اثر خصائص التنظيم الفضائي والبصري البنية المتاحف في تشكيل انماط الزيارة
(دراسة مقارنة بين ابنية المتاحف العراقية والعالمية)
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مقدام امين مجيد الكركجي /مدرس

قسم اليندسة المعمارية/كمية اليندسة/جامعة الموصل

الخالصة

تضفي ابنية المتاحف قيما ثقافية واجتماعية بالغة األىمية لمجتمعاتيا ،اذ تقدم صاالت العرض فييا المعرفة الى الزائرين
من خالل معروضاتيا  ،اثناء تجربة الزيارة  .من ىنا عدت العالقة بين الخصائص البصرية والحركية عنص ار اساسيا في تفسير
الكيفية التي تعمل فييا ابنية المتاحف فضائيا .ومؤث ار مباش ار في تشكيل انماط حركة الزائرين ضمن المبنى.

مثمت العالقة بين جانبي خصائص التنظيم الفضائي المتمثمين بمحاور الحركة ومنظومة الرؤية في ابنية المتاحف
(والمتاحف العراقية خصوصا) ،ظاىرة لم تنل نصيبا كافيا من الدراسة ،رغم اىميتيا في تشكيل انماط الزيارة ليذه األبنية .بالتالي
فقد استيدف البحث القاء الضوء عمى طبيعة ىذه العالقة .وباستخدام منيج التحميل المقارن بين نماذج من ابنية المتاحف
العراقية والعالمية ،حيث بينت نتائج الدراسة العممية وجود تطابق كمي لمحاور الحركة االعمى تكامال مع مناطق التكامل
البصري االقوى في بعض الحاالت  .وتطابقا جزئيا في حاالت اخرى .كما كشفت الدراسة وضعا تركيبيا متمي از لفضاءات
التجمع في المتاحف ،بوصفيا انوية التكامل الحركي والبصري.

The effect of spatial and visual configuration of museums in the
formation of visiting patterns. (A comparative study between Iraqi
)and International museum buildings
Miqdam A. M. Alkurukchi- Lecturer

Dept. Architecture/Engineering College/Mosul University

Abstract

Museums add cultural and social values to their societies, by transferring knowledge to the
visitors through their exhibits.

Accordingly, movement/visibility relation is considered as a crucial aspect in explaining
spatial manners of museums, and direct operator in the formation of visiting patterns.

The relation between both faces of museum's spatial configuration (movement axes, and
visibility network), represents phenomena that lacks adequate research endeavors, despite its
importance in the formation of visiting experiment patterns. Accordingly, the study aims to
explain this relation. Using the comparative analysis methodology between Iraqi and
international museum buildings. The results show full coincidence of the most integrated
movement axes with the most integrated visibility areas, in some cases. And partial coincidence
in others. With special syntactic position for Gathering Spaces in Museums.
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- 1المقدمة:

 1- 1ابنية المتاحف :تعددت الدراسات والبحوث النظرية والميدانية التي تناولت ابنية المتاحف ،وذلك السباب عدة يتعمق
معظميا بكون ىذا النمط من المباني عنص ار اساسيا في الواجية الثقافية والحضارية لممجتمع.

يعود اصل كممة متحف
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 museumالى المفردة األغريقية  mouseionوالتي تعني "دار التأمل" ) .[12] (seat of musesومنذ باكورة األوقات
التي انشئت فييا ابنية المتاحف ،استمرت وظيفتيا األجتماعية ثابتة ومرتبطة بمعنى تمك المفردة ،فيي تعمل عمى جذب

الزائرين الى المعروضات ،وتفاعميم مع المعرفة التي تحمميا  ،سواء كانت تاريخا او فنا او عموما او تكنولوجيا او تاريخ
االمر الذي يرسخ الدور

طبيعي او موسيقى .وذلك من خالل الحركة األستطالعية لمزوار في فضاءات المتحف.

الجوىري لممعمار في تيسير عممية التقاء الزائرين بالمعروضات من خالل عممية التصميم.

تعرض المتاحف المواضيع عمى الزائرين مترافقة مع نصوص وشروحات (مكتوبة او مسموعة) تم تثبيت تسمسميا ضمن

مصفوفة فضاءات العرض عمى وفق تعاقب معين حسب مقاصد الق ائمين عمى شؤون المتحف  .curatorsبالتالي يمثل
فضاء مبنى المتحف تجسيدا فيزياويا ألساليب التصنيف  classificatory principlesوالتي من المفترض ان تجعل

المعروضات قابمة لموصول واألستيعاب [11].وىذا يستوجب من المعمار التنبؤ بتسمسل مسارات الحركة المتوقع ان يتبعيا

الزائرون .من جية اخرى اثبتت العديد من الدراسات ان الحركة األستطالعية لمزائرين تتأثر بشكل مباشر بالعالقات
البصرية الشمولية والموضعية ،حيث تعمل الخصائص التشكمية لصاالت المتاحف عمى تكوين شبكة من العالقات

البصرية  visibility relationshipsتعين الزائرين عمى رصد المعروضات واستيعاب المبنى ككل]. [15

 2- 1عممية ايجاد المسالك  wayfindingفي المتاحف :تناولت الدراسات االيكولوجية بالتحميل جوانب األدراك الفضائي في
البيئات المبنية  ،مثل عمميات ايجاد المسالك

 wayfindingواستقصاء الموقع  .place-learningتمك الفعاليات

المتسمة بالتفاعل المتبادل مابين األشخاص والفضاء .ىذا التفاعل تم تفسيره

– ضمن ىذا التوجو -باستخدام مفيوم

"اإلتاحية" ( affordanceاألمكانيات التي تتيحيا البيئة لمستخدم معين).

طرح  - Gibsonفي توجيو األيكولوجي ":-ان المعطيات البصرية إلدراك "اإلتاحيات"  ، Affordancesتنتظم ضمن

تكوين يدعى بـالمصفوفة البصرية المحيطة  ، Ambient Optic Arrayوان عممية ايجاد المسالك  wayfindingىي

المحكمة .وان عممية استقصاء الموقع
حركة استطالعية تنتخب مشاىد من المصفوفات البصرية المحيطة و ُ

place-

- learningبالتالي -تتضمن استيعاب ىيكل البيئة من خالل الترتيب المتسمسل لتمك المشاىد"]. [9

واقترح  Benedictوصفا جزئيا لتكوين المصفوفات البصرية المحيطة ،ضمن مااطمق عميو مصطمح "مجال النظر

 ."Isovistحيث تشكل المعطيات البصرية المتوفرة من نقطة المشاىدة خصائص الـ
(مقدار الفضاء المرئي

 ،)amount of visualized spaceالمحيط

 ، Isovistمثل المساحة Area
(Perimeterاألسطح المحيطة

الحاوية  ،)surrounding enclosing surfacesواألنغالقية ( Occlusivityالممثمة بالفتحات في الغرفة)]. [3

وقد تم استثمار مفيوم  Isovistلتشكيل الخصائص اليندسية الموضعية المتعمقة بالتمثيل الذىني لمبيئة المبنية ،والجوانب
المتعمقة بالتفاعل مابين اليندسة والحركة .كما ّبين

 Franzان الخصائص الموضعية لمفضاء كاألمتداد

extension

والمنفذية  permeabilityوالتعقيد  complexityوالنظام  Orderواألنغالق  closureمرتبطة بالمقاييس األساسية
لمجال الرؤية .[8] Isovist
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لقد وفرت النظرية األيكولوجية قاموسا ظاىراتيا وصفيا ثريا لمسمات الفضائية  ،اال انيا ركزت عمى الخصائص

الموضعية لمفضاء ممثمة بالمصفوفة البصرية المحيطة ومجاالت الرؤيا ،وىي كنموذج فشمت في ربط تمك المفردات

ضمن منيج نظامي.
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 3-1الوضوحية  intelligibilityفي ايجاد المسالك ّ : wayfindingبين  Brosamleان الوضوحية intelligibility
الكامنة في تكوين فضائي تؤثر عمى الحركة األستكشافية خاللو واستيعاب تنظيمو الفضائي .حيث تكون الحركة
األستطالعية مباشرة بين نقطة األنطالق والوجية المقصودة في البيئات المتسمة بالوضوح .اما البيئات التي تتسم

بالغموض تتجو عممية ايجاد المسالك  wayfindingألن تكون اكثر تعرجا وانتشا ار ]. [5

واوضح  Peponisان عممية ايجاد المسالك تكون عادة مباشرة ومستقيمة ،عدا الحاالت التي تسمح فييا التغيرات في
األتجاه برؤية فضاءات جديدة .وان قرار اختيار المسالك يتأثر بكمية المعمومات البصرية المتوفرة  .وان الحركة

األستطالعية تتجو نحو الفضاءات غير المستكشفة قبل الرجوع الى الفضاءات التي تمت زيارتيا سابقا.وان عممية انتخاب

المسالك تعتمد أوال عمى المعمومات الموضعية ،وثانيا عمى تذ ّكر المواضع المستكشفة سابقا ،وثالثا عمى قابمية التنبؤ

باألماكن غير المستطمعة والتي تعمل عمى زيادة المعمومات الجديدة ] . [13ان عممية تذ ّكر الفضاءات المستكشفة تتأثر
بمدى تشابك المسالك المنتخبة ،وعمى دوام المعطيات البصرية عمى امتداد مسار الحركة  .فكمما دام استمرار المعمومة

البصرية اثناء الحركة  ،كمما سيل تذكرىا.

الرؤي في الفضاء المحتمل
ة
وفي ابنية المتاحف-بوصفيا انماطا فضائية -تعد شبكة العالقات البصرية الناتجة عن عممية
إشغالو من قبل المستخدمين او مجموعة من ال فعاليات  ،عممية جوىرية في التجربة المعمارية .حيث بينت األدبيات

المعمارية ان العمارة ينتجيا كل من المعمار والمستخدم ،األول بالتصميم  ،والثاني باألستعمال .وما بين تصميم المبنى

الرؤي ومسارات
ة
وتجربتو ،يمتمك المستخدم دو ار خالقا شأنو في ذلك شأن المعمار .عميو عدت العالقة بين مجاالت

الحركة عنص ار حيويا في اداء ابنية المتاحف فضائيا ،وجانبا جوىريا في عممية اختيار المسالك اثناء ممارسة تجربة
الزيارة داخل مبنى المتحف.

ركزت منيجية قواعد تركيب الفضاء

 space syntaxعمى الجوانب العالئقية لمفضاء .ففي النموذج التركيبي يبدأ

األدراك الفضائي من استيعاب الخصائص الموضعية لمفضاء  ،انطالقا نحو الفيم األشمل لمبيئة المبنية .وان االرتباط

مابين الخصائص التركيبية الموضعية والشمولية يشكل وضوح التنظيم الفضائي والذي اليشكل سمة فيزيائية لمبيئة فحسب

 ،بل جانبا من جوانب األدراك الفضائي ايضا .في منيجية قواعد تركيب الفضاء يتم قياس "الوضوحية "Intelligibility

من ارتباط قيم االتصالية  connectivityمع التكامل  Integrationلكل من الحركة والرؤية ] .[10بالتالي في عممية

ايجاد المسالك  wayfindingيمثل عدد األتصاالت الموضعية لوحدة فضائية ،اداة تنبؤية لمخصائص التركيبية لممنظومة

ككل .يتبين مما سبق ان قواعد تركيب الفضاء وفرت منيجا لتحميل ووصف التنظيم الفضائي والبصري لمخصائص
الموضعية والشمولية وبطريقة كمية .

-2الدراسات السابقة ومشكمة البحث:
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 1-2استعراض الدراسات السابقة :تعددت الدراسات التي تناولت بالتحميل حركة وسموك الزائرين في أبنية المتاحف وتباينت

االرضيات النظرية التي انبثقت عنيا .من ىذه الدراسات ما انطمق من عمم المتاحف  ، museologyفقد ركزت دراسات

) (Falk 1982و ) (Sandifer 1997عمى سموك الزائرين في محاولة لكشف الطرق التي من خالليا يتم تسييل انتقال
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المعرفة من خالل األلتقاء .وتوصمت ىذه الدراسات الى ان طول الوقت الذي يقضيو الزائر في مشاىدة الكيان المعروض،

يعد عنص ار تنبؤيا حول مدى المعرفة المكتسبة .وقد استخدمت نتائج ىذه الدراسات فيما بعد كمقياس لمدى التعمم استنادا
الى زمن الزيارة  durationوفترات التوقف  Stop timeفي دراسات الحقة[17] [7].
دراسات اخرى انطمقت من نظريات السموك البيئي

 ، Environment Behaviorمنيا دراسة

(Peponis,Hedin

) 1982والتي بحثت طرق انعكاس وانتقال التمثيل الفضائي لممعرفة من وخالل ىيئة تنسيق المعروضات[14] .

عدد آخر من الدراسات تبنى نظرية قواعد تركيب الفضاء  Space Syntaxفي تحميل ابنية المتاحف ،ركز الكثير منيا
عمى دور التنظيم الفضائي لممبنى  ،وطرق توقيع صاالت العرض في ىذا التنظيم لدراسة حركة الزائرين وطرق التقائيم

بالمعروضات او بالزوار اآلخرين .فقد بحثت دراسة

) (Choi 1997انماط األستكشاف واأللتقاء في عينة تتألف من

ثمانية ابنية متاحف ،وقد بينت نتائج الدراسة ان كل من النموذجين المحدد

 Deterministicواألحتمالي

 Probabilisticألبنية المتاحف يعمل عمى تعديل وىيكمة انماط األلتقاء لمزائرين ] .[6ركزت ىذه الدراسة عمى الصمة
بين انماط األستكشاف لمزائرين والتنظيم الفضائي لممبنى ،ولم توظف العالقات البصرية كعنصر اساسي في الدراسة.

واستيدفت دراسة (  )Tzorti 2009تطوير منيج يربط التنظيم الفضائي وتنظيم المعروضات في ابنية المتاحف ضمن

اطار نظري مشترك ،واعتمدت الدراسة اسموب التحميل المقارن بين اربعة من ابنية المتاحف ،حيث بينت نتائج الدراسة ان
التنظيم الفضائي لمخططات المتاحف يوفر بنية استكشافية لكل من مجاميع المعروضات واجزاء المبنى من قبل الزائرين
] .[19اىتمت الدراسة بالعالقة مابين التنظيم الفضائي لممبنى وتنظيم مجاميع المعروضات ،ولم تركز عمى العالقو

بالتنظيم البصري.

وركزت دراسة ) (Zamani 2009عمى التفاعل مابين التصميم المعماري واستراتيجيات مشرفي المتاحف .حيث تبنت
الدراسة اسموب التحميل المقارن لمخصائص التركيبية لمفضاء ،بموازاة الكتابات النقدية والسردية  ،لثالثة مراحل تحويرية

جرت عمى فضاءات الصاالت الداخمية لممتحف العالي لمفنون

 HMAفي اتالنتا .وقد جرت ىذه المراحل لمسنوات

 ،1997 ، 1983و  . 2003وقد توصمت الدراسة الى نتائج ممموسة حول التفاعل مابين التصميم المعماري ومقاصد

المشرفين على المتحف ] . [20وفرت ىذه الدراسة تحميال مقارنا وضح تغير البنية الفضائية لممراحل الزمنية الثالث في
صاالت العرض عمى ضوء النصوص الكتابية السردية المتوفرة عن ىذه المراحل ،ولم يتم التركيز عمى العالقة مع

المنظومة البصرية في ىذا التحميل.

لم تتعرض اي من الدراسات السابقة الى توفير وصف دقيق لطبيعة األرتباط مابين منظومة العالقات الحركية والعالقات

البصرية في ابنية المتاحف ،لما ليذا األرتباط من اىمية في عممية ايجاد المسالك

 wayfindingوالتي تعتبر جانبا

اساسيا في تجربة زيارة المتاحف .وألن ىذه الدراسة انطمقت من الفرضية القائمة بان التنظيم الفضائي ألبنية المتاحف يوفر
بنية استكشافية ناتجة عن الخصائص التركيبية لممنظومة الحركية والبصرية لفضاءاتيا ،من ىنا فقد برزت مشكمة البحث
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العامة والمتمثمة بعدم توفر وصف عممي لطبيعة العالقة بين منظومتي الحركة والرؤية في ابنية المتاحف .ولتقميص نطاق
المشكمة السباب تتعمق بحجم الدراسة ،فقد تم التركيز عمى النماذج المحمية لتصبح المشكمة كالتالي:
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 2-2مشكمة البحث :عدم توفر وصف عممي لطبيعة العالقة بين منظومتي الحركة و الرؤية في ابنية المتاحف العراقية  ،واثر
ىذه العالقة عمى فعالية تجربة الزيارة لممتحف.

 3-2ىدف البحث  :تحديد طبيعة العالقة بين منظومتي الحركة و الرؤية في ابنية المتاحف العراقية  ،واثر ىذه العالقة عمى

فعالية تجربة الزيارة لممتحف .ولغرض تحقيق ىذا اليدف ،اتبعت الدراسة اسموب التحميل المقارن بين نماذج محمية واخرى

عالمية .وعميو تم اعتماد عينة تتألف من اربعة من ابنية المتاحف  ،اثنان منيا محمية (المتحف العراقي في بغداد ،

ومتحف الموصل الحضاري) .واثنان عالمية(متحف  Museo de Arte de Ponceفي بورتوريكو ،وجناح Sainsbury
ضمن المتحف الوطني في لندن) .وقد روعي التنوع في اختيار مخططات ابنية العينة ،حيث يتبع اثنان منيا نمط

المخطط التسمسمي  ، sequentialوالذي يفرض قواعد صارمة عمى الحركة ويسيطر بقوة عمى نمط األستكشاف لمزائر

(بغداد وبورتوريكو) .بينما يتبع المبنيان اآلخران نمط المخطط الشبكي الحر

 gridوالذي يوفر مسارات اكثر حرية

وخيارات متعددة لحركة الزائر(الموصل و  .)Sainsburyوفيما يمي موجز عن ابنية العينة.

 4-2ابنية الدراسة العممية:

- 1المتحف الوطني العراقي في بغداد  :يقع في جانب الكرخ من بغداد .قام بوضع تصاميمو الميندس األلماني فيرنر مارخ ،
ونفذ العمل من قبل شركة لبنانية وبإشراف عراقي .بدأ البناء سنة

 1957وانجز سنة  ،1963وتم افتتاحو سنة .1966

يتكون جزء صاالت العرض من المتحف من بناية مربعة الشكل مساحتيا

 4700م  2مقسمة الى قاعات طويمة واسعة ،

وقاعات صغيرة مربعة في األركان  ،بعض صاالت المتحف من طابقين  ،وبعضيا اآلخر من طابق واحد (الشكل. [1])1

- 2المتحف الحضاري في الموصل  :صممو المعمار العراقي محمد مكية .اكمل بناؤه عام 1970م .يقع في شارع الجميورية
في الجانب األيمن من مدينة الموصل .البناية مستطيمة الشكل بمساحة  1624م . 2تتكون من ثالثة طوابق ،ضم الطابق
األرضي المكتبة وقاعة المحاضرات والجزء االداري ،بينما شغمت صاالت العرض الطابقين العمويين(.الشكل. [2] )1

- 3متحف  Museo de Arte de Ponceفي بورتوريكو  :قام بتصميمو المعمار ادوارد دوريل ستون سنة  1964في موقع
تاريخي قرب مركز مدينة  . Ponceتصميمو يتبع الطراز العالمي بشكمو اليندسي وخطوطو المستقيمة .ضم الطابق
األرضي صاالت العرض باألضافة الى مطعم وكافتيريا ذات مدخل منفصل بحيث تعمل خارج ساعات دوام المتحف.

ومتجر لمكتب واليدايا  ،اضافة الى قاعة متعددة األغراض بسعة  200مقعد .اما الطابق األول فقد ضم صاالت عرض ،

اضافة الى المكتبة والجزء األداري (الشكل. [16])1

- 4اضافة جناح  Sainsburyلممتحف الوطني في لندن  :تم التصميم من قبل فنتوري وسكوت براون سنة

 . 1991في

الفضاء األخير المتبقي في ساحة ترافمغار سكوير ،لكي يضم مجاميع شييرة لموحات من حقبة النيضة االيطالية المتأخرة .

لقد تم ربط الجناح بالمبنى القديم بواسطة مماشي معمقة  .احتوى طابق العرض الرئيس عمى ستة عشر صالة انتظمت في
ثالثة صفوف متوازية .ويعد المبنى اضافة حديثة الى مبنى تاريخي ىو المتحف الوطني الشيير الذي صمم من قبل وليم
ويمكنز سنة (1838الشكل. [16])1
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المتحف الوطني العراقي
(المصدر)1:

متحف الموصل الحضاري
(المصدر)2:

متحف -Museo de Arte de Ponceبورتوريكو ][16

جناح – Sainsburyالمتحف الوطني-لندن ][16

(الشكل) 1
ابنية المتاحف عينة الدراسة العممية
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 -3منيجية قواعد تركيب الفضاء:
تعد ىذه المنيجية وسيمة لوصف وتحميل وقياس العالقات التركيبية لمتنظيم الفضائي لالبنية واليياكل الحضرية بشكل
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كمي .وىي نتاج مجموعة من البحوث اجريت حول العالقة بين المتغيرات األجتماعية واألنماط الفضائية المختمفة .وقد

تمكنت دراسات ىذه المنيجية من التوصل الى مؤشرات قياس كفوءة لمتعبير عن خصائص التنظيم الفضائي مما يمكن

استثماره في ىذا البحث.

ويعبر عن األمتدادات الحركية
 1-3مخطط محاور الحركة  : Axial mapsاحد انماط التنظيم في قواعد تركيب الفضاءّ ،
الشمولية لفضاءات النظام .ويتمثل بأقل عدد واقصى اطوال من الخطوط التي تغطي جميع فضاءات المنظومة[18].

 2-3مخطط الرؤية  : Visibility graphيعبر عن العمق البصري الكمي لمجمل فضاءات النظام .ويمكن من خاللو مقارنة
العالقة بين منفذية الحركة  permeabilityوأنطقة الرؤية  ، visibilityوبسبب اىمية المعمومات البصرية في اختيار
مسارات الحركة ،فان المخطط يوفر مؤشرات تفسيرية لمفردات اإلدراك الفضائي ،مثل "ايجاد المسالك

واستخدام المساحات ضمن المنظومة الفضائية .ادخل مخطط الرؤية

"wayfinding

 visibility graphحيز التطبيق ضمن األبنية

لممرة األولى سنة  1980م من قبل  ، Braaksma and Cookحيث نجحا في قياس عالقات الرؤية المتبادلة co-

 visibilityلوحدات فضائية مختمفة ضمن مجمع مطار.اذ قاما بإنجاز "مصفوفة تجاور  " adjacency matrixلتمثيل
ىذه العالقات .وثبتا الرمز (  )1حيثما وجدت عالقة رؤية متبادلة بين موقعين ،والرمز (  )0حيث انعدمت ىذه العالقة.
واقترح الباحثان مقياسا لمقارنة عدد الصالت البصرية الموجودة فعال ،مع عدد الصالت التي قد تظير مستقبال ،وذلك

لتحديد مدى تمبية مخطط المطار لألىداف المتعمقة بالرؤية المتبادلة بين المواقع ]. [4

 3-3البرنامج الحاسوبي  :Depthmapلغرض اجراء حسابات الدراسة العممية اعتمد البحث عمى البرنامج الحاسوبي

 Depthmapالذي صممو  .Turnerويمكن من خاللو تحميل العالقات البصرية والحركية لممنظومات الفضائية .و يقوم
البرنامج باحتساب العديد من المقاييس التي تنقسم الى قسمين:

 -1مقاييس شمولية  : Global measuresتعبر عن العالقة بين اي نقطة في النظام  ،مع جميع اجزاء النظام.

 -2مقاييس موضعية  : Local measuresتعتمد العالقة بين اي نقطة في النظام ،والنقاط المرتبطة بيا مباشرة فقط.

 1-3-3اجراء تحميل محاور الحركة :يقوم البرنامج بتمثيل وتحميل محاور الحركة عن طريق انشاء المخطط المحوري Axial
 . mapحيث تم اعتماد المؤشرات التالية:

-1التكامل  : Integrationوىو من المقاييس الشمولية ،ويمثل القيمة المعيارية لمعدل عمق الفضاء

، Mean Depth

ويساوي مقموب قيمة عدم التناظر النسبي المعدل [18,P:14]. RRA

 -2األتصالية : connectivityوىي من المقاييس الموضعية ،ويمثل عدد المحاور التي يتقاطع معيا محور ما ].[18,P:21
 -3الوضوحية  : Intelligibilityويتم استحصاليا من ارتباط التكامل مع األتصالية].[10
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 2-3-3اجراء التحميل البصري  :يقوم البرنامج بتمثيل وتحميل التنظيم البصري من خالل انشاء مخطط الرؤية Visibility
 Graph Analysisفي البرنامج ،حيث تم اعتماد المؤشرات التالية:
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 -1التكامل البصري  : Visual Integrationوىو من المقاييس الشمولية ،ويمثل عدد الخطوات البصرية الواجب قطعيا من
اية نقطة  ،لرؤية جميع النقاط في المنظومة]. [18,P:1

-2األتصالية البصرية : Visual Connectivityوىي من المقاييس الموضعية ،وتمثل عدد المواقع التي يمكن مشاىدتيا من
نقطة ما من المنظومة]. [18,P:16

-3الوضوحية  : Intelligibilityويتم استحصاليا من ارتباط التكامل البصري مع األتصالية البصرية.
-4الدراسة العممية:

1- 4منيجية الدراسة العممية :تم استثمار منيجية قواعد تركيب الفضاء لتحديد الخصائص التركيبية ،البصرية والحركية ألبنية
العينة .وباستخدام برمجية  Depthmapفقد تم اتباع الخطوات التالية:

 -1رسم مخطط محاور الحركة

 axial mapومخطط الرؤية

 visibility graphلكل من ابنية الدراسة العممية

(االشكال.)3،2

 -2احتساب قيم كافة مؤشرات التنظيم الحركي ووفق المستويات التالية:
أ  -قيم التكامل  Integrationلكل محور.

ب -قيم األتصالية  Connectivityلكل محور.

ت -قيم الوضوحية  (R2) Intelligibilityلكل طابق.

والجدول ( )1يوضح ىذه النتائج.

-3احتساب كافة قيم مؤشرات التنظيم البصري ووفق المستويات التالية:
أ  -قيم التكامل البصري لكل نقطة.

ب -قيم األتصالية البصرية لكل نقطة.
ت -قيم الوضوحية ) (R2لكل طابق.

والجدول ( )2يوضح ىذه النتائج.

 2-4نتائج الدراسة العممية:

 1-2-4تحميل محاور الحركة:
أوال -متحف بغداد :في الطابق األرضي كانت المحاور األعمى تكامال ىي المحور الرابط بين فضاء المدخل وصالة العرض

الزاوية الى يساره مباشرة .والمحور الطويل غرب المبنى والذي يربط القاعة اآلشورية والعاجيات والكمدانية .يأتي بعدىما
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المحور األفقي الذي يربط القاعة الساسانية والحضر ،بقاعة المنحوتات اآلشورية ،والمحور العمودي الممتد من المدخل
الى نياية المبنى عبر الحديقة .اما في الطابق األول فقد كان المحور األعمى تكامال ىو األفقي عمى امتداد القاعة
البابمية ،واألقل تكامال ىو األسفل عمى امتداد قاعة العصور األولى( .الشكل()2الجدول.) 1
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ثانيا -متحف الموصل :في الطابق األسفل كان المحور األعمى تكامال ىو الممتد عموديا في الفضاء المركزي لممبنى

بمحاذاة الدرج .والمحاور األقل تكامال ىي المتموضعة داخل صاالت العرض األسالمية (افقيا) واآلشورية (عموديا) .اما

الطابق األعمى فقد مثل منصة عرض منفردة الفضاء بفتحة  atriumوسطية  ،عدد محاور الحركة ( ،)5يتبادل الجزئين
األفقيين العموي والسفمي فييا ادوار المحور األعمى واألقل تكامال عمى التناوب وحسب اتجاه الحركة من الدرج (نحو

اليمين ونحو اليسار)(. ،الشكل()2الجدول.)1

ثالثا -متحف  Museo de Arte de Ponceفي بورتوريكو :في الطابق األرضي كان المحور األعمى تكامال ىو محور
الحركة الرئيس الذي يربط صاالت العرض ببعضيا ،وبفارق بعيد عن باقي المحاور .اما المحور األقل

تكامال فيو

المحور الرابط لمصالتين األخيرتين من الخمف (يسار المبنى) ،والمحور الرابط لمصالتين األخيرتين من الخمف (يمين

المبنى) .اما الطابق العموي فقد كانت المحاور األعمى تكامال ىي المحاور األفقية التي ربطت صاالت العرض السداسية
من البداية الى النياية  .واألقل تكامال ىي التي ربطت صالتي العرض األولتين واألخيرتين( .الشكل()3الجدول.)1

رابعا -جناح  Sainsburyفي المتحف الوطني في لندن :المحور األعمى تكامال ىو المحور العمودي الذي يخترق الصف

الوسطي من الصاالت من الشمال الى الجنوب.المحور األقل تكامال ىو الذي يربط القاعة األخيرة من الصف األيسر

بالقاعة األخيرة من الصف الوسطي.

كذلك المحور الذي يربط القاعات األولى والثانية والثالثة من الصف األيمن( .الشكل()3الجدول)1

 -2-2-4تحميل المخطط البصري:

اوال -متحف بغداد :في الطابق األرضي كانت الحديقة الوسطية ىي الفضاء ذات التكامل البصري األعمى .والغرفة التابعة

لقاعة الحضر ىي األقل تكامال .اما في الطابق األول فقد كان فضاء الركن الواصل مابين القاعة السومرية والبابمية ىو
الفضاء ذي التكامل األعمى .وغرفة الركن في اقصى الشمال الغربي ىي الفضاء األقل تكامال(.الشكل()2الجدول)2

ثانيا -متحف الموصل :في الطابق األسفل كانت المنطقة ذات التكامل البصري األعمى ىي الفضاء المركزي لممبنى (بمحاذاة
الدرج) ،واألقل تكامال ىي بعض اجزاء القاعة اآلشورية (الكائنة في نياية المبنى المقابمة لممدخل الرئيس) .في الطابق

األعمى

اعمى قيم لمتكامل البصري تركز في نياية المنصة الكائنة فوق المدخل الرئيس .واقل تكامل في الجزء المالصق لمدرج.

(الشكل()2الجدول)2
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متحف بغداد

الطابق االرضي

متحف بغداد

الطابق االول

متحف الموصل
الطابق االول

متحف الموصل
الطابق العموي

(الشكل ) 2مخططات محاور الحركة  Axial mapsووضوح الرؤية  Visibility Graphلمتحفي بغداد والموصل
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متحف Museo
de Arte de
Ponce
الطابق األرضي

متحف Museo
de Arte de
Ponce
الطابق األول

جناح Sainsbury

(الشكل ) 3مخططات محاور الحركة  Axial mapsووضوح الرؤية  Visibility Graphلمتحفي بورتوريكو وساينسبري
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جدول ( :)1قيم التكامل  Integrationواألتصالية  Connectivityوالوضوحية  Intelligibilityألبنية الدراسة العممية

جدول ( :)2قيم التكامل البصري واألتصالية البصرية والوضوحية ألبنية الدراسة العمل

ثالثا -متحف  Museo de Arte de Ponceفي بورتوريكو :في الطابق األرضي كان الفضاء ذو التكامل البصري األعمى
ىو ممر الحركة الرئيس الذي يربط صاالت العرض ببعضيا ،وبفارق كبير عن باقي الفضاءات .اما التكامل البصري

األقل فيو لفضاء المدخل الكائن خمف الدرج .اما الطابق العموي فقد تركز التكامل البصري األعمى في وسط الطابق قرب
األدرج نصف الدائرية ،ويقل تدريجيا نحو كال الطرفين( .الشكل()3الجدول)2

رابعا -جناح  Sainsburyفي المتحف الوطني في لندن :كان الفضاء ذو التكامل البصري األعمى ىو محور الحركة الذي
يخترق الصف الوسطي من الصاالت من الشمال الى الجنوب.الفضاء األقل تكامال يتركز في القاعتين األخيرتين من
الصفين األيمن واأليسر من القاعات ،كذلك فضاء المدخل امام المصاعد( .الشكل()3الجدول.)2
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 -3-2-4العالقة بين منظومتي الحركة والرؤية:
متحف بغداد الطابق االرضي :محور الحركة األعمى تكامال وقع في منطقة تكامل بصري متوسطة القوة (الممر العمودي
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األيسر المحاذي لمقاعات الكمدانية والعاجيات واآلشورية) ،اال انيا اعمى تكامال بصريا من القاعات نفسيا .منطقة التكامل

البصري األعمى (المتمثمة بالحديقة) احتوت عمى احد المحاور الحركية الذي يحتل الدرجة الثانية لقوة التكامل .مما جعميا

مركز تكامل بصري وحركي قوي .اما القاعة األسالمية يمين المبنى فيي ضعيفة التكامل بصريا ،ويخترقيا محور حركي
ضعيف التكامل.

متحف بغداد الطابق األول :المحور الحركي األعمى تكامال يحتل منطقة متوسطة التكامل البصري (القاعة البابمية) ،اال
ان نيايتيو تقعان في مناطق التكامل البصري األعمى(.تطابق جزئي)

متحف الموصل الطابق السفمي :تطابق تام بين محور الحركة األعمى تكامال  ،ومنطقة التكامل البصري األعمى (متمثمة

بفضاء الحركة المركزي).

متحف الموصل الطابق العموي :تناوب عمى مركز المحور األعمى تكامال احد المحورين العموي او السفمي عمى جانبي
فتحة الـ ( atriumوحسب جناح الدرج الذي يتم الصعود منو) ،مجال الرؤية مستمر (حيث ان فتحة

 atriumتحجز

الحركة دون الرؤية) .وتركزت منطقة التكامل البصري األقصى نياية الطابق .وينتيي الييا كل من محوري الحركة

اعاله(.تطابق جزئي)

متحف بورتوريكو الطابق األرضي :تطابق تام بين المحور الحركي األعمى تكامال ومنطقة التكامل البصري األعمى،
وتمثمت بممر الحركة الرابط لصاالت العرض جميعا(.تطابق تام)

متحف بورتوريكو الطابق األول :تطابق محور الحركة األعمى تكامال مع مع بقعة التكامل البصري األعمى تكامال في
وسطو فقط ،اما نيايتيو فقد انتيت في مناطق التكامل البصري األوطأ(.تطابق جزئي).

متحف  :Sainsburyتطابق تام بين محور الحركة األعمى تكامال  ،ومنطقة التكامل البصري األعمى( ،المتمثمة بصف
القاعات الوسطي الممتد من شمال المبنى الى جنوبو).

-4-2-4الوضوحية : intelligibility

متحف بغداد الطابق األرضي واألول :وضوحية حركية عالية (  0.808و 0.816عمى التوالي) .وضوحية بصرية عالية

( 0.818و 0.85عمى التوالي).

متحف الموصل الطابق األرضي :وضوحية حركية عالية (  ،)0.831وضوحية بصرية واطئة(  )0.534بسبب امتالك
صالتين كبيرتين (االسالمية والحضر) التصالية بصرية عالية مع تكامل بصري واطئ ،فمم تمثل وفرة األتصالية البصرية
عامال تنبؤيا الستكشاف النظام ككل بالتالي قمت الوضوحية.

متحف الموصل الطابق األول :وضوحية حركية عالية ( .)0.816وضوحية بصرية عالية (.)0.821
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متحف بورتوريكو الطابق األرضي :وضوحية حركية عالية (  .)0.803وضوحية بصرية واطئة (  ،)0.48بسبب امتالك
مساحات واسعة لقيم اتصالية بصرية عالية برفقة قيم تكامل قميمة ،وكذلك امتالك جزء من ممر الحركة الرئيس تكامل
عال برفقة اتصالية واطئة.
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متحف بورتوريكو الطابق األول :وضوحية حركية عالية جدا(  .)0.935ووضوحية بصرية واطئة جدا (  ،)0.077حيث
تحرز المناطق المتكاممة بصريا قيم اتصالية واطئة وبالعكس .فالنظام مفيوم حركيا (بسبب محاور الحركة الطويمة

المباشرة) ،وغير مفيوم بصريا(لكثرة الحواجز البصرية والزوايا).

واتسم متحف  :Sainsburyبوضوحية حركية عالية جدا( ،)0.917ووضوحية بصرية عالية(.)0.835

-5االستنتاجات:

 -1تطابقت محاور الحركة االعمى تكامال مع مناطق التكامل البصري األعمى تطابقا كميا في ثالث حاالت (الموصل الطابق
االسفل ،بورتوريكو الطابق األرضي، ) Sainsbury ،وكان التطابق جزئيا في ثالث حاالت اخرى(بغداد الطابق االول،
الموصل الطابق العموي ،بورتوريكو الطابق العموي) .الحالة السابعة في بغداد الطابق االرضي ترافقت منطقة التكامل

البصري األعمى (الحديقة) مع ثاني اكثر المحاور الحركية تكامال .المالحظ ان جميع تمك المناطق تتمثل بفضاء الحركة

والتجمع الرئيس في المبنى ) ، (Gathering Spaceوالذي اتخذ اشكاال شتى  ،فيو في بغداد حديقة وسطية ،وفي
الموصل فضاء درج مركزي ،وفي بورتوريكو ممر رابط رئيس.

عنصران رئيسيان  ،سمسمة صاالت العرض

ان مايميز ابنية المتاحف كنمط فضائي خاص ىما

 ، Galleriesوفضاء التجمع

 ،Gathering Spaceوىما يمثالن

وسطان مختمفان  ،االول بين الزوار والمعروضات ،والثاني بين الزوار مع بعضيم.

يستنتج ان فضاء التجمع في

المتاحف يميل الى ان يمثل نواة التكامل الحركي والبصري  ،وىو الفضاء الذي يمثل سطح االلتقاء بين الحركة

الشمولية ،والحركة الموضعية في المبنى.

 -2في متحف بغداد الطابق األرضي تطابق محور الحركة األعمى تكامال (المار بالقاعة الكمدانية والعاجيات واآلشورية)

بمنطقة تكامل بصري متوسط ،اال انيا اعمى تكامال من القاعات .الممر وفر منفذا بصريا عمى امتداد القاعات يسمح

برؤية بعيدة ومتزامنة .اي ان الممر من ناحية المنفذية والرؤية يعمل عمى مستوى شمولي مخترقا ثالثة صاالت واكثر،

وال يقتصر عممو عمى المستوى الموضعي لصالة منفردة .عكس ما ىو عميو الحال في الجية اليمنى حيث اندمج محور

الحركة (الضعيف التكامل) مع الصالة (االسالمية) ،فتم بذلك كسر سطح االلتقاء بين الشمولي والموضعي فاصبحا
متساويا القيمة ،حيث ذاب الفرق بين الفضاء االجتماعي (الحركة) ،والتعميمي (العرض).

 -3تمثل ممرات الحركة الرئيسية في متحفي بورتوريكو ،وبغداد(االول ،واالرضي في حالة غمق منافذ الحديقة) ،نواة التكامل

البصري والحركي الرئيسية ،حيث ان شبكة الممرات الخمفية لمصاالت غير مستمرة فيجبر الزائر عمى العودة الى المحور

الرئيس ،ينعدم ىنا خيار االستكشاف  ،وطبيعة التنظيم تحث الزائر عمى تفحص المعروضات دون التفكير بخيارات

الحركة.
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 والتي تصب جميعيا، الرابط الرئيس لصاالت العرض كافة،  في متحف الموصل مثل الفضاء الوسطي الحاوي عمى الدرج-4
 بينما. فمثل سطح االلتقاء عمى المستوى الشمولي لممبنى، )((يرتبط بثالثة فضاءات فأكثرd)  فيو فضاء من نوع،فيو
، ان سمة تعدد الخيارات في االول.labyrinth

 ىو المخطط الشبيو بالمتاىةSainsbury كانت السمة البارزة لـ
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 وتستمزم عممية تحر واستكشاف عمى المستوى الحركي،والعشوائية في الثاني تعمل عمى تحفيز الزائر فيزياويا وذىنيا

.والبصري

: التوصيات-6

:يوصي البحث بما يمي

 وبما يحافظ عمى،  استثمار نتائج البحث في اعمال التوسيع واالضافة والتعديل المستقبمية لمتاحف الموصل وبغداد-1
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