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ABSTRACT  
The in-between concept has emerged as one of the basic concepts in the 

architecture which was based at a bilateral relationship between two contradictory 
objects. Some studies focused on bilateral relationship between the two objects 
while others have stressed the abolition of the existence of these two objects so that 
the (in-between) space becomes the base to shape the object. Thus, the in-between 
concept has appeared either as an implicit or as an independent concept that can 
affect and be affected by its surroundings. Consequently, previous studies did not 
give an appropriate clarification of this concept. The research problem is (the lack 
of enough perception of the in-between space characteristics in architecture, 
particularly the nature of the active in-between space),and the objectives are (first: 
determine the characteristics and types of the in-between space in architecture in 
general, second: determine the characteristics of the active in-between space) . 

To achieve this it is necessary to put forward a methodology consist of three 
steps, first: formulate conceptual framework about in-between space which 
restructured into two main concepts (A: the in-between space properties as a third 
space and B: the active in-between space properties) . This leads us to build an 
intellectual hypothetical in-between which composed of four major states : 
(liminality - threshold - interstitial - transitional) , second : conducting practical  
study, identifying the measurement, two selected samples were identified for 
application, the first one is the “University of Technology” for improvised growth, 
the second is “Baghdad University” for planned growth, then identifying the two 
main concepts for application (the nature of active in-between spaces 
properties).Third : put forward Finding and conclusions . 

 
Keywords: In-Between, In-Betweenees, Liminality, Threshold, Interstitial,    
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  الخالصة

یع!!د مفھ!!وم الم!!ابین أح!!د المف!!اھیم األساس!!یة الت!!ي ارتك!!زت علیھ!!ا العم!!ارة الت!!ي بحث!!ت ف!!ي ثنائی!!ة 
 ،إذ ُدرس من نواحي مختلفة مرة بالبح!ث ع!ن ثنائی!ة العالق!ة ب!ین الط!رفین ،العالقة بین المتناقضین 
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ھو األساس في اعطاء سمة الش!يء ) المابین(وجود ھذین الطرفین مرة أخرى لیكون الحیز أو بالغاء
وم!!ن تب!!این الرؤی!!ة ل!!دى ھ!!ذه , ، بھ!!ذا ج!!اء كمفھ!!وم ت!!ابع ض!!مني أحیان!!اً او مس!!تقل أحیان!!اً أخ!!رى 

عدم وجود تصور ك!اف ع!ن خص!ائص فض!اء (الطروحات وعدم شمولیتھا  تحددت مشكلة البحث بـ
تحدی!د خص!ائص (وھدف!ھ ب!ـ) وبش!كل خ!اص طبیع!ة فض!اء الم!ابین الفع!ال فیھ!ا, رة المابین في العم!ا

، أم!ا الم!نھج ) وانواع فضاء المابین في العم!ارة اوال و تحدی!د خص!ائص فض!اء الم!ابین الفع!ال ثانی!ا
اوالً بن!اء اط!ار مف!اھیمي ش!امل للم!ابین بل!ورة وھیكل!ة مفردات!ھ م!ن المعرف!ة :فتحدد ب!ـثالث مراح!ل 

خصائص وح!االت فض!اء الم!ابین كفض!اء ثال!ث، : االولى(تتوزع في مفردتین رئیسیتین ھماالسابقة ل
ووفق!!ا ل!!ھ ت!!م بن!!اء انم!!وذج فك!!ري أفتراض!!ي للم!!ابین ف!!ي , )خص!!ائص فض!!اء الم!!ابین الفع!!ال:والثانی!!ة

العتب!!ة  -  liminalityالحدی!!ة(العم!!ارة لیمث!!ل فض!!اءاً ثالث!!اً مك!!ون م!!ن اربع!!ة ح!!االت رئیس!!یة وھ!!ي 
threshold –  الخاللی!ةinteristital –  االنتقالی!ةtransitional (  یتح!رك وینم!و م!ابین العم!ارة

ُ  ،والمدین!ة  طبیع!!ة فض!اء الم!!ابین المف!ردة الرئیس!!یة وھ!ي تحدی!!د األج!راءات التطبیقی!!ة بأختب!ار : ثانی!ا
تحدی!!د ك!!ل م!!ن اس!!لوب القی!!اس وطریقت!!ھ والعین!!ة المنتخب!!ة للتطبی!!ق المتمثل!!ة و الفع!!ال وخصائص!!ھ

جامع!!!!ة بغ!!!!داد كنم!!!!وذج للتص!!!!میم  -الجامع!!!!ة التكنولوجی!!!!ة كنم!!!!وذج للنم!!!!و العرض!!!!ي (بعینت!!!!ین
ُ .)القصدي   .األستنتاجاتمناقشة النتائج و :ثالثا

  
  المقدمة 

اح!د المف!اھیم الت!ي ب!رزت ف!ي الطروح!ات المعماری!ة وك!ذلك ف!ي الحق!ول " الم!ابین"یعد مفھوم 
ث ت!ردد مفھ!!وم الم!ابین ف!ي الكثی!!ر م!ن الطروح!!ات حی!! ،المعرفی!ة المختلف!ة االخ!!رى خ!ارج العم!ارة 

كمفھوم واقع بین طرفین او كمفھوم تابع للثنائیات او كمفھوم مس!تقل ی!ؤثر ویت!أثر بم!ا یح!یط ب!ھ م!ن 
ف!ي " الم!ابین"إال أنھا إفتقرت إلى نظ!رة معرفی!ة ذات دق!ة ش!املة ف!ي تحدی!د طبیع!ة مفھ!وم  ،ثنائیات 

بالت!الي یرك!ز البح!ث الح!الي عل!ى الفض!اء  ،ت ومستویات العمارة وما یتضمنھ من خصائص وحاال
-IN" الم  ابین"ـح  د ذات  ھ وال  ذي یعب  ر عن  ھ ب  ال!!ذي یق!!ع ب!!ین ش!!یئین ومناقش!!ة المفھ!!وم ككی!!ان ف!!ي 

BETWEEN ، لغوی!ا  مفھ!وم الم!ابینر االول تعری!ف تناول المح!ویمحاور  ثالثة صنف البحث الى
ف!ي المعرف!ة  ھك!ذلك طبیع!ة تناول! ، ف!ي العم!ارة  هرظھ!و و, في الحق!ول المعرفی!ةوطبیعتھ , وفلسفیا

بن!اء األط!ار  ث!اني عل!ىالمح!ور الویركز ،  والھدف والمنھج ستخالص مشكلة البحثبھدف أابقة الس
الثال!!!ث المح!!!ور  وأخی!!!را یط!!!رح ،اس!!!تخالص المف!!!ردات االساس!!!یة و ب!!!ین -لمفھ!!!وم الم!!!ا نظ!!!ريلا

 تحدی!!!دالنت!!!ائج و مناقش!!!ةوم!!!ن ث!!!م  ن!!!اتتحلی!!!ل البیاواس!!!لوب  مف!!!رداتم!!!ن تطبی!!!ق مس!!!تلزمات ال
  .االستنتاجات

ً  مفھوم المابین:المحور األول  ً  معجمیا  واصطالحیا
 فف!ي العربی!ة ،اللغة العربیة واالنكلیزیة  معاجم في بشكل متنوع )بین –الما (المابین مفھوم  طرح

 ،" خالل!ي"س!طي و ،المفاج!أة  ،الفرق!ة والوص!ل (لیعبر عن خمسة مفاھیم رئیسیة مختلف!ة اال وھ!ي 
ع!ن باألض!افة ال!ى تعبی!ره ( "between"ب!ین ف!ي االنكلیزی!ة یع!د البینم!ا  ،]1[   )والمفارق!ة, التوسط 

التقس!یم المتس!اوي  -نالملكی!ة المش!تركة ب!ین الش!یئی -حالة التأثیر المش!ترك الىیشیر  )الربط والفصل
ً الم!ابین  أم!ا .]2[ بین الشیئین ود المف!اھیم والعالق!ات ب!ین ش!یئین فأن!ھ ی!ذھب ابع!د ع!ن ح!د اص!طالحیا

ع!ادة تعری!ف للثنائی!ات واعطاءھ!ا ھویتھ!ا وایض!اح ح!دودھا م!ن إأتي كی!ل ،معطیة ایاه ابعادا فلس!فیة 
او  ،ومنھ!ا م!ا اش!تركت ف!ي وص!فھا بأنھ!ا لحظ!ة ش!ك وع!دم یق!ین  ،خالل اعادة النظ!ر ف!ي یقینیتھ!ا 

او تك!ون الم!ابین  ،ب!ین منھج!ین او اكث!ر جاءت للتاكید على اھمیتھا في التواصل كأرض!یة مش!تركة 
او تظھر كمنطق!ة فص!ل تح!دث فیھ!ا التواص!الت  ،نابعة من االثنین خالقة فضاء ثالث فضاء مختلط 

  . ]3[ من خالل ازدواجیة المابین
   المعرفیة الحقولمفھوم المابین في  
ف!ي وران الك!ریم الق! ف!ي مق!دمتھا  في الكثیر م!ن الحق!ول المعرفی!ة االخ!رىطرح ھذا المفھوم  

ف!!ي  ،عل!!م االجتم!!اع و والریاض!!یات وعل!!م ال!!نفس وف!!ي الفن!!ون الس!!معیة والش!!عر والم!!ابین واالنس!!ان 
رب الس!ماوات " تردد مفھوم الم!ابین ف!ي الق!رآن عش!رین م!رة كم!ا ف!ي االی!ة الكریم!ة: القرآن الكریم

روف باس!م الغ!الف فق!د ج!اء كح!د فاص!ل ب!ین الط!رفین فیك!ون الخل!یط المع! ،" واألرض وما بینھم!ا
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ومادة الس!ماء ال!دنیا فح!ق ل!ھ أن یفص!ل ب!ین ك!ل  الغازي لألرض وھو خلیط مكون من مادة األرض
ان ھذا الوصف لعلھ المقص!ود بالم!ابین الفاص!لة ب!ین األرض وم!ابین  ،منھما بوصف القرآن الكریم 

او  "المثاقف!ة"الج ظ!اھرة یع!وم اجتم!اعي سیاس!ي الثق!افي كمفھ!ظھر المابین  فقد اما، ]4[ السماء الدنیا
حیث یتعامل مع النتائج الت!ي ت!نجم ع!ن تواص!ل االف!راد م!ع االف!راد والمجتمع!ات ،  التواصل الثقافي

القائم بین الثقافات ویكون ناتج ھ!ذا  المجالفھو یھتم ب, مع مجتمعات اخرى ذات خلفیة ثقافیة مختلفة 
فق!د ك!ان المفھ!وم  ف!ي الریاض!یاتأما .]5[ )الثالثةالثقافة (التواصل بین افراد مختلفي الثقافات ظاھرة 

 ً ف!!رع م!!ن ف!!روع ھندس!!تھا وھ!!و الھندس!!ة  طرح!!ت مف!!ردة الم!!ابین م!!ن خ!!الل إذ اكث!!ر تحدی!!دا وتعریف!!ا
 وھ!ي الع!الم الریاض!ي ھلب!رت تب!رت م!ن مس!لماتاعُ  حی!ث, Betweenness Geometry)( البینی!ة

ً ، ]6[ نق!اط المس!تقیمتصف العالق!ة م!ا ب!ین و) Betweenبین ( مشتقة من كلمة ف!ي عل!م  وط!رح ایض!ا
م!ن خ!ط  –لیس!ت اق!ل  -ع!ن خ!ط اوح!د فاص!ل یش!یر ال!ى الح!االت الت!ي تقت!رب ولك!ن  لیعبر النفس

وارت!بط  . ]7[ التقسیم تحت العادي او اقل من العادي فھو یمث!ل قیم!ة حرج!ة یش!كل ح!دا ب!ین ص!نفین
الموس!یقي حی!ث تك!ون غی!ر مس!یطر علیھ!ا ب!الفترات الفاص!لة ف!ي العم!ل  في الفنون الس!معیة المابین

– رةالم!ابین بع!دة مف!اھیم مختلف!ة م!  فق!د ج!اء ف!ي الش!عرأم!ا ، وغیر مقصودة لكنھا حقیقیة وم!ؤثرة
وم!رة یتخ!ذ كآلی!ة ، كواقع بدیل مش!ترك -اصطالحیاً -وأخرى , ) عبر الكالم(بمعنى حوار  -اشتقاقیا
ً  ك!رابطكوسیلة تفاوض ب!ین بع!دین متناقض!ین وللتفاھم  ظھ!رت  ، وأخی!را]8[  وظیفی!ا وفاص!ل مكانی!ا

كلمت!ین م!ن  Human Betweennessاش!تقت كلم!ة بینی!ة االنس!ان   حی!ث واالنسانالمابین  عالقة بین
االول  ;وردت عالق!ة االنس!ان بالم!ابین م!ن ج!انبین ،]Ness( ]9(و) between(وب!ین humanاالنسان 

ة الموج!ودة م!ابین العالق!ات الت!ي تظھ!ر كمنطق!ة جاء لیعبر عن منطقة تجري في المابین ھذه المنطق
أم!ا الث!اني یظھ!ر  ،اختالط وازدواج منطقة تصارع والتباس بین الطرفین المتناقضین النفس والب!دن 

م!ن ك!ل ھ!ذا یتض!ح ان الم!ابین  .]10[في الذات البش!ریةداخل منطقة ادماج السماء واالرض كمنطقة ت
تمیة موجودة ومؤثرة تصل وفي نف!س الوق!ت تفص!ل ب!ین یترك بعدة جوانب فیھا فھو یعتبر عالقة ح

  الطرفین وتعمل على ایجاد حوار وتفاعل بین الطرفین
 

  :ظھور فضاء المابین في عمارة الحداثة ومابعد الحداثة والعمارة التفكیكیة
وفقا للتیارات المعماری!ة بض!وء عالقتھ!ا بالثنائی!ات وذل!ك ف!ي ك!ل فضاء المابین  تتباینت صیغ 

یك!ون ل الفض!اء  فف!ي الحداث!ة ج!اء، في العمارة التفكیكی!ة  مابعد الحداثة وأخیراً  ورة الحداثة عمامن 
حیث ان العالقة بین الثنائی!ات ھ!ي لیس!ت عالق!ة رب!ط  تتوس!ط الثنائی!ة  ،) سلبي(كامن  بشكل توازيٍ 

ف!ي  ، أم!ا ]11[ بل ھي مج!رد تج!اور او تجمی!ع عناص!ر حی!ث ان ك!ل ج!زء یحت!وي عل!ى لغ!ة معین!ة
ً ثالث! اً الم!ابین عنص!رمث!ل فنتوري  ووفقا الى   عمارة مابعد الحداثة م!ؤثر ب!ین الثنائی!ات فھ!و یظھ!ر  ا

كمنظومات منفصلة مستقلة عن بعضھا البعض یتم االتصال فیما بینھ!ا بعنص!ر ثال!ث واجب!ھ التوفی!ق 
وص!ف فض!اء  فقد في عمارة التفكیكیةبینما ،  ]12[بینھما من جھة وابراز تناقضاتھم من جھة اخرى 

وض!!بابیة ألن الص!!ورة القوی!ة تعط!!ي معن!ى مھیمن!!اً ألح!!د  weak imageالم!ابین كص!!ورة ض!عیفة 
ویظھ!!ر الم!ابین ھن!ا نتیج!ة لرؤیتھم!!ا  ،النص!ین وتتطل!ب ھ!ذه الخاص!یة نص!!ین تح!دث حال!ة االزاح!ة 

 والتي ب!دورھا تقت!رح ص!ورة ثالث!ة مشوش!ة اي ان الحال!ة الجدی!دة للموض!وع ،كصورتین ضعیفتین 
]13[" اما ھذا او ذاك ولكن لیس اي منھما بالتحدید"ھي 

، بذلك فأن المابین تن!وع لیك!ون ف!ي الحداث!ة  
كطی!!ف زائ!!ف فالثنائی!!ات فیھ!!ا ام!!ا ھ!!ذا او ذاك م!!ن خ!!الل ھیمن!!ة اح!!دھما بینم!!ا االخ!!ر یك!!ون ت!!ابع ل!!ھ 

ھما فھ!و یجم!ع ب!ین او لیعید تشكیل عالقة الثنائیات مع بعض! ،بالتالي النتیجة عمارة اختزالیة بسیطة 
المتناقض!!ات لیك!!ون ھن!!اك اغن!!اء ف!!ي المعن!!ى بالت!!الي النتیج!!ة عم!!ارة معق!!دة متناقض!!ة كم!!ا ف!!ي مابع!!د 

كم!ا ف!ي ن صورة جدیدة فھ!و ل!یس م!ن اح!د الثنائی!ات وال م!ن االخ!ر ب!ل مابینھم!ا أو لیكوً   ،الحداثة 
  . ثراء في المعنىاألو التنوعبالتالي لیتحقق التفكیكیة 
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  ت السابقة والمابین في العمارةالدراسا
كم!ا م!ن زوای!ا مختلف!ة وطرح مفھوم فضاء المابین في العمارة في العدی!د م!ن الدراس!ات الس!ابقة 

تحدی!د  وبھ!دفوأفن!دي ومحم!د بك!ر ،  Nooraddinو Grosz ومنش!د والعبی!دي و Ming Zhu عن!د
  . تباعاً ھذه الطروحات  ةسیتم مناقشمشكلة البحث وھدفھ 

فض!اء ال!واو الواق!ع ب!ین الثنائی!ات وال!ذي یعتب!ر الواجھ!ة المابین ك )Ming Zhu, 2009( عدت إذ
وس!یلة اتص!ال ب!ین  ھ!وو ،الحقیقیة ب!ین المتعارض!ات او المتناقض!ات وان!ھ مك!ان لالب!داع واالبتك!ار 

مش!!یرة ال!!ى تطبیق!!ات ذل!!ك  ،ل!!ذا تص!!بح قیمت!!ھ الجمالی!!ة ب!!الربط ب!!ین م!!اھو منفص!!ل  ، م!!اھو منفص!!ل
النفصال من خالل السور او الجسر وكذلك النص!ب التذكاری!ة واخی!ر التفاص!یل كوس!یلة التواصل وا

مبینًة أھم س!ماتھ وھ!ي حال!ة التغی!ر المس!تمر بالت!الي ل!یس ل!ھ مك!ان وھوی!ة  ،ربط بین ماھو منفصل 
 واضحة وثابتة لھ

سطح االلتقاء ذا اھمیة في تعریف!ھ عن المابین ك  )2005،منشد( عبرفي حین  .]14[
س!!طح وان  ، فھ!!و الج!!زء الم!!نظم لتل!!ك العالق!!ة ) الع!!ام والخ!!اص(و ) ال!!داخل والخ!!ارج (ائی!!ات للثن

فضاء یتم من خاللھ عملیة االلتقاء بین العام والخاص وب!ین ال!داخل والخ!ارج  ھذا عبارة عن االلتقاء 
ن وقد ل!وحظ وج!ود نق!اط مش!تركة ب!ی ،كمنطقة وسطیة بین الثنائیات یحمل خصائص كال الطرفین و

المابین والمفاھیم التي طرحھا والمرتبطة بسطح االلتقاء اھمھا انھا تعبر جمیعھا عن مفھومي ال!ربط 
والفص!!ل وبأنھ!!ا تش!!ترك ف!!ي ظھورھ!!ا كج!!زء مش!!ترك ب!!ین أھ!!م الثنائی!!ات المرتبط!!ة بھ!!ا كال!!داخل 

   . ]15[الفرد والمجتمع , المسكن والشارع  ،العام والخاص  ،والخارج 
الت!وازن  ج!اعالً ، عملیة ونظام للبقاء ھوفھم نظام البقاء في المابین وفقد عد   )2003،الشبلي(أما 

وان التوصل الى ھذا البق!اء یعن!ي اس!تدامة ھ!ذا الم!ابین مم!ا یحق!ق حال!ة الت!وازن ب!ین , مقیاساً للبقاء 
وم!رة ف!ي حال!ة ) منطق!ة ص!دع(وللمابین مناطق مختلفة فتظھر مرة في في حالة انقط!اع , الطرفین 

وبش!كل متس!ق مع!ھ ع!دت  .]16[ )ت!وازن(وم!رة اخ!رى ف!ي حال!ة تواص!ل ) منطقة اخ!تالف(صال انف
مس!!ؤوالً عم!!ا تتمی!!ز ب!!ھ العم!!ارة والوس!!طیة س!!مي بم!!نھج الم!!ابین ك )2003 ,العبی!!دي( طروح!!ات

اھمھ!ا التجاوری!ة ب!ین المتناقض!ات س!ماة ھ!ذه الوس!طیة ول ،االسالمیة عل!ى مس!توى تش!كیل نماذجھ!ا 
أم!ا عالقتھ!ا بالم!ابین ف!أعتبرت  ،ف!ي الف!ن االس!المي  تظھر بشكل  واض!ح ،لتغیر وكذلك الحركة وا

بینم!ا ج!اء   .]17[ الوسطیة ھي مابین متوازن وان مجالھا ھ!و مج!ال م!ا ب!ین مت!وازن للبنی!ة الوس!طیة
وس!یلة ألع!ادة النظ!ر ف!ي الخط!اب المعم!اري ال ت!أتي ھ!ذه  )Grosz ,2001( المابین كوسیلة كما عن!د

ف!ي تنظ!یم  متمی!زاً بإمكانات!ھللتغیی!ر والتب!ادل ب!ین العم!ارة وم!اھو خ!ارج العم!ارة  اً فض!اء یاهمعتبراً ا
 ،العالقة بین الھویات عن طریق التحوالت فھ!و الفض!اء الوحی!د المح!یط بالھوی!ات وم!ابین الھوی!ات 

   .]18[ ھتشكیللسمات وشكل وكیفیة  "المابین" لھذا الفضاء
اھمی!!ة فض!!اء الم!!ابین ف!!ي تعریف!!ھ للعالق!!ة ب!!ین  تعكسل!! )Nooraddin( ت!!اتي طروح!!ات اكم!!

الفضاءات الداخلیة والخارجیة ولیس ب!العكس فھ!و یعم!ل كوس!یط وككی!ان متض!منا ال!داخل والخ!ارج 
وان!ھ یش!مل التص!میم المعم!اري والس!یاق الحض!ري  ،معا وانھ منطق!ة ت!داخل ب!ین ال!داخل والخ!ارج 
دینامیكی!ة  ویتس!م ب!ال ،واالقتصادیة والثقافیة والبیئی!ة  والفضاءات العامة وربطھا بالحیاة االجتماعیة

حیویة باعتباره بیئة نابضة بالحیویة م!ن خ!الل ادراك!ھ كمك!ان تجم!ع واقام!ة االنش!طة والفعالی!ات الو
) 1997\ بك!ر(وفق!ا ال!ى العالقة بین الداخل والخ!ارج جدلی!ھ  من جھة اخرى شكلت  . ]19[  المختلفة
عم!ارة مابع!د الحداث!ة م!ن خ!الل مفھ!ومي المفص!ل وموق!ف  ال!داخل م!ن بین عمارة الحداث!ة ووذلك 

فض!اء الم!ابین  فھ!ي تط!رح ،حیث ظھر وج!ود تباین!ات لع!دة جوان!ب ب!ین كلت!ا الم!رحلتین , الخارج 
ب!ین المتعارض!ات او ظھ!وره كھیئ!ة فض!اء معم!اري  شكل ضمني عن طریق ظھوره كخ!ط وھم!يب

افندي (ترى  بینما .  ]20[كعنصر رابط ومكان بحد ذاتھ  یحیط بما حولھ بالتالي ظھور ذلك المفصل 
ف!!ي العم!!ارة وص!!یغ التعام!!ل معھ!!ا عل!!ى اخ!!تالف الحرك!!ات  ثنائی!!ات الحض!!ور والغی!!ابان ) 2001\

عل!ى مفھ!وم الم!ابین  اً تأكی!دتتض!من المعماریة اھمیتھا في انتاج وتولید المعنى في العمارة المعاصرة 
وبأنھ اسلوب م!ن , س لھا حضور مادي بالنسبة لالختالف بین الثنائیة بأعتباره العالقة الخفیة التي لی

بالتواص!لیة كش!رط " الم!ابین"اط اسالیب االزاحة لتحقیق تلك بنیة الحضور والغیاب مؤكدة على ارتب
  .]21[ شروط تحقیق بنیة الحضور مع الغیاب من
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وم!ن مس!توى دون م!ن جان!ب دون اآلخ!ر " الم!ابین"نستنتج بأن الدراس!ات كان!ت تم!س مفھ!وم 
وكذلك عدم وجود دراسة سابقة تناولت كیفیة تفعیل فضاء المابین وھي مشكلة تبدو واض!حة  اآلخر،

بالت!الي  ،حیث یلجأ المصمم الى خلق فضاءات المابین لكنھا قد التكون فاعل!ة  ،في التصامیم الحالیة 
" : المش!كلة البحثی!ة بم!ا ی!أتي مم!ا س!بق ت!م تحدی!د و"الم!ابین"الحاجة الى اطار اكثر شمولیة لمفھ!وم 

وبشHكل خHاص طبیعHة فضHاء , عدم وجود تصHور كHاف عHن خصHائص فضHاء المHابین فHي العمHارة 
خص!ائص وان!واع فض!اء الم!ابین ف!ي العم!ارة  دتحدی: بـ وارتبط ھدف البحث ".المابین الفعال فیھا 

الخاص!!یة الحدی!!ة وب!!التركیز عل!!ى ك!!ل م!!ن   .تحدی!!د خص!!ائص فض!!اء الم!!ابین الفع!!ال، و بش!!كل ع!!ام
تتحق!ق حال!ة الحدی!ة ف!ي ،  األول!ى: یل!يق!د ص!یغت بم!ا البح!ث  والفضاء المابین الفعال فان فرضیتي

فض!!اء الم!!ابین عل!!ى مس!!تویات مختلف!!ة حس!!ب طبیع!!ة الفض!!اء الم!!ابین ذو النم!!و العرض!!ي وذو النم!!و 
 ،ذل!!ك الفض!!اء یتب!!این تفاع!!ل المس!!تخدم م!!ع فض!!اء الم!!ابین بتب!!این خص!!ائص  ، والثانی!!ة ،القص!!دي 

ویتحق!!ق تفاع!!ل المس!!تخدم اكث!!ر بالنس!!بة للفض!!اء الم!!ابین ذو النم!!و العرض!!ي بش!!كل اكب!!ر م!!ن تفاعل!!ھ 
   .لفضاء المابین ذو النمو القصديبالنسبة ل

بناء اط!ارا نظری!ا ح!ول خص!ائص فض!اء الم!ابین ، وثانی!ا تص!میم البح!ث  ،أوالواعتمد المنھج على 
   .رض التطبیق وثالثا استخالص النتائج واألستنتاجات وتحدید القیاس وانتخاب العینة لغ

  وبناء األطار النظري  المفردات الرئیسیة استخالص: الثانيالمحور 
مف!ردتین اساس!یتین  ت اھمی!ةزح!ات الت!ي اختص!ت بفض!اء الم!ابین ب!ربعد األطالع على الطرو

   :لمابین وفضاء المابین الفعالوھما كل من خصائص فضاء ا
كحالHHة مHHن حHHاالت  LiminalityحالHHة الحدیHHة :أوال  : خصHHائص فضHHاء المHHابین :ىاألولHHالمفHHردة 
فق!د عب!ر ع!ن  ،تعتبر الحدیة من المفاھیم والحاالت المھمة التي یظھر بھ!ا فض!اء الم!ابین  : المابین

 فق!د قس!م الطق!وس إل!ى ث!الث مراح!ل Rits of passageمص!طلح الحدی!ة بطق!وس العب!ور االنتقالی!ة 
التي یتم فیھا االنفصال وفترة الحدیة الت!ي تتوس!ط المراح!ل وھ!ي  Pre Liminalدیة وھي ما قبل الح

) ب!!ین الب!!ین(وك!!ذلك ق!!د اعتب!!رت  ، Post Liminalفت!!رة تجدی!!د والمرحل!!ة االخی!!رة مابع!!د الحدی!!ة 
)betwixt and between(  ن!!وع م!!ن الف!!راغ االجتم!!اعي  ،و أنھ!!ا فت!!رة غم!!وض) النس!!یانlimbo (

وی!تم ایض!احھا .یل من سمات الحیاة االجتماعیة والثقافیة الت!ي س!بقتھا والت!ي تلیھ!االذي یحوي على قل
  : من اربعة جوانب وھي

 إذن تواج!!د الحدی!!ة ض!!من المراح!!ل ممك!!ن ان یك!!ون م!!زدوج االح!!داث إ :الحدی  ةمراح  ل : اوالً 
اج!د اویظھ!ر كتو ،) مت!زوج/ع!ازب  ،می!ت/حي (یحصل بین االضداد الثنائیة كجزئین اي قبل وبعد 

 ،می!!ت /یم!!وت/تق!!دمي االح!!داث كمس!!ار لیك!!ون فع!!ال فیك!!ون بط!!يء وكأن!!ھ رحل!!ة تأملی!!ة مث!!ل ح!!ي
  . ]22[ متزوج/خاطب /عازب

 ً ف!ي ك!ل  تن!وعستخدامات الفض!اء الح!دي ال حیث :liminality استخدامات الفضاء الحدي: ثانیا
الف!ن یس!تخدم  فف!ي ،من الفن والطبیعة وفي الجانب الحسي للعمارة وتباین ظھ!وره ف!ي ك!ل اس!تخدام 

ب!ین  ،الس!ریالي / الحقیق!يی!ر التس!اؤالت یت!أرجح ب!ین ف!ي تحقی!ق االض!طراب حی!ث تظھ!ر كواق!ع یث
یمكن ان تختب!ر یومی!ا كم!ا ف!ي درج!ة الح!رارة فھ!ي  الحدیةاما في الطبیعة فأن  ،]23[ الحقیقة/ الوھم 

م!ن الق!وة او الوق!ت یمك!ن ان  حی!ث ان اي مق!دار ،العامل الوحید التي تنشأ وتنتج تغیی!را ف!ي الحال!ة 
ھ!ذه الق!وة اومقاومتھ!ا مث!ل ال!ثلج عن!دما یتح!ول ال!ى س!ائل والس!!ائل الیمك!ن إنكار ،تلھ!م ھ!ذا التح!ول 
معین!ة یختل!ف اھمی!ة عالی!ة  كام!اكن  احس!اس ذا نش!وءالحدیة ف!ي العم!ارة بوتنشأ  ،یختفي الى بخار 

 عند العبور من منطقة ألخرى فیھا الشعور 
]24[ .  

 ً كحال!!ة جدی!!دة ت!!أتي االول!!ى  للتح!!ول،ح!!االت  ةثالث!! يوھ!!: الحدی!!ةللحال!!ة انم!!اط التح!!ول : ثالث!!ا
اما الثانیة للتحول فتظھر كحالة معارضة عب!ر  الواقعیة،ومختلفة كما في تذبذبھا بین السریالیة مقابل 

ینم!ا تك!ون ب االس!تقراریة،/االنتقال من حالة الى حال!ة معارض!ة تمام!ا للحال!ة االول!ى مث!ل الدینامیكی!ة
نتق!ال بس!یط األ ھكحالة غیاب غیر مدرك یكون فی!والثالثة للتحول في الحدیة من خالل العنصر نفسھ 

]25[ومریح للمستخدم 
 .  

 ً یتم التواصل والحوار من خالل الحدیة الموج!ود ب!ین الثنائی!ات  :تواصليالحدیة كمفھوم : رابعا
الل المحاكاة مابین الماضي والمستقبل او م!ن ھذا الحوار من خقد یتأسس  ،فراغ الموجود بینھما ولل
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خالل المقارنة والتمایز بین العالمین ال!داخلي والخ!ارجي او ش!يء مختل!ف تمام!ا ع!ن الحی!اة الیومی!ة 
]26[.  

ربطت العتبة باالنتقاالت الفكری!ة كم!ا  دلق :المابینكحالة من حاالت  Thresholdالعتبة : ثانیا
مادیة كم!ا اش!ار برن!ارد تش!ومي ان العتب!ة ھ!ي العنص!ر المعم!اري او باالنتقاالت ال,  L.Khanاشار 

  : وسیتم ایضاحھا من اربعة جوانب وھي ،الذي یعبر عن الفترة االنتقالیة 
التعاق!ب  -أ :المتعاقب!اتفقد ورد تصنیف العتبة الى ثالث مج!امیع م!ن : العتبة) تعاقب(تسلسل : اوالً 

وعاطفی!ة ف!ي اثن!اء الم!رور والتنق!ل حی!ث یس!تند عل!ى  ی!وفر التعاق!ب التح!ولي قیم!ة حس!یة ،التحولي
قواعد وعناصر معماریة منفصلة ومتمایزة عن بعضھا البعض وان مسار التنقل والمرور عب!ر ھ!ذه 
العناصر یكون ھو الحدث وھو موض!وعھا الرئیس!ي وھ!دفھا ول!یس العناص!ر الموج!ودة عل!ى ط!ول 

یظھ!!ر التعاق!!ب المك!!اني كسلس!!لة م!!ن نق!!اط  ،انيالتعاق!!ب المك!!-ب .الطری!ق ال!!ذي یم!!ر فی!!ھ ھ!!ذا التنق!!ل
المقصود بھ وجود سلسلة م!ن  ،التعاقب التدرجي-ج .مكانیة مرتبطة ببعضھا بواسطة حركة مستمرة

االح!داث او االس!تخدامات واالنش!!طة حی!ث ت!أتي بش!!كل متت!ابع وبص!یغتین بنی!!ة خطی!ة واخ!رى غی!!ر 
  .]27[ خطیة 

 ً انب صیغ ظھور العتبة وتش!كیالتھا فق!د ظھ!رت عل!ى یصف ھذا الج: صیغ ظھور العتبة : ثانیا
ذات  ،المتجمع!!ة , فالمادی!ة بخم!!س ح!االت وھ!ي المتسلس!لة  ،ع!دة ص!یغ منھ!ا المادی!!ة والغی!ر مادی!ة 

أم!!ا الظھ!!ور , وتل!!ك الت!!ي تك!!ون ذات نق!!اط تب!!ادل واخی!!راً ذات الكی!!ان االحتك!!اري ،االیق!!اف المؤق!!ت 
ب!ین ح!التین یفص!ل ب!ین ح!التین متب!اینتین لك!ن  موج!ودالغیر مادي فتعتبر العتبة اعتبرت كحدث 

  . ]28[في نفس الوقت منضم الیھم 
 ً العتبة بین ح!التین متب!اینتین  تتشكل :مختلفتشكیل العتبة من حالتین ذات استخدام وظیفي : ثالثا

ت فم!ن خ!الل االنتق!اال، )سكني وتجاري(لمتباینین باألستخدام كاو ،) الخاص/العام(كما في المجالین 
العتب!ة كلحظ!ة انتقالی!ة تتق!دم  ، passing placeتش!كل مك!ان العب!وریوحالة التغیی!ر المتواص!ل بینھم!ا 

  . ]Mixed use   ]29بین المباني ذات النوع الوظیفي اواالستخدام المختلف ینتج منھا استخدام مختلط
 ً وحی!ة یم!ر فیھ!ا تظھ!ر العتب!ة كرحل!ة ر :والدنیوی!ةب!ین القدس!یة " م!ا ب!ین"العتبة كفض!اء : رابعا
فتكون العتبة كعملیة مرور ب!ین , من مكان آلخر مؤدیا بذلك الى فھم روحاني جدید  عبرھاالشخص 

حی!!ث تنتھ!!ي بأح!!دھما وتبت!!دئ ب!!اآلخر لتعب!!ر ع!!ن فض!!اء  sacredفض!!اء دنی!!وي وآخ!!ر ذي قدس!!یة 
  . ]30[  المابین

 ً فھ!وم  بأن!ھ ح!وار یعم!ل وص!ف ھ!ذا الم :كحالة من حHاالت المHابین Intersticeالخاللي : ثالثا
او ھي تولد مسافات تفصل وتوصل بین الفض!اءات المعاش!ة المتباین!ة ف!ي آن مع!اً فھ!ي , ضمن توتر

 ویظھ!ر: فضاء المابین الخالل!ي كح!وار: اوالً :من خالل ثالثة جوانب وھي وتتضح ،تقطع وتوصل 
منطق!ة ت!داخل وتعش!یق قطع!ة ح!وار الیج!اد التالق!ي ب!ین الكیان!ات لكون!ھ ك یص!بحإذ من خالل ھیئ!ة 

س!!ماتھ فیك!!ون ف!!ي حال!!ة مس!!تمرة م!!ن أو م!!ن خ!!الل مك!!اني لالج!!زاء المتناقض!!ة و نس!!یج راب!!ط ض!!ام 
بینما یلعب حركة الحوار دوراً من خالل امكانیة ال!ربط ب!ین م!اھو  ،]31[التوتر والتقاطعات, التقلبات 

ً  .]32[مفترض وبین امكانیة تطبیقھ مكانیا بشكل غیر تقلیدي : غ خلق فضاء المابین الخالل!ي صی: ثانیا
صیغ خلق وتشكیل فضاء المابین الخاللي بین الثنائی!ات وال!ذي یك!ون بص!یغ فكری!ة فیظھ!ر ویرتبط ب

كناتج فراغي او مكان شاغر للش!كل او كغی!اب للش!كل او اس!تخراج للش!كل او نتیج!ة تالق!ي وتق!ارب 
التضاد او م!ن آلی!ة خل!ق الش!كل وم!ن اما الصیغة الشكلیة فیظھر من خالل آلیة  ،شكلین وتصادمھما 

ً . خالل آلیة االزاحة من خالل السحب والدوران  یظھ!ر  ، ھیئ!ة او ش!كل فض!اء الم!ابین الخالل!ي:ثالثا
فقد ظھر فضاء المابین الخاللي بھیئة منطق!ة  ،) غیر ملموسة(اما بشكل منطقة مرئیة او غیر مرئیة 

ر فض!اء الم!ابین الخالل!ي بش!كل غی!ر مرئ!ي بینم!ا ظھ! ،كفضاء سلس بین فضائین ص!ارمینومرئیة 
النھ!ار واللی!ل وح!وار ال!زمن ب!ین ھ!ذه ،القدیم والجدی!د , من خالل التطرق لعالقة الماضي والحاضر

  . ]33[الثنائیات
ھي من حاالت فضاء الم!ابین :كحالة من حاالت المابین Transitional Theاالنتقالیة :رابعا 

ع!ده ال!بعض عملی!ة تغیی!ر ف!ي مراح!ل الحی!اة او كحرك!ة  ،ین ب!ین ظ!اھرت نتق!الاال من خ!الللكونھا 
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ً وانم!ا ظ!اھري ووص!ف االنتق!ال بأن!ھ ل!یس مج!رد تغیی!ر  ،تغییر من حالة ال!ى اخ!رى  ض!مني  ایض!ا
ب!!التكیف لح!!دث التغیی!!ر او باالض!!طراب م!!ن  وذل!!ك  للعملی!!ات النفس!!یة الداخلی!!ة الت!!ي ینط!!وي علیھ!!ا

یمك!!ن : موق!!ع الفض!!اءات االنتقالی!!ة: اوالً :بع!!ة جوان!!ب وھ!!يار ت!!رتبط ھ!!ذه الحال!!ة ، التغیی!!ر الحاص!!ل
م!!ابین المب!!اني وك!!ذلك المواق!!ع االنتقالی!!ة للنق!!ل وم!!ن خ!!الل الفض!!اءات الحدی!!ة والعتب!!ة  علیھ!!االعث!!ور 

اي  Hybridوتك!ون ھجین!ة  ،قابل!ة للتغیی!ر , مؤقت!ة  ، بانھ!ا یھاینظر ال : ھاسمات: ثانیاً  واالتصاالت 
م!ا  closeتغل!ق  فھ!ي) غموض اتجاھیھا االثنین(بذلك تتسم بالغموض , التداخل تتكون من التبادل و

  .العبور على ما ھو امامھا والعكس بالعكس openتركتھ وراءھا وتفتح 
 nonالالمش!ي أو, )التج!اوز_العب!ور ( walkingیتضمن فعل!ین ھم!ا المش!ي و: فعل االنتقال : ثالثاً 

walking مماطلة او الجلوس واالس!تراحة والتوق!فیظھر من خالل االنتظار او ال.  ً العناص!ر : رابع!ا
  االنتقالیة الواقعة في الفضاءات االنتقالیة

 كالمقاع!د،عبارة عن عناصر واستخدامات مختلفة لملئ فضاء المابین االنتقالي فتك!ون بش!كل مرئ!ي 
ت غی!!ر او بش!!كل غی!!ر مرئ!!ي حس!!ي فتك!!ون عب!!ارة ع!!ن ت!!دخال ،الملص!!قات االعالنی!!ة  ان!!ارة،اعم!!دة 

 ]34[الظروف جویة  ،االفكار  ،مرئیة حسیة كحشود الناس 
 .  

  :ضاء المابین الفعال وھي كالتاليخصائص فب ترتبط: الفعالالمابین  فضاء: الثانیةالمفردة 
 الم!!ابین،تع!!دد االس!!تخدام للفض!!اء (خمس!!ة مح!!اور وھ!!ي وی!!رتبط ب :فضHHاء المHHابین المسHHتدام :أوال

 ،الم!ابینتكامل عوامل فض!اء  المابین،االنطباع والھویة للفضاء  بین،المااشراك المستخدم في فضاء 
  ) .المرونة لفضاء المابین

ً  ع!دداً ( multi-useدد الوظائف تع الى تعدد االستخدام لفضاء المابینیشیر  لیتواف!ق م!ع  )ونوع!ا
لتن!اول ال!ى فعالی!ات ك!الجلوس واخ!رى   plazaالس!احة العام!ة المتنوع!ة كتقس!یماحتیاجات المس!تخدم 

عتبرالمس!!تخدم منتج!!اً مش!!اركاً ف!!ي فض!!اء الم!!ابین م!!ن خ!!الل فی اش!!راك المس!!تخدمأم!!ا  .وھك!!ذاالطع!!ام 
ب!اقتراح تص!امیم جدی!دة  ،االشغال والمش!اركة ب!دال م!ن ان یك!ون مج!رد رؤی!ة او مج!رد م!رور فی!ھ 

الم!ات الیدوی!ة م!ن رس!وم الكتاب!ات عل!ى الج!دران وع وذكیة من قبل المستخدم تظھر م!ن الت!دخالت
ق!!درة الف!!رد عل!!ى التع!!رف عل!!ى المك!!ان  فتمث!!ل االنطب!!اع والھوی!!ةوبالنس!!بة ال!!ى ، ]35[الت!!زیین وھك!!ذا 

وھناك  ،واستعادتھ ذھنیا وتمییزه عن غیره من االماكن عن طریق سمات ممیزة للمكان وانطباعاتھ 
 ،مش!ھورة قط!ع فنی!ة  ،ق!د تك!ون منحوت!ات  ،عوامل ق!د س!اعدت عل!ى تش!كیل الھوی!ة لم!دن بأكملھ!ا 

 نافورة مائیة وھكذا
یشیر الى مدى مراع!اة فض!اء فانھ  تكامل وظائف عوامل فضاء المابین أما .]36[

مما یحدد بالتالي مدى فاعلیة فضاء المابین ونجاح!ھ ،المابین للعوامل البیئیة والفیزیاویة واالجتماعیة 
 ،الجوی!ة كاالبتع!اد ع!ن الش!مس عوام!لتشمل مراعاتھ للعوام!ل البیئی!ة بت!وفیره وس!ائل الحمای!ة م!ن ال

والعناصر الطبیعیة كاالشجار وتوفیر لعناصر المیاه اما توفیره   ،بتوفیر المظالت  ،المطر ،الریاح 
م!اكن جل!وس م!ن ت!وفیر للعوامل الفیزیائیة كقرب المكان م!ن الخ!دمات وت!وفیر عناص!ر فیزیاوی!ة كا

عوامل االجتماعی!ة م!ن خ!الل قرب!ھ م!ن مك!ان واما بتوفیره لل ،اضاءة كافیة وغیرھا  ،مقاعد مریحة 
وایضا توفیره عناصر تشجع المستخدم على الرجوع للفضاء مما یؤدي الى تفاع!ل اكث!ر , المستخدم 

]37[م!!ع الفض!!اء وت!!رابط م!!ع االخ!!رین
س!!تیعابھ ال قابلی!!ةً یك!!ون التص!!میم  اھمی!!ة ف!!ي ان لمرون!!ةول.   

]38[لھا في التصمیم فعالیات وانشطة واستخدامات اخرى غیر تلك المخطط 
ایض!اً و تظھ!ر المرون!ة  
كمقاع!د مرن!ة  االنحناء،كفي فعل الحركة من خالل امتالك العناصر المادیة لصفات الحركة الشكلیة 

 اس!تعداد الفض!اء لتقب!ل التغی!راتبعن طریق االضافة الفض!ائیة ]39[ مقاعد متحركة وغیرھا ،للكتابة 
اي بع!د ، ة الحق!ة لالنش!اء الفض!ائي االول!ي ة زمنی!مرحل!وك، والتوسعات على مستوى الفض!اء كك!ل

]40[تكون النظام الشكلي الفضائي 
 .  

یمثل احدى الخصائص المؤثرة على سلوك االنسان تجاه فضاء الم!ابین  : الخصائص االدراكیة:ثانیا 
ل!ھ دورا ف!ي تش!كیل الص!ور الذھنی!ة بفع!ل ف fromلش!كل بالنس!بة ل ، )الشكل والتناسب والمقی!اس(كـ 

م!دى التواف!ق ب!ین ب  فی!رتبط  التناس!ب ، اما ]41[عاملھ مع اكثر المدركات الحسیة وره المادي وتحض
ام!ا المقی!اس ، ]42[مالئم!ة المك!ان للمقی!اس االنس!اني والبیئة المكانیة والمتطلبات البایولوجیة لالنسان 

حیحة او ال!!ى العالق!!ة الص!! انیش!!یر وكلیھم!!افأن!!ھ یس!!مح بمقارن!!ة حج!!م الش!!يء م!!ع حج!!م ش!!يء اخ!!ر 
وھ!ذه العالق!ة ال تش!یر ال!ى االھمی!ة والجمالی!ة ب!ل  ،او ج!زء م!ع ك!ل , بین جزء مع جزء  المتجانسة
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تشیر ال!ى الن!واحي الكمی!ة والعددی!ة وھ!ذا یعن!ي ب!ان حج!م الكت!ل البنائی!ة وم!دى اس!تیعابھا للمرت!ادین 
  . ]43[ تلك االبنیةینبغي ان ینسجما مع مساحة فضاءات المابین المحیطة والممرات المؤدیة الى 

تمثل احدى الخصائص المھمة في تصمیم بیئ!ة الفض!اء  :)االعتباریة(الخصائص الوظیفیة :ثالثاً 
الس!المة (وتتض!من خص!ائص اعتباری!ة وھ!ي , والمؤثرة على س!لوك االنس!ان تج!اه فض!اء الم!ابین ,

لمب!ادىء االساس!یة ف!ي م!ن ا مب!دأً  فیع!د الس!المة واالم!ان، بالنس!بة ) ق!وى الج!ذب والتن!افر و واالمان
االدارة - ت!دعیم االقلیمی!ة- ال!تحكم بنق!اط ال!دخول  -المراقب!ة (انشاء اي تصمیم اربع!ة مب!ادئ وھ!ي 

بت!وفیر خط!وط رؤی!ة : Surveillanceدرج!ة االش!راف عل!ى الفض!اء والمراقب!ة ، تكون  )والصیانة 
م!!ن داخ!!ل الفض!!اء وب!!ین  ع!!ن امكانی!!ة الرؤی!!ة البص!!ریة ب!!ین المس!!تخدمینوجی!!دة لتعزی!!ز المراقب!!ة  

یعن!ي الح!د  ف!ال Access Controlال!تحكم بنق!اط ال!دخول  ، أم!ا المستخدمین من الفضاءات المحیط!ة
كت!وفیر الفت!ات كافی!ة مناس!بة یمك!ن ان  ،یعني ال!تحكم بھ!ا وتعریفھ!ا  ھمن عدد الدخول وللخروج لكن

 Territorial لیمی!!!ةدعیم االقت!!!ویقص!!!د ب .تس!!!اعد ف!!!ي توجی!!!ھ الجمھ!!!ور نح!!!و اس!!!تخدام الفض!!!اء
Reinforcement  ع!ن المن!اطق المحیط!ة بھ!ا )  الس!احة(حدود الفضاءات المفتوحة  التعرف وتمییز

تتطلب ادارة فعالة وت!وفیر التي  Management and Maintenanceالدارة والصیانة ویرتبط ذلك با
]44[ نوعیة عالیة ومستوى عالي لفضاءات المابین العامة 

 .   
یص!!ف مجموع!!ة ق!!وى م!!ؤثرة عل!!ى س!!لوك االنس!!ان بالنس!!بة فق!!وى الج!!ذب والتن!!افر لأم!!ا بالنس!!بة 

 ،المم!رات(ئی!ة والمتمثل!ة بتراكی!ب لمستوى التك!وین التص!میمي لفض!اءات الم!ابین م!ا ب!ین الكت!ل البنا
  :ومن ھذه المجموعة التي تؤثر على سلوك الفرد ھي, ) خال.... میادین  المسقفة، االورقة

لتراكیب من المؤثرات الخارجیة للبیئة الفیزیاویة كتعرض المس!تخدمین الش!عة عدم حمایة تلك ا -
الش!!مس المباش!!ر ف!!ي موس!!م الص!!یف حی!!ث ی!!ؤدي ذل!!ك ال!!ى ع!!زوف المس!!تخدمین عنھ!!ا والبح!!ث ع!!ن 

  . طرق بدیلة
تش!!وه ارض!!یات المم!!رات او االروق!!ة اذ ی!!ؤدي حتم!!ا ال!!ى الش!!عور ب!!النفور یمك!!ن كح!!ل ب!!دیل  -

  .الخضراءو بالمساحات ا اكساءھا بالبالطات
عتمة الممرات واالروقة المظلمة تسبب احاطتھا م!ن بن!اء ش!اھق م!ن جمی!ع الجوان!ب اذ ت!ؤدي  -

  .الى الشعور بالنفور منھا
التشعبات وااللتواءات العش!وائیة ق!د ت!ؤدي ال!ى حال!ة م!ن التش!وش ال!ذھني واالرتب!اك الس!لوكي  -

  ]45[  لدى المستخدم
یوض!ح ھ!ذا الجان!ب مجموع!ة م!ن العوام!ل الت!ي  :الفضاء المHابینتوافق المستخدم مع  :رابعا

: عوام!لوتتضمن  المابین،لمابین لضمان نجاح فضاء تساعد على توافق المستخدم وتآلفھ مع فضاء ا
 درجة توافق شكل المكان مع احتیاجات البشر البایولوجی!ة والوظیفی!ةالمتعلق بVitality ةالحیوی

]46[ ،
-التواف!ق-الشكلیةالبنیة (ة المستخدم على االحساس بالمكان وطریقة بقدر المرتبط Senseاالحساس و

مق!!!درة الوص!!!ول ال!!!ى النش!!!اطات  م!!!ن خ!!!الل Access الوص!!!ول وعام!!!ل ).الوض!!!وحیة- الش!!!فافیة
ش!كل المك!ان وس!عتھ م!ع  تواف!قم!دى المتعل!ق ب  Fitnessالمالئم!ة  ایض!اً عام!ل، والخ ....والخدمات

م!!دى مرون!!ة العملی!!ة التخطیطی!!ة  و ،راغبین ف!!ي التفاع!!ل داخل!!ھ مین وال!!نم!!اذج تص!!رفات المس!!تخد
  Controlالس!یطرةواخیراً عامل  .واعادة تجدید انماط السیطرة ووفرة المعلومات عند اتخاذ القرار

قدرة مستخدمي المكان او العاملین فیھ على السیطرة على حركتھم في الوصول الى المك!ان المتعلق ب
  . ]47[وانشطتھ 

  : النظري اإلطارمفردات  استخالص
بعد ان ت م اس تخالص مجموع ة م ن المف ردات الرئیس یة والثانوی ة بع د االط الع التفص یلي عل ى 

ت م مجموعة من الطروحات المعماریة واخرى ساندة لھا واستكشاف اھم المف اھیم والجوان ب المتعلق ة 
الحدی!ة ( تض!من ارب!ع ح!االتوت :المفHردة االولHى حHاالت المHابین: تبویبھا ضمن مف ردتین رئیس یتین 

موضحأ المؤشرات الثانوی!ة والق!یم الممكن!ة لك!ل ) 1-1(كما في الجدول  )والعتبة والخاللیة واالنتقالیة
ت!!م  كم!!ا موض!!حة مؤش!!راتھ ض!!من الج!!دول اع!!اله ،: فضHHاء المHHابین الفعHHال  ثانیHHةالمفHHردة ال.حال!!ة 

اذ ظھ!رت اھمی!ة خاص!ة ل!بعض  ب!احثینتعزیز المؤشرات بدراسة عملی!ة استكش!افیة اولی!ة ق!ام بھ!ا ال
  .من المتغیرات دون االخرى
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   :العملیةالدراسة  الثالث،المحور 
إذ ت!م  .وطریقت!ھوأسلوب القی!اس  العینة،وتحدید  التطبیق،تركز على انتخاب المفردات لغرض 

فض!اء فض!الً ع!ن المف!ردة الثانی!ة وھ!ي الة ی!انتخاب حالة واحدة من حاالت المابین وھ!ي الحال!ة الحد
  : )2-1(الجدول  المابین الفعال

وض!ع ت!م  أع!اله لغرض إجراء التطبیق في المح!ورین :العملیةمعاییر انتخاب عینات الدراسة 
 الفض!اء ب!ین ھ!افض!اء الم!ابین فیلاساسي تباین  استندت على العینات، تخابألنمجموعة من المعاییر 

فض!الً ع!ن ) . العین!ة الثانی!ة(یم القص!دي وفض!اء الم!ابین م!ن التص!م) العین!ة االول!ى(النمو العرضي 
بیئ!ة مس!یطر علیھ!ا م!ن قب!ل  وان تك!ونومس!تویات الم!ابین  وض!وح وت!وافر جمی!ع ح!االت ض!رورة
تتض!من ل!ذا فق!د ت!م التركی!ز عل!ى عینت!ین ) . وثقافتھ ھویتھ( مستخدمطبیعة ال تنوع فيوذات  الباحث

ل!ذا فق!د  .مص!غرةكونھ!ا مدین!ة ) الجامع!ة(بیئة المدینة والعمارة وھي  وتجمع بین اعاله،كل المعاییر 
 ت!!م انتخ!!اب ج!!امعتین وھم!!ا ك!!ل م!!ن الجامع!!ة التكنولوجی!!ة وجامع!!ة بغ!!داد لغ!!رض الدراس!!ة العملی!!ة
وانتخاب منطقتین من كل جامعة احداھا تمثل الفضاء الحدي مجاور القسم المعماري واثاني الفض!اء 

  .plazaالبیني الفعال 
 )plaza )A1ضHاء المHابین ف -أ. الجامعHة التكنولوجیHة: اوالً  :تطبیHقوصف العینة المنتخبة لل

م!ن ب!ین بقی!ة الس!احات  )A1(لقد تم اختیار فضاء المابین البالزا وس!یرمز ل!ھ  :الجامعة التكنولوجیة
اھمھا بأنھ!ا تجم!ع اكث!ر م!ن قس!م فھ!ي لیس!ت خاص!ة ، )1(رقم  شكل ،لمعاییر عدة وفقاً  ،الموجودة 

وك!!ذلك لوج!!ود عوام!!ل ج!!ذب كمح!!الت , اخ!!رى تح!!یط بھ!!ا بخمس!!ة اقس!!ام تقریب!!ا  بأقس!!ام معین!!ة دون
واالھ!!م م!!ن ذل!!ك لكون!!ھ فض!!اء م!!ابین ن!!اتج م!!ن تجدی!!د وأض!!افة  ،االستنس!!اخ والطباع!!ة  والكافتری!!ا 

ح!ور وس!یطبق عل!ى ھ!ذه العین!ة الم ،عناصر بنائیة وغیرھا للفضاء فقد جرت علیھ تغیی!رات كثی!رة 
  ).طبیعة فضاء المابین الفعال(قط وھوالثاني من ھدف البحث ف

الث!!اني م!!ن  الجHHزء: التكنولوجیHHةالجامعHHة  )B1() القسHHم المعمHHاري(الحHHدي المHHابین  فضHHاء-ب
وق!!د انتخ!!ب القس!!م المعم!!اري ف!!ي الجامع!!ة ) B1(ـرم!!ز ل!!ھ ب!!یھ!!ي الفض!!اء الح!!دي والعین!!ة األول!!ى 

لھ!!دف البح!!ث وھم!!ا االول  وس!!تطبق عل!!ى ھ!!ذه العین!!ة المح!!ورین ،) 1(رق!!م  التكنولوجی!!ة، الش!!كل
  ).طبیعة فضاء المابین الفعال(والثاني ) خصائص فضاء المابین(

 ً لقد ت!م اختی!ار فض!اء الم!ابین :جامعة بغداد )plaza )A2فضاء المابین  -أ،  جامعة بغداد: ثانیا
ن ب!ین لقد تم اختیار فضاء الم!ابین ال!بالزا م! ،) 1(رقمالشكل وكما في  )A2(البالزا والتي یرمز لھا 

بقی!!ة الس!!احات وذل!!ك لع!!دة مع!!اییر وض!!عت لفض!!اء الم!!ابین ذو التص!!میم القص!!دي اھمھ!!ا بأن!!ھ فض!!اء 
 ووج!ود عوام!ل ،مابین مصمم لیكون مك!ان تجم!ع ولق!اء طالب!ي ومزاول!ة الفعالی!ات واالنش!طة فی!ھ 

المركز بالكافتریا الرئیسیة للجامع!ة وبالمكتب!ة المركزی!ة وك!ذلك بمرك!ز لالنترن!ت وب!باحاطتھا جذب 
العین!!ة المح!!ور الث!!اني م!!ن ھ!!دف الج!!زء م!!ن وس!!تطبق عل!!ى ھ!!ذه  ، الطالب!!ي ورئاس!!ة جامع!!ة بغ!!داد 

   ).طبیعة فضاء المابین الفعال(البحث فقط وھو 
الج!!زء الث!!اني م!!ن العین!!ة  :بغHHدادجامعHHة ) B2) (القسHHم المعمHHاري(المHHابین الحHHدي  فضHHاء-ب
انتخب القسم المعم!اري ف!ي جامع!ة بغ!داد وكم!ا ف!ي  وقد) B2(بـرمز لھ یي الفضاء الحدي والثانیة ھ
ألختی!!ار القس!!م المعم!!اري ف!!ي الجامع!!ة التكنولوجی!!ة لتس!!ھیل المقارن!!ة ب!!ین  ، نظ!!راً )1(رق!!م الش!!كل

طبیع!ة فض!اء الم!ابین (و ) خص!ائص فض!اء الم!ابین(ك!ل م!نوستطبق ھذه العینة  الحدیین،الفضائین 
  ).الفعال

المراقب!!!ة المیدانی!!!ة والمالحظ!!!ة والمقابل!!!ة ل م!!!ن ، أوال اعتم!!!د عل!!!ى ك!!! :وطریقتHHHھاسHHHلوب القیHHHاس 
الج!!و (ف معتدل!!ة مناخی!!ا ظ!!روب المراقب!!ة الشخص!!یة للب!!احثین تتم!! إذ .، وثانی!!اً األس!!تبیان الشخص!!یة 

وتحدی!!داً ف!!ي  "23-21"درج!!ة الح!!رارة  ، )الب!!ارد والح!!ار(معت!!دل الح!!رارة  ،ص!!حو ،غی!!ر مت!!رب 
وبأنتخاب فترة زمنیة تقع خ!ارج نط!اق االمتحان!ات ،  ) الجامعياي فترة انتظام الدوام الشھر الثالث 

ص!باحاً ال!ى  )9(وق!د اعتم!دت الفت!رة الزمنی!ة م!ن الس!اعة  ،والمناس!بات الدینی!ة واالحتفالی!ة الفصلیة 
اھمل!!ت , , بع!د الظھ!!ر كفت!رة زمنی!!ة متاح!ة ألش!غال فض!!اءات الم!ابین ف!!ي الجامع!ات )2:30(الس!اعة 
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وق!د وزع!ت الق!راءات عل!ى ث!الث فت!رات  ،أثیر زخم الحركة في بدایة الی!وم الساعة االولى لتحدید ت
 ،وبمعدل نصف ساعة لكل فترة  )2:30-1(ومن  )1-11(ومن  )11-9(زمنیة خالل الیوم الواحد من 

وق!!د تض!!منت الق!!راءات , ی!!وم لجمی!!ع العین!!ات 12أی!!ام ف!!ي ك!!ل فض!!اء وبواق!!ع  3تك!!ررت عل!!ى و
  :ستبیان بشكل مثالي المعلومات التالیة ألجراء اال

 .دقیقة/ لفضاءالداخلین لمعدل عدد االشخاص  -
 .معدل بقاء المستخدم وتواجده في الفضاء -
 . ظھراً ساعة ) 1:30 – 12:30(العینات من كل  حددتالفضاء، ساعة الذروة ألشغال  -
  .طبیعة الفعالیات المستخدمة من قبل االشخاص المتواجدین-

 قبل المستبین وحسب ما محدد لھ في األستمارة تسجل المعلومات اعاله من
ھدف االستبیان التعرف على طبیعة فضاء المابین الفعال وخصائصھ من خالل المف!ردة  : االستبیان

وقد وزعت االس!تمارة االس!تبیانیة عل!ى   ،في اإلطار النظري) فضاء المابین الفعال(الرئیسیة الثانیة 
 تع!رفعل!ى المحت!وى االس!تمارة تحدد  ،عشوائیة من المستخدمینالعینات المنتخبة االربع على عینة 

المف!ردات ع!ن  فض!الً التحصیل األكادیمي للمستبین ع!الوة عل!ى جنس!ھ ومج!ال عمل!ھ الح!الي ،  على
بش!!كل مباش!!ر للمس!!تبین  وی!!تم تس!!لیم اس!!تمارة االس!!تبیان ،) 1(الملح!!ق رق!!م  ومتغیراتھ!!االتفص!!یلیة 

ع!!دد الش!!ریحة  .المح!!ددة زمنی!!ة الفت!!رة النف!!س ض!!من  ع!!د امالئھ!!اب ةً مباش!!ر من!!ھ  واس!!تالم االجاب!!ة
مس!تخدم م!وزعین  100ع!دد المس!تبینین  :)فض!اء الم!ابین الفع!ال صخصائ (الثانیةللمفردة المستبینة 

وق!د وزع   ، مس!تبین 50ك!ل موق!ع ح!دد ف!ي  ، A2و بغداد  A1على مستوى الجامعتین التكنولوجیة
الى الس!اعة الواح!دة ظھ!راً وتقریب!ا  12,30ة الذروة اي من الساعة في ساع )1(االستبیان في الملحق

درج!ة , معت!دل الح!رارة اي الب!ارد والح!ار ،ص!حو ،الج!و غی!ر مت!رب (س الظ!روف الجوی!ة في نف
  :وفیما یلي نستعرض المعلومات العامة عن كل عینة  ،) 23-21الحرارة 

غل!!ب المس!!تخدمین ك!!انوا م!!ن ط!!الب ان ا :الجامع!!ة التكنولوجی!!ة )plaza )A1فض!!اء الم!!ابین  -
ثم!!اني اقس!!ام  القریب!!ة ل %94نس!!بة الط!!الب  الم!!وظفین،بعی!!دة وبنس!!بة قلیل!!ة م!!ن االقس!!ام القریب!!ة وال

  .) معید ومصور وموظف في رئاسة الجامعة واخرى( %6الموظفین ، ووالبعیدة
م!ن طلب!ة  ي العین!ةوج!ود تن!وع ف!ي طبیع!ة مس!تخدم:جامعة بغداد )plaza )A2فضاء المابین  -

أم!ا نس!بة الم!وظفین فق!د  ،ضمن ستة اقسام القریبة والبعیدةو %62نسبة الطالب  ،وموظفین وزوار 
وكان!!ت نس!!بة ال!!زوار ) %4عم!!ال نظاف!!ة  , % 2مص!!ور , % 2 موظ!!ف ش!!ؤون ال!!دیوان( %8كان!!ت 

م!!ن خ!!الل وتب!!ین  ،) زوار لمراجع!!ة معلوم!!ات  ،ط!!الب م!!ن جامع!!ة اخ!!رى  اق!!ارب ط!!الب( 10%
المیدانیة والمالحظة ان نصف العدد تقریبا في ھذه العینة كان من المارة في الساحة وبنس!بة  المراقبة

فقد كانت بالنسبة لھم مكان مؤقت یزاول!ون فی!ھ الفعالی!ات  %46اما النصف االخر وھو بنسبة  54%
  . الموجودة

الحص!!ائي وال!!ذي تحلی!ل البیان!!ات بأس!!لوب التحلی!ل ا تHHم: المتغیHHراتاسHلوب تحلیHHل البیانHHات وقیHاس 
التحلی!!ل األحص!!ائي الع!!ددي او التحلی!!ل االحص!!ائي بالنس!!بة المئوی!!ة او التحلی!!ل  :ان!!واعیك!!ون ب!!ثالث 

  .األحصائي بمدة الفترة الزمنیة 
  :لعدد الفعالیات وتنوعھا بالنسبة: أوال :اآلتيبالتسلسل وحسب النتائج  توضحت :النتائجتحلیل 
ج الفعالیات المتوفره ف!ي فض!اء الم!ابین ظھ!ور تب!این اوضحت نتائ : plaza (A1,A2)الساحة-أ

-% 70( اربعة فعالیات من اصل سبعة قیمة تتراوح م!ن plaza A1 فقد سجلت في و plaza A1بین 
كما ف!ي المخط!ط  %)39-0(سجلت اربعة من اصل سبعة قیمة تتراوح plaza A2 بینما في،%) 100

    )2(و) 1(البیاني 
  liminal B2و liminal B1ق تباین بین بتحق ت نتائج التطبیقاوضح : B1,B2) liminal(-ب 

 بینما في,%) 69 -%40(اربعة فعالیات من اصل سبعة قیمة تتراوح من liminal B1 فقد سجلت في
liminal B2 كم!ا ف!ي المخط!ط البی!اني %)69 -%40(سجلت ثالثة من اصل سبعة قیمة تت!راوح م!ن 

 .  )4(و) 3(
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اوض!حت النت!ائج اخ!تالف  : plaza (A1,A2)الس!احة-أ :المسHتخدمبالنسHبة لتكاملیHة وظHائف 
 plaza في االكتفاء بالفعالیات الموجودةالى قد اشارت النتائج ف ، plaza A2و plaza A1وتباین بین 

A1  وھ!!ذا ی!!دل عل!!ى أن الفض!!اء ق!!د وف!!ر اغل!!ب الفعالی!!ات الت!!ي یحتاجھ!!ا المس!!تخدم %48بنس!!بة ، 
اوض!!حت النت!!ائج وج!!ود اخ!!تالف  : liminal (B1,B2) -ب .بةنس!! plaza A2ف!!ي  %18بالمقاب!!ل 

وھ!ذا یؤش!ر ال!ى أن  %40بنس!بة كان باالكتفاء باالس!تخدامات الموج!ودة  liminal B1وتباین فبالنسبة 
فق!د ج!اءت باالكتف!اء  liminal B2ام!ا ، فعالی!ات الت!ي یحتاجھ!ا م!ن الفض!اء الفضاء قد وف!ر اغل!ب ال

  .ة في الفضاءالموجود%24نسبة ببالفعالیات 
وج!ود تب!این واض!ح ف!ي  ظھ!ر : plaza (A1,A2)الس!احة-أ :اشغال الفضHاء خHالل الیHوم: ثانیا

س!جلت النس!بة  plaza A1 فف!ي ،غیلھا م!ن قب!ل المس!تخدم ف!ي الی!وم مدة ممارسة تل!ك الفعالی!ات وتش!
م!دة اق!ل م!ن سجلت النسبة االكب!ر ل  plaza A2بینما في  ,%56بنسبة ) ساعتین فما فوق(االكبر مدة 

ق!د اش!ارت النت!ائج ال!ى ظھ!ور تب!این واض!ح  : B1,B2) liminal(-ب    %.58نص!ف س!اعة بنس!بة 
في مدة ممارسة تل!ك الفعالی!ات واش!غالھا م!ن قب!ل المس!تخدم خ!الل  liminal B2 و liminal B1بین

 liminalبینما ف!ي  %64بنسبة ) ساعتین فما فوق(سجلت النسبة االكبر مدة  liminal B1الیوم ففي 
B2  42بنسبة ) ساعتین –نصف ساعة (سجلت النسبة االكبر لمدة%.  

 -أ:خاصHHHیة تجHHHاوز الوظیفHHHة االفتراضHHHیة للعناصHHHر االصHHHلیة فHHHي الفضHHHاء المHHHHابین: ثالثHHHا
 plaza A1لق!د اش!ارت البیان!ات ال!ى ع!دم وج!ود اي تب!این واض!ح ب!ین  : plaza (A1,A2)الس!احة

ل!!ك وظیف!!ة ثانی!!ة اض!!افة ال!!ى وظیفتھ!!ا المص!!ممة ألجلھ!!ا ح!!ول ع!!دد العناص!!ر الت!!ي تمت plaza A2و
بعض العناصر الت!ي تك!ون ذات وظیفت!ین او اكث!ر  plaza A1فقد وجدت في ,والمتوفره في الفضاء 

والذي یعتبر عنص!راً معرف!اً للس!احة ویعط!ي ح!دودا لھ!ا واض!افة ال!ى ذل!ك ) السیاج(كما في عنصر 
لجل!وس علی!ھ اواالتك!اء علی!ھ عل!ى ال!رغم م!ن وج!ود مقاع!د فأنھ یتم استخدامھ من قبل الطلبة یومی!ا ل

بالت!الي ف!أن ام!تالك .فتوج!د م!درجات تس!تخدم للجل!وس واالتك!اء علیھ!ا plaza A2 اما ف!ي  ،جلوس 
الفضاء عناصر تملك وظیفة ثانیة اضافة الى وظیفتھا االصلیة یعطي المزید م!ن االھمی!ة ال!ى م!اھو 

أن م!!دخل بنای!!ة القس!!م المعم!!اري  liminal B1وج!!د ف!!ي  : liminal (B1,B2) -ب .موج!!ود فع!!ال 
اضافة الى وظیفتھ االساسیة كمدخل للقسم یعتبر بمثابة شرفة للجلوس ولتناول الطعام وحتى الق!راءة 

, وك!!ذلك نج!!د أن م!!درجات الم!!دخل تس!!تخدم للجل!!وس ، ل!!ة االحادی!!ث والتواص!!ل م!!ع االخ!!رینومباد
بالت!الي  ،لالتكاء علیھ واالس!تراحھ بقرب!ھ  م المعماري یستعملباالضافة الى ذلك فأن جدار بنایة القس

 liminalبینم!ا ف!ي , فأمتالكھ لعناصر متجاوزه وظیفتھا االفتراضیة یزید من اھمیة ما موج!ود فع!الً 
B2  فقد اشارت النتائج الى أمتالك الفضاء الح!دي لعناص!ر اق!ل كم!ا ف!ي م!دخل الط!ابق االول للقس!م

ة ة الى وظیفتھ االساسیة كمدخل للطابق االول فھو یستخدم للجلوس ومبادلفأضاف )ramp(المعماري 
وك!ذلك المم!ر ال!ذي یص!ل ب!ین القس!م المعم!اري وقس!م الم!وارد  ،االحادیث والتواص!ل م!ع االخ!رین 

  .المائیة الذي ینفتح نحو الخارج ویستخدم لالتكاء علیھ من قبل الطلبة
س!جلت  : plaza (A1,A2)الس!احة -أ :شHاركاتھاشHراك المسHتخدم بالفضHاء مHن خHالل م: رابعا

كأدخال قطع فنیة مؤقت!ھ تخ!ص الحف!ل و عالم!ات ت!زیین   plaza A2تدخالت من قبل مستخدمي )4(
اي بتخریب االستخدامات التقلیدیة لیكون الفض!اء  ،الجدران وو الرسوم التصویریة على االرضیات 

المس!تخدم بأعتب!اره من!تج جدی!دة م!ن قب!ل  مك!ان مؤق!ت بأدخ!ال رؤی!ةكاكثر من مجرد مرور فی!ھ او 
 )1(مقاب!ل  ب!ھ،بأن!ھ ج!زء م!ن ذل!ك الفض!اء عب!ر مش!اركتھ  ھوھ!ذا دالل!ة عل!ى احساس! ھ ،مشارك فی!

محدودی!ة دور المس!تخدم ف!ي تش!كیل وف!ي ذل!ك اش!ارة ال!ى   plaza A2خدميتت!دخالت م!ن قب!ل مس!
 (B1,B2) -ب ).2(االت جدول رق!م المخصصة لالحتفتلك فضاء المابین سواء في االیام العادیة او 

liminal : ت!!دخالت م!!ن قب!!ل  )4(فم!!ن خ!!الل المالحظ!!ة س!!جلت , العینت!!ینر تب!!این واض!!ح ب!!ین ھ!!ظ
الحف!!ل وادخ!!ال عالم!!ات ت!!زیین والرس!!وم  بأدخ!!ال قط!!ع فنی!!ة مؤقت!!ھ تخ!!ص liminal B1مس!!تخدمي 

 ك!!انل حی!!ث ت!!دخ )1(س!!جلت  liminal B2 بینم!!ا ف!!ي  ،الج!!دران والتص!!ویریة عل!!ى االرض!!یات 
المخصص!ة لالحتف!االت  تل!كاقل في تشكیل فضاء المابین سواء ف!ي االی!ام العادی!ة او دور لمستخدم ل

  .)2(جدول رقم 



ƃӨƾǂ Ƶǚ ҒƶҰƹӨƶҰƺƵǚ ¤ǛǊүǄƵǄƾƲҚƵǚǃ  Ғ32 ¤ ơƀҰƵǚ)(A  ƵǚəӨƞ2¤4201                      فضاء المابین في العمارة 
                           )دراسة في طبیعة فضاء المابین الفعال(

        
                 

30 
 

 ً             :المHابیناحتیاجات المستخدم ومتطلباتHھ االساسHیة والمتطلبHات التكمیلیHة مHن فضHاء : خامسا
رغب!ة المس!تخدم ف!ي  %72ت النتائج بنسبة فقد اشار plaza A1بالنسبة  : plaza (A1,A2)الساحة -أ

 -ب . plaza A2ف  ي % 26س!!جلت النت!!ائج نس!!بةوف!!ي المقاب!!ل  ،ت!!وفیر اكث!!ر للمتطلب!!ات التكمیلی!!ة
(B1,B2) liminal :بالنس!!بةliminal B1  رغب!!ة المس!!تخدم ف!!ي ت!!وفیر اكث!!ر ال!!ى اش!!ارت النت!!ائج
  . liminal B2في  %52مقابل ، %78بنسبة للمتطلبات التكمیلیة 

 ً عناص!!ر  )5( ظھ!!رت : plaza (A1,A2)الس!!احة-أ :وھویتHHھصHHورة فضHHاء المHHابین : سادسHHا
 ،ونقط!!ة بؤری!!ة ل!!دى الطلب!!ة  وجھ!!ة الت!!ي تع!!دكمح!!الت الطباع!!ة  plaza A1تحق!!ق االنتمائی!!ة ف!!ي 

وغیرھا م!ن العناص!ر الت!ي تج!ذب المس!تخدم مم!ا االنترنت المجاني الموجود في الموقع والكافتریا و
 )3(وج!!دت  plaza A2بینم!!ا ف!!ي  ، یزی!!د م!!ن فاعلی!!ة وئی!!ة والفاعلی!!ة لفض!!اء الم!!ابین یحق!!ق االنتما

 plaza A2عناصر تحقق االنتمائیة والھوی!ة كوج!ود ب!ؤر التوجی!ة ك!البرج الموج!ود ال!ذي ی!دل عل!ى 
-ب .)3(ووج!!ود كافتری!!ا الھندس!!ة المدنی!!ة والمرك!!ز الطالب!!ي الریاض!!ي و المكتب!!ة كم!!ا ف!!ي ج!!دول 

)B1,B2) liminal: عناص!!ر تحق!!ق االنتمائی!!ة ف!!ي  )4( ظھ!!رتliminal B1  الت!!ي تع!!دكالكافتری!!ا 
وغیرھ!ا م!ن االنترن!ت المج!اني ووكذلك وجود عناصر كالن!افورة ، وجھة ونقطة بؤریة لدى الطلبة 

 عناص!ر )2(مقاب!ل  ،العناصر التي تجذب المستخدم مم!ا یحق!ق االنتمائی!ة والفاعلی!ة للفض!اء الم!ابین 
  .)3(تحقق االنتمائیة كالكافتریا ومحل للطباعة جدول  وعناصر liminal B2في 

 ً اش!ارت النت!ائج  : plaza (A1,A2)الس!احة-أ: مدى اشغال فضاء المابین خالل المواسم: سابعا
 نس!بة ، یقابل ھ  %72بنس بة  plaza A1ف ي  ال!ى اش!غال الفض!اء م!ن قب!ل المس!تخدم ف!ي جمی!ع المواس!م 

اش!!ارت النت!!ائج ال!!ى اس!!تخدام الفض!!اء م!!ن قب!!ل  : liminal (B1,B2) -ب. plaza A2ف!!ي  48%
  . liminal B2في  %72نسبة  مقابل ، %84 نسبةبliminal B1 في المستخدم في جمیع المواسم 

اش!ارت النت!ائج ال!ى : plaza (A1,A2)الس!احة-أ :مراعاة فضاء المابین للعوامHل البیئیHة: ثامنا
 (B1,B2(-ب . plaza A2ف!ي  %42مقاب!ل  ، %58بة بنس! plaza A1ف!ي مراعاتھ للعوامل البیئی!ة 

liminal:  اشارت البیانات الى وجود تباین بین العینتین فبالنسبةliminal B1  اشارت النتائج مراع!اة
  . liminal B2في  %56 مقابل, %74بنسبة الفضاء للعوامل البیئیة 

 ً النت!ائج  أظھ!رت : plaza (A1,A2)الس!احة-أ: تكامل العوامل الفیزیاویة لفضاء المابین: تاسعا
 -ب.  plaza A2 %38 ، مقاب!!ل%82بنس!!بة  plaza  A1ف!!يمراع!!اة الفض!!اء للعوام!!ل الفیزیاوی!!ة 

(B1,B2) liminal :  اوض!حت النت!ائج ع!ن وج!ود تب!!این نس!بي ب!ینliminal B1 وliminal B2  ,
 ، مقاب!ل %72بنسبة اویة الى مراعاة الفضاء للعوامل الفیزیفقد اشارت النتائج  liminal B1فبالنسبة 

  . liminal B2في  60%
  :تكامل العوامل االجتماعیة لفضاء المابین: عاشراً 

اشارت النت!ائج ال!ى ق!رب  : plaza (A1,A2)الساحة-أ: قرب فضاء المابین من مكان المستخدم  -1
 (B1,B2(-ب . plaza A2 ف!ي %62مقاب!ل , %56بنس!بة  plaza A1 ف!يالفض!اء م!ن المس!تخدم 

liminal:العینتین اشارت البیانات الى ظھور قیم متباینة بین  B2 و B1  ق!رب الفض!اء فیم!ا یخ!ص
حی!ث لعام!ل  liminal B2 ف!ي %84مقاب!ل  liminal B1 ف!ي %66 بنس!بة الذي جاء من المستخدم

 .في فاعلیة فضاء المابین اً قرب الفضاء تأثیر
اش!ارت  : plaza (A1,A2)احةالس!-أ :م!ن قب!ل مس!تخدم فض!اء الم!ابین ةتك!رار الزی!ارة الیومی! -2

 %90بنس!!بة  plaza A1ف!يتك!رار الزی!ارة الی!ومي خ!الل االس!بوع م!ن قب!ل المس!تخدم ال!ى النت!ائج 
 . plaza A2ف!ي  %62 یقابل!ھ, وھذه داللة عل!ى راح!ة المس!تخدم وش!عوره بالتواص!ل م!ع الفض!اء 

ف!!ي قب!!ل المس!!تخدم خ!!الل االس!!بوع م!!ن  ةیومی!!التك!!رار الزی!!ارة  تب!!ین ان:  B1,B2) liminal(-ب
liminal B1  یقابل!ھ ،وھذه داللة على راحة المستخدم وشعوره بالتواصل مع الفض!اء% 82بنسبة 

 لس!احةاالقس!ام المش!تركة ل طلبةاغلب العینة المستبینة كانت من  لكون liminal B2في  %84نسبة 
 .التي تضم ثالثة اقسام علمیة 

ترك!زت  : plaza (A1,A2)الس!احة -أ :ة اخ!رىمدى تشجیع الفضاء للمس!تخدم للع!ودة الی!ھ م!ر -3
اغل!!ب االس!!باب ، ،%68بنس!!بة  plaza A1لفض!!اء ب!!العودة  ة المس!!تخدمالق!!یم الغالب!!ة ح!!ول رغب!!



ƃӨƾǂ Ƶǚ ҒƶҰƹӨƶҰƺƵǚ ¤ǛǊүǄƵǄƾƲҚƵǚǃ  Ғ32 ¤ ơƀҰƵǚ)(A  ƵǚəӨƞ2¤4201                      فضاء المابین في العمارة 
                           )دراسة في طبیعة فضاء المابین الفعال(

        
                 

31 
 

ت!وفیره للفعالی!ات  فض!ال ع!نمك!ان تجم!ع وبیئ!ة للتع!رف عل!ى االخ!رین  كون!ھالمشجعة للعودة الیھ 
 ،م!ن المس!تخدم  قرب!ھح!الت للھ!دایا ولتوفیره للخ!دمات كالمق!اھي ومح!الت الطباع!ة ومواالساسیة 
النت!!ائج ظھ!!ور تب!!این  بین!!ت:  liminal (B1,B2) -ب. plaza A2فض!!اء ل %36نس!!بة  یقاب!!ل ذل!!ك

 %76ترك!!زت الق!!یم الغالب!!ة ح!!ول رغب!!ة المس!!تخدم ب!!العودة الی!!ھ بنس!!بة  ف!!ي ھ!!ذا العام!!ل ، إذ نس!!بي
فق!!د ترك!!زت نص!!ف الق!!یم  liminal B2ام!!ا بالنس!!بة للفض!!اء الح!!دي  liminal B1للفض!!اء الح!!دي 

 .%64بنسبة وتقریبا 
بنس!بة رض!ى المس!تخدم  ظھ!ر:  plaza (A1,A2)الس!احة-أ :رض!ى المس!تخدم ع!ن فض!اء الم!ابین -4

 (B1,B2(-ب . plaza A2ف!ي %28النت!ائج بنس!بة  ج!اءتبینم!ا ف!ي  plaza A1ف!ي  %74عالی!ة 
liminal:في %74بنسبة في ھذا العامل مسجلة ظھور تباین نسبي  اتضح liminal B1  كان!ت بینما

 . liminal B2في  %46النتائج بنسبة 
 الفض!اء اش!ارت النت!ائج ال!ى اس!تیعاب : plaza (A1,A2)الساحة -أ :فضاء المابین كبقاء مؤقت -5
بأعتب!اره مك!ان تجم!ع , %72بنس!بة  plaza A1ف!يستخدامات جدی!دة كاالحتفالی!ات وم!ا ال!ى ذل!ك أل

 (B1,B2) -ب. %16بنس!بة ك!ان  plaza A2لمقاب!ل ف!ي وف!ي ا، اض!افة لقرب!ھ م!ن اكث!ر م!ن قس!م
liminal  :ف!ياس!تیعاب الفض!اء لالس!تخدامات الجدی!دة  توض!ح تحق!ق ع!اٍل تقریب!اً ف!يliminal B1 
مكان تجمع ولقربھ من اكثر من قسم وھذا مایتوافق م!ع الحال!ة الحاض!رة ف!ي  باعتباره %70بنسبة 

ی!ة باس!تیعاب الفض!اء لتل!ك االس!تخدامات المؤقت!ة الكث!ر االحتفاالت الجامعیة وبقیة المناسبات الوطن
 .% 22  بنسبة liminal B2لـ واق من ذلك من ثمان اقسام قریبة وبعیدة عنھ 

اشارت النتائج  :plaza ،(B1,B2) liminal (A1,A2)الساحة-أ :المابینالعناصر المرنة لفضاء  -6
لقص!!دي ال!!ى عناص!!ر مرن!!ة كم!!ا ف!!ي تقریب!!ا ال!!ى ع!!دم ام!!تالك فض!!اء الم!!ابین ذو النم!!و العرض!!ي وا

 ). 4( الجدول 
اوضحت النتائج وجود تباین ب!ین : plaza (A1,A2)الساحة-أ: المابیناالضافة الفضائیة لفضاء  -7

 plaza A2 ف!ي وعدمھ plaza A1 فيتغییرالر وظھب) كتلیة(فضائیة بنائیة الضافة حول األالعینتین 
بنائی!!ة الض!!افة اال ح!!ول این نس!!بي ب!!ین العینت!!ینتب!!ال ظھ!!ر : liminal (B1,B2) -ب ). 5( الج!!دول

 ).5(الجدول liminal B2 في ھعدمو liminal B1بوجودھا في
ك!ال العینت!ین  ظھر ھذا العامل في:  plaza (A1,A2)الساحة-أ: الشكلالوضوحیة والبساطة في  -8
عدم ج!ود توضح  : liminal (B1,B2) -ب.plaza A2 % 86 بنسبةو plaza A1في % 92بنسبة و

بس!اطة ش!كل فض!اء الم!ابین ووض!وحیتھ بالنس!بة  فیم ا یخ ص liminal B2و liminal B1تب!این ب!ین
 . liminal B2في  %86وبنسبة  liminal B1في  %84بنسبة إذ جاء  ،للمستخدم

 : plaza (A1,A2)الس!احة -أ: االنسجام الحجمي بین فضاء المابین مع حجم الكت!ل المحیط!ة ب!ھ -9
اب!!ق وط 3-4ارتف!!اع وبمرب!!ع الش!!كل بال plaza A1ض!!اء الم!!ابین ف!!ي ف تش!كل ھ!!ذا العام!!ل بتش!!كل 

ظھ!ر بینم!ا  ، ط!راز المب!اني، م!ع تش!ابھ ح!دد لفض!اء المس!یاج للبأرتفاع متر  ،لمباني المحیطة بھ ل
ام!ا ، مبن!ى الب!رج  خاص!ة بوج!ودلمب!اني متب!این لارتف!اع وب  plaza A2ف!ي ش!كل الفض!اء تراك!ب 
: liminal (B1,B2) -ب.)6(لمب!!اني ج!!دول لمتش!!ابھ ط!!راز وبھ الكت!!ل المحیط!!ة ب!!ب فمؤل!!فح!!دوده 
 liminal B1ف!ي مس!تطیل الش!كل الفقد أتخ!ذ شكل فضاء المابین لاالنسجام الحجمي لعناصربالنسبة 

ط!راز ذات الالكت!ل المحیط!ة ومع!رف الح!دود بط!ابق  4-3لمب!اني المحیط!ة ب!ھ ل متق!اربارتف!اع وب
ً ارتف!اع وبل الفض!اء مس!تطیل ش!كف liminal B2بینم!ا ف!ي ، متش!ابھ ال  3 -2 لمب!انيل متق!ارب ایض!ا

 .)6(طراز متشابھ الجدول وب الكتل المحیطة بھ اضافة الى التشجیرب هدودمع تعریف ح طابق
تب!ین وج!ود تب!این بس!یط ب!ین :  plaza (A1,A2)الس!احة -أ:درج ة االش راف لفض اء الم ابین -10

ن م!!ن خ!!الل ت!!وفیره مح!!اور بص!!ریة جی!!دة م!!دى ت!!وفیر الفض!!اء لعام!!ل االم!!ا العینت!!ین فیم!!ا یخ!!ص
 (B1,B2) -ب.) 7(وسھولة الوصول الی!ھ وك!ذلك خل!وه م!ن اي ع!ائق للمف!ردات الش!كلیة الج!دول 

liminal :وجود تب!این ب!ین  توضحliminal B1 و liminal B2 ت!وفر اغل!ب العناص!ر ب )7(الج!دول
 liminal  B2  جزئی!اً ف!يم!ع توفرھ!ا  liminal B1وض!وح المح!اور البص!ریة ب الخاصة ب!المتغیر
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والذي یشوش منافذ الخروج ال!ى الس!احة االخ!رى  rampـعوائق المفردات الشكلیة كالبعض سبب ب
 .مما یؤدي الى ارباك المستخدم وتشوش علیھ رؤیة منافذ الدخول والخروج في الفضاء الحدي

اش!ارت  : plaza (A1,A2)الس!احة-أ :الم!ابینالتحكم بمناف!ذ ال!دخول والخ!روج ف!ي فض!اء  -11
 plaza A2وفیم!ا یخ!ص  ،الى وضوحیة مناف!ذ فض!اء الم!ابین  %78وبنسبة  plaza A1النتائج في 

 liminal (B1,B2) -ب.الى وضوحیة مناف!ذ الفض!اء بالنس!بة للمس!تخدم %58اشارت النتائج بنسبة 
 ع!ن وض!وحیة مناف!ذ %74بنس!بة  liminal B1لقد اشارت النتائج الى ظھور تباین فق!د كان!ت ف!ي :

عن وضوحیة  %46كانت النتائج بنسبة  liminal B2فضاء المابین بالنسبة للمستخدم  وفي المقابل 
  .منافذ الفضاء

  :استنتاجات التطبیق
حی!ث  توافرھ!ا،تباین تفاعل المستخدم مع فعالیات فضاء المابین بتباین تنوعھ!ا وع!ددھا وم!دى  - 

ھ!ا یجع!ل من!ھ فض!اءا غی!ر فع!اال وان ان انخفاض تكام!ل الفعالی!ات وتنوعھ!ا وع!ددھا وم!دى توافر
ارتفاع قیمة تكامل الفعالیات وتنوعھا وعددھا ومدى توافرھا یجعل منھ فضاءا فعاال لیؤشر بالتالي 

 .زیادة فعالیتھ بالنسبة للمستخدم
تحقق توافق بالنسبة لمدى اشراك المستخدم في فضاء المابین مع شعوره بأن!ھ ج!زء م!ن فض!اء  - 

نتائج بأن مشاركات المستخدم في الفض!اء ی!رتبط بش!عوره بان!ھ ج!زء الیتج!زأ اذ اظھرت ال المابین،
 من ذلك الفضاء

ل!دى  أكث!راظھرت النتائج ان امتالك فضاء الم!ابین ھوی!ة وانطب!اع م!ن خ!الل عناص!ر تترس!خ  - 
 فكلم!ا ،الم!ابینالمستخدم حی!ث تعتب!ر تل!ك العناص!ر تعری!ف للفض!اء واعط!اء س!مة وھوی!ة لفض!اء 

 .  أكثرفي ذھن المستخدم  بقيابین انطباع وھویة كلما امتلك فضاء الم
تحقق توافق في مدى اشغال المستخدم لفضاء المابین والعودة الیھ مع مدى قرب فضاء الم!ابین  - 

حیث اظھرت نتائج التطبیق عن تحقیق ارتفاع ف!ي ق!یم اش!غال الفض!اء بس!بب ق!رب  المستخدم،من 
 . ى زیادة فاعلیة فضاء المابینالمستخدم من ذلك الفضاء فیؤشر بالتالي عل

تتحقق التوافق بین وجود العناصر المرنة وبین االضافة الفضائیة ف!ي فض!اء الم!ابین العرض!ي  - 
حیث اظھرت النتائج التطبیق تحقق قیم مرون!ة  القصدي،من فضاء المابین ذو التصمیم  أكبربشكل 

بین ذو النم!و القص!دي وان تل!ك عالیة لفض!اء الم!ابین ذو النم!و العرض!ي اكث!ر من!ھ ف!ي فض!اء الم!ا
الصفة ترتبط ایجابیاً مع االضافة الفضائیة فاالضافة الفضائیة تتحقق اكث!ر ف!ي فض!اء یمتل!ك ص!فة 

 .المرونة
فق!د , ان للشكل وتناسباتھ القیاسیة لفضاءات الم!ابین ت!أثیر عل!ى تفاع!ل المس!تخدم نح!و الفض!اء  - 

بالنس!!بة للمس!!تخدم و تناس!!باتھ الحجمی!!ة یول!!د اظھ!!رت النت!!ائج ان البس!!اطة ف!!ي ش!!كل فض!!اء الم!!ابین 
 . االنسجام بین المستخدم والفضاء وبین ما یحیط بھ من كتل بنائیة

تحق!ق التواف!ق ب!!ین خاص!یة الوض!وحیة م!!ع خاص!یة ال!تحكم بمناف!!ذ ال!دخول والخ!روج وس!!ھولة  - 
 حی!!ث ان ص!!فة الوض!!وحیة لفض!!اء الم!!ابین ت!!رتبط بس!!ھولة الوص!!ول الم!!ابین،الوص!!ول للفض!!اء 

لاللتق!!اء  أكث!!رللفض!!اء ودرج!!ة االش!!راف علی!!ھ واالحس!!اس ب!!ھ وبھ!!ذا یك!!ون مؤش!!را لت!!وفیره فرص!!ا 
  .والتفاعل

    :االستنتاجات
أظھ!!رت الدراس!!ة أھمی!!ة مفھ!!وم الم!!ابین م!!ن خ!!الل رص!!ده ف!!ي مختل!!ف المج!!االت والحق!!ول  - 

الریاض!!یات والك!!ریم والش!!عر والفن!!ون الس!!معیة  واالجتم!!اع والق!!رآنفظھ!!ر ف!!ي الفلس!!فة  المعرفی!!ة،
ینتقل من تلك المجاالت إلى العمارة م!ن خ!الل أتس!اع ح!دود  وبالتالي فأنھوالطبیعة  والعمارة والفن

 .المجاالتبالمنجزات الحاصلة في كل تلك     وكونھا متأثرةاھتماماتھا 
یمك!!ن ان یك!!ون موق!!ع إذ  ،الموج!!ودةب!!ین الف!!وارق المعماری!!ة  للم!!ابین دور ف!!ي ت!!وفیر عالق!!ة - 

لتالق!!ي لس!!یاقین متعارض!!ین بینھم!!ا جدلی!!ة الوج!!ود موج!!ودة بدای!!ًة ث!!م م!!ن خ!!الل الم!!ابین لح!!وارات ا
 .یحصل امكانیة التعایش

فضاء المابین غامض ضبابي في بع!ض االحی!ان وال!بعض من!ھ مفت!وح للتأوی!ل عل!ى م!ر یكون  - 
 .الزمن
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ط لھ!ا او فض!اءات الم!ابین امت!داد لالنتق!االت والتغیی!رات الحض!ریة س!واء المخط! یمكن اعتب!ار - 
غیر المخطط لھا حیث تصبح في نھایة المطاف جزء من المش!ھد الكل!ي وج!زأ الیتج!زأ م!ن فض!اء 

 .المدینة الحضري
یعی!!د تش!!كیل الط!!رفین  فھ!!وم!!نھج الم!!ابین ض!!د مف!!اھیم التمیی!!ز المك!!اني والح!!دود المطلق!!ة ی!!أتي  - 

 .لیخلق فرصة عن االعراب عن خطاب ما بین الطرفین
مات المختلط!!ة ج!!زء م!!ن اس!!تراتیجیة االبق!!اء عل!!ى حیوی!!ة فض!!اءات مك!!ن ان تك!!ون االس!!تخدای - 

 .بشريالمابین مؤدیة بذلك الى اتصال اجتماعي ونشاط 
بین ل!!ھ عالق!!ة تكافلی!!ة م!!ع خ!!ارج ح!!دود المبن!!ى ففض!!اء الم!!انح!!و فض!!اء الم!!ابین التفكی!!ر یوج!!ھ  - 

وتنفی!ذھا وطریق!ة  لك!ن م!ع االخ!ذ باالعتب!ار ان فض!اءات الم!ابین تت!أثر بطریق!ة تص!میمھا المباني،
 .استخدامھا

 .ألنھ یتغیر اجتماعیا بمرور الزمن) التحكم بھ(فضاء المابین  ىالسیطرة علالیمكن  - 
الق!!درة عل!!ى ترجم!!ة رؤى المجتم!!ع ال!!ى افع!!ال ف!!ي ظ!!ل مجموع!!ة م!!ن االوض!!اع والس!!یاقات  - 

 .المتنوعة توثر على نجاح فضاء المابین
م!راراً وتك!راراً والطریق!ة الوحی!دة لتحقی!ق ذل!ك  االماكن ھي تلك التي یعود الیھ!ا الن!اس أفضل - 

 .ھي من خالل خطة االدارة التي تعزز سبل الحفاظ على حیویة فضاء المابین
س!لوك االنس!ان بطبیع!ة یتأثر حیث  االجتماعي،ان اقامة فضاء المابین الفعال ھو اعداد للتفاعل  - 

ومض!!یافا  flexibleمرن!!ا فض!!اء ھ!!ذا الل!!ذا یج!!ب ان یك!!ون  ،تص!!میم فض!!اءات الم!!ابین المحیط!!ة ب!!ھ 
welcoming  ومكاناً للقاء والتجمع place of meet. 

عل!!ى المص!!مم ان یكس!!ب فض!!اءات الم!!ابین م!!ن س!!احات ومم!!رات أنتق!!ال حاج!!ات المس!!تخدم  - 
فم!ن المھ!م اكس!اب الفض!اء ص!فة المرون!ة لیت!أقلم م!ع فض!اءات ووظ!ائف  الفضاءات،للتواصل مع 
 .المستخدمینجدیدة تالئم 

  :المستقبلیةوآفاق البحوث  صیاتالتو
وفق!!اً لمع!!اییر جدی!!دة تأخ!!ذ ف!!ي واجزائھ!!ا أھمی!!ة اع!!ادة التفكی!!ر ف!!ي اس!!تراتیجیة تخط!!یط المدین!!ة   -

  .اعتباراتھا وجھة نظر المستخدم في استخدام فضاءات المابین في كافة االوقات
م التكنولوجی!!!ات اع!!!داد دراس!!!ة ح!!!ول ادخ!!!ال مفھ!!!وم الم!!!ابین واخ!!!ذه بنظ!!!ر االعتب!!!ار ف!!!ي تص!!!امی -

  .المستقبلیة
  .اعداد دراسة حول اھمیة فضاء المابین ضمن الفضاءات الداخلیة والتصمیم الداخلي للمبنى  -
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