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 الملخص

يحتوي البحث على دراسة منهجية وتحليلية للمقاهي االدبية الثقافية في الوقت الحاضر 

باالضافة الى تحديد المشكلة التي تتناول االهمال في مجتمعاتنا بالنسبه للمقاهي االدبية 

الثقافية و سنتناول بالبحث لمحة تاريخية من خالل العودة للماضي , وسيتم عرض مجموعة 

تي تندرج تحت عنوان دراسة تحليلية لكل من الحالة المحلية و الحالة العربية من الحاالت ال

و الحالة العالمية , باالضافة الى تحديد نمط االثاث المستخدم و طبيعة االلوان المستخدمة  

, و بالنظر الى الفصل الخاص بالمشروع المقترح سيتم ادراج طرق معالجة الفراغ الداخلي 

 نسب و المساحات و تحديد المكان المقترح بمدينة نابلس من ناحية تقسيم ال
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 اإلهداء
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 (فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون أعملواقل )

 صدق اهلل العظيم

 تطيب اللحظات إال بذكرك يطيب النهار إلى بطاعتك .. وال يطيب الليل إال بشكرك وال إلهي ال

.. إلى من أحمل أسمه بكل الهيبة والوقار .. إلى من علمني العطاء بدون انتظار إلى من كلله اهلل ب

 الغالي . والديافتخار 

لى معنى الحنان  د.. إلى بسمة الحياة وسر الوجو إلى مالكي في الحياة .. إلى معنى الحب وا 

  أمي الحبيبة

 أعتمد .. إلى شمعة متقدة تنير ظلمة حياتي مأكبر وعليهم إلى من به

  و أخوتي   أختي

 إلى أساتذتي الكرام والى كل من ساعدني للوصول إلى هذه المرحلة 

 اهدي هذا العمل 
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 شكر  وتقدير

 اتقدم بالشكر والتقدير الى ......

 

 الداخلي .... التصميم أسس علمنيكل من 

 ..... الكرام  أساتذتيالى 

 هذا البحث ...... إتمامالى كل من ساعدني وساهم في 
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 ةالمقدم

تقوم فكرة المشروع على تصميم مقهى أدبي  ثقافي يواكب عصرنا الحالي , ويتركز مجهود هذا المقهى 

لقاء الشعر وتبادل الخبرات  على نشر الوعي  من خالل حمالت وفعاليات و إفساح المجال للقراءة وا 

خراجهم من العزلة الى  عالم االنفتاح بشكل يجمع ما بين عينات المجتمع الشابة وربطهم بالمجتمع وا 

في دعم الحركة الثقافية و األدبية في بلدان عدة حول العالم،  ة ساهمالموالمعرفة و العلم  و الثقافة , و 

 .ة ابتداء من متابعة األخبار و مناقشة آخر المستجدات، مرورا باألمسيات األدبية و الثقافي
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 ة البحثمشكل

 الثقافيه بشكل خاص تعاني  قلةاالدبية ي المقاهبشكل عام و ان غالبيه ابرز المقاهي 

لمشاكل و يتمثل بعض ا و هنا نلخص , مراعاة النواحي الوظيفية و الجماليه داخل المقهى

 :بعرضها في ما يلي 

 المشاكل الوظيفية والجمالية مختلفه مما يؤدي الى السوء التوزيع الداخلي لالقسام  ▪

 .الحركه 

غالبية المقاهي هي مقاهي عامة و يوجد عدد قليل يعمل على تشجيع الناحيه  ▪

 .الثقافيه لدى مرتادين هذا النوع من الفراغات االدبية 

 اهمية البحث

و بالضافة انه , تكمن اهمية البحث انه فريد من نوعه الول مرة يتم تناوله 

سيهتم هذا  , و التي تواجه المقاهي  التصميمة  في معالجة المشاكل يسهم 

غير مباشره من خالل البحث من الناحيه الثقافيه بتنمية المجتمعات بطريقه 

العمل على تطوير  المقاهي العاديه تحفيز عدد اكبر لزيارة هذه المقاهي , و 

ة و المقاهي ادبية  ثقافيه تخدم كال النوعين و هما المقاهي العادي الى مقاهي
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ي التاكيد على النوع الثاني , ورفع مستوى التصميم هم فاو تس , االدبية الثقافية

 الداخلي للمقاهي .

 اهداف البحث

يهدف هذا البحث دراسة العالقات الوظيفيه والجماليه معا للحصول على مقهى ثقافي نموذجي من 

, و يحمل ت بطريقه وظيفيه تالئم حركة الزبائن لفراغ الداخلي و استغالل المساحاالنواحي التصميمه ل

 فكر نموذجي من النواحي التصميمية للفراغ الداخلي .

 

 فرضية االبحث

 ان االعتماد على االساليب التصميميه  الحديثة و التي تراعي النواحي الجمالية والوظيفه

 و توفير مساحات الحركه غالل الفراغ من حيث تقسيم المناطقباسلوب دقيق سيعمل على رفع كفاءة است

فراغات بطريقه مناسبه تساهم في جذب اكبر  قدر  ممكن من االشخاص الذين و عند استغالل هذه ال

 يرتادون المقاهي .
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 حدود البحث

 الضفه الغربيه )نابلس( –: فلسطين  هالمكاني ود الحد

 2018- 1763بين عامي الحدود الزمانيه : 

 فما فوق  12 :  هالبشري ودالحد

  منهجية الدراسه

 المنهج الوصفي:

وصف  وصف االضاءه و مسار الحركه و الخامات و االسلوب المتبع وسيتم وصف 

 االلوان المستخدمه وتوضيح انواع االناره المستخدمه .

 المنهج التحليلي :

سيتم تحليل حاالت محليه و عالميه من حيث الخامات و تركيباتها و المواد 

 المستخدمه و االسلوب المتبع و االضاءه و مسارات الحركة . 
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  الفصل الثاني
 تعريف المقاهي

 المقاهي من الناحية التاريخية واالقتصادية
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 : المقاهيتعريف 

مقاعد وطاوالت يجلس عليها أصحاب , و يحتوي على  اقتصادية يعمل على خدمة الزبائن منشأههو 

 1 . األخرىالِحَرف، ويقدم مشروبات معيَّنة؛ مثل: القهوة والشاي، وصنوف من العصير والمشروبات 

  تعريف المقاهي االدبية الثقافية

مثقفين أرادوا المزاوجة بين تدبير مشروع تجاري ال  دباءواألشعراء ة هي مكان تجمع الالمقاهي األدبي 

الشعر و القصص و  إلقاءيتم  لثقافيةا في  , و في المقاهي االدبيةتقريب الشأن األدبي والثقاوبين 

  2. الروايات

 اهيللمق الناحية التاريخية

تعود بداية المقاهي الموجوده في وقتنا الحالي الى الماضي القديم , حيث كانت الساحة مركزا ثقافيا لما 

شعر, نثر , خطابة ( وغيرها من النشاطات المختلفة اما في  لغرض )  فيه من تجمع كثير من الناس

البالد االسالمية فكان مراكز التجمع عبر التاريخ : المسجد ,المدرسة و الكتاتيب . أما اليوم فان المقاهي 

                                                           
 

 (2017)هادفي،  1
 (2007)الدين،  2
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تكاد تكون في كل مكان في الشوراع الهادئة و المزدحمة ولقد انتشرت المقاهي في كل مكان , وال 

 3تمع او مدينة بدون وجود المقاهي .تتصور وجود مج

 تاريخ زمني ألحداث المقاهي األدبية في أوروبا:

: تم 1750عام و , « بيتي يونيفرسيتيز»: تم افتتاح أول مقهى في إنجلترا، وكانت تسمى 1652عام 

انتشار فروع للمقاهي من بلد إلى بلد ومنها مقهى "جريكو"، وهي من أوائل المقاهي التي أنشئت في 

 2000 نسيا تمتلك ما يزيد عيأصبحت فين 1763أوروبا، والذي فتح فرع لها في روما. وفي عام 

 , وكان مشروب القهوه مشروبا جديدا في اروبا لتركيزهم على شرب المشروبات الكحولية . مقهى.

 للمقهى  الناحية االقتصادية

المقاهي تلعب دور مهم في زيادة الدخل و تحسين ميزانية البلد , و عندما يتم مراعاة النواحي الجماليه 

والوظيفيه معا في التصميم الداخلي لمقهى كان سبب في جذب اكبر قدر ممكن من االشخاص اللذين 

 يرتادون تلك المقاهي 

ضاءة   مناسبه  تعطي شعور بالراحه للمرتادين مما و عندما يستخدم خامات ذات جوده عاليه و ألوان  وا 

 يكون  سبب لزيادة عدد المرتادين , و الجلوس فترة اطول في المقهى .

                                                           
 

 (2011)شحادة،  3
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 الناحية التصميمية للمقهى 

انتشرت المقاهي الثقافية في اآلونة األخيرة في مختلف البالد العربية، وساعد على انتشارها ما تشده من 

حيث إنه عادة ما يضم مكتبة عامة ويوفر أجواًء مناسبة للقراءة، بجانب إقبال كبير من الشباب العربي، 

ما يقام به من فاعليات وعروض فنية، ومنها ما تعقد به دورات تدريبية في مجاالت فنية معينة. تميز هذا 

النوع من المقاهي ال يقتصر على النشاط فقط بل إن ديكور المقاهي الثقافية أيضًا مميز وله معاييره 

مواصفاته الخاصة، كي يكون مظهره النهائي متوافقًا مع طبيعة نشاطه وما يقدمه من خدمات ترتبط و 

 , ومن اهم المعايير :بصورة مباشرة بنشر الوعي والثقافة.

 االتزان بين األصالة و العصرية :

ديكورات األماكن هي انعكاس لطبيعتها تعبر عنها وتتفق معها، ولهذا فإن ديكور المقاهي الثقافية -

حسب رؤية خبراء التصميم والديكور- يجب أن تجمع عناصره بين الحداثة واألصالة، فأعمال الديكور 

المستوحاة من الطراز الكالسيكي العتيق لها تأثير نفسي بالغ إذ تمنح إحساسًا بالطمأنينة والهدوء، عالوة 

على تأثيرها الشكلي إذ إنها تكسب األماكن فخامة ووقارًا في ذات الوقت يليق بملتقى ثقافي. هذا ال يعني 

إن مواكبة العصر من األمور المنبوذة، إنما المفترض أن يتم الدمج بين هذا وذاك في ديكور المقاهي 

الثقافية لتظهر في النهاية في أفضل صورها , و غالبًا العناصر المائلة إلى الطراز الكالسيكي تستخدم 
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في المساحات الكبيرة مثل األسقف والحوائط والتي غالبًا ما يستخدم فيها خامة الخشب المنقوش أو 

األحجار الطبيعية، بينما الطاوالت والمقاعد فهي تميل أكثر إلى األثاث العصري لما يوفره من راحة، مع 

 العناية بأن يكون هناك توافقًا بين لونيهما كي ال يسبب ذلك تضارباً . 

 الصور و اللوحات :

ديكور المقاهي الثقافي المتعلق بتزيين الجدران ال يمثل مشكلة على اإلطالق، فيمكن استغاللها بأكثر من 

ضفاء لمسة جمالية فائقة عليها بالعديد من األساليب  صورة وتزيينها وا 

 اإلضاءة :

مؤخرًا إحدى أهم عناصر الديكور وأكثرها تأثيرًا، وفيما يخص ديكور المقاهي الرئيسية صارت اإلضاءة 

فينصح خبراء التصميم باستخدام نمطين من توزيعات اإلضاءة، أولهما هي اإلضاءة العامة للمكان وتلك 

فه ينصح بأن تكون هادئة، عبارة عن مصابيح خافتة يمكن أن تكون مخبئة ضمن تجاويف السقف وزخار 

يجب توفير مصدر  -وهو األفضل-إلضفاء لمسة جمالية وشاعرية. ولكن في حالة اتباع هذا األسلوب 

 4إضاءة مستقل لكل طاولة، كي يسهل على العميل القراءة أو أي نشاط آخر يمارسه داخل المكان

. 
                                                           

 

 (2017)لمسات ديكور المقاهي الثقافية ،  4
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 تحليل الحالة الدراسية
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 دراسة تحليلية محلية )مقهى بيت جدي (

 ع: لموقا

يقع المقهى داخل مدينة نابلس في رفيديا  شارع النجاح  مقابل محل خمسة و عشرة  وهو عبارة عن 

مقهى موجود في بيت قديم تم تجديده و كان هدف مؤسسه هو الرجوع الى الماضي و رؤسة تراثنا القديم 

  2017افتتاحه في عام , موقعه مناسب قريب من الشارع الرئيسي يتم الوصول الية بسهولة تم تجديدة و 

 

    في نابلس موقع مقهى بيت جديد  1صورة 
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 الدراسية :تعريف بالحالة 

كانت الفكرة هي استغالل البيت العتيق وترميمه  2017مقهى ثقافي في مدينة نابلس تم افتتاحه عام 

نجد الجلسات الشبابية  المكللة باألسلوب لمقهى بدل من هدمه أو تركه مهجور  , ففي هذا المقهى 

واألصالة في البناء،  الثقافي و الهدف من هذا المقهى تذكير العينات الشابة بالتراث و البيوت القديمة

وأقواسه , سقفه عال تكسوه األضواء الجميلة، ونوافذه الكبيرة التي جلست على عتبتها تلك األدوات التراثية 

وأثري، وأرضيته المليئة بالكراسي الخشبية المصنوعة بكد وجهد كبير ليجلس  المزينة بكل ماهو جميل

عليها كل زائر للمكان، وينتقي بعض الكتب الثقافية ويقرأها بكل هدوء وتمعن في ظل وفرة أجواء جميلة 

  5في هذا المقهى البسيط.

 

 

 

 

 
                                                           

 

5 -9%8A%D8%AA%D8%A8%D-http://nablus24.com/%D9%85%D9%82%D9%87%D9%89

%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A/ 



www.manaraa.com

22 
 

 مخطط المشروع :

 يحتوي المقهى على عدة أقسام  : 

 الترس                              المدخل    

 دورة المياة                                     منطقة االستقبال      

 مطقة العمل             منطقة جلوس الزوار   •

 

 

 مسقط أفقي 2 صورة  
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 تحليل الواجهة الخارجية   

ارجية للمقهى من الحجر القديم, وكتب اسم المقهى على لوحة من الخشب تم تم تصميم الواجهة الخ

وضعها على واجهة المقهى اما المدخل الرئيسي عبارة عن  باب من الزجاج و اثنين من الشبابيك وتم  

 استخدام عريشة من الخشب لتغطية المدخل و تم تزيين المدخل ببعض النباتات 

 
  

   :الواجهة الخارجية للمقهى3صورة 

 

 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

24 
 

 المناطق الوظيفة:

, اكبر مساحة كانت ل منطقة الجلوس و من ثم منطقة تم تقسيم مساحة المشروع حسب االحتياجات  

 العمل و الخدمات لتحضير الوجبات  ثم منطقة دورات المياه   ثم منطقة االستقبال و المحاسبة 

 
 
 

 

 : توزيع النسب و المساحات للمقهى في الحالة المحلية1شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منطقة العمل و الخدمات 
15%

منطقة دورة المياة 
14%

االستقبال و المحاسبة  
10%

الجلسات الداخلية 
61%

توزيع النسب و المبيعات 
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 : األقساممخطط توضيح 
 
 

 

 المقهى  أقسام: مخطط يوضح  2 توضيحي رسم
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 أسلوب التصميم المتبع :

ال يعتمد على ديكورات بقدر اعتماده على اللوحات  التي أضفت جو الهدوء و البساطة .و الواجهات 

الفارغة من التصميم و المبنية بالحجر و تم تزيين واجهات المقهى ببعض اللوحات لبعض الشعراء منهم 

 حياة األجداد و استخدم  و كان هدف صاحب المقهى هو التذكير بالماضيمحمود درويش 

 مسارات الحركة :
  
 
 

 

 يوضح مسارات الحركة  2 توضيحي رسم
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لذلك مسارات الحركة لها دور في   , داخل القسم  الواحد  تحقيق الحركة  عنجاح المشرو  أسبابمن 

 .نجاح المشروع حتى يتوفر الشعور بالراحة  

 يتكون المقهى من األقسام التالية :

للجلسات في داخل وتحتوي القاعة بالكثير من األعمال الفنية و اللوحات المعلقة على قاعة  .1

يحتوي على مجموعة من الكتب التي قد يطلعها الزائر وعلى بعض قطع األثاث  الجدران و

 القديمة

وفي الداخل منطقة العمل الخاصة بالموظفين باإلضافة لغرف خلفية لتحضير الوجبات و الطلبات  .2

 ة .المختلف

 منطقة االستقبال . .3

 نمط األثاث المستخدم وتوزيعه: 

تم استخدام أثاث بسيط يتماشى مع بساطة التصميم  استخدم الطاوالت الخشبية ذات اللون الخشبي الفاتح 

و طاوالت من الزجاج الشفاف و مقاعد جلدية ذات اللون البني المحروق , و أيضا استخدم الكراسي 

ب بني محروق من و استخدم رفوف خشالخشبية المنجدة بقطع من القماش من التراث الفلسطيني القديم 

 اعتمد المصمم على توزيع األثاث بشكل يراعي الناحية الوظيفية أكثر من الناحية الجمالية .اجل الكتب 
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 توضح االثاث المستخدم كرسي خشب منجد مقعده بقماش تراثي . 4صورة 
 

 

 . كنب  منجد بالجلد ذات لون بني محروق و طاولة من الخشب  مستخدم: توضح  اثاث ال 5 صورة
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 .طاولة من الزجاج و الرفوف خشب : توضح أثاث المستخدم  6صورة 
 

 العالقات الوظيفية :

 البد من االهتمام بالعالقات الوظيفية من حيث توزييع االقسام حسب االولويات  العالقات الوظيفية في

المقهى تبدا باالستقبال و تنتهي بدورات المياه  لذلك اول منطقة بعد الدخول تكون االستقبال و المحاسبة 

معا ومن ثم مناطق الجلوس و من ثم دورات المياه تكون بعيدة عن اماكن جلوس و مكان احضار 

 الوجبات .
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 : يوضح العالقات الوظيفية داخل المقهى . 3رسم توضيحي 

 

 

     اإلضاءة و توزيعها: 

استخدم اإلنارة الطبيعية في تصميمه حيث استغل الفتحات المعمارية وسمح لضوء الشمس بالمرور منها 

( على spot light, وباإلضافة إلى اإلنارة استخدم اإلضاءة الصناعية  و استخدم اإلضاءة الموجهة  ) 

 الواجهات و أعلى الطاوالت .

 

 

دورات المياه 

منطقة الجلوس 

منطقة االستقبال و المحاسبة 

المدخل 
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 األلوان المستخدمة :

استخدم المصمم ألوان البنية و الخشبية بدراجتها المختلفة واستخدم الدرجات الفاتحة , وبقيت ألوان 

الواجهات ألوان الحجر الطبيعي  ذات اللون العاجي  تم استخدام بالط القديم احتوى على زخارف وألوان 

 اللون األحمر و األسود معا كان يستخدم قديما يعتبر من تراث الفلسطيني .  مختلفة و القماش ذات

 النفسي: وتأثيرها األلوان
 

؛ تصميم الداخلي بلون النقاء والسالم. وهو من األلوان الشائعة في  و درجاته  يوصف  اللون األبيض

 .بالتوازن، فإن اللون األبيض، يستحضر الشعور كونه ينسجم مع األلوان كافة.

وبشكل آلي، باستحضار المشاعر العاطفية لدى الفرد كما ويعمل اللون األحمر على  يقوم اللون األحمر 

 حث النشاط الدماغي، 

التربة وسيقان األشجار. ويعمل اللون البني، على من ألوان الطبيعة، حيث أنه لون  يعتبر اللون البني

 .وقت نفسه، يمكن أن يحفز الشعور بالحزنالشعور باالنتماء واالستقرار، لكنه في ال

 .6تؤثر على نفسية الرائي  ألنها األلوانو اختيار لذلك من الضروري الحرص في  توزيع 

                                                           
 

6 -%D9%84%D9%88%D9%86-http://www.alghad.com/articles/654968
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%AB-%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1-
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 الخامات المستخدمة :

 الحجر:  للواجهات 1

 الخشب:  للكراسي و الطاوالت و القواطع  والرفوف الكتب  2

 الزجاج : للفتحات المعمارية  3

 بالط : تم استخدام بالط ملون قديم  4

 القماش : ذات اللون األحمر و األسود قماش من التراث الفلسطيني . 5

 
 

 
 

              

                                                                                                                                                                                     
 

%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AC 
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 (book munchدراسة تحليلية عربية )
 

 الموقع: 

, موقعه الوصل   مقابل مخبز الريف اللبناني    شارع عنوان منطقة جميرا  يقع المقهى داخل مدينة دبي

 7. 2013افتتاح المقهى في عام  مناسب قريب من الشارع الرئيسي يتم الوصول الية بسهولة تم

  

 

 

 : توضح موقع المقهى  7 صورة
 

 

 

                                                           
 

7 -%D8%A8%D9%88%D9%83-staurants/reviews/63689http://ar.timeoutdubai.com/re
%D9%85%D9%86%D8%B4-%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%A2%D9%86%D8%AF-

%D8%A8%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88%D8%A8 
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 تعريف بالحالة الدراسية :

،  2013تم افتتاح المقهى في عام  دبي يعتبر أول مقهى أدبي ثقافي يفتتح بمدينة” منش بوك“مقهى 

لينافس المقاهي األدبية والثقافية الرائدة في العالم، و يوفر هذا المقهى للزائرين موقعًا تم تصميمه 

واالستمتاع بالكتب الرائعة وحضور القراءات الجماعية ألعمال أدبية مختارة لألطفال والكبار،  بعناية 

الكبار و يهدف مؤسس المقهى هو تشجيع فئة الشباب خاصة  وكانية باللغتين العربية واإلنجليز 

 8الصغار على الثقافة .

 

 : توضح مقهى بوك منش في الداخل  8 صورة
 

                                                           
 

8 -%D9%85%D9%86%D8%B4-http://www.rougemagz.com/2016/02/16/%D8%A8%D9%88%D9%83
%D8%A8%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88-

%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%87%D9%88%D8%A9/ 
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 مخطط المشروع :
 يحتوي المقهى على عدة أقسام  :

 المدخل                        دورة المياة                      

 منطقة االستقبال              مطقة العمل     

 منطقة جلوس الزوار      

             

 

 : مخطط افقي للمشروع  9صورة 
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 تحليل الواجهة الخارجية: 

تحتوي الواجهة الخارجية  على الزجاج و كان  التصميم المستخدم مناسب  مع  التصميم الداخلي 

باإلضافة إلى الخامات المستخدمة , و تم استخدام  ألوان هادئة التي تبعث الراحة و الفرح تجذب اهتمام 

المارة وتلفت االنتباه فااللوان االزرق الفاتح يعطي االسترخاء و الشعور بالهدوء و االصفر يعطي الشعور 

 ت للفت انتباة المارة .بالدفئ  واللون الوردي يعطي الشعور بالراحة و هذه االلوان استخدم

 

 

 واجهه خارجية لمقهى  بوك منش  10 صورة
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 المناطق الوظيفة:

تم تقسيم مساحة المشروع حسب االحتياجات  , اكبر مساحة كانت ل منطقة الجلوس و من ثم منطقة 

 العمل و الخدمات لتحضير الوجبات  ثم منطقة دورات المياه   

 
 
 

 
 

 يوضح المناطق الوظيفية  4 توضيحي رسم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

منطقة الخدمات 
15%

منطقة العمل
14%

العرض
10%

الجلسات 
الداخلية 
61%

توزيع النسب و المبيعات 
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 مخطط يوضح األقسام :
 

 

 

 

 

 : مخطط يوضح اقسام المشروع  11 صورة
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 تحليل الحركة داخل المقهى : 

 

 
 

 الزبائن         حركة االعاملينصورة توضح حركة :  12 صورة
 

 

من أسباب نجاح المشروع تحقيق الحركة  داخل القسم  الواحد ,   لذلك مسارات الحركة لها دور في 

 نجاح المشروع حتى يتوفر الشعور بالراحة  .
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 نمط األثاث المستخدم وتوزيعه :

ترتيب الكتب عليها وتم توزيع  في المقهى العديد من القواطع الخشبية المفرغة ذات الرفوف التي يتم

مجموعة من الطاوالت الخشبية ذات اللون الفاتح و الكراسي الخشبية و أطقم كنب ذات األلوان المتعددة 

  و المتناسقة .

 

 : توضح االثاث المستخدم . 13صورة 
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 الكراسي  و الطاوالت . توضح تصميم 14 صورة
 

 

 

 : توضح قسم مخصص لكتب األطفال . 15 صورة
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 العالقات الوظيفية :
 

ع االقسام حسب االولويات  العالقات الوظيفية في بالعالقات الوظيفية من حيث توزي البد من االهتمام

 المقهى تبدا باالستقبال و تنتهي بدورات المياه  .

 

 

 : العالقات الوظيفية حسب األولويات . 5 توضيحي رسم
 

 

 

دورات المياه 

منطقة الجلوس 

منطقة االستقبال و المحاسبة 

المدخل 
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      اإلضاءة وتوزيعها :

استخدم المصمم نوع واحد فقط من اإلضاءة بجانب اإلضاءة الطبيعية التي سمح بمرورها زجاج المقهى 

 و المدخل و كان تركيز المصمم على أماكن الجلوس و القراءة و أماكن عرض الكتب 

 

 : توضح اإلضاءة تم تركيزها على الجلسات . 16صورة 
 

 :األلوان المستخدمة 

تم  استخدام خامة الخشب ذات الدرجة الفاتحة  لرفوف  الكتب و الطاوالت بما ينسجم مع األلوان 

المستخدمة في قطع األثاث استخدم المصمم  قماش األخضر و الزهري  مع األبيض  للكنب  بشكل 

بيض بسيط ومنسجم مع بقية األلوان وبعض الكنب منجد بقماش ذات لون  رمادي و استخدم اللون األ

 للواجهات و أرضية المقهى  رخام رمادي .
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 الخامات المستخدمة : 

 الرخام : تم استخدمه في األرضيات إلعطاء نوع من الفخامة .

 الخشب : تم استخدمه في الرفوف والطاوالت و الكراسي

 القماش : تم استخدمه في أطقم الكنب 

 الزجاج : تم استخدامه في الواجهة الخارجية 
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 (bistro cafeالحالة العالمية )

 الموقع:

بايوغلو هي منطقة تقع على الجانب األوروبي من احدى المقاهي في مدينة   bistro cafeمقهى 

تم لنشاء هذا المقهى وتم اقامة بعض االنشطه  الثقافية  من صور  و حفالت إسطنبول في تركيا، 

 الثقافة . موسيقية و مكتبة من اجل

 

 :  موقع المقهى   17 صورة
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 مخطط المشروع :

 يحتوي المقهى على عدة أقسام  :

 المدخل                                 

                   همنطقة االستقبال                    دورة الميا     

 العمل نطقةمنطقة جلوس الزوار             م   •

 

 

 : مخطط أفقي يوضح أقسام المقهى 18صورة 
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 الواجهة الخارجية :تحليل 

طبيعة هي عبارة عن واجهة زجاجية تسمح لزوار في الداخل اإلطالل على الشارع و تسمح لإلضاءة ال 9

تم إضافة بعض النباتات المدخل باستخدام فوانيس  إضاءةبالدخول للمقهى  نمط التصميم كالسيكي  وتم 

 لزينة عند المدخل و تم وضع بعض الكراسي عند مدخل المقهى  للجلوس خارج المقهى .

 

 : توضح الواجهة الخارجية للمقهى  19 صورة
 

 

 

 

                                                           
 

9 -Reviews-d2232185-g293974-https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review
Romans_Culture_Cafe_Bistro-Istanbul.html 
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 مخطط يوضح األقسام :
 

 

 : مخطط يوضح أقسام المشروع 20 صورة
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 تحليل الحركة داخل المقهى :
 

 

 

 : مخطط يوضح الحركة الزبائن        العاملين  21 صورة 
 

 

 أسلوب التصميم المتبع :

الى إن أسلوب التصميم المتبع في هذا المقهى كالسيكي احتوى على بعض الزخارف الذهبية للوصول 

عمل قائم بذاته تصميميا من ناحية وظيفية و جمالية استخدم خامات كالسيكية بسيطة  استخدم السجاد 

 األحمر في أرضية المقهى  .
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 نمط األثاث المستخدم :

تم استخدام خامة الخشب , و تم استخدام كراسي منجدة  وكنب و تم وضع سجاد في أرضية المقهى و 

اجل عرض الكتب و أرضية المقهى بالط رخام تم وضع ستائر على شبابيك استخدم الرفوف خشبية من 

 طاوالت المقهى من الخشب تحملها  دعامة من الوسط مزخرفة تتفرع نهايتها  لثالث أرجل التزان الطاولة 

 

 

 توضح األثاث المستخدم في المقهى :   22صورة 
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 : توضح األثاث المستخدم في المقهى  23 صورة
 

من األثاث المستخدم أيضا أريكة نمطها كالسيكية لها أرجل خشبية مائلة  أيضا المصمم استغل بعض 

األعمدة في المقهى وصمم أرفف وتم وضع الكتب عليها غير انه استغل بعض الواجهات بتعليق بعض 

 الصور الفنية .

 توزيعها :اإلضاءة و 

(  وتم توزيعها بشكل spotتم استخدام ثريات ذات نمط كالسيكي و ذات إضاءة صفراء , و استخدم ) 

 عمودي غير اإلضاءة الطبيعة التي تمر من زجاج المقهى مما أضفت جو هادئ مناسب للقراءة .
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 : توضح اإلضاءة  المستخدمة في المقهى . 24 صورة
 

 تم توزيع إضاءة  بشكل عمودي للمقهى و الثريات تم توزيعها بشكل متناسق مع الطاوالت  .
 

 األلوان المستخدمة :

تم استخدام  األلوان الدافئة و القوية  بشكل عام و استخدم  البني الفاتح واستخدم األبيض طالء 

الدافئة  األلوانالزائر بالفخامة و الكالسيكية و استخدام استخدام اللون الذهبي لشعور الواجهات وتم 

 .القراءة  أثناءلشعور بالهدوء و االسترخاء 
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 الخامات المستخدمة :

 تم استخدام خامات بسيطة منها :

 الخشب للكراسي و الطاوالت و الرفوف الكتب . .1

 لطاوالت  و استخدم السجاد لألرضيات . القماش لتنجيد الكراسي و الكنب و أغطية .2

 الزجاج للفتحات المعمارية و الواجهة الخارجية .3

 . ذات اللون البني المحروق  الرخام لألرضيات .4
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 الفصل الثالث  
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 10أسس تصميم المقاهي : 
 

 : الموقع متطلبات

 في لذلك المخصصة األماكن في أو ، التجارية المراكز في أو ، تجاري شارع على  قهىالم يقع أن -1

 . المعتمدة المخططات

 . متراً  25 عن تقل ال مسافة الغاز بيع محالت عن الموقع يبعد أن -2

 . ألرض الخارجية الحدود من مقاسه متراً  30 عن تقل ال مسافة الوقود محطات عن الموقع يبعد أن -3

 أماكن ، ذلك يشمل و 2م 75 عن تقل وال 2م 440 -290 من تكون  قهىللم العامة حةالمسا -4

 المأكوالت. خدمات ،مياه دورات ، المغاسل ، ، المطبخ ، الكاشير ، الجلوس

 

 

 

 

                                                           
 

10 more_architecture.php?id=33&design=8/http://www.3d2ddesign.com 
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 األلوان في التصميم الداخلي  : ةسيكولوجي

خاصا يتأثر به اإلنسان فهو قد  إنه ثبت علميا في الدراسات السيكولوجية لأللوان أن لكل لون تأثيرا فطريا

يولد حالة نفسية يزيد أو ينقص منها سواء كانت تثير الفرح والسعادة أو الحزن، أو ذات تأثير عاطفي أو 

حاالت أخرى.ويختلف تأثير اللون حسب المادة واالستعمال، فالتأثير في ألوان األقمشة سواء للمالبس أو 

وال شيء يميز التصميم الداخلي أكثر من 11 أو السيارات مثالاألثاث يختلف لو كانت أللوان الحائط 

 استخدام األلوان بدقة .

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 

11 -https://www.annajah.net/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-article-20122 
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 المشروع المقترح :

 موقع المشروع المقترح تصميمه :

 يقع في مدينة نابلس شارع رفيديا فوق شركة وطنية لالتصاالت  و فوق محل تاتش وود الجديد  

 إليه ال يوجد بجانبه محالت غاز اومميزات موقعه قريب من الشارع الرئيسي و سهولة الوصول 

 .m 279.66مساحة المشروع المقترح  محطات وقود و مكانة مرتفع مما يعطي إطاللة مميزة للمقهى  

 

 : توضح  مخطط أفقي للمشروع المقترح  25 صورة
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 ة الداخلية :تحليل المساح

 منطقة الجلوس و القراءة   •

 منطقة عرض الكتب  •

 منطقة تناول المشروبات  •

 منطقة الخدمات  •

 منطقة عمل الموظفين  •

 منطقة دورات المياه  •

  أسلوب التصميم :

و المقصود بالتصميم الحديث   ) modernاالسلوب التصميمي المقترح للمشروع هو اسلوب الحديث  )  

الحديث مصطلح يستخدم لإلشارة التي تشترك في المقام األول على تبسيط األشكال ونبذ ن التصميم هو ا

كما ظهر في  20وامتدت حتى القرن ال 19الزخرفة والتي وجدت بعد الثورة الصناعية في اواخر القرن 

وزيه وكان من أشهر رواد هذا التصميم ، فرانك لويد رايت في أمريكا و لي كورب مبنى مدرسة الباوهاوس

في فرنسا.تركز العمارة الحديثة على أن شكل المبنى يتبع وظيفته وتلك كانت النواة األولى للتمرد على 
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التصاميم الكالسيكية . يمكن اعتبار الطراز الحديث مثالي للشقق والمساحات الصغيرة ألن ذلك يزيد 

 12. الفضاء ويخلق االنطباع بأن الغرفة أكبر مما هو عليه

 لمستخدم :نمط األثاث ا

التي تبعث التي تناسب  التصميم و ذات االلوان الهادئة  اثاث حديث خالي  من الزخارف سيتم استخدام 

الراحة و االستمتاع لزوار و اعطاء الجو المطلوب لمساعدة القراء على القراءة والثقافة و عدم الشعور 

 .بالملل 

 اإلضاءة و توزيعها :

رئيسية حتى يكون هناك قدرة على القراءة بدون تشتت و توزع هذه يحتاج المقهى الثقافي لإلضاءة 

اإلضاءة  في األسقف بشكل متناسق مع الطاوالت و تخصيصها أعلى طاوالت القراء أما اإلضاءة 

المخفية تستخدم عند الكاونتر و منطقة االستقبال و البد من توزيع اإلضاءة بما يتناسب مع وظيفة 

 .المنطقة 

 

 

                                                           
 

12  dd.net/design_ask/archives/511-http://www.w 
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 راد استخدامها :الخامات الم

سيتم استخدام خامات تناسب المقهى و تناسب التصميم كالخشب  لألرضيات أو الرخام ليعطي نوع من 

الفخامة و الزجاج للفتحات المعمارية و المقاوم لحرارة الجو و أشعة الشمس و استخدام الزجاج لتقسيم 

لكراسي و أرفف الكتب و غير ذلك المناطق داخل المقهى و استخدام الخشب بشكل أساسي لطاوالت و ا

. 

 عناصر المشروع :
 المدخل •
 كاونتر استقبال و محاسبة  •
 صالة الجلوس •
 مكتب اإلدارة  •
 منطقة  منفصلة للقراءة و عرض الكتب  •
 دورات المياه  •
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 :  توزيع النسب للمشروع  6 توضيحي رسم
 

 النتائج :

عدم االهتمام بالتصميم الداخلي للمقاهي   نجد اغلب المقاهي تهتم بالجانب الوظيفي و عدم  •

 النظر للجانب الجمالي 

 توزيع األثاث بطريقة تعيق الحركة و عدم جعل مسافة مناسبة بين الطاوالت  •

 عدم استخدام ديكور مناسب للمقهى  الثقافي  •

 عدم توفير مناطق عرض مناسبة للكتب   •

 عدم فصل مكان القراءة عن مكان جلوس الزوار   •

 
 

المدخل

االستقبال 

صالة الجلوس 

مكتب االدارة 

منطقة منفصلة للقارءة و كتب 

دورات المياه 
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 :  التوصيات

 بالتصميم الداخلي للمقاهي و عدم إهمال أي منطقة من مناطق المقهى  االهتمام •

 بطريقة مناسبة لتوفير الحركة وبشكل مالئم للمساحة الكلية  األثاثتوزيع  •

  من كونه مقهى عادي  أكثرمقهى ثقافي  ألنهمن الالزم  أكثراالهتمام بمناطق عرض الكتب  •

 استخدام ألوان تناسب المقهى و تناسب التصميم  •

 مراعاة توزيع العالقات الوظيفية حسب األولويات . •
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 المالحق :
  -Modern design الحديثالتصميم 

الطراز الثاني في ترتيب الحقبات الزمنية هو التصميم الحديث، وهو التصميم الذي يظنه الكثيرون 

التصميم المعاصر. حيث أن التصميم الحديث مصطلح يستخدم لإلشارة التي تشترك في المقام األول 

وامتدت حتى  19اعية في اواخر القرن على تبسيط األشكال ونبذ الزخرفة والتي وجدت بعد الثورة الصن

 .كما ظهر في مبنى مدرسة الباوهاوس 20القرن ال

 .وكان من أشهر رواد هذا التصميم ، فرانك لويد رايت في أمريكا و لي كوربوزيه في فرنسا

تركز العمارة الحديثة على أن شكل المبنى يتبع وظيفته وتلك كانت النواة األولى للتمرد على التصاميم 

لكالسيكية . يمكن اعتبار الطراز الحديث مثالي للشقق والمساحات الصغيرة ألن ذلك يزيد الفضاء ا

  :ويخلق االنطباع بأن الغرفة أكبر مما هو عليه في الواقع.حيث يتسم هذا الطراز بخصائص عديدة منها

ضحة والتي تظهر االستغناء عن الزخارف ، والعمل على تبسيط اأشكال المباني الى اشكال هندسية وا 

 .جمال الحيز والمواد المستخدمة

استخدام المواد واألنظمة الحديثة في التشييد والبناء ، من حيث استخدام االعمدة الحديدية ووضع الكتل  

الخرسانية كمواد تشطيب ،واستخدام دعامات حديدية بين األعمدة العطاء مساحات مفتوحة خالية من 
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 .األعمدة

ين المساحات الداخلية والموقع الخارجي ، عن طريق استخدام مساحات واسعة من خلق اتصال بصري ب 

 .الزجاج لالستفادة من المناظر الطبيعية واالعتماد على االضاءة الطبيعية بشكل اكبر

التركيز على المساحات الداخلية المفتوحة ، حيث قل استخدام الجدران في تقسيم الحيزات الداخلية لتميل  

 .بح كحيز واحد مما يعكس حياة عملية ومريحةإلى أن تص

استخدام العناصر الخطية القوية ،عن طريق تصميم المبنى من الخارج والنوافذ والساللم، والمواقد،  

 .وخطوط السقف

 .توزيع غير متناظر للحيزات الفراغية واألثات 
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