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موزه معماری طراحی مطالعات

پورھادی مھدیھ دکتر استاد:
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مساله وسط یا اطراف شهربررسی امکانات مختلف سایتانتخاب سایت احداث موزه

قابل دسترس از همه نقاط شهرگزینش سایت مناسب

در نظرگیری محل در طرح جامع
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طرح ریزی موزه

مالحظات اجتماعی و اقتصادیهماهنگی با آثار نمایشی

...تکیه بر تمایالت ساکنین محلی و
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تعریف موزه در ایکوم
و بدون هدف مادی که درهای آن به روی همگان گشوده موسسه ای دائمی 

آندر خدمت جامعه و پیشرفت فعالواست 

هدف موزه از دید ایکوم
او، گردآوری، زیست محیطمانده انسان و جای برتحقیق در آثار و شواهد 

حفظ و بهره وری معنوی و ایجاد ارتباط بین این آثار، به ویژه به نمایش گذاردن 
به منظور بررسی و بهره وری معنوی ها آن

حفظ و نگهداری و موسسات 
تاالرهای نمایشی 

اماکن و آثار باستانی، 
و مردم شناسی طبیعی، 

تاریخی 

حیوان شناسی و های باغ
گیاه شناسی و نمایشگاه 

...و جانوران 
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طبقه بندی موزه ها

تعیین اهداف موزه بر اساس ماهیت آثار

تاریخی

هنری

علمی
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موزه های تاریخی

تنظیم با دید تاریخی و نمایش 
دورنمای آن

وسیع ترین گروه موزه ها

موزه های باستان شناسی

موزه های اماکن باستانی

موزه های انسان شناسی

خانه های تاریخی

تاریخچه علوم مختلف



مطالعات اولیه

7

آثار به دست آمده از طریق کاوش های باستان شناختی•

علمی، تجاری و یا یافته های اتفاقیهای کاوش•
موزه های باستان شناسی

مکمل بازدید از محل•

غالبا دورتر از مناطق مسکونی•
موزه های اماکن باستانی

پرداختن به دوران خاصی از تاریخ یک کشور•

جوامعو قابل احترام بودن میراث ملی ارزش نمایش •

هاتمدنبه مرکز مشترک توجه نمایش وابستگی، •

موزه های انسان شناسی
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جمع آوری آثار به خاطر ارزش هنری آن هاموزه های هنری

آثار نقاشی، پیکره سازی و هنرهای گرافیک، 
صنعتیتزئینی، کاربردی و 

باستانی، عتیقه ها، هنرهای های تمدنآثار 
ابتداییعامیانه و هنرهای 

ر دبازدیدکننده و دارای بیشترین ترین فعالموزه های علمی
صنعتیجهان 

حیاتی و اساسی در زمینه های پیشرفت
موزه شناسی و نگاری، فنون و نحوه ارائه 

بازدیدکنندهخدمات عملی به 

مجموعه آثار طبیعی

مجموعه آثار واقعی

نقشه های مختلف

نمایش ها و کارهای 
توجیهی

بازدیدهای میدانی
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موزه علوم طبیعی

ودرکبهانساناشتیاقبرانگیختن•
طبیعتتحسین

آنتکاملوطبیعتماهیتنمایش•

عوسیمجموعه هایبامتنوعامکانات•

،زمین شناسیزمینه هایدرفعالیت•
زیست شناسی،دیرینه شناسی،

اسیانسان شنواکولوژی،گیاه شناسی
(آنتروپولوژی)

موزه علوم و فنون

توسعهفرایندوپژوهش•

درهمهبودنسهیمحسالقای•
توسعهفرایند

آموزشیکامالعملکرد•

وعلومموزه های،علومرشته•
کاربردیعلومموزه هایووریافن
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ارزش هنری آن هامطالعهمنظور بازدید و به از آثار طبیعی و یا بازمانده های انسانی مجموعه ای باساختمانی 

آمده از ژرفای زمین

سرآغاز شناخت یک شی و برقراری ارتباط با آن

ساخته دست انسان یا طبیعت متعلق به دوره  خاص

بهره گیری علمی
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عملکرد موزه

نقش و عملکرد 
اجتماعی موزه

ساختار علمی موزه

بازتاب آرمان ها و اندیشه های انسانی محیط 
فرهنگی و اجتماعی

"زبان اشیای واقعی"زبان موزه 

جوامع مختلف بشری های گر توانایینمایان

تغذیه کارهای پژوهشی دانشگاه ها
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موزهشناخت مخاطبان 

شناخت جامعه•

مشخص کردن مخاطبان •
موزه

ی شناسایی نیازهای فرهنگ•
مخاطبان

بررسی قشرهای مختلف•

های فرهنگیارزششناخت 

لفپیشینه کامل علوم مخت•

ازارزش هاینمایان گر•
بشریجوامعمیان رفته

توجه به ارزش های طبیعی•

مشخص کردن ارزش ها به •
"میراث"عنوان 

خدمات اجتماعی موزه

موزه در خدمت جامعه•

جامعه جهانی•

جامعه شهروندان کشور•

جامعه کوچک•

موزه های تخصصی•

موزه های محلی•



ساختار عملکردی موزه

13

ساختار علمی موزه

برنامه ریزی مجموعه

معیارهای مکان یابی 
موزه

اهداف موزه

نیاز فرهنگی جامعه

تعیین نوع آثار و 
ارتباط میان آن ها

پاسخ گویی به 
نیازهای نمایشی، 
آموزشی و پژوهشی

پیش بینی گسترش
و دگرگونی های 

آینده

شهرداخلدرمکان یابی

مکان یابی در حومه شهر

وابسته به زمین خاص

توجه به نوع نگرش 
و فعالیت موزه
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ر مکان یابی د
داخل شهر

مالحظات اجتماعی و اقتصادی در طرح ریزی موزه•

(هراهمیت کافی وضعیت اداری ش+ وجود منابع مالی الزم )بستر کالن موزه •

مطالعه 
ن مکان یابی کال

بررسی قدرت مقامات محلی•

موقعیت اقتصادی منطقه•

تمایل 
مخاطب

...و هاپارکنواحی مرکزی، شد وآمدتقاطع، •

تعیین تسهیالت مختلف•

مکان مناسب
محل استراحت مردم•

گوشه ای از پارک عمومی•
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بازگشت به طبیعت•

موزه های خارج شهر پذیرای بازدیدکنندگان در ایام •
تعطیل

...مناظر، همجواری با آب و جنگل، مرقد بزرگان و•

مکان یابی موزه در حومه شهر

مکان در ابتدا مرتبط به یک ناحیه یا شهر خاص•

بیشترین تاثیر در محیط در عین دسترسی راحت•

تقویت حوزه نفوذ، بهره گیری از خدمات، آمادگی روانی•

مکان یابی موزه وابسته به زمین خاص
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موزهایجاداهداف

آیندگان به ها آنو انتقال نمایش آثار گذشتگان و ینگهدار 

...ی و ، عملیتاریخیقیاس میان پدیدارهاو یارزیاب

اقوامملل و میان تفاهم تقویت و ایجاد 

یجهانفرهنگ و تمدن در سهم نمایش شناخت و 

علوم مختلفدانشمیزانبهبود و اعتال

یبوماز انهدام فرهنگ یجلوگیر 
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معماری موزه
تحوالت اساسی در طراحی 

موزه ها در ده سال اخیر

جهت گیری موزه ها به سوی 
تخصصی شدن

بحث انرژی و استفاده از 
سیستم های نوین

ترکیب هنر و عملکرد صحیح

ترجذب بیننده بیش

مرکز فروش اشیا

رستورانتر، ئاتبوتیک، آمفی

نمایش قدرت خالقیت

اهمیت حجم خارجی

ضعف موزه در کشور ما
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اهداف اولیه و 
اصلی موزه

به عنوان یا مسئولیتی علمیهافعالیت
اشیاجهت حفظ یمكان

موزه از نظر جلب هتوسع
بازدیدكنندهمخاطب و 

کمحر منبع روشنفكرانه و 
یساز سرگرمو ها عالقه

بازدید برای یک بار القای ارزش ها و مفاهیم در 
نگاه اول

بازدیدهای تکراری افزایش جلب مخاطب با 
امکانات مختلف

بازدیدکنندگان 
خارجی

بازدیدکنندگان 
بومی
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شرایط 
محیطی 

موزه

تهدید اشیا 
توسط عوامل 
داخلی موزه

درجه حرارت

نور

رطوبت

آلودگی هوا

اثر تخریبی نور

اثرات نور مرئی

فیلتر نور خورشید

کاهش شدت نور

شدت نور و نمای تاریک

تابش جهت دار و انتشاری

دستورالعمل های طراحی

محل پنجره ها

پنجره برای ایجاد منظر



مبانی نظری معماری موزه ها

20

رعایت مشخصات فیزیکیعملکرد موزه تعیین  کننده شکل و طرح آننکات عمومی طراحی موزه ها

بررسی امکانات مختلفانتخاب محل و سایت پروژه

جوار کاربری های دیگرقابل دسترس بودن موزه از همه نقاط شهر

نوعی تفریح آموزشیکاربرد موزه برای افراد از قشرهای مختلف

دور نمودن عناصر خطرناکزمین های مجاور به عنوان ضمیمه

مقیاس محدودقابلیت گسترش در آینده
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ارائه آثار در محوطهاحاطه کردن با چمن و باغنکات عمومی طراحی موزه ها

پارکینگ اختصاصی برای موزه

تابع شرایطکامال طرح عدم وجود طرح مطلق برای موزه ها

مجموعه های مختلفتوجه به جنبه های کیفی مجموعه موزه

فنیاهمیت جنبهرعایت اصول کلی موزه نگاری

جنبه های تئوری و عملیطرح ریزی اصول اساسی



صحیحساختمان موزه با عملكرد یخصوصیات فیزیك

22

خوانایی مسیر

ردنکگیر وسردرگمیازجلوگیری•
مراجعه  کنندگان

مسیر روشن جهت حرکت در •
داخل موزه

خروج از طریق کلیه سالن های •
مجموعه

ایشنمیهاسالنبا اشیا تناسبات 

تناسب تاالرها با اندازه سوژه ها•

ایجاد ارتباط با فضای بیرون•

ایجاد دید به فضای باغ و گل•

اندن و تشویق بازدیدکنندگان به م•
جلوگیری از خستگی آنان

موقت در یهاایجاد نمایشگاه
یهنر یهازمینه

تعبیه یک سری تاالرهای آزاد•

برپایی نمایشگاه های دوره ای•

جذببرایجدیدبرنامه های•
قبلیبازدیدکنندگان

حفظ ارتباط افراد با موزه•
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و ایجاد فضای تحقیق 
كتابخانه

یحرفه او یموزش فنآ

فروش و بوفه یغرفه ها
چایخانه و 

نمایشسالن ایجاد 

خاصیزمینه هاو آموزش در تحقیق به منظور یایجاد فضاهای•
موزهدرمختلف موجود یزمینه هادر یكتببا یكتابخانه ا•

...ویسخنران، اسالید، نمایش فیلمیهاسالنوجود •
آموزش های سمعی و بصری به مراجعین•

عملی و یتئور آموزش یهاایجاد كالس•
مرمتهنرها و فن ها و آموزش یفراگیر به تشویق •

با دید عالیساختماننقطه از بهترین مناسب در یفضای•
یدکمک به رشد اقتصادی در کنار معرفی بیشتر صنایع تول•
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تاالرهای 
نمایش

(گالری)

شتوجه به انعطاف پذیری تاالرهای نمای

اهاعدم تغییر در چارچوب کلی سایر فض

پانل های سبک در هم قفل شونده

اصل گردش راحت بازدیدکنندگان

ایجاد فضاهای باز در تاالرهای نمایش

متعدد نبودن درهای ورودی تاالر

موازی نساختن چندین تاالر به 
طور هم زمان

راهرو میانی در تاالرهای دوطرفه

تاالرهای 
نمایش

(گالری)
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(گالری)ویترین در تاالرهای نمایش 

انعطاف و شکل پذیری ویترین ها•

ویترین ها به صورت عمودی و افقی•

جنس شیشه ویترین محکم، نشکن و شفاف•

حساس بودن ارتفاع ویترین ها•

رینایجاد خستگی با تنظیم نبودن ارتفاع ویت•

باالتر از سانتی متر 30پایین تر و سانتی متر 90•
ها چشمسطح 
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(گالری)نمایش های دیوار و کفپوش تاالر

استفاده از رنگ سفید در گذشته•

انتخاب رنگ هایی جهت نمایش رنگ واقعی آثار•

استفاده از رنگ های کمرنگ در نقاط کم نور•

نقش ویژه پوشش کف گالری در حس •
بازدیدکننده

مردم،وآمدرفتبرابردراستحکامودوام•
ردننکخسته،غباروگردتولیدعدمبی صدایی،
آننظافتسهولتوبازدیدکننده
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نور در گالری ها

نور الکتریکی 
(مصنوعی)

روشنایی از باالنور طبیعی

روشنایی جانبی
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نور طبیعی

یقسهولت انتقال و قابلیت تطباز مهم ترین موضوعات مورد بحث

جلوگیری از هزینه برای برقبهترین وسیله روشنایی موزه

تی استفاده از روشنایی طبیعی ح
به قیمت فدا کردن کیفیات 

ساختمان

اال روشنایی از ب
از طریق سقف

روشنایی 
جانبی از 

طریق پنجره
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روشی راحت تر و ثابت تر•

قابل تنظیم بودن میزان نور•

اردر فضا جهت نمایش آثصرفه جویی•

اایجاد حداکثر مکان در طرح ریزی فض•

وجود تسهیالت در اقدامات امنیتی•

الروشنایی از با
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از طریق پنجره و دریچه های متعدد•

زیان پنجره های واقع در سطح معمولی•

انعکاس قفسه ها و اشیا•

بکبیشترین سهولت و صرفه جویی در س•

عتهویه مطبوسیستمکاربرد به جای•

دید به مناظر جالب محوطه اطراف•

استفاده از پنجره های ارتفاع باال•

یروشنایی جانب

گاهی موجب 
افزایش هزینه 

ساختمان
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ینور الکتریک

بیعیاستفاده به علت کافی نبودن نور ط

به کارگیری چراغ های متحرک در گالری

متغیر بودن جایگاه اشیا

قرار دادن پریزها و کلیدهای مختلف

چراغ های کوچک درون ویترین ها

استفاده از تقسیم فضااتصال کلیه چراغ ها به کنتور مرکزی
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نحوه نمایش و ارائه آثار در فضاهای موزه

ادآزصورت ه بارائه و نمایش آثار در داخل تاالر 

ارائه و نمایش آثار در داخل ویترین

زهنمایش آثار در فضاهای باز و فضای سبز مو
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ارائه و نمایش آثار 
ه بدر داخل تاالر 

آزادصورت 

قرار دادن آثار بر روی پایه

نصب آثار بر روی دیوار

استقرار در داخل غرفه ها

قرارگیری آثار حجیم به طور آزاد و بر روی پایه ها

نصب آثار مسطح و سنگین روی دیوارها

قراردادن اشیا در داخل غرفه ها در موزه مردم شناسی

تضاد شیوه ارائه آثار با معماری بنای قدیمی
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ارائه و نمایش آثار 
ل ویترینداخدر 

دیانفراهای ویتریننمایش آثار نخبه در 

جمعی عمودیهای ویترین

ویترین های افقی جمعی

ویترین های زمینی

با تجهیزات ایمنی کامل

ر اندازه ، مینیاتور، بافته ها دنقشهکتاب، مناسب برای
کوچک مانند شبکه یاشیاکوچک و 

سانمناسب برای نمایش آثار با ویژگی یک
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نمایش آثار در 
فضاهای باز و 
فضای سبز موزه

امکان دید افراد خارج از ساختمان موزهنمایش آثار در فضای باز

موزه آبگینه تهران

موزه تماشاگه زمان
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نزدیک درب ورودی موزهتاالرهای نمایش موقت و سخنرانی

اتکامل  بودن از نظر ایمنی و تجهیز

وسعت در حد استفاده 
برای منظورهای مختلف

امکانات رفاهی برای 
مراجعه کنندگان
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ارتباط مستقیم گسترش موزه با گسترش کتابخانه•

تعبیه تجهیزات و فضای الزم برای مطالعه•

در نظر گرفتن درب ورودی از محوطه ورودی موزه به کتابخانه•

ادکتابخانه و مرکز اسن

زیرزمین، طبقات فوقانی یا محوطه موزه•

وسعت در حد انبار و بسته بندی برای کارهای بیرون بر•

دور بودن انبار اصلی از موتورخانه و کنتور اصلی برق•

انبار و مخزن

کارگاه مجهز به وسایل نجاری، مکانیکی و برقی برای تعمیرات الزم •

مکان مناسب با توجه به سروصدای زیاد•
کارگاه
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آزمایشگاه

نور کافی

عاری از 
رطوبت

سیستم
تهویه

ایمنی

راحتی 
احمل اشی
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تعبیه در نزدیکی سالن سخنرانی•

عاملی جهت گردهم آوردن جوانان و بحث و گفت وگو•

نانکارکگفت وگوی بهترین و مناسب ترین محل برای تبادل نظر و بحث و •

چایخانه و کافه تریا

موزهبه وسعت، میزان فعالیت و تعداد کارکنان هبستمساحت •

مجزا بودن بخش اداری و دوری از سروصدا•

دارای ورودی مخصوص•

بخش امور اداری

قرارگیری در طبقه سالن های همایش•

کل فضای مفید موزه% 50به طور معمول •
بخش خدماتی موزه
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محوطه بیرونی

تعبیه دیوار محوطه

واربازدارنده نبودن دی

جداسازی وسایل نقلیه با 
ردیفی از درختان

در نظر گرفتن ورودی در 
آرام ترین گوشه

لتعبیه محل پارک اتومبی

عه در نظر گرفتن امکان توس
آینده برای موزه

ه گسترش افقی در محوط
در صورت امکان

قرارگیری سالن های نمایش
در یک سطح

آزاد بودن پشت بام برای 
نورپردازی از باال
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سرسرای ورودی

سادگی کنترل و محافظت•

یک درب عمومی اصلی و وسیع•

...فروش بلیط، اطالعات و •

درب متناسب با تعداد نفرات•

تزئین ورودی در جهت جلب توجه•

شراحتی دسترسی به تاالرهای نمای•

نقشه دیواری راهنمای موزه•

رابطه محوطه ورودی و تاالر نمایش•
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سقف و 
پشت بام

سقف معمولی برای اتاق های با نور جانبی•

الپانل های شیشه ای سقفی برای اتاق های با نورپردازی از با•

فیلتر کردن
نور باال

وا ساعت و هتغییر نور با كنترل زاویه غیر ممکن بودن  •

تاثیر تماس مستقیم با بیرون بر درجه حرارت•

پرهیز از 
یمشیشه ضخ

روش میانگین به عنوان بهترین روش•

اممصون داشتن بنا از تاثیرات جوی توسط ب•

مثال
دریچه نسبتا کوچک•

یک سوم سطح شفاف•
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تجهیزات فنی
و تاسیسات 

موزه

سیستم
برق

سیستم
تهویه

ا مقابله ب
سرقت

ا مقابله ب
آتش 

آسانسور
و باالبر
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دور از دسترس عموموزهی مکنتور اصلی و فیوزهاتعبیه •

ضرورت در نظر گرفتن سیستم برق اضطراری•
سیستم برق

وااشغال نکردن فضای مفید موزه توسط رادیاتورهای مولد ه•

توجه به تهویه طبیعی•
سیستم تهویه

نکات ایمنی برای اشیای مختلف داخل موزه•

تعبیه زنگ های خطر و استفاده از چشم های الکترونیکی•
مقابله با سرقت



مبانی نظری معماری موزه ها

45

مقابله با آتش سوزی

استفاده از مصالح مقاوم حریق•

العایق بندی مصالح قابل اشتع•

تعبیه زنگ های آتش سوزی•

تعبیه درب های فلزی•

پوشاندن کانال ها در زمان حریق•

عایق بندی پله ها و آسانسورها•

ارسیستم خالص کنندگی خودک•

تانکرهای ذخیره آب•

آسانسور و باالبر

تعبیه دو نوع آسانسور یکی •
اربازدیدکنندگان و دیگری حمل ب

رعایت استانداردهای معلولین •
برای نوع اول

قرارگیری نوع دوم در عقب •
ساختمان

ن در تعبیه سطح شیبدار معلولی•
صورت عدم وجود آسانسور
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پنجره ها

عایق نسبت
به دمای 

بیرون

محکم و 
مطمئن

اندازه 
مناسب 
روشنایی
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تعداد کم 
درب های 

بیرونی

ارتباط 
بدون درب 
انمایشگاه ه

مصالح 
مناسب 

نمای اطراف

درب جهت 
زمان 
تعطیلی
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دیوارها
نقش مصالح و 

رنگ

استفاده از 
رنگ های جاذب 

نور

از استفاده عاقالنه
رنگ در دیوارها

جبران ناهماهنگی
با تنوع رنگی

نده راحتی بازدیدکن
با دید از باال به 

پایین
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کف موزه

تاثیر کف بر 
بازدیدکنندگان

شرایط نگهداری دوام

تناسب رنگ و 
ترکیب کف
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سنگ و 
سنگ مرمر

کف بتنی

الستیک

آجر قیری
ورنی 
یپالستیک

لینولئوم

چوب

چوب 
پنبه
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یکف های بتن
باصرفه ترین از نظر اقتصادی•

نامناسب برای بخش های نمایشگاهی•

سنگ و  
سنگ مرمر

!بسیار مناسب•

چوب
عدم تولید صدا در صورت اجرای صحیح•

مناسب برای فضاهای نمایشی•

چوب پنبه
مستلزم مراقبت و توجه•

محل های الزمه سکوت•
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الستیک
مناسب برای اتاق های نمایش•

هزینه سنگین جبران ناپذیر•

لینولئوم
مقرون به صرفه•

ظاهر خوشایند و صاف•

آجر قیری
پرداخت پذیر و نگهداری آسان•

ضد آتش و مقاوم در برابر خرابی•

ورنی 
پالستیکی

ظاهر شبیه لینولئوم•

پذیرای هر رنگی•
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ورودی مجموعه

عمومیالبی•

بلیط فروشیباجه•

اطالعات•

نگهبانی•

فضای نمایشگاهی

موزهالبی•

کنترلونظارت•

دائمگالری های•

خروجیالبی•

موقت(گالری)نمایشگاه•

بخش آموزش

کتابخانه•

پذیرش

قرائت خانه

بستهوبازمخزن های

کامپیوتریسایت•

اجتماعاتسالن•
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بخش اداری

مدیریت•

مالیامور•

اداریامور•

بایگانی•

مرمتکارگاه•

حراست•

بخش خدمات

نمازخانه•

نگهباناناستراحت•

انبار•

وسایلنگهداریانبار•

تاسیساتیخدمات•

پارکینگ•

بهداشتیسرویس•

فرهنگیمحصوالتفروش•

کافی شاپ•

رستوران•

دسترسی راحت برای 
مراجعه  کنندگان


