
  :المتحف         
 أنواع قاعات العرض في المتاحف:  

ــة  -1 تكمــن أهمیــة هــذه القاعــات فــي حفــظ المــوروث الحضــاري  :قاعــات المعروضــات التاریخی

  .والفكري للمجتمع من خالل ما یعرض من اإلسهامات التي تمت في العصور السابقة

التكنولوجیــا  عبــارة عــن قاعــات لعــرض آخــر مــا توصــلت إلیــه: قاعــات المعروضــات الحدیثــة -2

ویمكــن التركیــز هنــا علــى  معــین،الحدیثــة فــي عــدة مجــاالت مختلفــة أو التركیــز علــى مجــال 

  .التقدم التكنولوجي في المجال الریاضي

 هــام،یعتبـر اسـتخدام الوسـائل السـینمائیة فـي العـرض عنصـر جـذب  :قاعـات عـرض السـینما -3

مـــات المعروضــــة المســــموعة وتســـاعد هــــذه الوســـیلة الزائــــر للمتحـــف علــــى اإلفـــادة مــــن المعلو 

والمرئیــــة، وتشــــمل هــــذه العــــروض عــــرض أفــــالم وثائقیــــة، وكــــذلك تصــــورات ثالثیــــة األبعــــاد 

  .باستخدام البرامج المطورة بالكمبیوتر

تكمــن أهمیــة هــذه القاعــات فــي تــوفیر مكــان مناســب لعــرض بعــض : قاعــات العــرض المؤقــت -4

ر من الزوار كعرض بعـض اللوحـات األعمال التي قد یكون لها أهمیة كبیرة من قبل عدد كبی

ـــــة التصـــــنیف  مـــــثال،الخاصـــــة بالریاضـــــة  ـــــل وصـــــولها لعملی ـــــات قب أو عـــــرض بعـــــض المقتنی

  .والتسجیل

 األمور الواجب مراعاتها في قاعات العرض في المتحف:  

  .إظهار المعروضات تحت إضاءة جیدة تختلف تبعا للعنصر المعروض -

ـــف،حمایــــة المـــــواد المعروضـــــة مـــــن  -  والغبـــــار، والشـــــمس، والجفـــــاف، والحریـــــق، والســـــرقة، التلــ

  .وخصوصا المعروضات الدائمة واألثریة

ســم وارتفـــاع 80تعــرض اللوحــات والرســـومات فــي إطـــارات كبیــرة وموضــوعة فـــي خــزن بعمـــق  -

  .من الجدار 2م5-3وتكون مساحة المكان الضروري للوحة  سم،160

عیات وزوایــا مختلفــة وبحیــث تســتخدم وضــ الملــل،یــتم ترتیــب المعروضــات بطریقــة ال تســبب  -

  .إلبراز المعروضات

توضــع درابزینــات تجعــل الجمهــور یــرى المعروضــات عــن بعــد ممــا یتــیح الرؤیــة ألكبــر عــدد  -

  .ممكن من الجمهور

تســـتخدم اللوحــــات والرســـومات الجداریــــة وعناصـــر الــــدیكور الـــداخلي بمــــا یـــتالءم مــــع طبیعــــة  -

  .العرض
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 400ـوالمكـان الضـروري لـ األرض،على  2م10-6یكون المكان الضروري للمنحوتة بمساحة  -

  .من الواجهة2م1قطعة نقدیة أثریة 

حیـث تعطـي  األفـق،فـوق  27ْأو انطالقـا مـن العـین  54ْتكون زاویة الرؤیة المناسبة لإلنسـان  -

 ســم،70وحتــى أخفــض مــن  النظــر،فــوق مســتوى  م،4.9م وارتفــاع التعلیــق یكــون 10مســافة 

أمـا اللوحـات الصـغیرة فتعلـق مـن مركـز ثقلهـا  األبعـاد، وذلك للوحات الكبیرة التـي تتجـاوز تلـك

 .ویفضل أن تكون بارتفاع مستوى النظر) المستوى األفقي للوحة(

 العوامل المؤثرة على تصمیم قاعات العرض في المتحف:  

ترجــع الفلســفة لفراغــات المتحــف وقاعــات العــرض إلــى حــل المشــكلة بــین  :فلســفة التصــمیم -1

مــع تــوفیر الراحــة  المشــروع،العناصــر المحیطــة بهــا مــن بــاقي وعالقتهــا ب المتحــف،عناصــر 

المالئمـة للـزوار بــالتالزم مـع اإلبـداع المعمــاري فـي التكــوین فـي تكـوین نســق معمـاري منســجم 

  .یتفاعل مع الروح والمادة بما یلیق بأهداف المشروع

سهولة إدراك یلعب الفراغ الداخلي للمتحف دورا هاما في : الفراغات الداخلیة لقاعات العرض -2

لـــذلك یجـــب مراعـــاة عـــدة  فیـــه،الزائـــرین للتكـــوین العـــام للمتحـــف ممـــا یســـهل الحركـــة الداخلیـــة 

وضــــوح معــــالم الفراغــــات  المطلوبــــة،تحقیــــق عالقــــات تحقــــق الوظیفــــة : اعتبــــارات مــــن أهمهــــا

انســیابیة الفــراغ الــداخلي وعــدم تقاطعــه مــع خطــوط الحركــة ومالءمتــه لنــوع وحجــم  الداخلیــة،

 .المعروضات

  :خصائص فراغات العرض -3

یجب اختیار طریقة أو أكثر بحیث تكـون أكثـر مالءمـة لغـرض المعروضـات : طریقة العرض -

  .مثل التجمیع المركزي أو الخطي أو اإلشعاعي أو العنقودي أو الشبكي للمعروضات

مراعــاة المقــاییس والنســب داخــل القاعــات ممــا یســاعد علــى انتظــام حركــة : المقــاییس والنســب -

وذات الحجــم المناســب الــذي یتوافــق مــع حجــم  المتناســقة،ر داخلهــا وتكــوین الفراغــات الجمهــو 

 .المعروضات

یجـب تحقیـق عنصـر االسـتمراریة لقاعـات العـرض فـي المتحـف بنوعیهـا الرأسـیة  :االستمراریة -

  .واألفقیة

 وظــائف،یجــب تحقیــق أعلــى درجــة مــن المرونــة بحیــث یصــلح الفــراغ الواحــد لعــدة  :المرونــة -

 .ن طریق تقسیمه وٕاعدادهوذلك ع

ـــل المتحــــــف واختیـــــار أســــــلوب الحركـــــة المناســــــب  :الحركـــــة - االهتمــــــام بمحـــــاور الحركــــــة داخــ

حركــة متكیفــة مــع المعروضــات أو موازیــة أو دائریــة أو حركــة مــع التســلیة أو ( للمعروضــات 

  .تتباعیة أو حركة الوصول إلى الهدف



  

اإلمكــان والتــي ال تســبب وهــج داخــل یجــب االســتفادة مــن اإلضــاءة الطبیعیــة قــدر : اإلضــاءة -

المتحــف باالعتمــاد علــى تشــكیل الســقف والحــوائط والفتحــات فــي الســقف یجــب أال تقــل زاویــة 

ویفضـل اسـتخدام الكاسـرات . ویتم عكس الضوء بواسطة مرایا في األركان ،45ْالمیل لها عن 

 .الزجاجیة والستائر واألباجورات للتحكم في الضوء

*******************************  
 الجزىء االول فى المتحف

  أسس تصمیم المتاحف
  وتشمل تصمیم الموقع العام وجمیع عناصر ومكونات المتحف

 
  -: تصمیم الموقع العام

المختلفة المطلوبة بین  وھو وضع المنشات في تشكیل مجسم متكامل من المباني والفراغات یحقق العالقات
  . ظیفیة والتشكیلیةمكونات البرنامج من الناحیة الو
  -: ویشمل تصمیم الموقع العام على

  اختیار الموقع -1
 . دراسة العالقات الوظیفیة -2
  . دراسة التشكیل البصري -3
  . دراسة شبكة الطرق ووسائل النقل -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : دراسة العالقات الوظیفیة -2
عالقات سلیمة ومناسبة بین  ع المختار یحققأن تصمیم المتحف ھو توزیع لعناصر برنامج معین على الموق

السیارات والمداخل والمخارج واالجنحة والمسطحات  مكونات ذات الوظائف المختلفة وتشمل اماكن انتظار
 والمباني الدائمة في حالة وجودھا والموصالت الداخلیة من ممرات مشاه الخضراء والمسطحات المائیة

 ومركبات وممرات خدمة ومساحات
المتاحة بالمواقع سواء من الناحیة  وللوصول بھذه العالقات للحل االنسب ینبغي أوال االمكانیات... مع التج

طبیعیة ومناطق اثریة تستغل لمصلحة التصمیم ، ثم محاولة مالئمتھا  الطبوغرافیة او البصریة او وجود مزایا
 . البرنامج المطلوب بانسب موقع ممكن وعلى اساس الشروط المطلوبة مع
 
 
 
 

  : دراسة التشكیل البصري للموقع -3
  : یعتبر التشكیل البصري عنصرا بارزا في تصمیم الموقع ویشمل

 . معالجة الموقع - أ
 . دراسة العالقات البصریة بین المباني والفراغات - ب
  . اثاث الموقع -جـ
 



 
  : معالجة الموقع -1

الموقع والمحافظة علیھ باستئصال ما  یكون االجتھاد في تاكید تبدا الدراسة البصریة بمعالجة الموقع ، فاما ان
 الموقع ویبرزه ، او یكون االتجاه الى القضاء على ما یؤكد ھذا الطابع او یفسد التجانس واضافة ما یؤكد طبیعة

  . تعدیلھ
 

  : دراسة العالقات البصریة بین المباني والفراغات -2
  . میم الموحد وذات التصمیم الحرذات التص: وھناك نوعان من المتاحف 

ان تدرس العالقات المختلفة  وال یقتصر التصمیم البصري للموقع على دراستھ اثناء النھار ، بل یجب كذلك
لیال ، اذ تتدخل االضاءة تجسیم المباني كوحدات فراغیة وتحدد  للكتل سواء من المباني او االشجار والفراغات

وقد تخلق . بھا  ، فھي تبرز بوضوح الكتل دون انتزاعھا من االطار المحیط یحیط بھا الموقع عالقتھا بما
مافیھ من نواحي جمالیة او تحول المبنى من كتلة  االضاءة استمرار في تكون یبدو مفككا اثناء النھار وتبرز

  . ضوئي خفیف لیال ثقیلة مضاءة نھارا الى مصدر
 

  : اثاث الموقع -3
والنافورات واعمدة النور  كمالت االساسیة للدراسة البصریة ویشمل النباتاتیعتبر اثاث الموقع من الم

احساسا منعشا ورقیقا یتوازن مع جفاف المباني وشدتھا  والعناصر الفنیة وتعطي النافورات ومسطحات المیاه
س العام المقیا شاعریة للرواد ، ویجب االھتمام بتصمیم شكل النافورات وتناسب حجمھا مع كما تتوفر اماكن

  . ربط الموقع بصریا للمنظر المحیط بحیث تعطي تعبیرا واحدا ومتماسكا یساعد في
مثل التماثیل ولوحات النحت  فالعناصر الفنیة: وھناك عناصر اخرى ال تقل اھمیتھا عن العناصر السابقة 

الممرات في توجیھ  الفراغات المختلفة وتتدخل مع تبلیطات والتكوینات تكون مركزا للفراغ كما انھا تربط
الموصالت  داخل الموقع ، كذلك الدرجات التي تصل بین المستویات المختلفة وقضبان وتوضیح حركة السیر

یؤدي االھتمام بتصمیمھا الى الترابط  واكشاك االستعالمات والبیع ومحطات المركبات ولوحات االعالن ،
  . والتماسك البصري للموقع

 
  : یم مباني المتاحفالعوامل التي تؤثر في تصم

  :یؤثران في تصمیم المباني ھناك عمالن اساسیان
  الجمھور

 طبیعة المعروضات
متحف اذ یحدد نوع المتحف  یعتبر الجمھور من اھم العوامل التي تتدخل في وضع التصمیم االولى الي مبني

على اساس السن والمستوى وجب تقییم الجمھور المنتظر  وطابعھ وحجمھ وامتداده وخطوط السیر بھ ، ولھذا
وغالبا  والعلمي والزمن الممكن قضاؤه في المتحف لتقدیم ماینسبھ من ترفیھ وتثقیف الثقافي واالجتماعي

اكبر قدر من المیول واالتجاھات ، اذ ال  مانجد في المعارض الكبیره تنوعا في المادة المعروضة وذلك الرضاء
وتقترن دائما كلمھ الجمھور . دى ما یحققھ لھم من نفع وفائدة بل بم یقاس نجاح المتحف بكثرة زواره فقط

طوابیر طویلھ  السیر وبتصمیم مسقط المتحف فسوء التصمیم یؤدي الى تكدس الناس واصطفافھم في بخطوط
  . امام المبنى

 
 

  : النواحي الھندسة
ط السیر واذا كان ھدف المتحف خ العناصر المیكانیكیة تعتبر االساس ولكن الوحیدة من االعتبارات التي تحكم

  : كل شئ فیجب مراعاة النقاط التالیة تقدیم موضوع متسلسل یتحتم معھ ان یرى كل شخص
 بالتغییر في الجو المحیط م لذا یتعین وجود اماكن حرة لتجنب الشعور 100یجب اال تزید المسافھ المحددة عن 

.  
 . یجب مراعاة تجمیع المعروضات ذات الطبیعة الواحدة

  . یجب مراعاة وجود مكان كافي امام كل ما ھو معروض لوقوف الزائر وتاملھ مع عدم اعاقة حركة المرور
لمشاھدتھا واحدث  یستحسن وضع المعروضات الفنیة في اماكن منفصلة حیث ان كل الجمھور لن یتوقف

...... ات اوساللم متحركة وذلك بواسطة مشای الطرق المتبعة في المتاحف ھي التحكم في مسار الجمھور آلیا
  . وغیرھا

 
  اختیار موقع المتحف -1



كبیرة وقد كان من المتبع في الثالثین عاما الماضیة اقامة المتاحف  الختیار الموقع عند اقامة المتاحف اھمیة
وزیادة عدد السیارات  المدن مع توفیر سبل المواصالت الیھا ، ولكن مع زیادة الكثافة السكانیة في قلب

  . داخل المدن ووسائل النقل المختلفة اصبح من العسیر اقامة المتاحف
 

التاریخیة واألثریة ، كما تلحق ببعض  باالضافة الى ذلك تقام متاحف محلیة صغیرة في المدن او المواقع
صغیرة یمكن ان نعدھا ضمن المتاحف المحلیة ایضا ، فلذلك اتجھ  الجامعات والمعاھد والجمعیات متاحف

 . التلوث البیئي نقلھا الى مواقع بعیدة عن الضوضاء وازدحام المرور ، لكي تكون بعیدة عن سئولون الىالم
 :و ینبغى عند اقامة المتاحف

، حتى یكون ھناك ) والمدارس  مثل الجامعات ، والكلیات ،(ان تكون قریبة من األماكن العلمیة والثقافیة 
 .ال تقل اھمیة في رسالتھا عن المراكز الثقافیة االخرى المتاحفتنسیق بین ھذه المؤسسات العلمیة ، الن 

العامة ، اال انھا اصبحت اآلن  وعلى الرغم من ان ھناك اعتراضا عل�اقامة المتاحف داخل الحدائق والمتنزھات
فھي  ، حیث المكان الفسیح والبعد عن مخاطر النیران ، وبالتالي انسب األماكن شعبیة القامة المتاحف الجدیدة

تسببھ كل ھذه  من االتربة وعادم المركبات واالدخنة المتصاعدة من المصانع والمنازل ، لما توفر الحمایة
 . العوامل من اثار سیئة على االعمال الفنیة داخل المتاحف

المجموعات المختلفة من االثار  ویجب عند اقامة المتاحف مراعاة ان المبنى الجدید للمتحف سوف یستوعب
تصمیمھ ، حتى یكون قابال للتوسع في المستقبل الستیعاب  الي ال بد من ضرورة مراعاة المرونة فيوبالت

 .مجموعات اخرى
األشكال وااللوان ، لكي  ویجب مراعاة األماكن المحیطة بالمعروضات داخل صاالت العرض ، حتى تتناسب مع

 .ف من تحف غنیة ومجوھرات وخالفھمحتویات المتح تتیح انطباعات بالفن المعماري الالئق بمستویات
المعاصرة ، حتى یرى الزائر  كما یجب مراعاة اختیار األماكن المناسبة لعرض اللوحات القدیمھ واللوحات

یتیح التخطیط العمراني للمتاحف حریة وسھولة الحركة عند نقل  ومن ھنا كان البد ان. االختالف بین العملین 
 .ولة وسرعة تغیر اماكن المعروضاتالثقیلة ، وان یوفر سھ التماثیل

ایضا ان یكون ھناك اعتبارات  ویجب عند التخطیط القامة المتاحف لیس فقط مراعاة عرض محتویاتھا ، ولكن
لعدد كبیر من العامة والخاصة بما یحقق دخال مالیا تستطیع  اجتماعیة واقتصادیة بحیث تكون المتاحف مزارا

 . كافة األنشطة االخرى لھاوالتطور ویتناسب مع  بھ االستمرا
ولكن أیضا بالعمل علي  ویجب مراعاة المرونة عند تصمیم المتاحف ، لیس بالتركیز فقط علي المنشات ،

 .التاریخیة اظھار النواحي الجمالیة للقیم الفنیة للمعروضات
 
 
 

  كیفیة اقامة المتاحف
 

الى ابداع الفنانین التشكیلیین  باالضافة المتحف عمل علمي وفني لھ طبیعھ خاصة یجمع بین علوم كثیرة ،
على استخدام األسس الفنیة الصحیحة في الفن التشكیلي  والتطبیقیین ، فالمتحف الناجح ھو الذي یقوم

األولى لمنظم  اعمالھ على قواعد العلوم المتخصصة باسلوب نفسي اجتماعي ، الن الوظیفھ والتطبیقي ویعرض
الى اشكال مرنیة یعرضھا على الجمھور  رة التي یعرضھا ، ثم یترجمھاالمتحف ھي ان یفھم بوضوح الفك

 . بطریقھ تحقق ھدفھ
 

  : وفیما یلي أھم المحددات التي تساعد على اقامة متحف
 

فقد یكون الغرض . وغرض خاص  تحدید الغرض من اقامة المتحف ، فالمتاحف المعاصرة نوعیة وذات طابع
نشاط ھینة أو انتاجھا أو األسالیب الحدیثة التي تستخدمھا في  المتاحف ، اوھو التعریف بنوع معین من انواع 

توطید العالقھ  المشروعات الجدیده التي تنشدھا ، واھمیة نشاطھا في رفع مستوى المعیشة او اعمالھا ، او
ن للمتحف واھم شئ في ذلك یكو. الھیئة وتشجیعھا  بین الھیئة والمجتمع والدعایة لحث األھالي على مساندة

 .فرصة نجاحھ اكبر غرض رئیسي واحد حتى تكون
واالجتماعي واالقتصادي  تحدید نوع الجمھور الذي سیزور ھذا المتحف وذلك من حیث المستوى الثقافي

األطفال یختلف عن متحف للجمھور العام وعن متحف  والسن والجنس لتالمیذ المدارس االبتدائیھ او لریاض
 امثلة متحف التاریخ الطبیعي بحدائق الحیوان الذي یتضمن عدد كبیر من الطیور نوعي لطالب الجامعھ ومن

  . المحنطة والزواحف والقوارض
قریبا او سھل الوصول الیھ ،  دراسة المكان المقترح للمتحف من حیث الموقع بالنسبة للزوار ، فیجب ان یكون



اقامة المتاحف العامة یراعى اختیار موضع  وفي حالة . وذلك لتیسیر زیارتھ الكبر عدد ممكن من الجمھور
والراغبین  مكان بجواره تقف فیھ السیارات او االتوبیسات التي تحمل الزوار والسیاح مناسب ، من حیث وجود

 . ، حتى ال تتعطل حركة المرور
ومن حیث االضباءة  من الضروري دراسة المكان من حیث االتساع مالءمتھ لنوع المعروضات وحجمھا ،

 . واألبواب والمداخل والمخارج لطبیعیة او الصناعیة ، ونظام توزیع الفتحات والشبابیكا
والمالئم منھا لمستوى رواده  دراسة العناصر المختلفة التي یتكون منھا المتحف واختیار مایحقق منھا اھافھ

ة ام تعرض ھل تحفظ في صنادیق زجاجی: عرضھا  ودراستھا من حیث ترتیبھا في مكان العرض وطریقھ
مناسبة ؟ الن طرق العرض المختلفة ترجع الى نوع العناصر المعروضة  مكشوفھ ، وھل تحتاج الى ارضیات

 . والھدف من استخدامھا وطبیعتھا
 :تطور اسالیب العرض المتحفي

 
 :صاحبت عملیات تطویر المتاحف تطویرات السلوب العرض على المراحل التالیة

نماذج مشاھدة مجسمة ،  توضیحیة علمیة او تعلیمیة مثل لوحات بیانیھ اوعرض العناصر مصحوبة بلوحات 
وایضاح الفرق بین ماھو اصلي معروض وماھو  مما ادى الى الحاجھ الى اعادة دراسة الفراغ المعماري

 .توضیحي
ماكان كاطار كامل للصورة ، سواء  تطور االمر الى عرض العناصر بما یحیط بھا من مظھر البیئة االصلیة لھا

 .ماكان صناعیا من حیث الشكل و االضاءة مكشوفا في الضوء او المناخ الطبیعي او
التي یصعب على المتحف  تطور االحتیاج الى اھمیة ان تضاف عناصر مصاحبة للتحف یتم بھا عرض المشاھد

لعروض اما باجھزة وتتم ھذه ا. والمواقع البحریھ اواألثریة  اقامتھا ، كمشاھد الجبل ، والصحراء، والبحار ،
عل�ذلك من  الملونة واما بعرض الفیدیو ، وذلك ضمن مسار العرض المتحفي بما یترتب عرض الشرائح

 .الصوتیات اعتبارات تصمیمیة خاصة من حیث المكان او الشكل او االضاءة او
سواء (ئر الذاتیة للزا ظھرت المتاحف التي تولى اھمیة خاصة للحصول على المعلومة عن طریق التجربة

ظھور اعتبارات خاصة باسلوب التنفیذ والخامات  ، مما ادى الى) باللمس او بتشغیل األدوات المعروضة 
 .والصیانھ

او نادرة او ما الى ذلك من  ظھرت المتاحف التي تعرض تحفا او مقتنیات ترجع اھمیتھا الى انھا قطع اصلیة
 .او ثقافیة كما في متاحف العلوم ومتاحف الفضاء وغیرھاعلمیة  ویقوم العرض على تقدیم وسائل. األعتبارات 

 
 

 : العامة لتصمیم المتاحف االعتبارات
 

مرونة الفراغ الداخلي للمتحف بشكل یسمح بالتوسع األفقي والراسي في جمیع االتجاھات ویتناسب مع جمیع 
 . انواع العروض على مدى الزمان

 .التغیرات المحتملةمرونة الھیكل االنسانى للمتحف لیتحمل جمیع 
الزوار داخل المتاحف والتي  دراسة المسقط األفقى للمتحف بشكل یسمح بتطبیق النظریات المعروفة لحركة

والعودة الة نفس النقطة ) كالمدخل الرئیسي (معروفھ تتخلص في الحركة على محور رئیسي یبدا من نقطة
الیھ وزیارة  كن الخروج من ھذا المحور والعودةویم. المعروضات التي سبق ان مر علیھا  دون ان یمر على

 .كل قسم على حدة ، اذا رغب الزائر في امتداد الزیارة لعدة ایام
االضاءة الطبیعیة لیسمح بدخول او منع االضاءة الطبیعیة الى أي مكان بالمعرض حسب  دراسة اسلوب

 .متطلبات العرض
على مسافات ثابتة في  الت ، والصرف ، والمراقبةتوزیع مخارج شبكات الكھرباء ، والتكییف ، واالتصا

وتركیب وحدات ھذه الشبكة وتحویل مسارھا حسب  ویراعى امكان فك. السقف ، والحوائط ، واألرضیات 
 .یحتاجھا العرض كل عدة سنوات المتطلبات او المتغیرات التي

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 :وینبغي ان یشمل التصمیم األتي
  (..... الكوارث الطبیعیة –الحرائق ( نیات في حاالت الطوارئ خطة تامین وحمایة المقت

 . أجھزة لضمان سالمة الزوار والقائمین على ادارة المتحف
 . أجھزة للتحكم في الدخول والخروج ومراقبة اجزاء المتحف

  . أجھزة لالنذار باندالع الحرائق واجھزة الطفائھا
 
 

 :یمكن ان تؤثر على سالمتھا ، وأھمــــــھاحمایة المعروضات من عوامل التعریة التي 
 . الرطوبة

  . الضوء المباشر سواء كان من مصادر طبیعیة او صناعیة
 . الحرارة والتغییرات الحراریة

 . االھتزازات التیقد تنجم عن الحركة الثقیلة او المرور الكثیف
  . تلوث الھواء وتغیر تركیبھ الكیماوي

 الجزىء التانى للمتاحف
 ضــــــــاءةاأل""

  :تنقسم األضاءة الى
  اضاءة طبیعیة

 اضاءة صناعیة
 

 :األضــــاءة الطبیعیة
في تصمیمي المتاحف وقد تمتاز بھ من سھولة في التشغیل والتنویع ،  تعد االضاءة الطبیعیة من األمور الھامة

غیر صحیح وأن ضوء  عتقادولكن التجربة أثبتت أن ھذا اال: ابراز المالمح الخاصة بالمعروضات  عالوة علب
الصعوبات المختلفة التي تحجب الضوء في  النھار ھو ضوء المناسب داخل المتاحف ، علي الرغم من كل

 . وصولھ الي بعض األماكن داخل المتاحف فترات مختلفة من السنة ومن عدم
ي لو اقتضي األمر ، وحت البد أن یراعي عند التصمیمي المبني االستفادة الي أقصي حد بالضوء الطبیعي

الي أنھ یمكن أن تتخل ھذه االضاءة المتحف من السقف  التضحیة باعتبارات إنشائیة أخري وتجدر االشارة ھنا
لمتطلبات  وبالتالي یجب مراعاة مقاسات المعروضات في تصمیمي ھذه النوافذ طبقا ومن النوافذ الجانبیة

 : ل المتاحف نوعانولالضاءة الطبیعیة داخ. االضاءة داخل قاعة العرض 
 

 .االضـــاءة العلویة
 .االضـــاءة الجانبیة

 
 
 
 
 

 :االضـــاءة العلویة
 :ممیـــزاتھا

یتخلل مباشرة الي قاعات العرض وال یتعرضھ أي من المعوقات مثل المباني المحیطة أو وجود األشجار التي 
 تحجب االضاءة داخل المبني

لي اللوحات والمعروضات حتي تكون في مأمن من االنعكاسات امكانیة التحكم في كمیة الضوء الساقط ع
  .الضوئیة وتتیح الرؤیة الجیدة

 .توفیر مساحات الحوائط واستغاللھا في أغراض العرض
استغالل المساحات الكبیرة في المبني فیما یحقق مزیدا من القاعات دون الحاجة الي التقید بعمل فتحات داخل 



 .الحوائط
 .األمنیة في المحافظة علي محتویات المتحف لعدم وجود نوافذ وفتحات الجدرانتسھیل االجراءات 

 :عیـــوبھا
 .كمیة اإلشعاع الضوئي المسلط علي المعروضات وعدم انتظام اإلضاءة

الفتحات وماینجم عن ذلك من  مساوئ التصمیم في فتحات السقف الثقیل الزائد والدعائم المقامة علي ھذه
الدعائم ، عالوة علي خطورة المتوقعة من میاه األمطار  من المخاطرة عند سقوط ھذهتجمع القاذورات ، و

 الخ...............الشمس والرطوبة وحرارة اشعة
مما یسبب الملل للزائرین في جوالتھم داخل  ; عدم انتظام االضاءة االتیة من السقف من قاعة الي أخري

 صاالت العرض
بدخول ھذا النوع من االضاءة  كثیرة التي تحتاج الي انشاء السقف الذي یسمحالصعوبات الفنیة واالنشائیة ال

  وتاثیر ذلك علي المنافع األخري لھ

 األضــــــــاءة
  :تنقسم األضاءة الى

  اضاءة طبیعیة
 اضاءة صناعیة

 
 :األضــــاءة الطبیعیة

ھ من سھولة في التشغیل والتنویع ، في تصمیمي المتاحف وقد تمتاز ب تعد االضاءة الطبیعیة من األمور الھامة
ولكن التجربة أثبتت أن ھذا االعتقاد: ابراز المالمح الخاصة بالمعروضات  عالوة علب غیر صحیح وأن ضوء  

الصعوبات المختلفة التي تحجب الضوء في  النھار ھو ضوء المناسب داخل المتاحف ، علي الرغم من كل
لي بعض األماكن داخل المتاحفوصولھ ا فترات مختلفة من السنة ومن عدم  . 

، وحتي لو اقتضي األمر  البد أن یراعي عند التصمیمي المبني االستفادة الي أقصي حد بالضوء الطبیعي
الي أنھ یمكن أن تتخل ھذه االضاءة المتحف من السقف  التضحیة باعتبارات إنشائیة أخري وتجدر االشارة ھنا

راعاة مقاسات المعروضات في تصمیمي ھذه النوافذ طبقاوبالتالي یجب م ومن النوافذ الجانبیة لمتطلبات  
ولالضاءة الطبیعیة داخل المتاحف نوعان. االضاءة داخل قاعة العرض   : 

 
 .االضـــاءة العلویة
 .االضـــاءة الجانبیة

 
 
 
 
 

 :االضـــاءة العلویة
 :ممیـــزاتھا
ات مثل المباني المحیطة أو وجود األشجار التي یتخلل مباشرة الي قاعات العرض وال یتعرضھ أي من المعوق

 تحجب االضاءة داخل المبني
امكانیة التحكم في كمیة الضوء الساقط علي اللوحات والمعروضات حتي تكون في مأمن من االنعكاسات 

  .الضوئیة وتتیح الرؤیة الجیدة
 .توفیر مساحات الحوائط واستغاللھا في أغراض العرض

كبیرة في المبني فیما یحقق مزیدا من القاعات دون الحاجة الي التقید بعمل فتحات داخل استغالل المساحات ال
 .الحوائط

 .تسھیل االجراءات األمنیة في المحافظة علي محتویات المتحف لعدم وجود نوافذ وفتحات الجدران
 :عیـــوبھا

 .كمیة اإلشعاع الضوئي المسلط علي المعروضات وعدم انتظام اإلضاءة
التصمیم في فتحات السقف الثقیل الزائد والدعائم المقامة علي ھذهمساوئ  الفتحات وماینجم عن ذلك من  

الدعائم ، عالوة علي خطورة المتوقعة من میاه األمطار  تجمع القاذورات ، ومن المخاطرة عند سقوط ھذه
الخ...............الشمس والرطوبة وحرارة اشعة  

السقف من قاعة الي أخريعدم انتظام االضاءة االتیة من  مما یسبب الملل للزائرین في جوالتھم داخل  ; 



 صاالت العرض
بدخول ھذا النوع من االضاءة  الصعوبات الفنیة واالنشائیة الكثیرة التي تحتاج الي انشاء السقف الذي یسمح

 وتاثیر ذلك علي المنافع األخري لھ

 :االضـــاءة الجانبیة
 :ممیـــزاتھا

دة على الحوائط الجانبیة وعلى المعروضات الموجودة فى منتصف الغرفة على زوایا مناسبة تعطى اضاءة جی
 .لمصدر الضوء

 .ابراز العناصر التشكیلیة و عالقات النور و الظل فى اللوحات و قطع النحت التاریخیة
 .تحقق أقصى قدر من البساطةو األقتصاد فى تصمیم المبنى

حة التى تتجانس من المنطقة المحیطةاستخدام األسقف التقلیدیة المسط . 
 .توفیر التھویة الجیدة و درجة الحرارة المناسبة فى قاعات العرض بحیث ال تعتمد على التكییفات

 .امكانیة توفیر مناظر متنوعة للزوار، مطلة على حدیقة أو فناء عرض داخلى
 .التخلص من الملل و جذب انتباه الزوار للعرض الخارجى

 
 :عیـــوبھا

 .عدم امكانیة استخدام الحائط الذى تقع فیھ ألغراض العرض
 .الحائط المواجھ ایضا ال یصلح للعرض

 .بالنسبة للمعروضات ذات السطح الالمع أو المصقول، فانھا تعكس مصدر الضوء مما یعوق الرؤیة
 :األضـــاءة الصناعیة

 .تستخدم فى حالة استخدام االضاءة المركزة
نحو ترك االضاءة المنتظمة و تفضیل االضاءة المركزة واالتجاه الحالى یتجھ على قطعة أو مجموعة من  

 .نوع من التغییر و التنوع المعروضات، وذلك بھدف جذب اھتمام الزائر و ایجاد
  نتفاعات وتقسیم االرض

ینبغى ان یكون واضع التصمیم المعمارى مدركا, عند التصمیم ألنشاء المتاحف  ى االسالیب الرمایة ال 
وھذا ایضا لھ , المتاحف بحیث تفى بغرض العرض  االستفادھة فى توزیع وتقسیم االرض المخصصة ألقامة

و االتجاه الحدیث ھو االستحواء على مساحات كبیرة من. الذى سبق الحدیث عنھ  عالقھ وثیقة بنظام االضاءة  
او, االراضى الخالیة والتى یمكن بعد ذلك تقسیمھا الى اجزاء متحركة  اشغالھا بھیاكل من المبانى خفیفة الوزن  

او. ؛ حیث یكون من السھل تجمیعھا   . تحریكھا او ازالتھا 
 

دائمة مقسمة الى حجرات باحجا م  وھذا عكس النظام التقلیدى لتقسیم االرض الذى یقوم على انشاء حوائط
  . مختلفة متصلة بعضھا ببعض بدھالیز او منفصلة

 
متحف الصغیر تطبیق نظام وسط یحتوى على تقسیمومن االفضل عند انشاء ال مجموعة من الحجرات ذات  

یمكن تغییر وتقسیم , وقاعة كبیرة او اكثر من قاعة ,احجام متوسطة تصلح لعرض محتویات الدائمة بالمتاحف
 وتشیید مبنى المتحف بالمواصفات الفنیة الخاصة بھ من الداخل والخارج یختلف مساحات منھا حسب المراد

كما تختلف المتطلبات والتكالیف فى كل,بقا لالغراض التى انشىء من اجلھا ط فمن الواضح انھ ,حالة منفصلة  
عالوة على ان حسابات . المشاكل الفنیة وتكالیف السقف كلما كانت المساحة اكبر فى مقاسات السقف ذادت
والخاصة. الخ.... ضاءةمصادر اال_ االعمال اصحیة_ التصمیم الفنى (المختلفة المعمارى للمالمح بتنسیق  

التمثل نفس الشىء فى حالة ما اذا كان البناء یرتبط,المشروع  بانشاءات دائمة بملحقات تصلح یتعدیلھا  
 .یتطلبھا المتحف واجراء التغیرات الدوریة التى

 
 :الخدمات المتعلقة بالمتاحف

اماكن وحجم الخدمات _ ط لبناء المتحفعند التخطی_ فى االعتبار  من الضرورى ان یضع المصمم المعمارى
الملحقات والمرافق المختلفة  الخاصة بالمتحف ؛بمعنى انھ یقرر مقدار المساحة التى ینبغى ان تشغلھا المختلفة

وكذا االنشطة الضروریة التى یقدمھا المتحف,  توفیر ( مثل , فیما یختص بعالقاتھ بالمؤسسات الثقافیھ العامھ  
بحیث) وخدمة تقدیم المستندات , والمكتبة, االجتماعات والمحاضراتوقاعات  , المكاتب تشغل قاعات العرض  

بینما تشغل اجھزة التكییف والكھرباء, نفس الطابق  او تشغل ,والمخازن والورش والجراج اسفل ھذا الطابق  
 .مساحة بعیدة عن المبنى الرئیسى مبنى خارجیا ملحقا عل

عتاد ھو توفیر مساحة القامة مثل ھذه المنشأتوتجدر االشارة ھنا الى ان الم من المساحة % 50تصل الى  



وقد تنخفض ھذه. الكلیھ المخصصة القامة المتحف  ولكن تلوح فى االفق . النسبھ عند اقامة المتاحف الصغیرة  
كما  ,ناحیة  یجب أن یكون ھناك توازن بین منشأت الخدمات و المنشأت الخاصة بالمتحف من مشكلھ؛ وھى انھ

مما, یكون ھناك اتصال سھل بین قاعات الجمھور وخدمات المتحف  یجعل العالقة طیبھ بین الزائرین العاملین  
یجب ان,من ناحیة اخرى . بالمتحف   یفصل بین قاعات الجمھور بین االداریین بالمتحف ؛ حتى یستطیعوا تأدیة 

الذى تزدحم فیھ و ھؤالء االداریون یقومون باعمالھم فى الوقت.واجبھم بحریھ قاعات العرض بالجمھور  
 .وتكون المكتبھ وقاعة االجتماعات مشغولھ بالباحثین

  
 




