً , جذب المتسوق , الحد الموصل , الحد الفاصل , الخارج الجاذب :المرشدةالكلمات 
 االسواق الهجٌنة.   , االسواق العربٌة االسبلمٌة , الجمالً

 
 المقدمة:     

تً افرزت القٌم ومبادئ االسبلم هً ال إن ال تقتصر العمارة العربٌة االسبلمٌة على مفرداتها الجمالٌة فقط بل   
هذه المفردات الجمالٌة, فالمشربٌة العالٌة صممت بهذا الشكل وهذا االرتفاع لتحمً سكان المنزل من اعٌن المارة 

المبتعد عن االسراؾ  فً الشوارع او الطرقات, والبساطة فً الواجهات نتجت عن دعوة االسبلم الى الجمال
 . . والبذخ

لداخلً او ذات االتصال مع الخارج( كانت فعالة جدا وذات اداء عال وانها ان المبانً التقلٌدٌة )ذات الفناء ا   
 متكاملة مع متطلباتهم البٌئٌة, واالجتماعٌة وحتى النفسٌة.

التقلٌدٌة فً المدن االسبلمٌة سحر خاص ٌجذب المتسوقٌن, وحتى بعد القفزات  لؤلسواقزال كان وما   
فاستحدث مثبل السوق االلكترونٌة, والسوق المؽلقة المكٌفة بالكامل التكنولوجٌة التً ؼٌرت من مفهوم االسواق )

 المعزولة عن البٌئة الخارجٌة( بقٌت هذه االسواق فً ذاكرة المجتمع.
الخارج فً تحسٌن اداء المراكز التجارٌة بٌن لذا كان اهتمام البحث ٌدور حول دور الٌة الربط بٌن الداخل و   

تناد الى الجوانب الثقافٌة والبٌئٌة االسبلمٌة. وعند التبحر فً هذه االلٌة, تم التوصل )اداء تجاري وترفٌهً( وباالس
الى أن المسرح الذي تقام علٌه عملٌة الربط هو الحد الفاصل بٌن الداخل والخارج وان هذه العملٌة ال تتم اال بوجود 

( فٌحتاج الى تنشٌط لٌحقق الؽرض قطبٌن, فاألول )الداخل( قطب مفعل بوظائؾ المركز, اما الثانً )الخارج
 )تحسٌن اداء المركز(, وال ٌتم ذلك اال بتزوٌده بعوامل جاذبة .

 محور استخالص المشكلة البحثٌة :: لا او

تجاري التمثلت المشكلة البحثٌة فً النقص المعرفً فً دراسة تأثٌر  الربط ما بٌن الداخل والخارج ضمن المبنى 
 داء التجاري.وعبلقة هذه العملٌة فً  اال

 الهدف من البحث:: ثانٌا

الخارج والذي ٌؤدي الى تحسٌن ادائٌة المراكز التجارٌة من بٌن تحقٌق التكامل ما بٌن الداخل و الهدف العام:
خبلل تحقٌق الجوانب الجمالٌة والبٌئٌة والوظٌفٌة والترفٌهٌة,وتحسٌن ادائٌة المراكز التجارٌة المعاصرة من خبلل 

 مابٌن الداخل والخارج. تحٌق التكامل
تجاري ال: بناء اطار نظري ٌوضح  اهمٌة الربط بٌن الفضاءات الداخلٌة والخارجٌة ضمن المبنى الهدف الخاص
 من خبلل:ته وتحسٌن ادائٌ

 توضٌح الدور االٌجابً لعملٌة الربط بٌن الداخل و الخارج فً البٌئات التسوقٌة. –ا 
 لمركز التجارٌة المعاصرة.. تفعٌل دور الفضاء الخارجً فً ا –ب 
 منهجٌة البحث:: ثالثا

 فً البحث لحل المشكلة البحثٌة وتحقٌق األهداؾ: تالًسٌتم اتباع المنهج ال
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بناء االطار المفاهٌمً والمعرفً الخاص بمفهوم البحث وذلك لؽرض الوصول الى الفهم االوسع لمفهوم  .ٔ
تلفة ذات العبلقة بمفهوم البحث وذلك لؽرض االحاطة البحث, وكذلك سٌتم البحث فً الحقول المعرفٌة المخ

بها ومعرفة المفاهٌم التً تحٌط او تحاذي المفهوم والوصول الى فهم شامل لمعانً مفهوم البحث فً ذات 
 الوقت التهٌئة الخوض فً المفهوم بشكل متخصص فً حقل العمارة.

 ارة.بناء االطار النظري حٌث ٌتضمن مفاهٌم البحث وعبلقتها بالعم .ٕ
 أستخبلص المفردات الرئٌسة والثانوٌة لبلطار النظري. .ٖ
تهئٌة مستلزمات التطبٌق والتً تتضمن تحدٌد واختٌار العٌنات التطبٌقٌة, تحدٌد المفردات والمتؽٌرات  .ٗ

 الخاصة بالقٌاس وتحدٌد طرٌقة القٌاس واسلوبه وبناء فرضٌات البحث.
 الخاصة بالبحث. أستخبلص ومناقشة وتحلٌل نتائج التطبٌق العملً  .٘
سٌتم طرح االستنتاجات من خبلل ثبلثة محاور االول ٌخص االطار النظري والثانً ٌخص نتائج التطبٌق  .ٙ

 البحث.التً وصل الٌها والثالث االستنتاجات النهائٌة 

 

 المعنى فً اللغة:
 فً اللغة العربٌة: 

 ( ٔ)رقم  جدول 
 اعداد الباحث/اللؽة العربٌةستخلص معانً المفردات البحثٌة فً م

 المعنى المعجم او القاموس المفهوم

 الداخل

 جوهر الشًء -التقارب حد االلتصاق معجم لسان العرب

 داخل المكان, منؽلقا داخله المنجد

 الدخول ؼٌر المحدود)عكس الدخول المبهم المرتبط باتجاهات الجسم( المعجم الجامع

معجم اللؽة العربٌة 
 المعاصرة

 النضمام واالستضافةا -االختبلط

 البٌن

 معجم لسان العرب
 المعجم الجامع
 المنجد فً اللؽة

 االتصال الوصل

 انقطاع -انفصال -مفارقة -الفُْرقة الفصل

 القاموس المحٌط
معجم اللؽة العربٌة 

 المعاصرة

 وسط بٌن شٌئٌن الوصل

 انقطاع-الفُْرقة الفصل

 النقل

 معجم لسان العرب
 المعجم الجامع

 لمنجد فً اللؽةا

 
 الوصل

 

 

ل  تحوٌل الشًء من موضع آلخر -التحوُّ

معجم اللؽة العربٌة 
 المعاصرة

 نقل الشًء من حالة الى حالة )ترجمة(

 انتقالً
 القاموس المحٌط

معجم اللؽة العربٌة 
 المعاصرة

ِل إلَى الوصل  مرحلة ؼٌر ثابتة -ِبالتََّحوُّ

 الخارج

 معجم لسان العرب
 عالمعجم الجام

 الحال النهائً للشخص -ٌوم موعود

 -النتٌجة النهائٌة -شاذ عن السٌاق -ظاهر الشًء القاموس المحٌط

معجم اللؽة العربٌة 
 المعاصرة

 المنجد فً اللؽة
 بعٌد -برازإ -ستنباطإ

 فً اللغة النكلٌزٌة:  

 (ٕ)رقم جدول 
 الباحثاعداد /مستخلص معانً المفردات البحثٌة فً اللؽة االنكلٌزٌة 

 المعنى المعجم او القاموس المفهوم

 الداخل
 قاموس اكسفورد

 الشامل
 فً الداخل, الباطن, ضمن, محدود
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 معجم الرافدٌن
 المورد

 داخل المبنى, مؽلق, مقصور على فئة معٌنة

 البٌن

 قاموس اكسفورد
 المورد

 ربط, منتصؾ الوصل

 بٌن, عزل, فرق بٌن الفصل

 معجم الرافدٌن
 الشامل

 فً الوسط, منتصؾ, متوسط الوصل

 ٌمٌز بٌن, ٌفرز, ٌفرق الفصل

 الخارج

 قاموس اكسفورد
 المورد

 ظاهر الشًء, نحو الخارج, مفتوح او ؼٌر موصد

 معجم الرافدٌن
 الشامل

 صرٌح, مكشوؾ, عام, مباح, خارج النطاق

 المعنى الصطالحً ل )الحد الفاصل(:

 الحد الفاصل فلسفٌا:
نبٌاء ,فبلسفة,....الخ( التأكٌد على أسان كائن وسطً ٌترنح بٌن الخٌر والشر, كان لزاما على المجتمع )االن نَّ إ   

القٌم واالخبلق والمثل العلٌا فقد كان افبلطون من بٌن الكثٌر من الفبلسفة الذٌن كرسوا الجزء االكبر من  
  ]ٔ[ .لٌكمل المسٌر مٌذه ارسطوجاء تل محاوراتهم لموضوعة االخبلق والقٌم وكذلك من بعد افبلطون

ً   االنسان كائن   نَّ إن الفبلسفة ٌؤكد حتى فً الفلسفة الؽربٌة المعاصرة هناك عدد ؼٌر قلٌل مو    تتجاذبه  وسط
 الثنائٌات المتناقضة )الخٌر و الشر ,المبلك و الحٌوان ,المادة و الروح ,....الخ(.

حد فاصل( ٌجذبه انتمائه المادي الؽرائزي لبلسفل مستجٌبا لرؼباته  االنسان كائن بٌنً )ذو نَّ إخبلصة القول, و   
و ذاته )ذات المعنى االحادي(, من جهة اخرى فهو متطلع الى افاق ال حدود لها ذات معان متعددة فالوسطٌة )الحد 

 الفاصل( قدر االنسان لكنها مصدر قوته وانفتاحه. 
والفصل معاً, منطقة تتوسط الطرفٌن لتعٌد تعرٌفهما خالقًة فالحد الفاصل:  منطقة مزدوجة تحمل صفة الوصل 

 الشك فٌهما لتتضح حدودها وٌتولد الٌقٌن.  

 الحد الفاصل فً العلوم المعرفٌة 

 
الحد الفاصل ) البٌن( عدة مرات فً القران الكرٌم لٌشٌر الى  انه الحٌز الفاصل بٌن  ورد مفهوم فً القران الكرٌم:
 [.٘ٙالسماوات واألرض وما بٌنهما﴾ ]سورة مرٌم. اآلٌة  الكرٌمة ﴿ربمجالٌن, وفقاً لآلٌة 

كلمة البرزخ تعنً لؽوٌاً الحاجز  .ٌوم القٌامةو الموتوٌشٌر تعرٌؾ "البرزخ" كحد فاصل, وحٌاة مرحلٌة بٌن 
 فً قوله تعالى: القرءان الكرٌمكما ُذكرت فً ]ٕ[الفاصل بٌن شٌئٌن

َها َكلَِمة  ُهَو َقاِئلَُها َوِمن  ﴿َحتَّى إَِذا َجاَء أََحَدُهُم اْلَمْوُت َقالَ  َربِّ اْرِجُعوِن * لََعلًِّ أَْعَمُل َصالًِحا فٌَِما َتَرْكُت َكبلَّ إِنَّ
ٌُْبَعُثوَن" ﴾ ]سورة المؤمنون, اآلٌة  ْوِم  ٌَ  [ٓٓٔ-٩٩َوَراِئِهم َبْرَزخ  إِلَى 

 

 
 (1)رقم  شكل

 
 عداد الباحثإ/هما وٌكون رابطا اٌضاً بٌنالحد الفاصل كخلٌط مزدوج ٌحمل صفات الطرفٌن وٌفصل  

: اإلنسان له ظاهر وباطن, فظاهره السلوك, وباطنه ما هو مكنون فً نفسه من أفكار وقناعات فً علم النفس
الفصاح إوقٌم. والمشاعر هً الحد الفاصل بٌن الظاهر والباطن, فهً حد فاصل بٌنهما؛ بمعنى أن المشاعر بٌن 

  ]ٖ[ والكتمان.

http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/24mim/mim%20mim/ableben.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/21qaf/qaf%20qaf/auferstehung.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/21qaf/quran.htm
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ٌُتبنى هذا التشبٌه بناًء على رأي فروٌدكما و ٌم    فً كتابه )تفسٌر االحبلم( الذي بٌن فٌه بان االنسان  ٔكن ان 
  ]ٗ[ ن ٌظهر السلوك البلئق والمقبول بالنسبة للمجتمع.أٌخفً باطنه و ٌحاول 

 
   (ٕ)رقم  شكل

 
 topic-zaman.jeun.fr/t3193-http://zouakineالمصدر: /خصٌة اإلنسان بٌن الظاهر والباطنش

وهنا "الحد الفاصل" المنظم هً حالة التوازن بٌن مكنونات الداخل )الباطن( والسلوك )الخارج( وقد ٌكون الحد  
لمحلً الواحد, فعند الفاصل فً هذه الحالة مفهوما اعتبارٌا كأن ٌكون منظومة القٌم واالعتبارات ضمن المجتمع ا

حضور هذه القٌم )الحد الفاصل(  ٌكون الناتج انسانا ذا سلوك متزن اما اذا ؼاب )فً حالة النوم مثبل( فمنظومة 
 القٌم تؽٌب بؽٌاب العقل الظاهر فٌظهر االنسان ضمن احبلمه ككٌان ؼٌر متزن. 

ٌُتناول مفهوم الحد الفاصل )البٌن  فً علم الجتماع: ً علم االجتماع من خبلل النظرٌة الخلدونٌة فً و الوسط( فأس
تشكٌل الحضارات اعتمادا على الصراع والتعاقب الدائر بٌن العمران البدوي والعمران الحضري. فبٌن ابن 
خلدون فً نظرٌته بأن االساس فً تشكٌل المجتمعات هو البداوة  والتحضر فالناس مستقطبون بٌن هذٌن 

 المفهومٌن.
البدو والحضر فً تفاعل مستمر وخلص  نَّ إصفات مؽاٌرة تماما لكل فئة وقد تكون متضادة و وجد بان هناك   

الى نتٌجة مفادها بأن المجتمع ٌتكون وٌتشكل وتصاغ حوادثه السالفة والقادمة بناًء على الصراع الدائر بٌن هذه 
  ]٘[ الفئتٌن.

ة والذي ٌجمع بٌن هذٌن المتضادٌن وٌسمح لهما فهذه الثنائٌة ) البدو والحضر( تنظم من خبلل كٌان الدول   
 بالتعاٌش معا فهو ٌعمل كمفهوم الحد الفاصل.

ٌحٌط بالخلٌة ؼشاء حً ٌعمل كحاجز بٌنها وبٌن البٌئة المحٌطة بها لحماٌة مكونات الخلٌة, بحٌث  فً علم الحٌاء:
  ]ٙ[ احتٌاج الخلٌة. تسمح خواصه التركٌبٌة بالتعامل مع المواد والجزٌئات المحٌطة به. وحسب

فالؽشاء الببلزمً هنا, بمثابة "الحد الفاصل" الذي ٌنظم عبلقة داخل الخلٌة بخارجها فتارة ٌقوم بالفصل وتارة     
 اخرى بالوصل.

 الحد الفاصل فً العمارة

او شًء  ظهر مفهوم الحد الفاصل منذ فترة قصٌرة فً القرن الماضً )القرن العشرٌن( اذ ٌفهم على انه فضاء   
اٌجابً وانه شًء اكثر من مجرد بقاٌا او نتٌجة حتمٌة للتفاعبلت االخرى وان اول من فكر فٌه هو المفكر العظٌم 

كونه اإلطار فً المنتصؾ واعتبره كفضاء انتقال بٌن االشٌاء فهو ٌقول انه بدال من  ٩ٗٗٔعام (ٕ)هنري برؼسون
شٌاء ثابتة وتكون فقط ملزمة من الخارج فأن الحد الفاصل هو تصور العبلقات بٌن الهوٌات, بٌن الكٌانات او اال

فالحد الفاصل ٌعرؾ كفضاء افتراضً محتمل دائما ما ٌهدد بعرقلة  ;فضاء الحركة الوحٌد ألمكانٌة الوجود
 الهوٌات التً ٌتكون منها.

ل ما ٌشمل من )حدود ان الحد الفاصل هو المحدد للفضاء المعماري الذي ٌكسبه صفاته وٌجعله مدرك من خبل   
Arnheimفضائٌة( التً تتمثل بالعناصر الفٌزٌاوٌة كالفتحات واالبواب والنوافذ والجدران وؼٌرها, فبالنسبة ل

ٖ  
فإن الفضاء محدد بأشٌاء مادٌة وبؽٌابها ٌبقى موجود كعبث )فراغ(, اذ عد الجدار مفتاح لخاصٌة العبلقة بٌن 

مل كمعوق للعالمٌن المتجاورٌن الداخلً والخارجً وان هذا ٌكسب الفضاء ثنائٌات الداخل/الخارج, فالجدران تع
  ]7[ .المعماري صفته

نجد مما تقدم ان الفضاء ٌمثل الحد الفاصل فهو ٌعد ممراً ٌنتقل من حٌز آلخر من اجل الحركة والتبادل والتؽٌٌر    
ى التحرك فً المناطق المشتركة للتفاعل بٌن تلك والربط فً العبلقة بٌن الهوٌات الثابتة والثنائٌات والتً بحاجة ال

                                                            
(. هو طبٌب نمساوي من اصل ٌهودي, اختص بدراسة الطب العصبً ومفكر حر. ٌعتبر ٩ٖ٩ٔسبتمبر,  23 - 5٘ٙٔماٌو,  ٙسٌؽموند فروٌد ) (1)

 مؤسس علم التحلٌل النفسً و اشتهر بنظرٌات العقل و البلوعً.
 .٩ٕ7ٔعام جائزة نوبل لآلدابحصل على  .فرنسً فٌلسوؾ (2)
 .كاتب ألمانً, منظر فً الفن وعلم النفس والسٌنما - Rudolf Arnheim - رودولؾ ارنهٌٌم(  ٖ)

http://zouakine-zaman.jeun.fr/t3193-topic
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/1927
https://ar.wikipedia.org/wiki/1927
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حٌث  make spaceالهوٌات و الثنائٌات, وفً المقابل فأن الحد الفاصل هو فعل ووسٌلة للتفكٌر ولصنع فضاء 
ٌعطً الفضاء المعماري كٌانه من خبلل عناصره المادٌة ومن دونها ٌكون الفضاء فراؼا بالتالً الحد الفاصل هو 

ن الفضاء وبالعكس , ونجد ان الحد الفاصل ٌتقابل مع الفضاء فً الهوٌة فهو ؼٌر محدد وكذلك ذو جزء الٌتجزأ م
 . visualصفة عبلئقٌة وان الشكل ؼٌر محدد. كما وٌمكن ان ٌكون سطحا قشرٌا فقط او كٌانا بصرٌا ؼٌر مادٌا 

 مناقشة الطروحات السابقة 
لى الدراسات التً فً مضمونها تقارب مضمون البحث او سٌكون استخبلص مفردات االطار النظري استنادا ع

 تدعمه معرفٌا. 
 م.ٖٕٓٓدراسة: حسن, نوبً محمد, )مبادئ التصمٌم المعماري لنمط المبانً ذات األفنٌة الداخلٌة(, . ٔ

من أهم األنماط المعمارٌة التً  ناقشت هذه الدراسة نمط المبانً ذات االفنٌة الداخلٌة وبٌنت ان هذا النمط   
لعمارة )ببلد ما بٌن  النهرٌن ظهرت فً عمارة المبانً على مر العصور التارٌخٌة المختلفة, بدءاً من عصر ا

تم االعتماد على هذه الدراسة كونها رافدا للمعلومات بخصوص هذا . والمصرٌة ( القدٌمة وحتى العصر الحدٌث
النمط من االفنٌة  ) وخاصة هذا النمط فً العصر الحدٌث(, اذ تطرقت الى معاٌر تصمٌمة خاصة بهذا النمط ذات 

 فائدة كبٌرة لمجال البحث. 
اما المفردات المستخرجة من هذه الدراسة: المرونة الوظٌفٌة, خصوصٌة الفناء ) مدى ارتباطه بالفضاءات    

) هذه المفردة وضحت شكل العبلقات ما بٌن الفضاءات المطلة على  الفضائٌةالداخلٌة والخارجٌة(, االنسٌابٌة 
ل الوظٌفة والفعالٌات المبلئمة للفضاء )مادي او حسً(, و شك الفضائً, التحدٌد الفضائٌةالخارج(, الوحدة 

 الخارجً.
 م.ٕٔٓٓدراسة: ٌوسؾ, ممدوح علً, )انواع االفنٌة العربٌة ومدى مواكبتها للمتطلبات البشرٌة(, . ٕ

تناولت الدراسة بصورة عامة االبعاد الفكرٌة التً تقع خلؾ االشكال الفٌزٌاوٌة المعتمدة فً تصمٌم الفضاءات    
العمارة االسبلمٌة وتأثٌرها على المجاالت البٌئة البصرٌة والسٌكولوجٌة للمستخدمٌن. وارجعت الخارجٌة فً فن 

الدراسة االصل التصمٌمً للحدائق العربٌة الى مصدرٌن, اولهما فكري مستنبط مفرداته من المفاهٌم المنعكسة من 
الحدائقٌة ورٌها من فكرة  الفضاءات الثقافة العربٌة والنصوص الدٌنٌة, ثانٌهما فهو نموذج تقنً استمد تصمٌم

  ]5[ (.  chahar bagالحدٌقة الرباعٌة الفارسٌة )
فكانت رافدا معلوماتٌا مهما لمجال البحث وفً ما ٌخص الفراؼات الخارجٌة واصولها الفكرٌة والتصمٌمٌة    

ونفسً عل شاؼل ومراعاة الخصوصٌة. وتطرقت الدراسة الى مفهوم الفضاء الفردوسً وما له اثر عقائدي 
 الفضاء من البٌئة العربٌة واالسبلمٌة, فلقد ساهمت فً بلورة مفردة " التشكٌل المعتمد على الخبرة".

 م. ٕ٘ٓٓدراسة: د. ودح, هانً هاشم, ) دراسة تحلٌلٌة لواجهات المبانً المعمارٌة(, . ٖ

 الداخلٌة وظٌفته عن الخارجً المبنى كلوش المبانً واجهات تعبٌر اوال,: ٌلً ما معرفة إلى الدراسة هذه تهدؾ   

 كائن الواجهات. فاعتبرت هذه الدراسة بان المبنى هذه لنماذج تصنٌؾ إٌجاد. ثانٌا, واألكادٌمٌة العلمٌة الناحٌة من

 من عن شًء التعبٌر ٌمكننا) كما تفترض الدراسة( إذ. واجهاته تعكسها والشعور األحاسٌس من وكتلة بنٌته, فً حً

 .أولً بشكل هذا وكل ( الخ ...واستخدامه لونه, شكله, بوصفه ) فنقوم أولٌة نظرة اءإلق خبلل
على ما جاء فً المقدمة, اقترح البحث تصنٌؾ ألنواع الواجهات ) وهً عبارة عن حدود فاصلة بحسب  اوبناء   

 ذات الرمزٌة الواجهات-بٌرٌةالتع الواجهات-الفانتازٌا الفنٌة الواجهات- األكادٌمٌة الواجهات( وجهة نظر البحث(: 

 ]٩[.ً(الفلسف الطابع
فتم االستفادة من هذا التصنٌؾ بصٌاؼة مجموعة من المفردات الداخلة باالطار النظري, واعتماد فكرة ان    

المبنى كاإلنسان له مكونات داخلٌة وخارجٌة وٌمكن استقراء احد المكونٌن بحضور االخر فقط ) بحضور الشكل 
 ن والعكس بالعكس(.ٌستقرأ المضمو

 م.ٕٕٔٓدراسة: مجموعة مؤلفٌن, )السوق فً التراث االسبلمً(,. ٗ
استثمرت هذه الدراسة لدعم "الخارج الجاذب" من خبلل توضٌح نوع الفعالٌات )االنشطة الوظٌفٌة( والمعالجات    

تشكٌل المعتمد على الخبرة", المجودة فً الفضاء الخارجً و كذلك تمت الفائدة من هذه الدراسة إلثراء مفردة " ال
واؼناء المفردات الثانوٌة الخاصة بمحاور توجٌه االطبللة نحو الخارج وتعاملها مع عاملً المرونة الوظٌفٌة 

 والخصوصٌة.
 م.٩ٕٓٓالبٌئة(,  مع اإلنسان تعاٌش تحقٌق فً المبانً كمال, )دور شمس الدٌن, أمل. ٘
 تصمٌماته خبلل من محٌطه مع الفضاء مستخدم تعاٌش فً تحقٌق اريالمعم دور إٌضاح إلى هذه الدراسة تهدؾ   

 من عدة مستوٌات على الحصول فً تساعد التً للمكونات أمثلة مختلفة بضرب وذلك , له المساعدة والتقنٌات

 ٌقتحق على قادرة المصمتة المبانً من حتى تجعل والتً , والخارجٌة البٌئتٌن الداخلٌة بٌن االتصال أو االنفصال

 والتؽٌٌر التبدٌل على القائم الفكر تطوٌر أهمٌة على تركز كما و , المختلفة األوقات محٌطه خبلل مع اإلنسان تعاٌش

البدنً  الصعٌدٌن على فوائد من لها لما تبلزمها التً الثبات فكرة من والتحرر المبنى مكونات فً خصائص
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 تصمٌماته المعمارٌة خبلل من وتدرٌبه المعماري شجٌعبت البحث وٌوصً , المبنى فضاءات لمستخدمً والوجدانً

 ]ٓٔ[ . التعاٌش هذا تحقٌق على إلٌه والمتجددة المتاحة التقنٌات خبلل ومن المختلفة المبنى لمكونات
فتمت االستفادة من هذه الدراسة فً استخبلص بعض من المفردات الخاصة باالطار النظري والمتعلقة بنوعٌة    

 حد حاجز, حد موصل, حد معرؾ, حد ؼٌر مرئً, وحد متؽٌر(.الحد الفاصل ) 
 -الحد الفاصل -بعد أن تم طرح ومناقشة ما جاء فً الدراسات السابقة اعبله والمتعلقة  بمفاهٌم البحث ) الداخل

الخارج( , تم صهر المفردات التً استخلصت من الحقل المعماري ضمن المفردات التً اُستلت فً الدراسات 
ة األخرى, وقد تبٌن بأن المفردات التً طرحت فً الدراسات المعمارٌة متوافقة جزئٌاً مع مفردات الحقول المعرفٌ

 األخرى كونها شكلت جزءاً من المفردات الثانوٌة لئلطار النظري الذي تم تشكٌل مفرداته الرئٌسة, وهً:
 المفردة الرئٌسة األولى: تشكٌل الحد الفاصل. .ٔ

 ة: تأثٌر الحد الفاصل المشكل.المفردة الرئٌسة الثانٌ .ٕ

 المفردة الرئٌسة الثالثة: انواع الحد الفاصل. .ٖ

 المفردة الرئٌسة الرابعة: الخارج الجاذب.  .ٗ
 استخالص مفردات الطار النظريرابعا: 

 تشكٌل الحد الفاصلالمفردة الرئٌسة األولى: 
ن االنتباه ثم التركٌز واالدراك الحسً ٌعتمد تشكٌل الحد الفاصل على دور المتلقً فً قراءته ) ابتداًء م   

وما ٌهمنا هو االدراك الحسً والمعرفً, واإلدراك بعبارة اخرى هو توجسنا من موقؾ راهن فاإلدراك المعرفً( 
( : " نحن نرى االشٌاء لٌست 5ٓٗٔ-7ٕٗٔ) تفً حدود نطاق خبرتنا الماضٌة او كما قال الفٌلسوؾ اٌمانوٌل كان

]ٔٔ[. "نحنكما هً ولكن كما نكون 
   

ان هذا العنوان ٌقودنا الى الخوض فً سبل ادراك المتلقً للحد الفاصل حسٌا ) أي االدراك الحسً  الحسً: تشكٌل
 للمتلقً(.

هو العملٌة التً نستشعر بها محٌطنا عن طرٌق تفسٌر المعلومات التً تصلنا  PERCEPTIONاالدراك الحسً 
 ساس. من اعضاء الحس. وٌتطور االدراك من االح

تعد عملٌة االدراك الحسً جزءا مهما من نظام معالجة المعلومات, اذ ٌنطوي هذا النظام على عملٌات االحساس    
بالمثٌرات البٌئٌة ثم االنتباه, ثم االدراك. لذلك فان وظٌفة االدراك هً تحلٌل المعلومات الحسٌة القادمة من البٌئة 

]ٕٔ[ ال ارادٌا المحٌطة وٌجري االنتباه الٌها ارادٌا او
وفً مجال البحث, فان الحاسة الرئٌسة المستهدفة عند  

 المتلقً هً االبصار.  
 عوامل تنظٌم الدراك الحسً:

 (:Figure & Groundظاهرة الشكل االرضٌة ) .ٔ

 ( Gestalt Grouping Principlesمبادئ التجمٌع الجشتالً ) .ٕ

 وفٌما ٌلً سنستعرض مبادئ  نظرٌة الجٌشتالت:
 (٩ٖٔ*)حسن, :  continuity,االستمرارٌة  similarity, التشابه closure, االؼبلق  proximity التقارب
 (Constancy Perceptualثبات االدراك ) .ٔ

فهً مٌول االجساد لتبدو كما هً مع التؽٌرات الكبٌرة فً  perceptual constancies اما الثوابت االدراكٌة 
 س, و تشمل تلك الثوابت ما ٌلً :المنبهات المستلمة من قبل اعضاء الح

: اذ ٌبدو الجسم تحت الضوء متساوٌا مع تباٌن كمٌة االضاءة التً lightness consistency)ثبات االضاءة )
 location(, ثبات الموضع )shape consistency(, ثبات المظهر )color consistencyٌعكسها, ثبات اللون)

consistency( وثبات الحجم ,)size consistency) 
وهذا  تعنً بقاء الحجم ثابتا تقرٌبا مهما تؽٌرت المسافة عنه و ذلك لتطابق الخاصٌة الظاهرٌة للشًء مع خاصٌته 
الحقٌقة مع التباٌنات فً حجمه بسبب المسافة وهذا ما ٌنطبق على جمٌع الثوابت سابقة الذكر ) اللون, والمظهر, 

]ٕٔ[ والموضع( .
 

 

 ادراك العمق والمسافة .ٕ

و نقصد بادراك العمق, القدرة على الرؤٌة ثبلثٌة االبعاد )ارتفاع _عرض _عمق( و التً تعتمد على التلمٌحات 
  ]ٕٔ[.ٗاالحادٌة والثنائٌة

                                                            
والثنائٌة هً تلمٌحات بصرٌة إلدراك العمق والتً تحتاج التلمٌحات االحادٌة: هً التلمٌحات التً ال تعتمد على استخدام كلتا العٌنٌن  (ٗ)

 الستخدام كلتا العٌنٌن.
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ان النص المعماري )الحد الفاصل كمضمون للبحث( ٌتكامل بعد ادراك المتلقً له, وهنا نشٌر الى االدراك    
ذي ٌأتً بعد االحساس مباشرة, فهو ٌعتمد على حواس البشر وباألخص ألنه االدراك ال  PERCEPTIONالحسً

 .ل المتلقً ٌكون هذا النص قد تشكلحاسة البصر, فعند ابصار النص وادراكه حسٌا من قب
هناك ثبلثة مبادئ رئٌسة ٌطرحها البحث كمبادئ ٌمكن أن تشكل فً مجملها أطر متكاملة لعملٌة  تشكٌل مادي:

 المبانً التً تجمع بٌن الداخل والخارج, وهذه المبادئ هً: االدراك المادي لنمط
 : ماهٌة وتكوٌن الفناء الداخلً:المبدأ األول

 ولتفسٌر ماهٌة وتكوٌن الفناء الداخلً نجد أننا أمام احتمالٌن:
ئٌة التً أن الفناء الداخلً عبارة عن فضاء من فضاءات المبانً فً المناطق ذات الطبٌعة االجتماعٌة والبٌ أولهما:

تتطلب وجوده داخل المبنى؛ لٌحقق أهدافاً بٌئٌة ونفعٌة وتشكٌلٌة واجتماعٌة, وهذا فً مضمونه ٌعنً ضرورة 
 تواجد الفناء بأبعاد محددة مهما اختلؾ المبنى فً الموقع والمسطح والؽرض الوظٌفً.

ٌط, أحٌطت به فضاءات المبنى أن الفناء الداخلً عبارة عن جزء تم اقتطاعه من الفضاء العام المح ثانٌهما:
الداخلٌة فً عملٌة توزٌع العناصر أثناء عملٌة التصمٌم المعماري, لتحقٌق أهداؾ خاصة قد تكون بٌئٌة أو نفعٌة أو 

]ٖٔ[ تشكٌلٌة أو اجتماعٌة.
  

ٌعنً أن  وهذا ٌعنى أن االحتمال الثانً هو الواقعً والمناسب للهدؾ من وجود الفناء الداخلً فً المبانً, وهو   
الفناء الداخلً فً مضمونه عبارة عن جزء من الفضاء العام كانت من ورائه مبادئ خاصة بعملٌة التصمٌم 
المعماري لنمط المبانً التً تجمع بٌن الداخل والخارج. ونتٌجة إلحاطته بالفضاء المختلفة فقد أصبح فً مضمونه 

 ئص البٌئٌة والتشكٌلٌة واالجتماعٌة.عبارة عن جزء من الفضاء العام, ولكنه ٌختلؾ فً الخصا
 المبدأ الثانً: معالجة الهٌئات المعمارٌة للحدود الفاصلة:

 : العبلقة الفضائٌة بٌن الفناء الداخلً والفضاء المطلة علٌه:المعالجة األولى
  (٘)االنسٌابٌة الفضائٌة أولا:

 ومن أنواع هذه االنسٌابٌة ما ٌلً:
 .الفضاءوهى تعنى أن االتصال بٌن الفضاء الداخلً والفناء ٌكون من أحد جوانب  ة:االنسٌابٌة الفضائٌة الجانبٌ

وهى تعنى أن االتصال بٌن الفضاء الداخلً والفناء ٌكون كبٌراً بحٌث  االنسٌابٌة الفضائٌة المتصاعدة )الحلزونٌة(:
 ٌنمو فً االتجاه الرأسً لتصاعد الفضاء حول الفناء الداخلً.

 لفضائٌة:: الوحدة اثانٌاا 
حٌث ٌندمج الطابق الواحد أو أؼلب فضاءته الداخلٌة بالفناء الداخلً فً  الوحدة الفضائٌة على المستوى األفقً: .1

 وحدة فضائٌة واحدة.
حٌث تندمج أؼلب فضاءات المبنى الداخلٌة على مستوى جمٌع الطوابق  الوحدة الفضائٌة على المستوى الرأسً: .2

 ائٌة واحدة.مع الفضاء الخارجً فً وحدة فض
 : درجة االنؽبلق:ثالثاا 
ٌتأثر سلوك االنسان بكٌفٌة انؽبلق الفضاء, فالحٌز الفضائً اإلنسانً إما ٌتوسع نحو الخارج إذا كان االنؽبلق    

نحو الداخل إذا كان العكس وٌشٌر شولز إلى أنه ٌنبؽً أن ٌمتلك الفضاء الداخلً فتحات  ٌنضؽطمن األسفل, أو 
رجً ألن الفتحة تجعل المكان حٌاً فأساس أي حٌاة هو التفاعل مع البٌئة وتعبر الفتحة عما ٌرٌد أن على العالم الخا

 ٌكونه المكان بالعبلقة مع البٌئة. وتتأثر انؽبلقٌة الحد الفاصل بعدة عوامل:

 العوامل الجمالٌة والتكوٌنٌة. .ٔ
 البصرٌة(. العوامل الوظٌفٌة والمناخٌة )التهوٌة, الحرارة, متطلبات الخصوصٌة .ٕ
المفاهٌم الفكرٌة والعقائدٌة أو حركة أو تٌار ثقافً معٌن او تقالٌد محددة التً تملى اختٌار شكل معٌن  .ٖ

]ٗٔ[ للحد الفاصل.
  

 نستنتج بان الحد الفاصل ما هو اال كٌانا معمارٌا ٌحتاج الى التشكٌل

FORMING لتقالٌد(, فتارة ٌكون منسابا ومائعا , ففٌه متؽٌرات كثٌرة وبحسب عوامل عدة )الوظٌفة, المناخ, ا
ٌزٌد من الوصل بٌن المتناقضات )الداخل والخارج( كما فً اروقة الجوامع التقلٌدٌة, وتارة اخرى ٌكون حدا 
 صارما وذا مبلمح واضحة ٌعزز من فصل هذه المتناقضات كما فً الواجهات الخارجٌة للمنازل العربٌة التقلٌدٌة.

 قة بٌن الفضاءات الداخلٌة المرتبطة بالخارج:: العبلالمعالجة الثانٌة
 : التحدٌد المادي الكامل للفضاءات:اول
 من الفضاءات المطلة على الفناء الداخلً له هٌئته المادٌة كاملة التحدٌد فضاءفً هذا الحالة ٌبلحظ أن كل  

                                                            
المرن أو المفتوح حٌث  الفضاءفً وحدة واحدة, وهو بهذا ٌختلؾ عن  فضائٌاالخارجً  بالفضاءالمتصل  الفضاءهو  المنساب: الفضاء( ٘)

 الخارجً. الفضاءتى ولو لم ٌنفتح على الذي ال ٌحتوى على أٌة عوائق داخلٌة ح الفضاءٌمكن تعرٌفه بأنه 



  التجارية المراكز في والخارج الداخل                                               2016،.10العدد  A)،الجزء ) 43مجلة الهندسة والتكنولوجيا، المجلد

   تحسٌن ادائٌة المراكز التجارٌة                                                                                                                                   

  

459 

 

 : التحدٌد الحسً للفضاءات:ثانٌاا 
 الفضاءات المطلة على الفناء الداخلًفً هذا االتجاه ٌحدث االندماج الفضائً بٌن 

 : معالجة الهٌئة المعمارٌة الخارجٌة للمبنى:الثالثة المعالجة
 كتل معمارٌة صماء: .ٔ
 كتل واجهاتها الخارجٌة قلٌلة: .ٕ
 كتل واجهاتها الخارجٌة ذات معالجات خاصة: .ٖ

 :تصؽٌر مسطح الفتحات 

 :حماٌة الفتحات 
الخارج فً المناطق الحارة, وٌهدؾ إلى حماٌة بٌن ع بٌن الداخل وهو أسلوب ٌختص به نمط المبانً التً تجم   

الفتحات الخارجٌة عن طرٌق تؽطٌتها بالمشربٌات )كما فً عمارة مجتمعات المسلمٌن(, أو تظلٌل الفتحات 
  ]٘ٔ[ باستخدام الستائر أو كاسرات الشمس.

ٌلها اثر فً ادائٌة الفضاءات المجاورة. لذا فان ان الواجهات الخارجٌة للمبنى ما هً اال حدودا فاصلة, فان لتشك   
 تشكٌل هذه الحدود ٌخضع لعوامل )وظٌفٌة وبٌئٌة(.

 تشكٌل معتمد على الخبرة:
من اهم عناصر تشكٌل الحد الفاصل, هو عامل الخبرة )شامبل كل من العوامل الثقافٌة والمعتقدات الدٌنٌة    

الخ( كل هذه العوامل من شانها تشكٌل معرفة جمعٌة اال وهً  االجتماعٌة والظروؾ المناخٌة....واالعراؾ 
الخبرة. فمجموع البشر الساكنٌن فً ظروؾ متقاربة وفً مكان واحد تشكل لدٌهم مواصفات منمطة عن الحد 

 الفاصل. 
 المفردات والمفاهٌم الثقافٌة المؤثرة فً تشكٌل الحد الفاصل:

جنات ء هو مصدر كل شئً حً )معتقد دٌنً(, وذكرت جملة, حتمٌة وجود العنصر المائً فً الفناء: فالما .ٔ
فظهر الماء فً صورة أحواض رباعٌة , , فً أكثر من موضع من القرآن الكرٌمتجرى من تحتها األنهار

وثمانٌة وقنوات متعامدة أو محورٌة, وفً شبكة هندسٌة للري. كما ظهر على هٌئة مساقط للمٌاه 
أو فً صورة نافورات دائرٌة, وكان للماء ضرورة فً تحسٌن المناخ  (7)والقنوات الصٌنٌة (ٙ)كالشاذورات

]٘ٔ[ الداخلً للفناء )جانب بٌئً(.
 

 

وفرة الزرع والنباتات المثمرة: وصؾ القرآن زروع الجنة وثمارها, فزرعت األزهار والورود فً أفنٌة  .ٕ
سٌاج وتقاسٌم رباعٌة المساكن وحدائق األسطح. وظهرت الزروع على هٌئة صفوؾ وأحواض ومسطحات و

وؼابات كثٌفة وفى صورة حرة داخل أحواض منتظمة. فللزرع والتشجٌر اسباب عدٌدة منها معتقدات دٌنٌة 
 واخرى اقتصادٌة وبٌئٌة واخرى جمالٌة.

الكتل المعمارٌة: احتوت الجنة فً وصفها أٌضا على عناصر معمارٌة كالمساكن والقصور, وؼرؾ من  .ٖ
ج, وأبواب وزخارؾ, وأكد الحدٌث النبوي, إن فً الجنة لؽرفا ٌرى ظاهرها فوقها ؼرؾ, وسقؾ ومعار

 ]ٙٔ[من باطنها وباطنها من ظاهرها. 
خاصٌة اإلظبلل؛ ٌوصؾ ظل الجنة بدوامه وامتداده, وتنعكس خاصٌة اإلجبلل فً األفنٌة العربٌة نتٌجة  .ٗ

]7ٔ[ لتناسب الفناء الداخلً حٌث ٌزٌد ارتفاع عن عرضه.
 

 

 اط الفنٌة فً االفنٌة والحدائق العربٌة:تمٌز األنم .٘

  األشرطة المكتوبة: منها االشرطة القرآنٌة. واألبٌات الشعرٌة التً تمدح الملوك وتصؾ انتصاراتهم كما هو على
 جدران أفنٌة قصور األندلس.

 :الزخارؾ الهندسٌة والنباتٌة 

 بعض منها:التمثٌل المادي لؤلفكار العقائدٌة وتنمٌط هذا التمثٌل, وفٌما ٌل ً 
و جزء  منها, ولهذه الفكرة اثرها أٌعتبر الفناء )الفضاء الخارجً( هو امتداد للسماء  :Crestingلذروة المزخرفة ا

الوصل بٌنهما وتجهل  لتكون منطقة (crestingفً التصمٌم ولتأكٌدها تستخدم الزخارؾ المتعشقة مع السماء )
]5ٔ[ منهما امتدادا لجنس واحد )اتصال بصري بٌن الفناء والسماء(.

  

                                                            
 الجو. فترطب سطحها على الماء تدفق عند الرذاذ تكون تسبب نتوءات بها مائلة حجرٌة أو رخامٌة أسطح ( هًٙ)
ط ( وهو مسقط مائً رأسً تنتج من سقوط الماء رأسٌا وشفافا بٌن مستوٌٌن مختلفٌن بحٌث ٌبرز المستوى العلوي قلٌبل مكونا خلؾ المسق7)

ترى المائً حائطا رأسٌا فً هٌئة مشربٌة مزخرفة هندسٌا من الرخام أو الحجر, وٌوضع فً تجاوٌفها الزهور والورود نهارا أو المصابٌح لٌبل ف
 اإلضاءة أو الورود وكأنها تتراقص خلؾ صفحة الماء الساقط.
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عرؾ هذا النمط من المداخل فً العمارة الفاطمٌة كنقطة تحول عظٌمة بٌن الداخل  :Portal entranceالمدخل 
لى هللا الرسول االعظم )ص والخارج, العلم والجهل, الفردوس وما سواه. واستندوا بتكوٌن هذا المدخل على حدٌث

]5ٔ[ . (5)( "انا مدٌنة العلم وعلً بابهاعلٌه واله وسلم
  

تحقٌق ما (ٌقول الفٌلسوؾ الشهٌر أبو رٌحان البٌرونً فً كتابه :Varity within unityالتنوع ضمن الوحدة 
لى تجلّت فٌها بأشكال وصور أّن فبلسفة الٌونان القدماء اعتقدوا بوحدة موجودات العالم, وأن العلّة األو للهند(

]٩ٔ[مختلفة, فأّدت إلى اختبلفها )أي وحدة الخالق واختبلؾ الماهٌات(. 
  

وبهذا فان على الرؼم من اختبلؾ البشر فً محتواهم ومٌولهم اال انهم ٌرجعون الى نفس االصل وبتكوٌن شكلً    
المشط, نجد هذا المفهوم ترجم على شكل ٌكاد ٌكون متشابها وانهم وفق الشرٌعة االسبلمٌة متساوون كاسنان 

  ]5ٔ[ .اقواس متشابهه فً النسب ولكن لكل قوس زخرفة خاصة به

  ندرة الفنون التصوٌرٌة وتجرٌد صورتها الحٌة: تمٌزت فنون األفنٌة العربٌة بقلة تواجد التماثٌل المنحوتة للكائنات
   ]٘ٔ[ الحٌة أو رسمها الختبلؾ الرأي فً قبولها.

كان المناطق العربٌة نمط المبانً التً تجمع بٌن الداخل والخارج كنوع من التكٌؾ وتراكم الخبرة عرؾ س   
 .(٩))التجربة وفق نظرٌة المحاولة والخطأ(

وعند تكون الدولة االسبلمٌة فقد تطور هذا النمط وبنى واستلهم افكاره اعتمادا على تعالٌم ومعتقدات دٌنٌة    
 حد الفاصل عوامل دٌنٌة واخرى ثقافٌة ومناخٌة.اسبلمٌة. فكان لتشكٌل ال

ان دراسة تشكٌل الحد الفاصل من جوانبه الحسٌة والمادٌة والمعرفٌة ٌوجب علٌنا التطرق الى دراسة كل من    
خارج( وماهٌتهما والعبلقة التً تربط بٌن اجزاء كل منهما على حدة وفٌما بٌنهما,  -الفضائٌن على جانبٌه )داخل

 الفاصل منظومة فصل ووصل بٌن الداخل والخارج.الن الحد 

فان التعرٌؾ االجرائً للحد الفاصل هو: فضاء )مادي او حسً او فضاء متشكل نتٌجة تراكم معارؾ المجتمع( او 
( تقوم بمهمتٌن اساسٌتٌن وتتدرج SKIN- SCREENهو قشرة, ٌمكن ان ٌصطلح علٌها بانها ذات بعدٌن فقط )

 (.CONNECTIONوالوصل  SEPERATIONبهما )الفصل 
وبصورة تخص مجال البحث فان الحد الفاصل هو االطار الذي ٌبرز الخارج وٌظهره وٌضٌؾ على محتواه )سلبا 

 او اٌجابا(. 
 تأثٌر الحد الفاصل المشكل المفردة الرئٌسة الثانٌة:

 تفعٌل الخارج فً المراكز التجارٌة من خبلل الحد الفاصل.

 ضاءات المبنى الداخلٌة:محاور توجٌه )إطبللة( ف

 المحور الرئٌس: التوجٌه نحو الداخل لمعظم الفضاءات الرئٌسة:

 المحور الثانوي: التوجٌه نحو الخارج لبعض الفضاءات االخرى:

 مبادئ عامة لتحقٌق الطاللة ضمن الحد الفاصل 
 تحقٌق الخصوصٌة: 

 ًفعلى سبٌل المثال إن كانت بعض  المطل علٌه: تحدٌد العبلقة الفضائٌة بٌن الفناء الداخلً والفضاء الخارج
فضاءات المبانً التجارٌة )مثل المتاجر واماكن الترفٌه كحلبة التزلج...الخ( تتطلب االنفتاح على الفناء الداخلً 
واالرتباط معه فً عبلقة فراؼٌة حسٌة مع تحقٌق اندماج فراؼً, فإن بعض الفضاءات الخدمٌة ال تتطلب مثل 

]7ٔ[ بل ٌصبح التحدٌد المادي مطلباً ضرورٌاً. هذه العبلقة,
  

 :ًلطبٌعة العبلقة بٌن الفضاءات المحاذٌة للحد الفاصل اثر مهم  نَّ إ العبلقة بٌن الفضاءات المطلة على الفناء الداخل
فً تحقٌق االطبللة نحو الخارج, فان صفة " االنفتاح" هً الصفة السائدة بٌن هذه الفضاءات فؽالبا ما تكون 

بارة عن فراغ واحد كبٌر مقطع بواسطة قواطع بسٌطة وهذا من شأنه ان ٌجعل المتسوق مستوعبا للخارج من ع
أي مكان من الداخل ومن خبلل الحد الفاصل. فً بعض االحٌان ولضرورات وظٌفٌة وجد ان هناك تحدٌد مادي 

 صرٌح لبعض الفضاءات )ؼٌر منفتحة ذات خصوصٌة عالٌة نسبٌا(, كالخدمات. 

 تعتمد مثل هذه المعالجات )ككاسرت الشمس والنباتات...الخ( وبحسب مجال  عالجة الفتحات الخارجٌة للمبنى:م
البحث على موقعها, فان كانت ضمن الفناء الداخلً فبل داع لمعالجات وتكون صفة االنفتاح والشفافٌة هً 

ستخدام المعالجات ٌعتمد على تحقٌق المسٌطرة لتحقٌق عملٌة الربط, اما اذا كانت فً الواجهة الخارجٌة فا
  ]7ٔ[ التوازن مابٌن ان تكون منفتحة ومحققة للربط وان تكون ناجحة بٌئٌا وتصمٌمٌا.

                                                            
  (.ٓٓٙ: ص ٘, كنز العمال, ج ٙٗ: ص ٖ( )فٌض القدٌر, ج 5)
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ستهان بموضوع الخصوصٌة فً تشكٌل الحد الفاصل, وخاصة بعد ان ُوِجد معتمدا ن ٌُ أي شكل كان أال ٌجوز ب
ارٌة قد تتطلب بعض الفضاءات خصوصٌة مما ٌجعل من على ثقافة ومعتقدات المتلقٌن, فحتى فً المراكز التج

 الحد الفاصل ذو تأثٌر سلبً او اٌجابً.
 المرونة الوظٌفٌة:

فقد ٌكون من السهل تحقٌق توجٌه رئٌس )نحو الداخل( وثانوي )نحو الخارج(  محاور توجٌه الفضاءات الداخلٌة:
 إلى فضاءات داخلٌة بواسطة قواطع(. ألن طابق المبنى قد ٌكون فضاًء واحداً شامبلً )ٌمكن تقسٌمه

من السهل تحقٌق مطلب االندماج الفضائً بٌن الفضاءات, وٌبلػ هذا االندماج  العالقة بٌن الفضاءات الداخلٌة:
 .ذروته فً حال استخدام طابق المبنى كفضاء واحد, وإن كان التحدٌد المادي للفضاءات قد ٌكون ؼٌر مرؼوب فٌه

ٌسهل فً هذه الحالة تحقٌق مبدأ الوحدة الفضائٌة, ومبدأ  الفناء والفضاءات المطلة علٌه:العالقة الفضائٌة بٌن 
  ]7ٔ[ االنسٌابٌة الفضائٌة بجمٌع أنواعها.

ان الحد الفاصل المشكل ٌؤثر بشكل مباشر على نمط العبلقات بٌن الفضاءات المطلة علٌه وخاصة فً 
كل العبلقات الفضائٌة برفع او وضع القواطع الخفٌفة او اؼبلق خصوصٌتها ومدى مرونتها الوظٌفٌة, فالتبلعب بش

 وفتح الفضاءات نحو الخارج ٌعتمد على شكل الحد الفاصل.
 تأثٌر الحد الفاصل كواجهة معمارٌة:

سولٌفان( مقولته  األمرٌكً) المعماري ذكر ان الحد الفاصل كمفردة بحثٌة, ٌعتبر واجهة مقروءة من الجانبٌن!! لقد
الحدٌثة, الواجهة المعمارٌة هً المرآة التً توضح المبنى ظاهرٌا  للعمارة كقاعدة "الوظٌفة ٌتبع الشكل "الشهٌرة

 وكالتالً: , ]٩[وتعبر عن وظٌفته بإٌحاء معٌن , وتكون هذه االٌحاءات على عدة اشكال بحسب تصنٌؾ الواجهات
دسة العمارة والتً تساعد الطالب فً الواجهة االكادٌمٌة: هً الواجهة التً ٌتم تدرٌسها فً كلٌات هن .1

 معرفة وتحسس المسقط االفقً الذي صممه.
الواجهة الفنٌة )الفانتازٌا(: هً الواجهات التً تستقً مفاهٌمها وتنتخب مفرداتها من حقول الفن المختلفة  .2

 ]٩[ .)التجرٌدي, التقلٌدي,...الخ(
وظٌفة الداخلٌة للمبنى بعدة طرق )مواد البناء, الواجهة التعبٌرٌة: ٌهتم هذا النوع من الواجهات بعكس ال .3

 واالنشاء, واالكساء(.
 وحتى النقطة من وبدء الهندسٌة لؤلشكال كذلك ورموز تعابٌر لؤلرقام الواجهة الرمزٌة )الفلسفٌة(: فكما .4

 تحمل طابع التً لواجهات المعماري التشكٌل نستقرأ أن ٌمكنناف أٌضاً, لذا ورموز تعابٌر لها الدائرة

 ]٩[ فلسفً. روحانً بشكل للمبنى الداخلٌة الوظٌفة عن التعبٌر ٌتم الواجهات هذه وبدراسة الرمزٌة

دراسة  نَّ إواجهة مقروءة من الجانبٌن )من الداخل والخارج(, لذا ف الَّ إالحد الفاصل وبصورة عامة, ما هو  إنَّ   
 اع الواجهات االربعة وتأثٌرها على المتلقً.الحدود كونها واجهات ٌمنحنا قاعدة معرفٌة بخصوص كل نوع من انو

 : انواع الحد الفاصل.المفردة الرئٌسة الثالثة
 بالبٌئة عبلقتها وفق معها ٌتعامل وأن بموقعها والمحددة التقلٌدٌة المبنى مكونات من ٌتحرر أن للمعماري ٌمكن   

 ٌمكنها الحدود تلك وجمٌع , المحٌط نع االنفصال أو االتصال كاملة ؼٌر عناصر أو حدود فاصلة خمسة فً صورة

 صور فً تجمٌعهم وٌتم ,فً عملٌة الربط المطلوبة فٌما بٌنها متفاوتة بدرجات البٌئة الخارجٌة مع تحقٌق التعاٌش

 الحاجزة األسطح هً الحدود الفاصلة وهذه ,المتطلبات المرادة وفق للمبنى النهائٌة الصورة لتكوٌن مختلفة

"barriers" األسطح الموصلة ,اإلمكان( قدر بالخارج بٌعةالط )تسد  "connectors للسكان تسمح )الموصلة 

 الخارجً العالم على بالتعرؾ تسمح) ,"informers"المعرفة المبنى (, األسطح وإلى من بالحركة البٌئة وعناصر

 تؽٌٌرها ٌمكن التً لكت )هً "switches"المتؽٌرة األسطح خبللها(, من تسمح بالمرور ال لكنها المبنى خبلل من

 لحماٌة مرئٌة ؼٌر حدود )فتستخدم "exposers " المرئٌة او ؼٌر المادٌة ؼٌر األسطح ,آخر( إلى نوع من

  ]ٓٔ[ المختلفة(. بظروفه الموقع باختبار فٌه ٌقومون الذي الوقت ذات فً المستخدمٌن
 : الخارج الجاذب.المفردة الرئٌسة الرابعة

 ة باألنشطة والمعالجات الجاذبةاشغال الفضاءات الخارجٌ
 نظرٌات فً الجذب:

نظرٌة التعزٌز: تبحث هذه النظرٌة فً كٌفٌة نشوء العبلقة بٌن األفراد واألشٌاء. وافترض )كلٌر وبٌرن( إن . ٔ
تقٌٌمنا ألي شًء ٌعتمد على مدى األحاسٌس الموجبة أو السالبة المتولدة نحو الشًء, وتشٌر هذه النظرٌة إلى أن 

ذبٌة تجاه األشٌاء أو األشكال هً رد فعل أو استجابة للوضع المؤثر فً الشخص, والمشاعر االٌجابٌة التً الجا
 ٌخلقها هذا الشكل فً النفس. 

لذا ٌشٌر )كلٌر وبٌرن( إلى إن مشاعرنا تتحدد بواسطة صفات األشٌاء واألحداث فً ذلك المحٌط, والتً تخلق    
 ك الشكل فً نفوسنا, وعندما ٌتكون مثل هذا االرتباط ٌحدث االنجذاب نحو الشًء. ارتباطات اٌجابٌة بٌننا وبٌن ذل
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 ٩٘5ٔنظرٌة الحاجات التكمٌلٌة: ٌشكل االختبلؾ العامل األساسً للجاذبٌة فً هذه النظرٌة, فقد اقترح )وٌنش( .ٕ
ب بٌن الشخص والشًء تركٌبا للحاجات ٌتم من خبلله تفسٌر الجاذبٌة بٌن األشخاص واألشٌاء. حٌث ٌحصل الجذ

 عندما تتطابق تعبٌرات الشًء مع حاجة الشخص فٌكون االنجذاب والتفاعل بٌنهما مجزٌا ومرضٌا. 
نظرٌة التبادل وفرصة التفاعل: تفترض هذه النظرٌة إن أهم العوامل المثٌرة لبلنجذاب ما بٌن األشخاص, وما .ٖ

الزمانٌة والعوامل األخرى التً بإمكانها أن تخلق تفاعبل بٌن األشخاص واألشٌاء هو عامل القرابة المكانٌة أو 
  ]ٕٓ[ اٌجابٌا بٌن الشخص والشًء, كما إن حجم التفاعل ٌؤدي دورا كبٌرا فً زٌادة شدة االنجذاب.

المتاجر الجاذبة وتأثٌر  -عناصر ترفٌه ولعب االطفال -األنشطة الجاذبة خارجٌا:  )أماكن التقاء وتجمع .ٔ
 عناصر وظٌفٌة وفعالٌات(. -كز التجاريداخل المر-توزٌعه 

 تضمٌن الخارج عناصر ومعالجات جاذبة:  .ٕ

  اإلنارة وتأثٌرها على عناصر الفضاء الخارجً )كعنصر جذب مدرك عبر الحد الفاصل(, والتً ٌمكن
 تقسٌمها الى: )االنارة العامة المتجانسة(, واالنارة المركزة, و االنارة الدٌكورٌة.

  فً انهاء الفضاء الخارجً.المواد المستخدمة 

  عنصر الماءWater Element. 

 .ًاثاث الفضاء الخارج 

 .النباتات 

  المنحوتات النصبٌةSculptures and Monuments . 
 الجراءات التطبٌقٌةخامسا: 

 تأثٌر الحد الفاصل -وألسباب تتعلق بحجم البحث وامكانٌة نشره سٌتم تحٌٌد اول مفردتٌن )تشكٌل الحد الفاصل   
 الخارج الجاذب( واجراء الجانب العملً علٌهن. -المشكل( وتناول كل من ) انواع الحد الفاصل

 :المستلزمات األساسٌة للتطبٌق
من خبلل كون الدراسة تهدؾ إلى تحسٌن ادائٌة المركز التجاري المعاصر فً الناطق العربٌة واالسبلمٌة,    

أنواع الحدود الفاصلة ومدى تأثٌرها على اداء المركز التجاري  , إضافة إلى استكشاؾالربط بٌن الداخل والخارج
 فً مجال اإلطار النظري وكٌفٌة تفعٌل الفضاء الخارجً.

علٌه سٌصار إلى تحدٌد المفردات التً تنتخب لؽرض التطبٌق على النتاجات المعمارٌة المحددة للدراسة العملٌة    
ل( بعملٌة الربط بٌن الداخل والخارج, لذا سوؾ ٌتم انتخابها لؽرض وبحكم ارتباط المفردة  الرئٌسٌة )الحد الفاص

التطبٌق بما تتضمنه من مفردات تفصٌلٌة وثانوٌة باإلضافة الى مفردة ) الخارج الجاذب( اشارة الى الفضاء 
 الخارجً الجذاب.

 : هًفرضٌات البحث  فكانت
الخارج فً مبنى تجاري واحد ٌحسن وال: ان عملٌة دمج خصائص كل من الداخل وأالفرضٌات العامة,  .ٔ

وٌتم ذلك عبر الحد الفاصل وزٌادة جذب الخارج, ثانٌا: ان لتشكٌل الحد الفاصل واختبلؾ  من ادائٌته,
 انواعه تأثٌر مباشر على تحسٌن ادائٌة المركز التجاري.

مادٌة, ثانٌا: الفرضٌات التفصٌلٌة, اوال: ان الحد الفاصل بٌن فضائٌن له ابعاد اخرى لٌست بالضرورة  .ٕ
تفعل الفضاءات الخارجٌة فً المراكز التجارٌة من خبلل الحد الفاصل, وانشطة ومعالجات جاذبة ضمن 
الفضاء الخارجً, ثالثا: ان ألنواع الحدود الفاصلة المتشكلة تأثٌرات مختلفة تعتمد على تعتمد على 

 .needsالحاجة 

 معاٌٌر اختٌار العٌنة:وكانت 

الربط بٌن الداخل والخارج فٌها, ثانٌا: اختٌار المراكز التجارٌة ضمن مناطق متقاربة من اوال: وضوح وتوافر 
الناحٌة البٌئٌة والثقافٌة )اسبلمٌة وعربٌة(, ثالثا: عٌنات تجارٌة متكاملة وناجحة فً جذب المتسوقٌن المحلٌٌن 

 واالجانب.

 اسلوب القٌاس وادواته
ساسٌٌن من جوانب التطبٌق وهما طرٌقة جمع المعلومات وقٌاس سٌتم فً هذه الفقرة توضٌح جانبٌٌن أ   

فٌما ٌخص األولى فقد استندت إلى مصادر معٌنة اتسمت بكونها شاملة ومعاصرة ركزت على تحلٌل  المتؽٌرات,
المشارٌع المنتخبة للتطبٌق, آما األسلوب المعتمد فً استخبلص المعلومات فقد استند على انتقاء حاالت تمثل 

(cases.لدراسة ذلك المشروع وكما فً استمارة قٌاس المشروع ) 
آما فٌما ٌخص قٌاس المتؽٌرات فان القٌاسات المطروحة لمتؽٌرات مفردات البحث, فهً قٌاسات نوعٌة. عرفت 

طرح لكل منها قٌاساً نوعٌاً ٌمثل القٌم الممكنة لها. ووفق العٌنات  ,هذه المفردات فً ضوء متؽٌرات فرعٌة
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( على أعلى ٖ( على عدم تحقق قٌمة المتؽٌر وٌدل )ٓ( حٌث ٌدل )ٖالىٓوذلك باالعتماد على القٌم من )المنتخبة 
 قٌمة تحقق المتؽٌر.

  
 النتائج والستنتاجات

 الستنتاجات المرتبطة بنتائج التطبٌق: 
تاجات المعمارٌة تمثل هذه االستنتاجات ما برز من نتائج الدراسة العملٌة وتطبٌق اإلطار النظري على الن   

 وستطرح فً محورٌن على عدد المفردات الرئٌسة المنتخبة, )انواع الحد الفاصل, الخارج الجاذب(.

 مثل هذه االستنتاجات ما برز من نتائج الدراسة العملٌة وتطبٌق اإلطار النظري على النتاجات المعمارٌة:
 واع الحد الفاصل.أناستنتاجات ونتائج مفردة:  .ٔ

ج هذه المفردة بان لكل نوع من انواع الحد الفاصل خصائص واستعماالت وتأثٌرات مختلفة, فالحد بٌنت نتائ   
(. اما الحد الموصل فكان لئلدراك ٩الحاجز ٌمتاز بأعلى قٌمة لفصل وخاصة قٌمة االدراك المعرفً الثقافً )

لتً تتطلب تواصبل بصرٌا او حتى ( وهذا ما ٌمكن استثماره فً االماكن ا٘ٔالبصري فٌه اعلى النتائج وبتقدٌر )
 مادٌا.
( وكذلك االدراك ٘ٔاما الحد المعرؾ فله قٌم متقاربة للوصل والفصل, فاإلدراك المعرفً للفصل جاء بتقدٌر )   

 الحسً البصري للوصل.
لحاجة. ٌمتاز الحد المتؽٌر بانه ٌمكن ان ٌكون اي حدا من الحدود الباقٌة, فهو ٌعتمد على تؽٌٌر خواصه عند ا   

( لئلدراك الحسً البصري ٓٔكانت النتائج )وادراكنا المعرفً والحسً  فً كبٌر   تأثٌر  فله اما للحد ؼٌر المرئً, 
 ولئلدراك المعرفً ) الخبرة(.

 استنتاجات ونتائج مفردة: الخارج الجاذب .ٕ

نت على قسمٌن )معالجات احصٌت النتائج بناًء على نظرٌة الجذب )التعزٌزٌة, والتكمٌلٌة, والتفاعلٌة(, فكا   
( ٘ٔجاذبة او جذب حسً( و)انشطة جاذبة او جذب وظٌفً(. بالنسبة للمعالجات الجاذبة, فان اعلى تقدٌر كان )

 للجذب التعزٌزي لمواد انهاء الجدران وللجذب التكمٌلً لئلنارة العامة.
ة وقت االشؽال الماكن التجمع ( لقٌم٘ٔاما الجذب الوظٌفً لؤلنشطة والوظائؾ الجاذبة, فكان اعلى تقدٌر )

 وااللتقاء.
 :اإلستنتاجات النهائٌة

تشكل العبلقة بٌن الداخل والخارج بعدا مهما فً بنٌة االسواق المراكز والتجارٌة حٌث تساهم فً خلق  .ٔ
مجموعة كبٌرة من الجوانب الرمزٌة والتعبٌرٌة والوظٌفٌة والجمالٌة والسٌكولوجٌة فضبل عن البٌئٌة 

 والسٌاحٌة التً تعزز تحسٌن أدائٌة التسوق. والترفٌهٌة
تشكل العبلقة بٌن الداخل والخارج حالة من التكامل بٌن االنؽبلق واالنفتاح لذلك بات من االهمٌة بمكان  .ٕ

االنفتاح نحو الخارج وتحقٌق معانً االنفتاح والتكامل بٌنهما والتً ٌمكن استثمارها فً تحسٌن وزٌادة أدائٌة 
 ز التجارٌة.االسواق والمراك

كشؾ االنفتاح نحو الخارج عن أمكانٌة االتصال والتعاٌش المستمر والتواصل والقدرة على تحقٌق كبل من  .ٖ
الراحة الجسدٌة واالرتباط بالمحٌط كما ٌساهم فً استثمار أالمكانات المادٌة للخارج والتً تدعم تحسٌن 

 االدائٌة للمراكز التجارٌة.
قوالب الجمود التً تحٌط باالنؽبلقٌة للمكان والذي ٌتسم وٌهٌمن بها على طبٌعة  ن االنفتاح نحو الخارج ٌكسرإ .ٗ

المبانً فً االسواق والمراكز التجارٌة ومن ثم ٌؤل ذلك الى تحسٌن الفعالٌات وتنشٌط الوظائؾ المستحدثة فً 
 تجارٌة.الفضاءات الخارجٌة للمراكز التجارٌة التً تسهم بدورها فً العمل على تحسٌن ادائٌته ال

ن التوجه نحو الخارج وأمكانٌة استؽبلل الفضاءات الخارجٌة تعزز مفهوم االستدامة فً االسواق التجارٌة إ .٘
كونه ٌقلل من االعتماد على االستهبلك الكبٌر للطاقة نتٌجة الجوء الى توفٌر راحه االنسان الجسدٌة بطرق 

 اصطناعٌة.
ٌع حواس االنسان باستشعار متؽٌرات البٌئٌة المحٌطة بصورة ٌمكن تحقٌق االرتباط بالمحٌط بالتأثٌر على جم .ٙ

وجدانٌة مستمرة وتحقق مفهوم التعاٌش والذي ٌتعدى مجرد االرتباط, حٌث ٌساعد التعاٌش على االرتباط 
 بالمحٌط بادراك متؽٌرات البٌئة الخارجٌة والتفاعل معها.

على تحقٌق اإلضاءة الطبٌعٌة الجٌدة والتواصل تٌٌح أمكانٌة االنفتاح على الفضاءات الخارجٌة قدرة اكبر  .7
 البصري والتفاعل االجتماعً االفضل.

تتٌح اماكنٌة االنفتاح على الخارج )الفضاءات الخارجٌة( التحرر من سٌطرة االنؽبلق الذي ٌدفع بحالة الملل  .5
رات والممرات والرتابة التً تنعكس على المتسوقٌن جراء هٌمنة النمطٌة فً التصامٌم المتمثلة بالحج

والفضاءات الداخلٌة المؽلقة مما ٌحد من القدرة الوظٌفة وطبٌعة الفعالٌة, فً ذات الوقت ٌكون فاقد لقابٌلة 
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التوسع والمرونة الوظٌفٌة فضبل عن امكانٌة ان تفقد المراكز التجارٌة قدرة اقامة مهرجانات التسوق 
 واالعبلن والدعاٌة.

ضاءات الخارجٌة ضمن المراكز التجارٌة من خبلل اضافة فعالٌات مختلفة العمل على االستؽبلل االمثل للف .٩
خدمٌة وترفٌهٌة وجمالٌة وتسوٌقٌة وسٌاحٌة ...الخ تجعل منها احد الوسائل الجاذبة التً تعزز العبلقة ما بٌن 

 الداخل والخارج فً المراكز التجارٌة ومن ثم تحسٌن أدائٌة المراكز التجارٌة.
بٌن الداخل والخارج تكامبل على عدة مستوٌات فً مقدمتها الشكلٌة والكتلٌة للمبانً التجارٌة تحقق العبلقة ما  .ٓٔ

فضبل عن الوظٌفة والرمزٌة والتعبٌرٌة والجمالٌة التً تدعم الذاكرة الجمعٌة بصورة ذهنٌة تعزز من االرتباط 
 بالمحٌط الحضري بشكل أمثل.

االسبلمٌة مفهوم السوق الحدٌث المعاصر فً جوانب عدة, حٌث عززت االسواق التقلٌدٌة فً العمارة العربٌة  .ٔٔ
استثمرت الفضاء الخارجً بشكل جٌد ساهم فً تحسٌن ادائها التجاري بشكل ملحوظ من خبلل توفٌر 
مساحات اضافٌة للتسوق وتحسٌن البٌئة الداخلٌة جعل حالة التكامل ما بٌن الداخل والخارج فً اجزاء المبنى 

 الم.حقٌقة واضحة المع
السواق التقلٌدٌة فً المدن االسبلمٌة كانت تدعم مفهوم الخارج الجذاب من خبلل توقٌع نوع الفعالٌات أن إ .ٕٔ

واالنشطة الوظٌفٌة والمعالجات البٌئٌة فً الفضاء الخارجً مما ٌجعلها نقاط جذب قوٌة فضبل عن كونها 
 ونة الوظٌفٌة والخصوصٌة المحلٌة.ساهمت فً تحسٌن ادائها التجاري من خبلل تعاملها مع عاملً المر

 
 قائمة المصادر

 أولا: القران الكرٌم
 والجنبٌةثانٌا: المصادر العربٌة 

, المنامة, ٩ٓ٩جرٌدة الوسط البحرٌنٌة, العدد  ,)الفلسفة الوسطٌة... والتخلً عن المركز(,حمدي, فاتن[1] 
 م.ٕ٘ٓٓ

 .ٖ, صهٖٓٓٔلثانً, دار صادر, بٌروت, ا (, المجلدمعجم لسان العرباالفرٌقً, ابن منظور,)[2]
]3[

 (topic-zaman.jeun.fr/t3193-http://zouakine) 
 .٩ٖ, ص م٩ٕٙٔدار الهبلل, مصر, )تفسٌر األحالم(,  فروٌد, سٌكموند,[4]
والفرات,  الطبعة االولى, مطبعة دار ومكتبة دجلة  (,دراسة فً طبٌعة المجتمع العراقًالوردي, علً, )[5]

 .ٕٔ-ٔٔ, صم٩ٙ٘ٔبؽداد, 
]6[

 (http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_membrane) 
 .ٖٙ, صم٩٩5ٔ خصوصٌة الفضاء فً العمارة السالمٌة(,الحدٌدي, مزاحم محمد مصطفى, )[7]
الهٌئة  ,الجزء االول ,)القاموس المحٌط(,الشٌرازي, العبلمة مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروزابادي[8]

 م.٩5ٓٔالمصرٌة العامة للكتاب, مصر, 
 مجلة جامعة تشرٌن للدراسات والبحوث ) دراسة تحلٌلٌة لواجهات المبانً المعمارٌة(,ودح, هانً هاشم, [9]

 .ٙ, صمٕ٘ٓٓ, ٕ, عدد 7ٕالعلمٌة, مجلد 
 عٌن الهندسة, جامعة (, كلٌةالبٌئة مع اإلنسان تعاٌش تحقٌق فً المبانً دورمحمد, ) كمال شمس الدٌن, أمل[10]

 .ٗم, ص٩ٕٓٓشمس, مصر 
مجلة فٌلوسوفً ناو, العدد  (,لٌومٌةكانط فً الحانة: المثالٌة المتعالٌة فً الحٌاة ا ), كانون, باترٌك [11]
 م.ٖٕٔٓمارس/أبرٌل. ٩٘

شر, االصدار , دار صفحات للدراسات والن) اللغة السٌكولوجٌة فً العمارة(حسن, الحارث عبد الحمٌد,  [12]
 .ٕٗٔ-ٖٔٔ, صم7ٕٓٓاالول, بؽداد, 

بحث منشور فً: مجلة  اخلٌة(,مبادئ التصمٌم المعماري لنمط المبانً ذات األفنٌة الدحسن, نوبً محمد, )[13]
 .ٖٔ, صمٖٕٓٓ, الرٌاض, ٘ٔتخطٌط, المجلد جامعة الملك سعود, فرع العمارة وال

ة, المجلد مجلة االمارات للبحوث الهندسٌ)القبة وثنائٌة النفتاح والنغالق(, الدٌوانً, هالة شمسً محمد, [14]
 .ٗ-ٖ, صمٕ٘ٔٓ, ٔالعشرون, رقم 

(, جامعة اسٌوط, كلٌة الهندسة, قسم العمارة, العمارة السالمٌة فً مصرً, )القاضً, شوكت محمد لطف[15]
 .ٖٙٔم, ص٩٩5ٔروحة دكتوراة, مصر, اسٌوط. اط

 .7ٕٖ, صم٩ٖٗٔ القاهرة, الصاوي, مطبعة التاسع, الجزء الترمذي(, صحٌحبكر, ) العربً, ابو[16]

بحث منشور فً: مجلة  ذات األفنٌة الداخلٌة(, مبادئ التصمٌم المعماري لنمط المبانًحسن, نوبً محمد, ) [17]
 .ٕ٘, صمٖٕٓٓ, الرٌاض, ٘ٔتخطٌط, المجلد جامعة الملك سعود, فرع العمارة وال

http://zouakine-zaman.jeun.fr/t3193-topic
http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_membrane
http://www.hindawi.org/safahat/94151591/
http://www.hindawi.org/safahat/94151591/
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 [18] Behrens- Abouseif, Doris, (islamic architecture in cairo an introduction: [17 

An Introduction), The American univercity in cairo press, 5
th

 printing, cairo, 2005, 

p128. 
(, كتاب البٌرونً فً تحقٌق ما للهند من مقوله مقبوله فً العقل او مرزوله, )ابو الرٌحان محمد بن احمد,البٌرونً [19]

 .ٕٙم, ص٩٘5ٔ, الهند, طبعه حٌدر اباد

[20]Robert, A.B. , Don, B. William , G., (Social Psychology ,Understanding  Human  Interaction), 
The Donald  Press  Company,  New  York ,1974, p37. 

 
 
 
 
 

اعداد الباحث /( ٌوضح مفردات الطار النظري الرئٌسة والثانوٌة وقٌمها الممكنة 1جدول رقم )  

 القٌم الممكنة للمفردات الثانوٌة المفردة الثانوٌة المفردة الرئٌسة

تشكٌل الحد  -1
 الفاصل

 ادراك حسً سًتشكٌل ح

 شكل ارضٌة

 جٌشتالت

 التقارب

  االؼبلق 

  التشابه 

 االستمرارٌة 

ثبات 
 االدراك

 ثبات االضاءة

 ثبات اللون

 هرظثبات الم

 ثبات الموضع

 ثبات الحجم

ادراك 
العمق 

 والمسافة

 التلمٌحات االحادٌة

 التلمٌحات الثنائٌة

 تشكٌل مادي

 
ماهٌة تكوٌن الفناء 

 الداخلً

 فراغ من اصل المبنى

 فراغ مقتطع من الخارج

معالجة الهٌئات 
المعمارٌة للحد 

 الفاصل

 
 

المعالجة 
 االولى

االنسٌابٌة 
 الفضائٌة

 الجانبٌة

 الحلزونٌة

الوحدة 
 الفضائٌة

 االفقً

 الرأسً

المعالجة 
 الثانٌة

 اديتحدٌد م

 تحدٌد حسً

معالجة الهٌئة 
المعمارٌة 

 الخارجٌة للمبنى

المعالجة 
 االولى

 درجة االنؽبلق

 الضوضاء

المعالجة 
 الثانٌة

 درجة االنفتاح

 
المعالجة 

 الثالثة

 تصؽٌر مساحة الفتحة الواحدة

 حماٌة الفتحات

 شناشٌل

 تظلٌل

 اتجاهٌة

 كاسرات

 عنصر مائً تشكٌل معتمد على الخبرة

 دافع ثقافً دٌنً

 دافع جمالً

 دافع بٌئً
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 القٌم الممكنة للمفردات الثانوٌة المفردة الثانوٌة المفردة الرئٌسة
 دافع صوتً

 أخرى

 
 الزرع والنباتات

 دافع ثقافً دٌنً

 دافع جمالً

 دافع بٌئً

 أخرى

 
كتل معمارٌة ذات 

 شفافٌة

 دافع ثقافً دٌنً

 دافع جمالً

 دافع بٌئً

 أخرى

 

 
 خاصٌة الظبلل

 دافع ثقافً دٌنً

 دافع الخصوصٌة

 دافع بٌئً

 أخرى

 انماط فنٌة متمٌزة
 

 االشرطة المكتوبة

 الزخارؾ

التمثٌل المادي لؤلفكار 
 العقائدٌة

CRESTING 

PORTAL EN. 

VERITY 

WITHIN 

UNITY 

ندرة الفنون 
 التصوٌرٌة

 دٌنً

 ثقافً

تأثٌر الحد  -2
 الفاصل المشكل

تفعٌل 
الخارج فً 

المراكز 
التجارٌة 

من خبلل 
الحد 

 الفاصل.
 

 الخصوصٌة

العبلقة بٌن الداخل 
والخارج المطل 

 علٌه

 عبلقة حسٌة

 عبلقة مادٌة

 عبلقة وظٌفٌة

بٌن  العبلقة
المطلة  الفضاءات

على الفضاء 
 الداخلً

 مؽلقة

 مفتوحة

 ثنٌنبٌن اال

معالجة الفتحات 
 الخارجٌة للمبنى

 كبٌرة

 صؽٌرة

 تظلٌل.....الخ( -ت اخرى ) كاسراتمعالجا

 
المرونة 
 الوظٌفٌة

محاور توجٌه 
 الداخلٌة الفضاءات

 توجٌه نحو الخارج

 توجٌه نحو الداخل

 االثنٌن معا

بٌن  العبلقة
 الفضاءات
 الداخلٌة

 عبلقة مادٌة

 عبلقة بصرٌة

 عبلقة وظٌفٌة

العبلقة بٌن الفناء 
 و الفضاءات

 المطلة علٌه

 مادي

 بصري

 وظٌفً

تأثٌر الحد الفاصل 
 كواجهة معمارٌة

 كواجهة اكادٌمٌة

 استقطاب

 تعبٌر

 استقراء

 كواجهة  فانتازٌة
 استقطاب

 تعبٌر
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 القٌم الممكنة للمفردات الثانوٌة المفردة الثانوٌة المفردة الرئٌسة
 استقراء

 كواجهة تعبٌرٌة

 تقطاباس

 تعبٌر

 استقراء

 كواجهة رمزٌة

 استقطاب

 تعبٌر

 استقراء

 انواع -3
 الحد الفاصل

 الحد الحاجز

 
 وصل

 حسً ادراك

Perceptional 

 بصري

 سمعً

 شمً

 معرفً ادراك
cognitional 

 معتقد

 ثقافة

 تراكم خبرة

 فصل

 حسً ادراك
Perceptional 

 بصري

 سمعً

 شمً

 معرفً ادراك
cognitional 

 معتقد

 ثقافة

 تراكم خبرة

 الحد الموصل

 وصل

 حسً ادراك

Perceptional 

 بصري

 سمعً

 شمً

 معرفً ادراك
cognitional 

 معتقد

 ثقافة

 تراكم خبرة

 
 فصل

 
 

 حسً ادراك
Perceptional 

 بصري

 سمعً

 شمً

 معرفً ادراك
cognitional 

 معتقد

 ثقافة

 تراكم خبرة

 الحد المعرؾ

 وصل

 حسً ادراك
Perceptional 

 بصري

 سمعً

 شمً

 معرفً ادراك
cognitional 

 معتقد

 ثقافة

 تراكم خبرة

 

 فصل
 

 

 حسً ادراك
Perceptional 

 بصري

 سمعً

 شمً

 معرفً دراكا
cognitional 

 معتقد

 ثقافة

 تراكم خبرة

 الحد المتؽٌر
 

 وصل

 حسً ادراك
Perceptional 

 بصري

 سمعً

 شمً

 معتقد معرفً ادراك
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 القٌم الممكنة للمفردات الثانوٌة المفردة الثانوٌة المفردة الرئٌسة
cognitional ثقافة 

 تراكم خبرة

 فصل

 حسً ادراك
Perceptional 

 بصري

 سمعً

 شمً

 معرفً ادراك
cognitional 

 معتقد

 ثقافة

 تراكم خبرة

 الحد ؼٌر المرئً

 
 وصل

 حسً ادراك
Perceptional 

 بصري

 سمعً

 شمً

 معرفً ادراك
cognitional 

 معتقد

 ثقافة

 تراكم خبرة

 
 فصل

 

 حسً ادراك
Perceptional 

 بصري

 سمعً

 شمً

 معرفً ادراك
cognitional 

 معتقد

 ثقافة

 تراكم خبرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
الخارج  -4

 الجاذب

 
 
 
 
 
 
 
 

اشؽال 
الفضاءات 
الخارجٌة 
باألنشطة 

والمعالجات 
 الجاذبة

 
 
 
 

 الجذب الحسً
)نظرٌات 
 الجذب(

 تعزٌز

 انارة

 انارة عامة

 انارة مركزة التكمٌلٌة

 انارة دٌكورٌة التفاعل

 تعزٌز

 مواد انهاء

 ارضٌة

 جدران التكمٌلٌة

 سقؾ التفاعل

 تعزٌز

 عنصر الماء
 جذب بصري

 التكمٌلٌة

 جذب سمعً التفاعل

 تعزٌز

 منحوتات

Scale 

 Material التكمٌلٌة

 form التفاعل

 
 

 الجذب الوظٌفً
)نظرٌات 
 الجذب(

 تعزٌز

 اماكن تجمع والتقاء

 وقت االشؽال

استٌعاب محتوٌات  ةالتكمٌلٌ
المبنى من قبل 

 المتسوق
 التفاعل

 تعزٌز
عناصر ترفٌه ولعب 

 اطفال

 وقت االشؽال

 التكمٌلٌة
 تسوٌق افضل 

 التفاعل

 تعزٌز

 متاجر جاذبة

عرض محتوٌات 
 المتجر

 التكمٌلٌة
 تسوٌق افضل 

 التفاعل
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