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  عه  كوه  برشهرا  المدن سه المرشه  به  قهل  علمه  بحه  نتيجه  هه  الرسهلل  ههه  فه  المقه   العمه  أن نشهد 
 مهن المعمهلر  التصهمي  قسه  فه المسهلع    األسهتله ،صف ت إبراهي  بلشل )المشر  الرئيس( المدن س ال وت ر
 ،(المشهلر  لمشهر )ا محمه  شهي  اهلل عكهل محمه  المدنه س  اله وت ر .حله  جلمعه  المعملريه  الدن سه  وليه 

 .حل  جلمع  المعملري  الدن س  ولي  العملرة  نظريلت تلري  قس  ف  المسلع  األستله
 
 .النص ف   ر  هل  حس  الرسلل  نص ف  م ثق  العم  هها ف  هورت أخرى مراجع أي  إن
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 تصريح
 

 :البحث هذا بأن أصرح

 (") حالة دراسية : المتاحف واقعها وآفاق تطورها في القرن العشرين ةعمارة األبنية الثقافية في سوري"

 .أخرى شهادة على للحصول حاليا   مقّدم هو وال شهادة، أية على للحصول قبل أن يسبق لم

                             

                                                                          لمرش                                                                                           ا                                                                                    

وعال طك                 

 



 لجنة المناقشة والحكم
 

 عال طكوالبلحث : 
 عمارة األبنية الثقافية في سوريا في القرن العشرينعن ان األكر ح : 
 ()حالة دراسية: المتاحف واقعها وآفاق تطورها                  

 التصميم المعماريماجستير في ال رج : 

 شولت لجن  الحو   األكر ح  من السل ة:

 

 الدكتور/ صفوت إبراهيم باشا               الدكتور/ إدكار كبوجي                 الدكتور/ محمد عونة    
 التصمي  المعملر أستله مسلع  ف  قس           أستله ف  قس  التصمي  المعملر             أستله ف  قس  التصمي  المعملر 

         ولي  الدن س  المعملري  جلمع  حل            ولي  الدن س  المعملري  جلمع  حل        ولي  الدن س  المعملري  جلمع  حل 
 
 
 

 

 

 

 .م3182/ 7 / 81نوقشت هذه األطروحة وأجيزت بتاريخ:    

 

 

 

 

 



 اإلهداء

 

 إلى من يسعد ق لبي بلقياها  
 والدتي                                                                                  .......... تنبت أزكى األزهار  إلى روضة الحب التي

 

 إلى من حصد األشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم  
                                    والدي                                                                            ...................................إلى الق لب الكبير

 

 أخوتي                                                                          ................ إلى سندي الدائم وعنوان فخري

                        

 لّي من روحيإاقرب    مهإلى من  
                      زوجي وابنتي                                                                     ........................وشركائي في مسيرة الحياة

 

 إلى الذين استمتعت معهم بأجمل لحظات حياتي
                                 أصدق ائي                                                                        ...........إلى من فرح لفرحي... وتألم أللمي

 

  

 

 



 شكر وتقدير

 
 أشور اهلل سبحلن   تعللى اله  ألدمن  الكم ح  س   خكل .

 إلى: بللشور الجزي   التق ير الوبير أتق   
، جلمع  حله ، ولي  الدن س  المعملري ، التصمي  المعملر األستله المسلع  ف  قس   الدكتور صفوت إبراهيم باشا

بهلهه  مههن جدهه   متلبعهه    هله  لتفلههل  بقبهه   ا شههرا  علهى هههه  الرسههلل ،  لسههع  صه ر   حسههن ت جيدهه ،  علههى مهل
 .لمراح  تق   هه  الرسلل  حتى إندلئدل بحم  اهلل  فلل 

 إلى: بللشور الجزي   التق ير الوبيرأتق    ومل
 ، وليه  الدن سه  المعملريه ،-األستله المسلع  ف  قس  نظريلت  تهلري  العمهلرة مد عطا اهلل شيخ محمدحالدكتور م

  هل  لمل ق م  ل  من  ع   ت جي  أثر ف  الند ض بمست ى الرسلل  شوً   ملم نًل.، جلمع  حل 
 أشور السل ة الورا  أعللء لجن  المنلقش   الحو :  

 قس  التصمي  المعملر ، ولي  الدن س  المعملري ، جلمع  حل .األستله ف   الدكتور محمد عونة
 األستله ف  قس  التصمي  المعملر ، ولي  الدن س  المعملري ، جلمع  حل . الدكتور إدكار كبوجي

عميه  وليه  الدن سه  المعملريه  فه  جلمعه  حله  فلسهيل تدل  للدكتورة لميس حربليومل يسج  البلح  شور   تق ير  
 المتنلن.و  الشور  ا

 
 الباحثة

 

 

 

 

 

 

 



األطروحة ملخص  

فهه  القههرن العشههرين ) حللهه   راسههي  : المتههلح   اقعدههل   فههل    عمههلرة األبنيهه  الثقلفيهه  فهه  سهه ريعنــوان األطروحــة: 
 (.تك رهل

 .3102-ولي  الدن س  المعملري  -جلمع  حل  -ملجستيرأكر ح   -ع  كو اسم الباحث: 
 محم  عكل اهلل شي  محم . المشرف المشارك الدكتور:صف ت إبراهي  بلشل،  إشراف الدكتور:

ال ق   على المشلو  الت  تعلن  مندل األبني  المتحفي  الح يث  فه  سه ريل، فه  محل له  ل لهع ه فت ال راس  إلى 
 .فيدلت جي  عملي  التصمي  المعملري    ت صيلت تسلع  ف  ل ابك
عينهه  ال راسهه  فشههملت  ، أمههلالمتههلح  السهه ري  الح يثهه  المنشههفة خصيصههًل لدههها ال ههرضال راسهه  مههن  م لهه   يتههفل 

اختيلرههل ت   (،الز ر متح   مش  ال كن   متح  حل  ال كن   متح  إ ل   متح   يره  )أربع متلح  ، 
جميهع الته   كهت سهن  إنشهلئدل ل  ،  تبعهلً جن بيهالشهرقي    الشهمللي    ال كهت المنكقه تبعهًل لمنكقتدهل الج رافيه  الته   
 .الفترات الزمني  ف  القرن العشرين

  من خ   هه  ال راس  ت ص  البلح  إلى النتلئج التللي :
،  تميهزت ب جه   مسهلح  خلرجيه  محيكيه ، له  فه  مروهز الم ينه  هلملً م قعًل  الم ر س  معظ  المتلح أخهت  -0

 يت  االستفل ة مندل بشو  جي  ف  ت فير الخ ملت المتحفي .
فيدل، لون ل  تجس  المبلن   كبيع  الم ا  المعر ل ي ج  ت اف  نسب  بين الكلبع المعملر  لمبلن  المتلح     -3

 المتحفي  ف  س ريل الد ي  المعملري  للم ين  المت اج ة فيدل.
 لمعظ  المتلح  بشو  جي .ع   تكبي  المعليير التصميمي  ال اخلي   -2
 .الم ر س  معظ  المتلح ل  تتحق  الع قلت ال ظيفي  المثلى الت  تربك بين العنلصر المتحفي  ف   -4
 .المتبع  لمن فرا لت العرض المتحف  الح يث  تقنيلت العرض  ج   قص ر ف  استخ ا  -5
 

 .ال اخل ، تقنيلت العرض المتحف  التصمي الخلرج ،  التصمي المتلح  الح يث ،  الكلمات المفتاحية:

 

 



 المحتوياتفهرس 

 الصفحة الموضوع
  ةــــــــــــــمقدم

 الباب األول
  أنواع األبنية الثقافية ودورها في تنمية المجتمعات

 الفصل األول
 88-8 تعريفات ومفاهيم أساسية

 2 .الغنى الثقافي والحضاري لسورية 8-8-8
 4 مفاهيم ومصطلحات. 8-8-3

  الد ي  الثقلفي  الثقلف مفد    0-0-3-0
 األبني  الثقلفي .تعري    0-0-3-3

4 
4 

 4 (مكوناتها -نشأتها -تعريفها)  الثقافية األبنية أنواع 8-8-2
 81 في تطوير المجتمعات اإلنسانية ودورها أهمية األبنية الثقافية 8-8-4
 88 خالصة الفصل األول 8-8-5

 الفصل الثاني:
 وظائف المتحف وتطوره التاريخي حتى القرن العشرين

83-28 

 82 تعريف المتحف. 8-3-8
 84 وظائف المتحف األساسية. 8-3-3
 85 نشأة المتاحف في العالم وتطورها حتى الوقت الحالي: 8-3-2

 .لمتح   تك رهل ف  العص ر الق يم ب اي  ظد ر فورة ا 0-3-2-0
 رين.العش نشفة المتح  وبنلء مستق  خ   عصر الندل   حتى القرن 0-3-2-3
 . حتى ال قت الحلل  تك ر المتح  ف  القرن العشرين 0-3-2-2

85 
81 
81 

 33 أنواع وتخصصات المتاحف في القرن العشرين: 8-3-4



 متلح  الفن ن الجميل   التكبيقي . 0-3-4-0
 .المتلح  العلمي  0-3-4-3
 متلح  التلري   اآلثلر. 0-3-4-2
 المتلح  الق مي  )ال كني (.  0-3-4-4
 المتلح  المتخصص .  0-3-4-5

33 
34 
31 
37 
31 

 28 خالصة الفصل الثاني 8-3-5
 الثالث:الفصل 

 التجارب العالمية في عمارة المتاحف في القرن العشرين
23-44 

 22 المتحف في الثقافة العربية واإلسالمية. 8-2-8
 متح  الريلض ال كن  / المملو  العربي  السع  ي . 0-2-0-0
 متح   ثلر الن ب  بفس ان ف  مصر. 0-2-0-3

22 
21 

 23 المتحف في الثقافة العالمية. 8-2-3
 إهي /اليلبلن-متح  إهي  للعل   0-2-3-0
    ندلي  للفن الح ي  برقلي  بلبل  / اسبلنيلمتح   0-2-3-3

23 
48 

 44 خالصة الفصل الثالث 8-2-2

 الباب الثاني
 المعايير التصميمية والتخطيطية للمتاحف

 

:األوللفصل ا  
 11-41 أهم المعايير التصميمية والتخطيطية لتصميم مباني المتاحف

 47 المعايير العامة لتصميم المتحف 3-8-8
 43 موقع المتحف 3-8-3

 51 أن ا  م اقع األبني  المتحفي  3-0-3-0
 52 الخارجي للمتحف التصميم 3-8-2

 الخلرج  للمتح . التصمي أه  الع ام  المؤثرة ف   3-0-2-0
 .الخلرج  للمتح  للتصمي  راس  ال ظلئ  األسلسي   3-0-2-3

52 
54 

 55 العالقات الوظيفية المتحفية 3-8-4
 العنلصر األسلسي  للمنظ م  المتحفي . 3-0-4-0
  ع قت  ال ظيفي .البرنلمج المعملر  المتحف   3-0-4-3

51 
51 



 57 أسس تصمي  الع قلت ال ظيفي  المتحفي . 3-0-4-2
 53 المرونة والتوسع المستقبلي 3-8-5

 .المر ن  المكل ب  لفراغ صلالت العرض 3-0-5-0
 .االمت ا   الت سع المستقبل  للمتح  3-0-5-3

53 
18 

 11 .االنتشار والتحكم بالحركة 3-8-1
 11 خالصة الفصل األول. 3-8-7

 : الثاني الفصل 
 المتحفي العرض فراغ على المؤثرة التصميمية المعايير أهم

13-34 

 71 ر المؤثرة في فراغ العرض المتحفيالعناص 3-3-8
 الجمد ر. 3-3-0-0
 المعر للت كبيع   3-3-0-3     

71 
71 

 78 تدفق الحركة ضمن فراغ العرض أشكال 3-3-3
 المقترح. الشو  3-3-3-0
  ير المنظ . الشو  3-3-3-3
 المنظ . الشو  3-3-3-2

78 
73 
73 

 73 العرضأنماط االنتشار ضمن فراغات  3-3-2
 74 .فراغ العرضالعوامل البشرية الواجب مراعاتها في تصميم  3-3-4

  راس  األ اء الههن   الجسملن  لإلنسلن 3-3-4-0
 اللمس  3-3-4-3
 االرتفل  3-3-4-2
 الجل س  المي  اتجل  المعر للت 3-3-4-4
 الفراغ الشخص  3-3-4-5
 االتجلهلت السل وي . 3-3-4-6
 االعتبلرات التصميمي  له   االحتيلجلت الخلص . 3-3-4-7

74 
75 
71 
71 
71 
77 
71 

 71 العوامل المؤثرة في تصميم الفراغ الداخلي للمتحف 3-3-5
 المقيلس 3-3-5-0
 الل ن  الملمس 3-3-5-3
 ا للءة  3-3-5-2
 المعللج  التصميم   3-3-5-4

71 
73 
11 
11 



 38 األنماط التحليلية لترتيب صاالت العرض 3-3-1
 34 خالصة الفصل الثاني. 3-3-7

 :الثالث الفصل
 المتحفي العرض في المتبعة واالستراتيجيات األساليب

35-811 

 31 العرضنوع  3-2-8
 .التصني  حس  ال يم م  3-2-0-0
 التصني  حس  الد  . 3-2-0-3

31 
37 

 31 طرق العرض 3-2-3
 33 تقنيات العرض المختلفة. 3-2-2

 .تقنيلت ال رافي  ف  العرض 3-2-3-0
 األبعل .تقنيلت العرض ث ث   3-2-3-3
 البصري   التفلعلي .–العرض السمعي  تقنيلت  3-2-3-2

33 
811 
814 

 814 ترتيب المعروضات. 3-2-4
 811 خالصة الفصل الثالث. 3-2-5

 الباب الثالث
 عمارة المتاحف في سوريا في القرن العشرين
 )دراسة ميدانية تحليلية لنماذج من مباني المتاحف (

 

 :األول الفصل
 تصنيف مباني المتاحف في سوريا

813-831 

 888 :المتاحف المنشأة في المباني التاريخية واألثرية القديمة 2-8-8
 التلريخي   األثري  الق يم ميزات المتلح  المنشفة ف  المبلن   2-0-0-0
  ف  المبلن  التلريخي العرض المتحف الصع بلت النلجم  عن  2-0-0-3

888 
883 

 881 الحديثة:المتاحف  2-8-3
 ميزات المتلح  الح يث . 2-0-3-0
أههههه  الم حظههههلت المتعلقهههه  بههههلحت اء المتههههلح  الح يثهههه  للمجم عههههلت األثريهههه  أ   2-0-3-3

 التلريخي .

881 
881 

 887 :المتحفية المباني أداء وتقييم دراسة أسس 2-8-2
 887 المح ر األ  : ال راس  المي اني  ال صفي  2-0-2-0



 887 المح ر الثلن : ال راس  التحليلي . 2-0-2-3
 883 خالصة الفصل األول. 2-8-4

 :الثاني الفصل
 وصف وتحليل األمثلة الميدانية المختارة

838-382 

 852-833 المثال األول: متحف دمشق الوطني
 األ  : ال راس  المي اني  ال صفي المح ر  2-3-0-0
 المح ر الثلن : ال راس  التحليلي . 2-3-0-3

833 
821 

 811-854 المثال الثاني: متحف حلب الوطني
 المح ر األ  : ال راس  المي اني  ال صفي  2-3-3-0
 المح ر الثلن : ال راس  التحليلي . 2-3-3-3

854 
851 

 833-818 الوطنيالمثال الثالث: متحف دير الزور 
 المح ر األ  : ال راس  المي اني  ال صفي  2-3-2-0
 المح ر الثلن : ال راس  التحليلي . 2-3-2-3

818 
814 

 317-311 المثال الرابع: متحف إدلب الوطني
 322-335 النتائج والتوصيات :الثالث الفصل

 333-331 النتائج
 322-321 التوصيات

  المراجع
  المالحق

 

 

 

 

 



 فهرس األشكال

ول
 األ
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الب

 
ول
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الف
 

 الصفحة عنوان الشكل الشكل
 1 المسقط األفقي للمسرح الوطني في الصين (8الشكل )
 3 المسقط األفقي لدار األوبرا في مصر (3الشكل )
 81 المسقط األفقي لمتحف الفن المعاصر في أمريكا (2الشكل )

صل 
الف

ني
الثا

 

 84 العالمية المتاحف منظمة لتعريف طبقا للمتحف العامة الوظائف يوضح (4الشكل )
 87 دوراند لويس لمتحف المثالي المخطط (5الشكل )
 87 المسقط األفقي لمتحف اللوفر (1الشكل )
 38 يوضح نشأة المتاحف في العالم وتطورها حتى الوقت الحالي (7الشكل )
(1الشكل )  33 يوضح أنواع المتاحف 
(3الشكل )  34 ( في روماMAXXIالقرن الحادي والعشرين ) المسقط األفقي لمتحف فنون 
(81الشكل )  37 البريطاني للمتحف األفقي المسقط 
(88الشكل )  37 سوريا-المسقط األفقي للمتحف الوطني بدمشق 
(83الشكل )  33 كانساس في الحربي للمتحف األفقي المسقط 

صل 
الف

لث
الثا

 

(82الشكل )  25 لمتحف الرياض مخطط تحليلي للطابق األرضي 
(84الشكل )  25 لمتحف الرياض مخطط تحليلي للطابق األول 
(85الشكل )  21 الموقع العام لمتحف النوبة 
(81الشكل )  21 المسقط األفقي للطابق األرضي لمتحف النوبة 
(87الشكل )  21 مقطع خالل القرية النوبية 
(81الشكل )  21 مقطع في الموقع ووحدات العرض الخارجية 
(83الشكل )  41 لمتحف العلوم المسقط األفقي 
(31الشكل )  41 لمتحف العلوم المقطع الشاقولي 
(38الشكل )  42 باسبانيا الموقع العام لمتحف غوغنهايم 
(33الشكل )  42 باسبانيا الواجهة الشرقية لمتحف غوغنهايم 

ي 
لثان

ب ا
البا

 

صل 
الف

ول
األ

 

(32الشكل )  58 اسبانيا-الموقع العام لمتحف الفن المعاصر في برشلونة 
(34الشكل )  53 الموقع العام لمتحف بكهيم في ألمانيا 
(35الشكل )  54 المسقط األفقي لمتحف كونساوس للفن المعاصر في فيينا 
(31الشكل )  51 يخدمها المتحفالعناصر األساسية للمنظومة التي  
(37الشكل )  57 العالقات الوظيفية بين المناطق األساسية المكونة للبرنامج المعماري المتحفي 
(31الشكل )  51 العالقات الوظيفية الصحيحة بين مناطق المتحف 
(33الشكل )  11 العرض لفراغيوضح ضرورة توفر المرونة المتحفية كمطلب داخلي  
(21الشكل )  11نماذج مختلفة لتحقيق مرونة فـراغ العـرض المتحفـي باسـتخدام قواطـع خفيفـة طبقـا   



 للموديول اإلنشائي

(28الشكل )  
يوضح تحقيق المرونة المتحفية عن طريـق انفصـال البنـاء الـداخلي لقاعـة العـرض 

 18 عن الجدران  الخارجية

(23الشكل )  13 وفقا  لنوع النشاط المتحفيأمثلة ألولويات العناصر القابلة لالمتداد  
(22الشكل )  12 متحف التوسع الغير متناهي للمعماري لوكوربوزييه 

(24الشكل )  
أمثلــة توضــح تــأثير الشــكل المفــروضن وموضــع مبنــى المتحــف القــائم علــى تحديــد 

 12 . اتجاه االمتداد والتوسع المستقبلي للمتحف

(25الشكل )  14 االرتباط المختلفة بين المتحف القائم وامتدادهأمثلة توضح درجات  
(21الشكل )  11 متحف المستقبل المقترح من قبل شتاين 
(27الشكل )  17 متحف العالم للوكوربوزييه 
(21الشكل )  17 تظهر الرامب الحلزوني ضمن متحف غوغنهايم في نيويورك 

صل 
الف

ني
الثا

 

(23الشكل )  78 لتدفق الحركةالمقترح  الشكلمسقط  
(41الشكل )  78 المقترح لتدفق حركة الزوار ضمنه الشكلمسقط متحف التاريخ األمريكي يوضح  

(48الشكل )  73 غير المنظم  لتدفق الحركة الشكلمسقط  
(43الشكل )  73 لتدفق الحركة  المنظم الشكلمسقط  
(42الشكل )  72 أنماط االنتشار ضمن فراغ العرض المتحفي 
(44الشكل )  75 أمثلة لمشاكل الرؤية التي يتعرض لها الزائر داخل فراغ العرض المتحفي 
(45الشكل )  71 االرتفاع والفراغ البصري المريح للزائر 
(41الشكل )  71 زوايا المخروط البصري للرؤيا 
(47الشكل )  71 الجلوس والميل اتجاه المعروضات 

(41الشكل )  73 اإلنسان بالنسبة لوحدات العرضارتفاع  
(43الشكل )  12 سقف ذو فتحة علوية مركزية 
(51الشكل )  12 إضاءة علوية محيطية ذات انتشار محدود من السقف 
(58الشكل )  12 يوضح توزيع اإلضاءة في صالة العرض بالنسبة للوحات الكبيرة والمتوسطة 
(53الشكل )  12 مسننة مكررة معماريا ذات اتجاه قطبيإضاءة علوية عبر عناصر  
(52الشكل )  14 نموذج إضاءة علوية من أجل إنارة اللوحات الصغيرة 
(54الشكل )  14 أوتوماتيكية علوية إضاءة لنظام نموذج 
(55الشكل )  14 .المقابل الجدار على لتسقط عبرها األشعة تدخل مقلوبةن لرقبة نموذج 
(51الشكل )  15 العرض وحدات إلنارة الصناعية اإلضاءة 
(57الشكل )  11 سطحها على الضوء انعكاس على اللوحة توضع تأثير 
(51الشكل )  11 سطحها على الضوء انعكاس من يمنع اللوحة ميول 



(53الشكل )  13 المتحفي العرض فراغ تشكيل اتجاهات 
(11الشكل )  33 المتحفي العرض صاالت لترتيب التحليلية األنماط 

(18الشكل )  
المساقط األفقية لصاالت العرض تظهر فيها أماكن توضع محاور الدخول والخروجن 

 32 وعالقتها باستعمال الفراغ

صل 
الف

لث
الثا

 

(13الشكل )  818 مسقط متحف الفن بسنساتي 
(12الشكل )  811 يبين االرتفاع المناسب ومحور التجمع البصري المركزي 
(14الشكل )  811 يبين الترتيب عبر جعل الحواف العلوية للوحات على خط واحد 
(15الشكل )  817 يبين الترتيب تبعا لخط األفق 
(11الشكل )  817 ترتيب العنصر عبر اإلحاطة من الجانبين 
(17الشكل )  817 ترتيب العنصر المتوازن 
(11الشكل )  811 البصرية الراحة وعدم شرود وخلق ن التجمع عن بعيدا العين تقود اتجاهية 
(13الشكل )  811 التجمع حول المشاهد عين لقيادة االتجاهية استخدام 
(71الشكل )  811 الترتيب الحلزوني 

ب 
البا

لث
الثا

  
ا

ول
 األ

صل
لف

 

 882 أجقباش لبيت األفقي المسقط (78الشكل )

 884 باشاالمسقط األفقي لمتحف خان مراد  (73الشكل )

 833 الموقع العام لمتحف دمشق الوطني (72الشكل )

 835 لطابق األرضي )متحف دمشق الوطني(لمسقط أفقي  (74الشكل )

 837 مسقط أفقي للطابق األول )متحف دمشق الوطني( (75الشكل )

 831 مسقط أفقي للطابق الثاني )متحف دمشق الوطني( (71الشكل )

 833 )متحف دمشق الوطني(قبومسقط أفقي لل (77الشكل )

 828 الواجهة الشمالية لمبنى متحف دمشق الوطني (71الشكل )

 828 الواجهة الغربية للجناح اإلسالمي متحف دمشق الوطني (73الشكل )

 822 كروكي يوضح توسعات المتحف (11الشكل )

 الوظيفية بين العناصر المتحفيةمخططات تحليلية تفصيلية للعالقات  (18الشكل )
 كة بفراغات الطابق األرضي للمتحفومسارات الحر 

825 

مخططــات تحليليــة تفصــيلية للعالقــات الوظيفيــة بــين العناصــر المتحفيــة ومســارات  (13الشكل )
 الحركة بفراغات الطابق األول  للمتحف

827 

بــين العناصــر المتحفيــة ومســارات  مخططــات تحليليــة تفصــيلية للعالقــات الوظيفيــة (12الشكل )
 الحركة بفراغات الطابق الثاني للمتحف

821 

 823 قبو المخطط تحليلي تفصيلي للعالقات الوظيفية بين العناصر المتحفية في منسوب  (14الشكل )



 841 المتحف توضح مسارات الحركة فيها مخططات تحليلية تفصيلية لطوابق (15الشكل )

مقطع عرضي في القسم الكالسـيكي يظهـر فيـه فـرق االرتفـاع بـين الـرواق الجـانبي  (11الشكل )
 وصالة العرض

843 

 854 الوطني حلبالموقع العام لمتحف  (17الشكل )
 851 للطابق األرضي )متحف حلب الوطني(مسقط أفقي  (11الشكل )
 857 مسقط أفقي للطابق األول )متحف حلب الوطني( (13الشكل )
 811 المحتمل مقطع كروكي مار بالمتحف يوضح اتجاه االمتداد (31الشكل )

ومسارات  مخططات تحليلية تفصيلية للعالقات الوظيفية بين العناصر المتحفية (38الشكل )
 813 الحركة بفراغات الطابق األرضي للمتحف

المتحفيــة ومســارات  مخططــات تحليليــة تفصــيلية للعالقــات الوظيفيــة بــين العناصــر (33الشكل )
 814 الحركة بفراغات الطابق األول للمتحف

 (32الشكل )
توضع فراغات العرض حول الفناء المركـزي  طط تحليلي للطابق األرضي واألول:مخ

تبـدأ وتنتهـي عنـد البهـو  بشكل حلقي ن مع وجود حركة موجهة ومسار محدد للزائر
 الرئيسي

817 

 811 العرض لصاالتمقطع يظهر اإلضاءة من الفتحات الجانبية  (34الشكل )

 818 دير الزور الوطنيالموقع العام لمتحف  (35الشكل )

 812 المسقط األفقي للطابق األرضي للمتحف (31الشكل )

 812 المسقط األفقي للطابق األول للمتحف (37الشكل )

 815 التي يمكن أن تضاف إلى مبنى المتحف القائميظهر جهة االمتدادات األفقية  (31الشكل )

بفراغـات الطـابق  مخطط تحليلي تفصيلي للعالقات الوظيفية بين العناصـر المتحفيـة (33الشكل )
 األرضي للمتحف

811 

توضع فراغات العرض حـول الفنـاء المركـزي بشـكل  مخطط تحليلي للطابق األرضي: (811الشكل )
 موجهة للزائر عامة حلقي ن مع وجود حركة

813 

يوضــح تبــاين االرتفاعــات بــين صــاالت العــرضن بشــكل يــؤمن اإلضــاءة الطبيعيــة  (818الشكل )
 الجانبية

838 

 318 الموقع العام لمتحف إدلب الوطني (813الشكل )

 318 الوطني( إدلبمسقط أفقي للطابق األرضي )متحف  (812الشكل )

 313 (الوطني إدلب)متحف لطابق الميزانين مسقط أفقي  (814الشكل )

 313 (الوطني إدلبمسقط أفقي للطابق األرضي )متحف  (815الشكل )

 



 الصور الفوتوغرافيةفهرس 
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 الصفحة عنوان الصورة الصورة
 1 مكتبة االسكندرية في مصر (8) الصورة
(3) الصورة  1 فرنسا -في باريسالمركز الثقافي العربي  
(2) الصورة  1 لقطة منظورية للمسرح الوطني في الصين 
(4) الصورة  3 الشكل الخارجي لدار األوبرا في مصر 
(5) الصورة  81 الشكل الخارجي لمتحف الفن المعاصر في أمريكا 

صل 
الف

ني
الثا

 

(1) الصورة  87 باريس اللوفرـ قصر بمتحف أبولون قاعة 
(7) الصورة  87 لقطة منظورية خارجية لمتحف اللوفر. 
(1) الصورة  81 الواجهة الخارجية لمتحف متروبوليتان في نيويورك 
(3) الصورة  81 الواجهة الخارجية لمتحف اآلثار في مصر 
(81) الصورة  83 مركز بومبيدو في باريس 
(88) الصورة  83 اسبانيا -متحف غوغنهايم في بلباو 
(83) الصورة  34 منظور خارجي لمتحف الفن الحديث في نيويورك  
(82) الصورة  34 إحدى قاعات العرض في متحف الفن الحديث في نيويورك 
(84) الصورة  34 ( في روماMAXXIمنظور خارجي لمتحف فنون القرن الحادي والعشرين ) 
(85) الصورة  35 متحف كورنينغ للزجاج في نيويورك 
(81) الصورة  31 منظور خارجي للمتحف األمريكي للتاريخ الطبيعي 

(87) الصورة  
في المتحف األمريكي للتاريخ  صالة ضخمة تضم معروضات عن األحياء المائية

 31 الطبيعي

(81) الصورة  31 متحف الفن اإلسالمي في قطر 
(83) الصورة  31 منظور خارجي للمتحف البريطاني 
(31) الصورة  31 المدخل الرئيسي للمتحف الوطني 
(38) الصورة  33  المتحف الحربي للحرب العالمية األولى في كانساس  

صل 
الف

لث
الثا

 

(33) الصورة  25 لقطة منظورية جانبية لمبنى متحف الرياض الوطني 
(32) الصورة  25 لمتحف الرياض المدخل الرئيسي 
(34) الصورة  25 توحيد المملكة العربية السعوديةقاعة أسلوب العرض في  
(35) الصورة  25 قاعة الممالك العربية القديمةأسلوب العرض في  
(31) الصورة  21 لقطة منظورية خارجية لمتحف النوبة 
(37) الصورة  21 تظهر تنسيق الموقع العام والمجرى المائي الذي يمثل نهر النيل 
(31) الصورة  41 لمتحف العلوملقطة منظورية  
(33) الصورة  41 داخليةلقطة منظورية  



(21) الصورة  41 داخلية تظهر رأس المخروط والمسار داخله لقطة منظورية 
(28) الصورة  42 لمتحف غوغنهايم لقطة منظورية  
(23) الصورة  42 تحقيق الشفافية واالتصال مع الخارجو تظهر السقف  
(22) الصورة  42 الفراغات الواسعة ذات الجوائز الكبيرةتظهر  

ب 
البا

ني
الثا

  
صل 

الف
ول

األ
 

(24) الصورة  58 الواجهة األمامية لمتحف الفن المعاصر في برشلونة_اسبانيا 
(25) الصورة  53 لقطة منظورية  خارجية لمتحف بكهيم في ألمانيا 
(21) الصورة  54 في فيينا لقطة منظورية  خارجية لمتحف كونساوس 
(27) الصورة  55 لقطة منظورية لمتحف غوغنهايم بلباوناسبانيا 
(21) الصورة  15 متحف هاملتون -تظهر المتحف القديم وامتداده 
(23) الصورة  15 متحف هاملتون -الجسر الزجاجي المعلق الواصل بين المبنيين 
(41) الصورة  15 متحف فريدريك هاملتون 
(48) الصورة  17 لقطة منظورية خارجية لمتحف غوغنهايم في نيويورك 

صل 
الف

ني
الثا

 

(43) الصورة  74 اليونان -أثينا –متحف أغورا  
(42) الصورة  75 استخدام الحبال التي تشكل حدود ضمنية  لحماية المعروضات من اللمس 
(44) الصورة  75 منع اللمس باستخدام حافظات زجاجية 
(45) الصورة  73 دراسة المقياس الفراغي بمتحف بروكلينننيويوركن أمريكا 
(41) الصورة  12 إضاءة علوية مضبوطة في صالة عرض اللوحات 
(47) الصورة  12 محيطية في المتحف الوطني في لندن علوية فتحة 
(41) الصورة  12 ممر يقود إلى ست صاالت مضاءة طبيعيا بفتحات علوية ذات اتجاه قطبي 
(43) الصورة  12 السقف ذات العناصر المعمارية المسننة 
(51) الصورة  14 إضاءة محيطية للجدار 
(58) الصورة  14 صفائح للتحكم بكمية اإلضاءة 
(53) الصورة  14 مثال للرقبة المقلوبة 

(52) الصورة  
متحـف يظهر الجدار الزجاجي الذي يشكل اتصال بصري مـع الحديقـة المركزيـة فـي 

 14 ميتروبوليتانن نيويورك

(54) الصورة إضاءة صـناعية علويـة مركزيـة متصـلة مـع مسـتوى السـقف عبـر قنـاة إضـاءة فـي  
 المتحف الوطني بكندا 

17 

(55) الصورة  17 إضاءة ذات أشكال متنوعة ألسطح صالة العرض 
(51) الصورة  17 على كامل السقفإضاءة علوية صناعية بمصابيح فلورسنت طولية منتشرة  

(57) الصورة  
تظهر إضاءة تشمل سطح الجدار الكلي من خالل مصابيح متوضعة ضمن تجاويف 

 17 في سقف الصالة

(51) الصورة  17 تسليط الضوء بشكل موضعي في خلفية العنصر المعروض 

(53) الصورة والشــكل تســليط الضــوء الصــناعي علــى المعروضــات بشــكل فــردين تظهــر الملمــس  
 17 والتفصيل لهذا العنصر



(11) الصورة مشـهد اإلضـاءة الطبيعيــة فـي نهايـة النفــق تقـود الـزوار لالســتمرار ومتابعـة الحركــة  
 11 ضمنه

(18) الصورة الممرات المضاءة طبيعيا  تتـيح للـزوار فرصـة متابعـة السـير عبرهـا أو التنقـل ضـمن  
 11 المحيطية تدريجياالفراغات الجانبية مع انخفاض اإلضاءة 

(13) الصورة  38 الفراغ الهادئ ضمن صالة العرض 
(12) الصورة  38 الفراغ الحميمي الدافئ 

صل 
الف

لث
الثا

 

(14) الصورة  33 ألمانيا ن Pomeranian موذج للرسوم التوضيحية في متحف ن 
(15) الصورة  818 الجانبين من مفتوحة الجدار ضمن الخزانة تظهر 
(11) الصورة  818 بمستويات مختلفة الرفوفخزانة تحوي عددا من  
(17) الصورة  813 وسطية مفردة أخرى وخزائن الجدار داخل الخزائن تظهر 
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This study aimed to identify the problems which the Syrian museum 

buildings suffer form, in order to provide suggestions and guidance which help in 

direct the architectural design process in it, while research community consists of 

modern Syrian museums which built special for this purpose, the research sample 

contains four museums, they are (Damascus national museum, Aleppo national 

museum, Idleb national museum, and Deir Al Zore national museum) these 

museums was selected according to geographical location which cover northern, 

eastern and southern areas, and according to its building year which spread over 

twentieth century. 

Through this study the researcher found the following results: 

1-  most of the studied museums have an  important location in city center, but 

their external surrounding spaces which have not been in used very well in 

providing services for museums.  

2-  There is a partial harmony between the architectural pattern of museum 

buildings and the nature of subjects that displayed in it, but the Syrian museums 

did not reflect the architectural identity of their cities.  

3- The internal design criteria of most museums have not been applied very well. 

4-  In most museums the optimum operational relationships which link the 

museum elements with each other have not been realized. 

5- There is a shortage in using modern display techniques within the display spaces 

of museum. 

Key words: Modern museums, External framework, Internal framework, Museum 
display techniques .  
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 مقدمة :

تعتبر األبنية الثقافية من المنشآت الهامة التي تساهم في نشر الثقافة المحلية والتعبير عن هوية المجتمع    
 –المسعار   –المتعاح   –نعوا  منهعا ا المبتبعات ألعا عع   إتنقسعم ، و ثير مباشعر علعا الشععوا والحاعاراتولها تأ

 ور األوبععرا ..... و وهنععا تععأتي اععرور  ا هتمععام ببعع  تلعع   –صععا ت موسععيقا  –صععا ت عععر   -قصععور ال ععن
 األنوا  ألنها تشم  بافة العلوم وال نون والثقافة التي تمث  الوجه الحقيقي ألي شعا وتعبس حاارته وتق مه .

تعتبععر سععوريا مععن البلعع ان الزنيععة بمروونهععا وموروثهععا الثقععافي ، فهععي مهعع  الحاععارات وفيهععا أقعع م عاصععمة 
ونظرا ألهميتها ومبانتها الثقافية في الععالم ، أياعاو وفعي ظع  المتزيعرات العالميعة الح يثعة منع   ،مأهولة في التاريخ 

قافعة ن العولمة ، جاءت الحاجعة ملحعة للتعريع  بالثمطل  القرن العشرين ومحاولتها صهر بافة الثقافات تحت عنوا
 ومرابو ثقافية . ومسار   قامة األبنية التي تعبر عن ثقافة البل  من متاح إوتثبيت الهوية المحلية عبر 

معععم تعبعععس حاعععار  وتعععاريخ األ آ  المتعععاح  التعععي تعتبعععر معععر  عمعععار و سعععيتم التربيعععو فعععي هععع ا البحععع  علعععا         
إاعافة ،  الع و  السعليم تنمعي لع يهمنها ألا مراح  وفترات من تاريرها بما جيا  عتتعر  األ راللهافمن ، السابقة

م تعليميععة ح يثععة، وعنصععر مجسعع  للقععي الوظي يععة بوسععيلة والقيمععةالعمرانيععة، ة القيمععة الحاععاري إلععا  لعع  فهععي تمتلعع 
العععالم علععا تأسععيس المتععاح   حععرد  و  وظهععر  لعع  جليععاو فععي ،ا جتماعيععة والمعنويععة التععي يعتععو بهععا المجتمعع 

 . المرتل ة والمعار  والت ارر بها
و  لععع  ا هتمعععام بععع برالععع ل  توجعععا  هعععام مرعععوون ثقعععافي وحاعععاريعلعععا ن سعععوريا معععن البلععع ان التعععي تحتعععوي أوبمعععا 

نمععا م مرتععار  للمتععاح  الح يثععة المصععممة  هعع ا البحعع  سععتتم  راسععة، ومععن رععال  المععورو  عععن طريعع  المتععاح 
 .الزر  له ا  او تح ي

 أهمية البحث:

تشععب  المتععاح  مععرآ  تعبععس حاععارات وتععاريخ األمععم السععابقة، عبععر العععرو  التععي تنظمهععا، فمععن راللهععا 
يتعر  المجتم  علا مراح  وفترات مرتل ة من تاريره ، وم  أوائ  القرن العشرين ظهعرت المتعاح  فعي سعوريا ، 

علععا المسععتوت التصععميمي بمععا ينسععجم معع  معطيععات  نهععا لععم تشععه  تطععوراو أووا  ا هتمععام بهععا فععي األونععة األريععر ، إ  
هميععة البحعع  بونععه يسعععا للتنبيععه إلععا المشععاب  التععي تعععاني منهععا معظععم المبععاني أومععن هنععا تععأتي  ،العصععر الحعع ي 

المصممة معماريا بمتاح ، والعم  علعا معالجتهعا بهع   تطعوير عمع  المتحع  و تحقيع  األ اء الععالي والب عاء  
 لمطلوبة في العر  المتح ي.  ا

 



ب

 

 البحث: إشكالية

و لع  فعي قصعور فعي تأ يعة وظي تهعا  تعاني عمار  األبنية المنشأ  بمتاح  في سعوريا فعي القعرن العشعرين معن 
 حي  يحاو  ه ا البح  معرفة فيما إ ا بان القصور في عم  المتاح  ناتج عن:ع   جوانا، 

 وتوفيره الر مات المتح ية بشب  جي ؟مشاب  متعلقة بالموق  العام للمتح ،  -
 ؟المعروااتالرارجي للمبنا، وم ت مالءمته لطبيعة المتح  وتوافقه م  نوعية  بالتصميممشاب  متعلقة  -
عمععاري المتح ععي الحععالي مشععاب  متعلقععة بال رااععات المعماريععة ال ارليععة للمبنععا، وتحقيقهععا لعناصععر البرنععامج الم -

 ؟والمستقبلي
 ؟في ال راغ ال ارلي للمتح  بتحقي  العالقات الوظي ية والتصميمية الصحيحةمشاب  متعلقة  -
 ؟  المتح يمشاب  متعلقة بتقنيات العر  المتبعة امن فرااات العر  -

 هدف البحث:

البحعع ، وفقععاو  إشععباليةالوقععو  علععا المشععاب  التععي تعععاني منهععا األبنيععة المتح يععة الح يثععة ، والمشععار إليهععا فععي 
تسععاع  فععي وتوصععيات اععوابط ح ، و لعع  فععي محاولععة لواعع  لمععنهج علمععي معاصععر يربطهععا بأسععس تصععميم المتععا

توجيعععه عمليعععة التصعععميم المعماريعععة ألبنيعععة المتعععاح  فعععي سعععوريا، وا سعععت ا   معععن التبنولوجيعععا والتقنيعععات المعاصعععر  
 ح .اعمار  المت وتوظي ها بشب  جي  في تطوير

 :منهجية البحث 

 :محورين رئيسيين هماعلا  تعتم  ه ه المنهجية
علععا البتععا والمراجعع  العربيععة  يتمثعع  بتقصععي المعلومععات اععمن مجععا ت البحعع  اعتمععا او  :المحوووا النيووا :  أولا 

شعاب  والعوائع  فعي عمعار  بحيع  نعتمبن معن رسعم صعور  وااعحة المععالم ععن أهعم الم ، والمجالت العلميعة وال ولية
 .المتاح 

تعنعا ب راسعة نمعا م معينعة معن المتعاح  المحليعة اعينعة ال راسعةو، معن رعال   :المحوا الميودان  الححيييو ثانياا:  
الوص  والتحلي  وفقُا ألسس تقييم أ اء المتحع ، بحيع  ُتسعتنبط النعواقد والمشعاب  ويعتم رسعم صعور  عامعة حعو  

، وأ ائها للوظي ة المنوطة إليهعاء  وفاعلية تل  المباني ومن رال   ل  التقييم تُق ر م ت ب ا ،واق  األبنية المتح ية
 .صميمية لعمار  المتاح  المعاصر وصو و لوا  توصيات وتوجهات من الناحية النظرية والت

 
 



ت

 

 عينة الدااسة:

 :تعععم فعععي هععع ه ال راسعععة البحثيعععة تزطيعععة مجموععععة معععن المتعععاح  السعععورية الح يثعععة المنشعععأ   ححديووود عينوووة الدااسوووة
وشعععملت العينعععة أربععععة متعععاح  هعععي متحععع   مشععع  العععوطني ومتحععع  حلعععا العععوطني  ،لهععع ا الزعععر  رصيصعععاو 

 الوور. ومتح  إ لا ومتح   ير
  إن  راسة مجموعة من المتاح  يمبن من راللهعا أرع  صعور  عامعة ععن السعمات العامعة عينة: الأسباب اخحياا

 وق  تم ارتيار العينة تبعاو لما يلي: وتقنيات العر  فيها. ،التصميمية والترطيطية للمباني المتح ية في سوريا
حيعع  تععم تقسععيم مجتمعع  ال راسععة إلععا ععع   منععاط  جزرافيععة شععمالية وشععرقية وجنوبيععة حتععا : المنطقووة الجاااةيووة -

 نتمبن من تعميم نتائج البح  علا  جمي  المتاح  السورية.
المرحلععة الح يثععة مععن األبنيععة المتح يععة فععي سععوريا  : تمثعع  هعع ه المتععاح  بأسععلوا بنائهععاسوونة اشنشووال والبنووال -

وتاريرهععا المعاصععر، واطععت سععنة إنشععائها جميعع  ال تععرات الومنيععة فععي القععرن العشععرين بعع ءاو مععن متحعع   مشعع  
وانتهعاء بمتحع   يعر العوور  6313، ومتحع  إ لعا 6311إلا متح  حلا ععام  6391ال ي أنشئ في عام 

 .6331عام 

 معها:أنواع البيانات وأدوات ج

اعن ، إما بصور  مباشر  بيانات أولية: هي البيانات التي يتم جمعها من قب  الباح  ن سه من مجتم  ال راسة -6
طري  المالحظة المباشر  أو باستر ام المقابالت الشرصية م  األشراد أصعحاا ا رتصعادو أو بطريقعة 

وموجهعة إلعا  ،  مسبقاو معن قبع  الباحع رسا  استبيان مؤل ة من مجموعة من األسئلة مع اشر  و ل  ب اير مب
ععن طريع  المالحظعة المباشعر  معن رعال  القيعام أفرا  عينة ال راسة، وفي ه ا البح  تعم جمع  البيانعات األوليعة 

جعععراء المقعععابالت الشرصعععية مععع  أمنعععاء المتعععاح   بويعععارات مي انيعععة والتقعععاط صعععور لمتعععاح  عينعععة ال راسعععة، واة
ولزعععر  جمععع  البيانعععات والمالحظعععات صعععمم جععع و  يحتعععوي علعععا  والمهن سعععين المرتصعععين اعععمن المتحععع ،

 المعايير والنقاط الم روسة في ال راسة التحليلية للمتاح .
بينععات ثانويعععة: هععي البيانعععات الجعععاهو  والمتواجعع   علعععا شععب  وثعععائ  ومطبوععععات بالبتععا والمجعععالت والرسعععائ   -2

 اعتما ها في ه ا البح .تم  وق  العلمية، 
 خطة البحث:

تم من رال  ه ا البح   راسة عمار  األبنيعة الثقافيعة فعي سعورية فعي القعرن العشعرين حيع  تعم التربيعو علعا        
ثالثععة أبععواا رئيسععية، جععاء البععاا األو  بعنععوان: أنععوا  األبنيععة المتععاح  الح يثععة بحالععة  راسععية، وتاععمن البحعع  

ن ثالثة فصو ، ال ص  األو  بعنوان: تعري ات وم اهيم الثقافية و ورها في تنمية المجتمعات، ويتأل  ه ا الباا م



ث

 

أساسععية فععي األبنيععة الثقافيععة، وتععم فععي هعع ا ال صعع  التعريعع  بأهميععة سععورية مععن رععال  اناهععا الثقععافي والحاععاري، 
والتعريع  بم هععوم الثقافععة واألبنيععة الثقافيععة، ومععن ثععم تععم اسعتعرا  أنععوا  األبنيععة الثقافيععة مععن رععال  تعري هععا ونشععأتها 

 ومبوناتها. وأريراو تم التعر  علا أهمية األبنية الثقافية و ورها في تطوير المجتمعات اإلنسانية.

تعم مععن راللععه التعريعع  و عنعوان: وظععائ  المتحعع  وتطععوره التعاريري حتععا القععرن القشععرين، بأمعا ال صعع  الثععاني جععاء 
تععا الوقععت الحععالي، ومععن ثععم اسععتعرا  بعالمتح  ووظائ ععه األساسععية، و راسععة نشععأ  المتععاح  فععي العععالم وتطورهععا ح

أنععوا  وترصصععات المتععاح  فععي القععرن العشععرين، وهععي: متععاح  ال نععون الجميلععة والتطبيقيععة، والمتععاح  العلميععة، 
 ومتاح  التاريخ واألثار، والمتاح  القومية، والمتاح  المترصصة.

ن العشعرين، تعم اسعتعرا  المتحع  فعي ال ص  الثال ، وهو بعنوان: التجارا العالمية في عمعار  المتعاح  فعي القعر 
الثقافععة العربيععة واإلسععالمية مععن رععال  مثععالين همععا: متحعع  الريععا  الععوطني فععي السعععو ية، ومتحعع  آثععار النوبععة 
بمصععر، وأياععاو استعراععنا المتحعع  فععي الثقافععة العالميععة، بعع بر مثععالين: متحعع  اوانهععايم ب سععبانيا، ومتحعع  إهععيم 

 للعلوم في اليابان.

ويتعأل  هع ا البعاا معن ، الثاني جاء بعنعوان: أهعم المععايير التصعميمية والترطيطيعة لتصعميم مبعاني المتعاح الباا 
رئيسية، ف ي ال ص  األو  تم التعر  علا موق  المتحع  وأنعوا  تواععه بالنسعبة للم ينعة، ثعم  رسعنا  ثالثة فصو 

اسعية، ثعم انتقلنعا إلعا  راسعة العالقعات الوظي يعة الرارجي للمتح ، وأهم العوام  المعؤثر  فيعه ووظائ عه األس التصميم
المتح يعععة، معععن رعععال  اسعععتعرا  العناصعععر األساسعععية للمنظومعععة المتح يعععة، والبرنعععامج المعمعععاري المتح عععي وعالقتعععه 
الوظي ية، وأسس تصميم العالقات الوظي ية المتح ية، بما تمت  راسة المرونة والتوس  المستقبلي للمتح ، وأريعراو 

 ا ا نتشار والتحبم بالحربة.تعرفنا عل

، أهعم المععايير التصعميمية المعؤثر  علعا فعراغ الععر  المتح عيوفي ال ص  الثاني من ه ا الباا ال ي جاء بعنوان 
 رسنا من رالله العناصر المؤثر  في فراغ العر  المتح ي، وتناولنا مناهج ت ف  الحربة امن فراغ العر ، ثم 

نتشار امن فرااات العر ، وبع ها استعرانا العوامع  البشعرية الواجعا مراعاتهعا فعي انتقلنا إلا  راسة أنماط ا 
تصععميم فععراغ العععر ، بمععا قمنععا ب راسععة العوامعع  المععؤثر  فععي تصععميم ال ععراغ العع ارلي للمتحعع ، واألنمععاط التحليليععة 

 ن المتح .لترتيا صا ت العر ، وأريرا تناولنا الم اهيم المطبقة في تشبي  البرنامج الوظي ي ام

،  رسععنا فيععه نععو  العععر  األسععاليا وا سععتراتيجيات المتبعععة فععي العععر  المتح ععيأمععا ال صعع  الثالعع  وهععو بعنععوان: 
وطر  العر ، ثم انتقلنا إلا  راسة تقنيات العر  المرتل ة، والمقسمة إلا ثالثة أقسام: الزرافي ، ثالثي األبعا ، 

 ألساليا المستر مة في ترتيا المعرواات.وتقنيات العر  الت اعلية، م  التعر  علا ا



ج

 

ا راسععة مي انيععة تحليليععة  عمععار  المتععاح  فععي سععوريا فععي القععرن العشععرينبعنععوان: فععي البععاا الثالعع  واألريععر، وهععو 
، في ال ص  األو  تعم فيعه تصعني  مبعاني المتعاح  فعي فصلين رئيسيين، يتبون من  لنما م من مباني المتاح و
تعم القيعام بواع  أسعس ألثريعة الق يمعة والمتعاح  الح يثعة، بع ل  في المبعاني التاريريعة وا سوريا، إلا متاح  منشأ 

  راسة وتقييم أ اء المباني المتح ية من رال  محورين رئيسيين: 
األو  يمثعع  ال راسععة المي انيععة الوصعع ية، التععي تشععم  موقعع  المبنععا، وسععبا ارتيععاره، ونععو  المتحعع  ووصعع ه مععن  -

 ومساقطه المعمارية وتوويعها  ار  المبنا. حي   راسة مبوناته
ا متععع ا  -الرعععارجي االطعععاب  المعمعععاري وتصعععميمهالثعععاني يمثععع  ال راسعععة التحليليعععة، التعععي تشعععم  موقععع  المتحععع ،  -

المرونعةو، إاعافة -التقنيعات ال نيعة واألمنيعة-مععايير التصعميم ال ارليعة-المستقبليو والع ارلي االعالقعات الوظي يعة
   المتبعة امن فراغ العر  المتح ي وآليات توويعها.إلا تقنيات العر 

 رسنا أمثلة مي انية لمتاح  ح يثة أنشأت رصيصا لهع ا الزعر  معن حيع  الوصع  والتحليع ،  الثانيأما ال ص  
وأر نا أربع  حعا ت: وهعي متحع   مشع  العوطني، ومتحع  حلعا العوطني، ومتحع   يعر العوور العوطني، ومتحع  

الرعععارجي،  التصعععميما عععع   مععن النتعععائج و لععع  علععا المسعععتويات األتيععة: الموقععع  العععام، إ لععا، وقععع  تععم التوصععع  إلعع
الع ارلي، تقنيعات الععر . لنصع  فعي رتعام البحعع  إلعا عع   معن التوصعيات وعلعا عع   مسعتويات وهععي:  التصعميم

اح ، وللجهعات ، ال رااعات ال ارليعة، وتقنيعات الععر ، وتوصعيات للم يريعة العامعة للثعار والمتعةال رااات الرارجيع
 الرسمية.
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 الفصل األول:
 تعريفات ومفاهيم أساسية 

المنشةةةال الثقافيةةةة مةةةن شةةةلن  الحفةةةاج معةةةر ثقافةةةة الممتمةةةم وتراثةةة  و ويتةةة  المحعيةةةة مةةةن ال ةةةيا  إن إقامةةةة 
واالنةةدثارو وتةةبمن بقاو ةةا واسةةتمرار او وتعمةةب معةةر إكسةةال الشعرةةية المحعيةةة تعريفةةا بتاريعهةةا و وتشةةكب دمامةةة 
أساسية لعتقدم الععمي والح اري وتبدي دورا حيويةا فةي تيةوير قةدرال أبنةاو الممتمةم ونشةر القةيم التقدميةة والةومي 

از بالثقافةةةة والهويةةةة المحعيةةةة لتلعةةةن دور ةةةا فةةةي بنةةةاو الثقةةةافي وتععةةةيم وتربيةةةة األميةةةاب مةةةن عةةةزب  ةةةر  القةةةيم واالمتةةةز 
الممتمم وتحقيق تقدمة  وازد ةار و وسةيتم فةي  ةنا الفرةب تسةعيي ال ةوو معةر مفهةوم الثقافةة وأنةوا  األبنيةة الثقافيةة 

 تنمية الممتمعال. ودور ا في
 الغنى الثقافي والحضاري لسورية: 1-1-1

من أ نر بزد العةالم بالح ةارال والتةاريا والشةوا د احتعل سوريا مكانة  امة متميزة مبر العرورو فهي 
كثيرة ومتنومةو فععر أر ها امتزمل العديد من الح ارال كالبابعية واآلشورية والمررية واليونانية....الا و و ما 

 .يجهر معيًا من عزب المععفال األثرية المعمارية والفنية والكتابية و ير ا
ل منهةا األر  السةورية بةدوًا مةن أوالةب القةرن العشةرينو دلةل دالالل إن االكتشافال الهامة التي تمع ة

أكيةةدة معةةر أن  ةةن  المنيقةةة تعتبةةر مهةةد الح ةةارالو وأن الما ةةي السةةوري حافةةب بالعديةةد مةةن ممالةة  المةةدن التةةي 
معب من  نافسل كبرى االمبرايوريال العالمية آننا  كالبابعية والمررية والحثية و ير ا. إن توز  المدن والدويزل

سةةوريا أر  لقةةاو وانفتةةاحو فهةةي أرةةب األكةةاديين واألمةةوريين واآلراميةةينو و ةةي التةةي نقعةةل معةةارف التقنيةةة الكتابيةةة 
أمةا الحةد  والحسابية والحرفية إلر الغرلو ومن رومعاتها زودل العالم القديم بالحبولو ومن مبالها باألعشةالو 

 لعالم أممم سبب الععم والمعرفة ويسرل انتقالها ونشر ا.األ م فهو اعترامها لألبمدية التي فتحل أمام ا
إن تةةوالي الح ةةارال معةةر األر  السةةورية معةةب منهةةا متحفةةًا كبيةةرًا يحتةةوي مواقةةم أثريةةة وتاريعيةةة تتععةةق 

الحرينة و المسامد  مهدًا معتعفًا من الح ارة اإلنسانيةو ععفل وراو ا القرور والكنال  و القز  22بلكثر من 
 ل الفريدة نال األممدة و األقوا  و الزعارف و النقوش المبتكرة .والعمارا

و كةنا فة ن الح ةارة السةورية كانةةل بمثابةة قععةة تمركةزل فيهةا شعرةةيتها القوميةة و ويتهةا الح ةارية ممةةا 
حةةافج معةةر سةةورية وتراثهةةا الح ةةاري العريةةق ودور ةةا الكبيةةر الفعةةاب وجهةةور نفون ةةا فةةي معتعةةف الميةةادينو و ةةن  

 .1اإلنمازال الح ارية الرالدة مععل الكثيرين يرفون سورية بلنها أكبر بعد رغير في العالم

                                                           
1
 (.6-5و دمشقو من منشورال الهيلة العامة السورية لعكتالو ص)شعبان تغريد: ممال  سوريا القديمة  
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 مفاهيم ومصطلحات: 1-1-2
 مفهوم الثقافة والهوية الثقافية: 1-1-2-1

وتعنةي الزرامةة أي زرامةة األفكةار  colere مشةتق مةن الفعةب الزتينةي  culture إن أرةب كعمةة ثقافةة 
 .1العغة العربية أساسًا  ي الحنق والتمكنوالقيم و وأرب الكعمة في 

أما الهوية الثقافية تعني بمفهومها العام: " العمعية التي تميز الفرد بنفس  من  ير و أي تحديد الشعرةيةو 
 ومن السمال التي تميز األفراد بع هم من بع  االسم والمنسية والحالية العالعية والمهنية".

الكبةةرى التةةي سةةةامدل البشةةرية معةةةر إنمةةاز الكثيةةر مةةةن التقةةدم الععمةةةي  يشةةكب مفهةةوم الثقافةةةة أحةةد األفكةةةار
والتيور الفكري و فالثقافة مفهوم يتميز بلن  نا يبيعة تراكمية ومسةتمرة و فهةي ليسةل وليةدة مقةد أو مةدة مقةود بةب 

او فقةةد  ةي ميةةرا  امتمةةامي لكافةةة منمةةزال البشةةريةو و ةةنا الميةةرا   ةةو الةةني يحفةةج  ويةةة األمةةة ويميز ةةا مةةن  ير ةة
باتةةةل دوب بعينهةةةا تهةةةتم بسةةةيادة ثقافتهةةةا بحمةةةة أنهةةةا األقةةةوى اقترةةةاديًا واألكثةةةر تح ةةةرًاو وبهةةةنا تةةةنول أمةةةم وتنةةةزوي 

 .2ح ارال في الجب إن لم تحافج معر ميراثها الح اري وتزود من ح ارتها

 :األبنية الثقافيةتعريف  1-1-2-2
تعمةةب معةةر لمعارةةرة مةةن تةةاريعهم وثقةةافتهمو و  ةةي المبةةاني التةةي تمةةل إقامتهةةا مةةن أمةةب تعريةةف األميةةاب ا

 .ووسيعة ومنهما إياراً وتتعن الثقافة و المععومة في شتر مماالل الحياة إنتاج
ألن في مقدور ا زر  القيم والحفاج معر  و ي من أ م المباني التي تبثر معر الممتمعال والح ارال و 

حافج الثقافة معر ومود ا واستمرار او وت ةمن ومن عزلها تالترا  و الهوية المحعية من االندثار أو العب  بهاو  
حعقةةة ورةةب فهةةي تشةةكب بواسةةيتها رةةيا ة نفسةةها بشةةكب يتناسةةل مةةم التغيةةرال والتيةةورال الزمانيةةة واالمتماميةةةو 

و وتعبر بشكعها ويابعها المعماري من العمةق  الرا ن بافاق  ومتيعبات الواقم حيوية بين العمق الح اري ومكان  و 
 قافي والح ري لعبعد .الث

 مكوناتها(: -نشأتها -أنواع األبنية الثقافية )تعريفها 1-1-3
 لألبنية الثقافية أنوا  مديدة منها :

مراكةةةةز البحةةةةو    -المتةةةةاحف   -مةةةدار  الموسةةةةيقر -دور األوبةةةةرا  -المسةةةةارح  -المراكةةةةز الثقافيةةةةة  -)المكتبةةةال 
مةةةدد  يةةةر محةةةدود منهةةةاو وكةةةب نةةةو  مةةةن األبنيةةةة يتميةةةز  الممةةةامم الععميةةةة والعغويةةةة ..... (. و نةةةا  -والدراسةةةال 

 بمحددال معمارية عارة ب  يعتعف من محددال األنوا  األعرى.
                                                           

 .م1661ابن منجورو أبو الف ب مماب الدين محمدو لسان العرلو مادة ثقفو دار رادرو بيرولو  1
و مامعة الفران  اني ععيب: محددال تلكيد الهوية الثقافية العربية في الترميم المعماري من عزب األسعول البنالي الحدي   2

 (.3دمشقو كعية الفنون المميعةو ص)
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 المكتبة: -1
 ي مبسسال ثقافية ومعمية ومراكز إشعا  فكةري ومامعةال لعشةعلو يحفةج فيهةا التةرا  الفكةري والثقةافي  تعريفها:

والح ةةةاري واإلنسةةةةاني و وتعمةةةةب معةةةةر تنجيمةةةة  ليكةةةةون فةةةةي عدمةةةةة القةةةةراو والبةةةةاحثين لمعتعةةةةف األممةةةةار واليبقةةةةال 
لتيةةةةورال فةةةةي ممتمعةةةةاتهم و االمتماميةةةةة والمهنيةةةةة ممةةةةا يسةةةةامد فةةةةي موارةةةةعة الةةةةتععم واكتسةةةةال المعرفةةةةة ومتابعةةةةة ا

 .والممتمعال األعرى
 مةةةةةةةةةةاو تعريةةةةةةةةةةف المكتبةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي المعمةةةةةةةةةةم الموسةةةةةةةةةةومي لمرةةةةةةةةةةيعحال المكتبةةةةةةةةةةال والمععومةةةةةةةةةةال معةةةةةةةةةةر أنهةةةةةةةةةةا:

 .  " مكان أو مبنر أو حمرة أو حمرال معدة لحفج واستعماب مممومال من الكتل "
مةةن الغةةرف تحتةةوى معةةر مممومةةة مةةن أنهةةا  رفةة  أو مممومةةة  "  أكسةةفورد فكةةان تعريفهةةا:أمةةا فةةي قةةامو          

الكتل والمواد المكتبية األعرى لغر  استعدامها من قبب مامة النا  أو مممومة عارة منهم أو مممومة تابعة 
 . " 1لهيلة أو ممعية أو ما شابهها

وتعةةود بدايةةة جهةةور المكتبةةال األولةةر إلةةر مهةةد الح ةةارال بةةزد الرافةةدين وأر  النيةةب حيةة  ومةةدل بهةةا  نشأأأتها:
 وثةةالق مكتوبةةة معةةر األلةةواح اليينيةةة فةةي كةةب مةةن بابةةب ونينةةوى بةةالعراق وأشةةهر مكتبةةة  ةةي مكتبةةة أشةةور بانيبةةاب

Assure Banipale  ين القةدماو أسسةوا مكتبةال لحفةج السةمزل والمحفوجةالو كمةا أن المرةري اً لتةي كانةل دار ا
مديدةو منها مكتبة رمسي و مكتبة أتفةو. أمةا فةي مرةر اليونةان فقةد بةدأ التقةدم الفععةي لعمكتبةال وتةزامن مةم الفتةرة 
التي شهدل نشاي المفكرين أمثاب أرسيو وأفزيونو أس  بيعيمو  سوتر أوب معو  أسةرة اإلسةكندر األكبةر فةي 

و و ةو أمجةم وأشةهر حةد  فةي تةاريا المكتبةال مةن حيةة  Alekcendria Bibliotekaمرةر مكتبةة اإلسةكندرية 
ق.مو  و أ م حد  فةي تةاريا  215أن إنشاو مكتبة اإلسكندرية سنة  أنجمة ترنيفها وعدماتهاو يقوب ألفرد  يسب

 .2العالم القديم
 تتللف المكتبة من مدة فرا ال رليسية : مكوناتها:

رةةالة الميالعةةة الرليسةةية: و ةةي المنيقةةة الحيويةةة والهامةةة مةةن حيةة  الحركةةة والنشةةايو ويشةةتري أن تقةةم فةةي قعةةل  -
 المكتبة وقريبة معر راالل تبويل الكتل ومعر مزقة مباشرة بها.  

 قسم اإلمارة : و و مبارة من مزو معحق بقامة الميالعة إلمارة الكتل. -
 بة تسمب وترنف وتكشف المواد المكتبية التي تومد في المكتبة.الفهر   و قالمة مرت :قامة الفهار  -
تسةةتغب  ةةن  الرةةاالل الحةةد األكبةةر مةةن المكتبةةة وتكةةون معةةر مزقةةة مباشةةرة برةةاالل : رةةاالل تبويةةل الكتةةل -

 الميالعة و ي معر مدة أشكاب .
 

                                                           
 (.11مو ص)2222ممبب: المكتبال العامة ومبسسة الوراق و الزم مسعم المالكي  1

 . م1612القا رة دار الثقافة و  وتاريا المكتبال :ألفرد  يسب 2
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وتعتمةةد المكتبةةة  يعتبةةر  ةةنا القسةةم مةةن األقسةةام الهامةةة فةةي المكتبةةال المتعررةةةو قسةةم الةةدوريال والممةةزل: -
امتمادًا أساسيًا معي  في موامهة اليعل واحتيامال الباحثين المستمرة لعمععومةال الحديثةةو وأحةد  مةا تورةب 

 إلي  الععم في مماب التعرص .
المقرورال :  ي مبارة من  رف رغيرة تفرةب بينهةا  -

حةةةةوامز يويعةةةةةة و وتحتةةةةوي معةةةةةر عزانةةةةال كتةةةةةل نال 
 رفوف مزدومة من الداعب والعارج .

والمسةةةةةةتودمال : تكةةةةةةون مزقتهةةةةةةا قويةةةةةةة مةةةةةةم  المعةةةةةةازن -
 . الميالعة والدوريال وقسم اإلمارةراالل 

 إدارة المكتبة. -
 العدمال .  -

 - لعمكتبة أنوا  مديدة منها :المكتبة العامة أنواعها:
المكتبال القومية  -مكتبال مامعية  -مكتبال متعررة 

 المكتبال المدرسية. -أو الوينية 
 الثقافي:المركز  -2

 ةةةو مبةةةارة مةةةن مبسسةةةة ثقافيةةةة معرفيةةةة وحا ةةةن تعريفأأأ : 
أساسةةةي لكةةةب حةةةرا  ثقةةةافي يعمةةةب معةةةر نشةةةر الثقافةةةة  فةةةي 

يقةةةوم بةةة  مةةةن أنشةةةية متعةةةددة مةةةن  الممتمةةةم مةةةن عةةةزب مةةةا
                                معةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار  ومحا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرال ونةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدوال أدبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة.
 و ويعتبةةر المركةةز رةةرح ثقةةافي ييمسةةد تةةاريا وثقافةةة المكةةان

ولةةة  دور أساسةةةي فةةةي تزويةةةد الممتمةةةم بةةةزاد معمةةةي معرفةةةي 
و يسةةا م برةةورة وا ةةحة فةةي  ثقةةافي فنةةي امتمةةامي وفكةةري

تشةةةكيب المزمةةةا الح ةةةارية لعممتمةةةم ويعمةةةب معةةةر توسةةةيم 
أر ةةةةةية الحةةةةةوار والتزقةةةةةي بةةةةةين ياقةةةةةال الممتمةةةةةم الثقافيةةةةةة 

مةةةةةعر بعةةةةورة المشةةةةرو  الةثقةافةةةةةي الةةةةوينيو الةةةةةني و والفكريةةةةة 
 ةةةةةةب أعفةةةةةةة التةةةةةةي يبةةةةةةنلها ثمةةةةةةرال المهةةةةةةود المعت ليةسةتةومةةةةةةة

 .1االعتراص في  نا المماب

                                                           
 م.2222و 1216سفيان ساسي: دور المراكز الثقافية العربية و الحوار المتمدنو العدد: 1

(: مكتبة االسكندرية في مصر بنيت فوق المكتبة 1الصورة )
ذو سقف مزجج مائل  األصلية القديمة التي أخذت شكاًل دائريًا 

 .ضوء الشمس الحاد على مدار السنة صمم لكسر
 www.arcspace.com المصدر: 

فرنسأأات تصأأميم  -( المركأأز الثقأأافي العربأأي فأأي بأأاريس2لصأأورة )ا 
اعتمد في تصميم واجهات  علأى عناصأر وفتحأات نوفيل: جان 

مشأأابهة للمشأأربيات فأأي العمأأارة العربيأأةت تعمأأل كمرشأأحات 
للضأأوء وتأأتحكم بكميأأة اإلضأأاءة التأأي تأأدخل المبنأأى ت عبأأر 

المصأأأأأأأدر: -نفتأأأأأأأاال واالنغأأأأأأأالق تبعأأأأأأأا لشأأأأأأأدة الضأأأأأأأوءاال 
www.m3mare.com 

http://www.m3mare.com/
http://www.m3mare.com/


 أنواع األبنية الثقافية ودورها في تنمية المجتمعات                              لباب األول                                ا

7 
 

ويتكةةون المركةةز الثقةةافي مةةادة مةةن مةةدد مةةن الرةةاالل والقامةةال إلقامةةة المحا ةةرال والنةةدوال الثقافيةةة واألدبيةةة و 
 وي م معار  ومدرمال ومكتبة مم معحقاتها و وعدمال مامة وتمهيزال مر  حديثة .

 المسرال: -3
المسةةرح  ةةةو أحةةد فةةةرو  فنةةةون األداو و التمثيةةب الةةةني يمسةةد أو يتةةةرمم قرةةةص أو نرةةوص أدبيةةةة أمةةةام  مفهومأأأ :

الموسيقر و الرول معر عشبة المسرح نل  البناو الةني  … اإليماوال … المشا دين باستعدام مزيج من الكزم 
 ل  موارفال عارة في الترميم.

نةةة( واإل ريةةق ولةةد مةةن رحةةم اليقةةو  الدينيةةة حيةة  كانةةل تقةةدم المسةةرح بالنسةةبة لعمرةةريين األوالةةب )الفرام نشأأأت :
ور  الرومةةان المسةرح و حولةو  إلةر لةون  بينمةا المشا د مند المرريين فةي معابةد اإللة  آمةون فةي ميةد الفي ةان و

بالمسةرح الرومةاني معةر أسةا  مبنةر قةالم بحةد ناتة و وكةان  من اإلمتا  الحسي الفج فقيو وجهةر منةد م مايسةمر
 .1معر شكب نرف دالرة مبلف من منرة ومدرمال لعممهور

 يتللف المسرح من منارر مديدةو أ مها: مكونات :
 الفرا ال العامة: و ي فرا ال معررة لعممهور وتتللف من : -1
 .رالة المدعب الرليسية -
 والبار وراالل التدعين و ير ا.األماكن الترفيهية وت م الكافتيريا  -
المةةدرج: و ةةو مةةن أ ةةم أقسةةام المسةةرح الةةني تقةةدم فيةة  األممةةاب المسةةرحيةو ويرةةمم بشةةكب يةةبمن الشةةروي الميةةدة  -

والمريحةةة لعمشةةا د مةةن حيةة  الربيةةة والسةةمم وسةةهولة عةةروج الممهةةور منةة و ويلعةةن المةةدرج مةةدة أشةةكاب منهةةا 
 شب  المنحرف(.-البي وي-)الشكب المستييب

 را ال العارة: و ي الفرا ال المعررة لعممثعين والعامعين واإلداريينو وتتللف من:الف -2
عشبة المسرح: و ي الفراغ المسرحي الني تدور في  أحدا  المسرحيةو و و رعة الورةب بةين الفرا ةال العامةة  -

 والفرا ال العارة. 
رجمازلة لمنم ال ميج إلر العارالة التدريل: تستعدم لعبروفال المسرحيةو وتعالج مدرانها بمواد  -

2
. 

                                                           
1 ar.wikipedia.org 
2
 www.m3mare.com 



 أنواع األبنية الثقافية ودورها في تنمية المجتمعات                              لباب األول                                ا

8 
 

 

المصدر:  -(: لقطة منظورية للمسرال3الصورة )
www.arcspace.com 

 (: المسقط األفقي1الشكل )
 www.arcspace.comالمصدر: 

: المبنى على شكل مجسم قطع ناقص يشب  الصدفة الزجاجيةت محاط ببحيرة Paul Andreuالمسرال الوطني في الصين من تصميم 
 اصطناعية وحدائق خضراءت وهو كالجزيرة الثقافية في منتصف البحيرة

 

 دار األوبرا: -4

   كعمةة إيياليةة تعنةي ممةًز أو أثةرًا أدبيةًا أو فنيةًاو و ةي مشةتقة مةن كعمةة أوبةو   Operaكعمةة أوبةرا  مفهومهأا:
Opus  نةاو وبمرةاحبة  الموسةيقرتواكبة   ممب مسرحي مبلةف مةن نةص مسةرحي يسةمر كتي ةلو ي ت  الزتينية 

 ووتتللف موقة المبدين من مغنين منفردين ومماميين. أوركسترافرقة موسيقية 

فةي  م و ومالبثةل بعةد ا أن انتشةرل إلةر بقيةة أرمةاو أوروبةاو و1622مةام  إيياليةاكانل بداية نشلتها فةي  نشأتها:
تعتبر أواسي القرن ا و و با ما مدا فرنسالقرن الثامن مشرو استمرل سييرة األوبرا اإلييالية معر معجم أرماو أورو 

ولدل يرق أوبرالية مديدة في أواسي  وفي ميعم القرن العشرين و والتاسم مشر إلر أواعر  العرر الن بي لألوبر
 .تمارل مديدًة لألوبرا مم أساليل مديدة  نا القرنشهد حينها  و روسياو شرق أوروباو تحديًدا في 

  ير أنها تزيد بعنرر وحيد و و: التي يتكون منها المسرح : تتكون دار األوبرا من العنارر نفسها تقريباً مكوناتها
عشبة األوركيسترا: و ي مبارة من حفرة بين المتفرمين وعشةبة المسةرح معررةة لمممومةة الموسةيقيينو الةنين  -

مةةادة مةةا يلعةةنون مةةوقعهم فةةي مقدمةةة المسةةرحو ويشةةتري فيهةةا أن يةةرى قالةةد األوركيسةةترا الممثعةةين دون أن يعيةةق 
 الربيا معر المشا د.

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=2336&vid=32
http://ar.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%A5%C3%99%C5%A0%C3%98%C2%B7%C3%98%C2%A7%C3%99%E2%80%9E%C3%99%C5%A0%C3%98%C2%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%B1%C3%99%CB%86%C3%98%C2%B3%C3%99%C5%A0%C3%98%C2%A7
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 wikipedia.orgالمصدر:  -(: الشكل الخارجي للمبنى4الصورة )
 

 (: المسقط األفقي للمبنى2الشكل )
المصدر: خلوصي محمد ماجد: األبنية الثقافية الفنيةت دار قابست 

 154 :ت ص2001بيروتت لبنانت 

المعماري للمبنىت وعولجت واجهاتها باستخدام العناصر شكلت دار األوبرا كتلة نحتية استخدمت فيها الوحدة إليجاد الحجم  دار األوبرا في مصر:
 المحلية من عقود وعرائش وفتحات طولية.

 المتحف: -5
 و المكان الني يممم و يةلوي مممومةة مةن المعرو ةال و األشةياو الثمينةة بقرةد الفحةص و الدراسةةو مفهوم : 

دراسةتها والتعةرف معيهةا لمعرفةة مراحةب وحفج الترا  الثقافي لعشعول معر مر العرور من معةوم وفنةون مةن أمةب 
نمازاتها الح ارية.  تيور الحياة البشرية وا 

 يتللف المتحف من: مكونات :
 و ي القامال المعررة لعر  التحف والقيم األثرية. قامال العر  الدالم: -
 قامال العر  المبقل: توفر مكان مناسل لعر  بع  األمماب نال األ مية من قبب مدد من الزوار. -
 قامة االستقباب:  ي منيقة التحكم الرليسية في حركة الممهور. -
قامة مر  السينما: تستعدم فيها الوسالب السينمالية لمسامدة زوار المتحف معر االستفادة من المععومال   -

 المعرو ة المسمومة والمرليةو وتشمب  ن  العرو  مر  أفزم وثالقية.

 



 أنواع األبنية الثقافية ودورها في تنمية المجتمعات                              لباب األول                                ا

11 
 

 في تطوير المجتمعات اإلنسانية:ودورها أهمية األبنية الثقافية  1-1-4

الثقافيةةةةة دور معةةةةين يعتعةةةةف مةةةةن أدوار بةةةةاقي المنشةةةةالو تمتمةةةةم لتشةةةةكب مةةةةم لكةةةةب نةةةةو  مةةةةن المنشةةةةال   
بع ةةةةها كةةةةًز متكةةةةامًز يةةةةبدي الغةةةةر  التةةةةي ومةةةةدل مةةةةن أمعةةةة  و ةةةةو الحفةةةةاج معةةةةر ثقافةةةةة و ويةةةةة الممتمةةةةمو 

 وفيما يعي نستعر  أ مية كب منها:
المستمر من عزب براممها تبرز أ مية المكتبة مبر حثها الممتمم معر التوارب في التععمو والتثقيف  المكتبة: -

مةةةةداد معةةةةار    الكتةةةةل  وبةةةةرامج العزقةةةةال التثقيفيةةةةة والتععيميةةةةة والترفيهيةةةةة باسةةةةتعدام النةةةةدوال والمحا ةةةةرال وا 
 .1العامة

تكمةن أ ميتة  بالنسةبة لعممتمةم بمةا يقدمة  مةن عةدمال تتمثةب فةي كونة  حيةزا لعتثقيةف والتوميةة  المركز الثقافي : -
لفلةال الممتمةةم المعتعفةةةو ويةوفر المكةةان والفررةةة لمةد مسةةور التوارةةب بةين األفةةراد لزلتقةةاو والمشةاركة فةةي مةةا 

لمةا يةوفر  مةن فةرص لزيةز   و إ ةافةتعد  من برامج معتعفة تعبي االحتيامال الثقافية  لكب المراحب العمريةة
تاحةةة الممةةاب لكةةب الفنةةون التعبيريةةة والتشةةكيعية ووتفعيةةب أومةة  التبةةادب الثقةةافي مةةم  وتنميةةة الموا ةةل ورةةقعهاو وا 

 المبسسال الععمية والتربوية.
يمثب المسرح مانبًا حيويًا مهمًا من موانل الحيةاة االمتماميةةو فهةو يسةتنبي أحداثة  ومو ةومات  مةن  المسرال : -

النقيةةة التةةي يبةةدأ منهةةا انيةةزق  و فهةةو بةةنل  اليةةزاب لممتمةةم و ويبعور ةةا ويقةةوم بعر ةةها معةةر عشةةبة المسةةرحا
 الشرارة نحو الثقافة والتيور والمسامدة في تيوير الممتمعال والوروب إلر حاب أف ب. 

والتي تعد شكز من أشكاب المسرح تسا م في دمم الةدور الثقةافي والفنةي لعممتمةم معةر الرةعيدين  دار األوبرا : -
اإلقعيمي والدولي و مبر الحفاج معر الترا  والهوية المحعية والمورو  الموسيقي والغنالي من عةزب األنشةية 

                                                           
1
 (.26-25مو ص)2222المكتبال العامة ومبسسة الوراق و الزم مسعم المالكي ممبب:  

 (: المسقط األفقي للمبنى3الشكل ) (: الشكل الخارجي للمبنى5الصورة )
 :متحف الفن المعاصر في أمريكا من تصميم المعماري سانتياغو كاالترافا. المصدر

Barreneche Raul A:New Museum, Phaidon press Limited, 2005,p:156 
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  و وموالل  ةن  الفةرق فةي العديةد مةن الثقافية و و االحتفاالل الموسيقية الراقية التي تعنر بالحفاج معر الترا
 دوب العالم.

يععةةل المتحةةف دورًا  امةةًا فةةي الحفةةاج معةةر التةةرا  الةةويني واإلنسةةاني وتعزيةةز مكانةةة مفهةةوم الهويةةة الثقافيةةةو المتحأأف:  -
مةةةداد  بمةةةا يةةةتزوم مةةةم المفةةةا يم الوينيةةةة  وفةةةي نشةةةر المعرفةةةة فةةةي الممتمةةةمو ويقةةةوم معةةةر بنةةةاو شعرةةةية المةةةواين وا 

يةو واالسةةةهام فةةةي تنميةةةة الحةةة  الممةةةالي والةةةنوق الفنةةةي لديةةة  و كمةةةا أن أن المتحةةةف يمثةةةب وسةةةيعة لمةةةنل واإلنسةةةان
السةةالحين إلةةر الممتمةةم المحعةةيو ونجةةرًا أل ميةةة المتةةاحف فقةةد ا تمةةل الةةدوب ببنةةاو المتةةاحف ومععهةةا شةةا دًا معةةر 

1ح ارال م ل وسمز ألحدا  وقعل
. 

تكمن في حفج الععوم والمعارف التةي أنتمهةا الممتمةم مبةر القةرون والسةنينو و كنا نمد أن أ مية المنشال الثقافية 
 وتقوم ببعورتها ونقعها إلر الممتمم لترسا االنتماو في و فومود األمة وكيانها مرتبي بومود ثقافتها.

 خالصة الفصل األول: 1-1-5
فةةا يم أساسةةيةو درسةةنا مةةن تعريفةةال ومنرةةب إلةةر نهايةةة الفرةةب األوب مةةن البةةال األوب والةةني مةةاو بعنةةوان 

عزل  أ مية سورية ومكانتها مبر العرور و نا ا الثقافي والح اري الني معب منها متحفًا كبيةرًاو ثةم انتقعنةا إلةر 
التعريةةةف بمممومةةةة مةةةن المفةةةا يم والمرةةةيعحال منهةةةا مفهةةةوم الثقافةةةة والهويةةةة الثقافيةةةةو واألبنيةةةة الثقافيةةةة حيةةة  تةةةم 

بر التاريا ومكوناتها الترميميةو فهي تتكون من مدة أنوا  تتمثب بالمكتبال والمراكز التعريف بلنوامها ونشلتها م
الثقافية والمسةارح ودور األوبةرا والمتةاحف و ير ةاو ثةم انتقعنةا أعيةرًا إلةر التعريةف بل ميةة األبنيةة الثقافيةة ودور ةا فةي 

 نية الثقافية معر حدى.تيوير الممتمعال اإلنسانيةو واستعر نا عزلها أ مية كب نو  من األب
و نجرًا أل مية المتاحف ودور ا في الحفاج معر  وية وثقافة الممتمم سيتم التركيز معر دراستها معماريًا في  ن  

 الرسالة.

 

 

 

 

                                                           
مةر: المتحةف ودور  فةي الممتمةمو بحة  معمةي أمةد لنيةب درمةة المامسةتير فةي شةعبة الفنةون الشةعبيةو مامعةة أبةي مبد الرحيم ل 1

 (.31مو ص)2225بكر بعقايدو كعية اآلدال والععوم اإلنسانيةو 
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 وظائف المتحف وتطوره التاريخي حتى القرن العشرين الفصل الثاني:
 تعريف المتحف. 1-2-1
 وظائف المتحف األساسية. 1-2-2
 نشأة المتاحف في العالم وتطورها حتى الوقت الحالي: 1-2-3

 بداية ظهور فكرة المتحف وتطورها في العصور القديمة:  1-2-3-1
 رين.العش نشأة المتحف كبناء مستقل خالل عصر النهضة وحتى القرن 1-2-3-2
 .وحتى الوقت الحالي تطور المتحف في القرن العشرين 1-2-3-3

 أنواع وتخصصات المتاحف في القرن العشرين:  1-2-4
 متاحف الفنون الجميلة والتطبيقية. 1-2-4-1     
 المتاحف العلمية: 1-2-4-2     
 متاحف التاريخ واآلثار. 1-2-4-3
 المتاحف القومية )الوطنية(. 1-2-4-4    
 المتاحف المتخصصة. 1-2-4-5    

 خالصة الفصل الثاني 1-2-5
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 :الثاني الفصل
 العشرين القرن حتى التاريخي وتطوره المتحف وظائف

 وتشفمل عليهفا  المحافظفة بغيفة عديفدة مقتنيفات لتجميف  نتيجفة نشفأت ثقافيفة علميفة منشفأ يعتبر المتحفف 
 المتعلمين على تقتصر ال ثقافية أهمية وللمتاحفوغيرها   الصور أو الطبيعي التاريخ ومجموعات اإلنساني التراث

 تنوع في تساهم معروضات من المتاحف تلك في لما المتحف  يدخل كل من إلى تمتد بل فقط  المتخصصين أو
وظهفرت تخصصفات كثفرة  المتفاحف وتنوعفت تعفددت  قفد الجمهفور لفد  العفام بالفوو  من االرتقاء وتعزز الخبرات

تعتمففد علففى نوعيففة المعروضففات  و انفففرد كففل نففوع بسففمات تصففميمية خاصففة تميففز  عففن ا نففواع ا خففر    وسففيتم 
 ر العصور ودراسة أنواعه وتخصصاته.التعرف في هوا الفصل على مفهوم المتحف ووظائفه ا ساسية ونشأته عب

 تعريف المتحف: 1-2-1
المتحف هو عبارة عن مؤسسة أو مبنى يضم مجموعة مفن القطف  ا ثريفة والتحفف وا شفياء ا خفر  وات 

 أو الشفراء طريف  عفن عليهفا الحصفول يفتم والتفي المكفان بعفين موجفودة ا هميفة العلميفة والفنيفة   أو التاريخيفة 
 .1الهدايا

بالمتحف في العصر الحاضر: تلك ا ماكن المخصصة لعرض التحف والمواد الفنيفة وات القيمفة ويقصد 
من عفرض تلفك  تهدفعلى تنظيم دقي   الثقافية أو الحضارية أو العلمية أو الصناعية. وهو  المتاحف تقوم أساسا  

 .2المواد  مهما كان نوعها على أن يسترعي هوا العرض اهتمام الناس وتقديرهم
هففرت اراء متعففددة حففول تعريففف المتحففف   فكففان البففد مففن الوصففول لتعريففف موحففد لمففا تقففوم بهففا هففو  وظ

                                                                            المؤسسة من أعمال وخدمات  فظهرت الهيئات الراعية للمتاحف التي تحدد تعريفها ووظائفها ودورها في المجتم .                         
المتحففففف  فففففي النففففدوة الحاديففففة عشففففر المنعقففففدة فففففي * (ICOM)ولقففففد عففففرف المجلففففس العففففالمي للمتففففاحف 

م  بأنه: " هو معهفد دائفم لخدمفة المجتمف  يعمفل علفى جمف  وحففظ وعفرض التفراث اإلنسفاني 1794كوبنهاجن عام 
 إلى ربح مادي  ويفتح أبوابه لعامة الناس بغرض الدراسة والتعلم والمتعة". والطبيعي والعلمي  واليهدف

كما عرفت مؤسسة الخدمات المتحفية المتحف على أنه :" وكالة غير ربحية خاصفة أو عامفة أو مؤسسفة 
تقفففوم بحفظهفففم   التفففي تسفففتخدم عناصفففر ملموسفففةو جماليفففة   هفففداف منظمفففة علفففى أسفففاس دائفففم مفففن أجفففل التعلفففيم أو

 .3وتعرضهم لعامة الناس على أساس منظم"واالهتمام بهم 

                                                           
1
 Alexander Edward Porter: "Museums in motion: an introduction to the  history and functions of 

museums". Rowman & Littlefield, 2008. 
1
 (.3  ص)2004  دار قابس   بيروت لبنان  1الموسوعة المعمارية المتاحف ج :محمد ماجد أحمد أيمن  خلوصي خلوصي 

*(ICOM) international Council Of Museums 
3Burdick Jan E.: Creative Careers in Museums, Allworth Press-New York,2008, P:14-15. 

http://books.google.com/books?id=owHSEk96qxQC&printsec=frontcover&dq=Museums+history&client=firefox-a#v=onepage&q=&f=false
http://books.google.com/books?id=owHSEk96qxQC&printsec=frontcover&dq=Museums+history&client=firefox-a#v=onepage&q=&f=false
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ممففا سففب  يتبلففور لنففا ضففرورة أن يكففون المتحففف مؤسسففة ثقافيففة تعليميففة تجمفف  المعروضففات وات القيمففة 
نففه يجفن أن يتمتف  بالمنففا  أالتاريخيفة أو العلميفة لمسففاعدة عامفة المفواطنين والبففاحثين علفى فهفم تففاريخ أمفتهم  كمفا 

 اجتماعية تحق  المتعة الجمالية والفنية للمجتم . المالئم كمؤسسة

 :وظائف المتحف األساسية 1-2-2
يمكففن تحديففد الوظففائف ا ساسففية للمتحففف التففي تميففز  عففن أي مؤسسففة أخففر  مففن خففالل دراسففة التعريففف 

م  1794النفففدوة الحاديفففة عشفففر المنعقفففدة ففففي "كوبنهفففاجن" عفففام  ففففي (ICOM)العالميفففة السفففاب  لمنظمفففة المتفففاحف 
وجود أربعة ركائز وظيفية أساسفية للمتحفف هفي: )الجمف   الحففظ   التفسفير  العفرض(   وتظهفر كمفا يلفي فيتضح 

 :من الجدول التالي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 الباحثة: . المصدر(: يوضح الوظائف العامة للمتحف طبقا لتعريف منظمة المتاحف العالمية4شكل )ال

 جمع واقتناء العينات المتحفية:-1
لكل متحف منهج مرسوم يحدد نوعية المجموعات التي يحتويها  ويتم الحصول 

الميففداني أو الشففراء أو االسففتعارة مففن المتففاحف ا خففر   أو عليهففا إمففا بالبحففث 
 اإلهداء من مجموعاتها.

 حفظ وتسجيل وحماية المعروضات والثروات الطبيعية والتاريخية: -2
بحماية المقتنيات المعروضة من كافة ا خطار  وحصر وتوثي  مصادرها لترميمها 

 وحمايتها من العابثين.
 

 الدقيق بالعينات المتحفية للعامة والمتخصصين: التعريف -3
بالشرح المبسط للعامة بالوسائل المختلفة   وتمكين المتخصصين والباحثين من 

 .إجراء تجاربهم وبحوثهم ا كاديمية

 

 العرض المتسلسل بصورة مريحة ومفيدة: -4
بأفضفل المعالجفات بتهيئففة الفراغفففات المناسبة لوض  المعروضات وحركة الزوار  

 التصميميففففففففة وأحففففدث التجهيزات الفنية وا منية.
. 

 وظائف المتحف األساسية
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مما سب  يتضح لنا أن المتحف يجن أن يتمت  بالوظفائف ا ساسفية التفي تميفز  عفن أي مؤسسفة أخفر    
صفالح التفالف منهفا  وترميمفه وتخزينفه ففي أمفاكن أمينفة   للقيام بدور  الفعال في: جم  المقتنيات والحفاظ عليها  وا 

 .1وسهولة للزائرين يضمن إيصال المعلومات المتحفية بيسر وف  تنظيموعرضها على الجمهور 

 :نشأة المتاحف في العالم وتطورها حتى الوقت الحالي 1-2-3
نما أصوله ضاربة في أعما  التاريخ  كانت   حيث لم تكن البدايات ا ولى لنشأة المتحف وليدة عهدنا  وا 

فكانت  تنشأ بهدف إشباع هوايات وأطماع أصحابها من خالل اقتناء ما هو ثمين من المقتنيات ا ثرية والفنية 
 مقتصرة على طبقة معينة من المجتم  .

 بداية ظهور فكرة المتحف وتطورها في العصور القديمة:  1-2-3-1
لحفبهم لكفل مفا هفو جميفل ومالفه قيمفة علماء أن فكفرة المتحفف ظهفرت للمفرة ا ولفى ففي عهفد الفراعنفة  الير  

 .م  270بطليمفوس ا ول متحفف اإلسفكندرية عفام فقد أسس الملفك    أثرية   وال سيما لو ارتبط هوا بمعنى ديني
ة كانفت تؤلفف أثيفة ففي المقفام ا ول  وهفو  المنشفبح ةديمترويفوس  الفوي كفان مؤسسف أرسفطو تلميفو علفى فكفرة بنفاء
أو مجموعففة مففن المبففاني تضففم قاعففات  عبففارة عففن مبنففى كبيففرمففن الحففي الملكففي وتتففألف مففن منتففز  وأروقففة   جففزءا  

 . 2البحث باإلضافة إلى أماكن إلقامة العلماء

 .م   اغتنفت جفراء  00وأوائفل  211في العهد الروماني وبسبن الحرون الواسفعة التفي خاضفتها رومفا بفين 
ويففوكر   زدادإلففى اقتنففاء الكنففوز الفنيففة يفف النهففن والسففلن للتماثيففل واللوحففات مففن ا راضففي المحتلففة    وأخففو مففيلهم

 جاء   وبعدها3مؤرخو الرومان أن قصور ا غنياء وأمراء المقاطعات كانت تحتوي على قاعات استعملت كمتاحف
 وبدأ الرومانية للدولة ملكا   وجعلها الخاصة قصورهم في التحف جم  الناس على وحرم يوليوس الروماني القيصر
 .المعابد إلى الخاصة مجموعته فأهد  بنفسه

فففي ظففل الدولففة اإلسففالمية جمفف  التحففف علففى حسففان  القففرن الثففامن المففيالديكففولك عففرف المسففلمون منففو 
 .4احتوت قصورهم على ا شياء الثمينة والتحف واللوحات الجداريةفقد دولتي الفرس والبيزنطيين  

با ظلت ا شياء القيمة تحفظ بالكنائس وا ديفرة والمعابفد ففي و في أور  القرن الخامس عشر الميالديوحتى 
  وكان هوا الجزء من الكنائس يسمى " الكنز"  لوا أصبحت كنائس (Gallery)حجرة خاصة تسمى غرفة العرض 
                                                           

التاريخية إلى متاحف  بحث علمي للحصول على شهادة الماجستير في العمارة  جامعة السيد بدري نجو  : تحويل المباني  2
 (.41م  ص)2004حلوان  كلية الفنون الجميلة  

   
1

 (.25-24م   ص)2002موسى محمد رفعت: مدخل إلى فن المتاحف  الدار المصرية اللبنانية   
3
 Macdonald Sharon:A Companion to Museum Studies, Blackwell Publishing,2006,P:116-117. 

1
 ( .33-27مرج  ساب   ص):موسى محمد رفعت 
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العصففور الوسففطى بمثابففة متففاحف تاريخيففة   نهففا صففورت الممارسففات الدينيففة فففي صففور فنيففة   كمففا أنهففا حفظففت 
ريخ المبكفففر للمسفففيحية مفففن كتفففن وأوانفففي وصفففور القديسفففين  إال أن تلفففك القاعفففات الخاصفففة لفففم تكفففن مجموعفففات التفففا

 .1مفتوحة للجمهور  بل كانت مقصورة على رجال الدين وكبار رجال الدولة

 :نشأة المتحف كبناء مستقل خالل عصر النهضة وحتى القرن العشرين 1-2-3-2
با في جم  التحف واآلثار و بين ملوك وأمراء أور  ا  الميالدي تسابقشهد  القرن السادس عشر والساب  عشر 

امتالء قصور السالطين والخلفاء العثمانيين باآلثار والتحف  ومنهم القصر الكبير الفوي يعفرف  وداخل قصورهم  
دون وجففود  وهففو  القصففور لففم تتعففد  مجففرد كونهففا فراغففات لوضفف  المقتنيففات الثمينففة   "طوبقففا بوسففرا " باسففتانبول 

نظام حقيقي للحفظ والعرض وتسجيل المقتنيات   وتلك المقتنيات كانت من وجهة نظرهم تعبفر عفن القفوة الملكيفة  
 .2في التعلم اهتماما  و ورمز لألرستقراطية 

كان الوصول إلفى تلفك المجموعفات مقتصفرة علفى طبقفة معينفة مفن النفاس وهفم الخاصفة  بينمفا كانفت معزولفة عفن 
 .فقد بدأ بعض مالكي المجموعات الكبيرة في فتح قصورهم للجمهور من وقت آلخرالجماهير  لوا 

ففي  Ashmolean Museumمفن أقفدم المتفاحف ففي العفالم ففي عصفر النهضفة كفان متحفف أشفموليان 
 غففراض العففرض   ومفتوحففة للجمهففور  ومنظمففة علففى  بريطانيففا  وهففو أول مؤسسففة متحفيففة كبيففرة معففدة خصيصففا  

 م.1063أساس دراسي  وقد افتتح بشكل رسمي عام 

 وكانففت عبففارة عففن مبففان  ظهففرت تصففاميم للمتففاحف مسففتوحاة مففن العصففور القديمففة الثففامن عشففرفففي نهايففة القففرن 
الفوي   هفر ايتفان لفويس يفدل علفى سفيا  معاصفر  إلفى أن ظ شفيءكساء الكالسيكية ولم يكن فيها اإلمليئة برموز 

منهجيتفه المثاليفة التفي زودت دعا إلى جعل العمارة متماشية م  فن الرسم   وكانت تصاميمه تتسفم بالضفخامة   و 
احفتفظ دورانفد   جل المتحففأبمخطط من  التاس  عشرالقرن  أوائلالمعماريين في  دورا ندسار عليها تلميو  لويس 

"وهو عبارة عن تصميم تتقاط  فيفه أربعفة أروقفة  مشفكلة أربعفة أجنحفة س: بالخصائص الرئيسية لتصميم ايتان لوي
 ."أرب  مداخل بارزةو قاعة مستديرة مركزية  و   متساوية ا طوال

                                                           
 (.95-94 ص)1770مصطفى غنيمة عبد الفتاح : المتاحف والمعارض والقصور "وسائل تعليمية"  الهيئة العامة للكتان   2

2
Bennett  Tony: The birth of the museum)history, theory, politics( , published by Routledge,1995, P:93. 
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 قاعة أبولون بمتحف قصر اللوفرـ باريس. (:6) صورةلا

امتألت القاعة بالزخارف والنقوش في الجدران واألرضيات واألسقف، 
المعروضات أكثر من أسلوب حفظها وتسجيلها وكان االهتمام بجمع 

 .وعرضها
 www.1st-art-gallery.comلمصدر: ا

 .: المخطط المثالي لمتحف لويس دوراند(5) الشكل
  Marstine Janet: New Museum Theory and المصدر:    

Practice,blackwell puplishing,2006,P:44. 

م  وهففو بمثابففة متحففف ملكففي  أنشففر بمرسففوم برلمففاني  تففال  1953افتففتح المتحففف البريطففاني بلنففدن عففام 
لعفرض  م  وقد كان مخصصا  1973بباريس للجمهور عام  Louvre Museumافتتاح عدة متاحف منها متحف 

 . 1القط  الفنية  الوي استولى عليها نابليون بونابرت خالل حروبه

 األفقي لمتحف اللوفر. المصدر:(: المسقط 6) الشكل
Steele James:مرجع سابق,P:182. 

المصــــدر:  لقطــــة منظوريــــة خارجيــــة لمتحــــف اللــــوفر. (:7الصــــورة )
Steele James: Museum builders 1, Academy 

Editions, 1994,P:183. 

فففي القففرن التاسفف  عشففر ظهففر التخصففص فففي المتففاحف مففن جانففن نوعيففة العففرض  وكففان عففدد المتففاحف 
انواك يشير إلى واق  المدينة الحضري الحقيقي  وظهرت في تلك الفترة متاحف اتبعت أسلون عفرض حفديث مثفل 

كفان سل زمنفي  م  فصاالت العرض كانت تعرض تاريخ النحت وف  تسل1615متحف النحت بافاريا بألمانيا عام 
 هوا المتحف يمثل النمطين الحديث والتقليدي في العرض.

                                                           
1  Macdonald  Sharon مرجع سابق :  ,P:124-126. 
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منها  بالظهور في جمي  المدن الرئيسية ا وروبية وا ميركيةبدأت أبنية المتاحف المميزة  1630عام  منو
. وفففففي الففففوطن العربفففي متحففففف اآلثففففار المصفففري الففففوي أنشففففر عففففام 1م(1660نيويفففورك ) متحفففف متروبوليتففففان فففففي

م  وفففي 1675م  والمتحففف اليونففاني الرومففاني باإلسففكندرية عففام 1666ومتحففف البففارود فففي تففونس عففام م  1656
بازدهار بناء المتفاحف  و بفدء  النصف الثاني من القرن التاس  عشر تميز. (2)م1679الجزائر متحف اآلثار عام 

لحديففد والزجففاج بشففكل يففوفر التنففافس الحضففاري العففالمي وحففدوث تطففور نففوعي فففي عمففارة المتففاحف   فففدخل عليففه ا
 .3للجمهور ا  جوب

 -يويوركالواجهة الخارجية لمتحف متروبوليتان في ن(: 8الصورة )
 ar.wikipdia.orgالمصدر:-م1881أمريكا المنشأ عام 

ار في مصر المنشأ عام الواجهة الخارجية لمتحف اآلث(: 9الصورة )
 ar.wikipdia.orgالمصدر: -م1858

مفن الفراغفات  وهكوا نجد أن عمارة المتحف منو القديم وحتى القرن العشرين حدث فيها انتقال بشكل متفدرج 
من أجل المتعة الخاصفة لألميفر أو ا رسفتقراطي أو المثقفف  إلفى الفراغفات  المغلقة للعرض التي كانت مخصصة

 المفتوحة للعرض  والبناء المستقل   لتصبح أداة توجيه عام.

 :تطور المتحف في القرن العشرين حتى الوقت الحالي 1-2-3-3
جفون اهتمفام رواد   م1732 عفام بفاو ظهور ا سلون العالمي في العمارة الحديثة التي انتشفرت ففي أور إن         

 ا  أنيقففف صفففمما هفففيكال    ومفففن رواد العمفففارة انفففواك فيليفففن غفففودوين وادوارد دريفففل سفففتون الفففوين  المتحفففف ففففي أميركفففا
 التاس  عشر.القرن  ضمن نسيج عمراني يمتد إلىبعمارته  بشكل مميزتوض    ا  وعصري

علففى الففرغم مففن اخففتالف الطففاب  بففين   و هكففوا فففلن العمففارة الحديثففة للمتحففف شففكلت خروجففا عففن العمففارة التقليديففة 
  يحويهفايث عفن المجموعفات التفي المبنى واصل مهمتفه رمزيفا ففي تعبيفر  الحفد المتحف والمحيط المجاور   إال أن

                                                           
1
 Marstine Janet: مرجع سابق, P:43-48. 

1
 (.25م ص)1764موسى العوامى عياد: مقدمة في علم المتاحف  ليبيا / طرابلس  المنشأة العامة للنشر   

3Marstine Janet:مرجع سابق,P:49. 
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ففرا  العفرض بحفواجز خفيففة تبعفا لالحتياجفات ظهرت فراغات العرض المفتوحة التي تحق  مرونفة ففي تقسفيم كما 
 .1المحددة للمعرض

الشكل المعياري الفوي سفاد  في نيويوركوكان نمووج العرض الوي استخدم في متحف الفن الحديث               
لعفدم   وا رضيات المحايدة  وبدون ديكورات وزخارف معمارية بيضاء الفي القرن العشرين   وهو اعتماد الجدران 

 غير التأمل في المعروضات. شيءلفت االنتبا  إلى 
ففففففي ظفففففل التقفففففدم والحداثفففففة ظهفففففر تصفففففور جديفففففد        

طة م   وهففففو مركففففز بومبيففففدو بواسفففف1799للمتحففففف عففففام 
رينفففففففزو بيفففففففانو وريتشفففففففارد روجفففففففرز  كفففففففان يعتمفففففففد علفففففففى 

 الجريئفففة والمتنففففافرة التكنولوجيفففا الفائقففففة   ونظفففام ا لففففوان 
توضعه في القسم التاريخي من باريس  لوجود تباين أد  

 مباشر م  المحيط الحضري.
وتفففوالى بعفففد ولفففك خفففالل القفففرن العشفففرين وبدايفففة         

 الحادي والعشرين إنشاء المتاحف في جمي  أنحاء العالم 
 بمختلفففف ا شفففكال والتخصصفففات  فأصفففبحت أكثفففر تعقيفففدا  
وتؤدي العديد من الوظائف  فبجانن فراغات العفرض البفد 

والحفففاظ علففى ا عمففال رميم أن تتففوفر أمففاكن للتخففزين والتفف
  ومفففف  زيففففادة أعففففداد المتففففرددين عليهففففا أصففففبح مففففن الفنيففففة
  ري توفير بعض الخدمات اإلضافية من كافتيرياتالضرو 

 .2وصاالت محاضرات  وفراغات للعرض المؤقت
عبفففففر  ُأنعفففففي تصفففففميم المتحفففففف1779ففففففي عفففففام 

فرانففك  الففوي صففممه  متحففف غوغنهففايم ببلبففاو فففي اسففبانيا
فففي شففكل المتحففف علففى التعبيففر الخيففالي   معتمففدا  جيففري  

 .3العالمي لجون االهتمام ا  ومكان حضاريا   فأصبح معلما  
 
 

                                                           
1
 Marstine  Janet :مرجع سابق, P:53-55 . 

1
 (.0  ص)مرج  ساب  :محمد ماجد أحمد أيمن  خلوصي خلوصي 

3Marstine Janet  :مرجع سابق,P:56-58. 

: مركز بومبيدو في باريس، و ظهور التباين بين (11الصورة )
 www.pitt.eduالمصدر:  .القديم والحديث

اسبانيا من تصميم  -بلباو (: متحف غوغنهايم في11الصورة )
 www.greatbuildings.com. المصدر: فرانك جيري
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ونتيجفففففة  هميففففففة المتفففففاحف ودورهففففففا ففففففي حفففففففظ ثقاففففففة ا مففففففم ظهفففففرت الدراسففففففات الخاصفففففة بعلمففففففي الميزيولففففففوجي 
Museology والميزيففوغرافي  ***Museography  اللجنففة الدوليففة اللففوين يكمففل كففل منهمففا اآلخففر  كمففا أنشففأت

م  وتالهففففا إنشففففاء عففففدة لجففففان فرعيففففة  عرفففففت المتحففففف  وحففففددت دور  فففففي 1740*** عففففام (ICOM)للمتففففاحف 
نشففاء المتففاحف الجديففدة بأنواعهففا المختلفففة ومتابعففة تطففوير أدائهففا    المجتمفف   كمففا دعففت لنشففر الثقافففة المتحفيففة  وا 

 .1ورف  مستو  العاملين في هوا المجال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
: "يقصد بها جمي  الدراسات واإلجراءات التفي تتعلف  بالجوانفن التنظيميفة ففي المتحفف  مثفل: التنظفيم اإلداري  Museologyالميزيولوجي  *

 والميزانية  وتشغيل المتحف".واالتصاالت  
: "يقصففد بهففا جميفف  االجففراءات والعمليففات التففي تتعلفف  بففالنواحي التقنيففة والفنيففة فففي المتحففف  مثففل: تنظففيم Museographyوالميزيففوغرافي **

عداد العينات المتحفي  ة".المعروضات وتوزي  القاعات  وتصميم صنادي  العرض  واختيار اإلضاءة وا لوان والمعالجات  وا 
***

(ICOM) international Council Of Museums. 
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 .(: يوضح نشأة المتاحف في العالم وتطورها حتى الوقت الحالي_ المصدر: الباحثة7الشكل )

 

 

 في العصور القديمة بدأ جم  التحف في المعابد ثم في قصور ا غنياء

القيمة تحفظ بالكنائس وحتى القرن الخامس عشر الميالدي في أوربا ظلت ا شياء 
أصبح   وبعدها Gallery)وا ديرة والمعابد في حجرة خاصة تسمى غرفة العرض 

 الوصول إلى المجموعات متاحا للعامة بينما كان محصورا بطبقة معينة

م استمر الحفظ في القصور إضافة لغرف في المنازل وأماكن 19و 10في القرن 
 .العمل  ثم ظهر مبنى المتحف المخصص  غراض العرض

ظهرت تصاميم للمتاحف مستوحاة من العصور القديمة المتسمة  16في نهاية القرن 
 بالضخامة

ظهر التخصص في المتاحف من جانن نوعية العرض  وفي النصف  17في القرن 
 بدأ التنافس الحضاري في عمارة المتاحف 17الثاني من القرن 

في القرن العشرين دخل الحديد والزجاج  ثم ظهرت فراغات العرض المفتوحة  
 وفي أواخر القرن العشرين ظهر التعبير الخيالي في شكل المتاحف

 نشأة المتاحف وتطورها حتى القرن الحالي
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 :أنواع وتخصصات المتاحف في القرن العشرين  1-2-4
وفففرع مففن الفففروع  نظففرا  لتفففرع العلففوم وتشففعبها  تعففددت أنففواع المتففاحف حتففى أصففبح لكففل علففم مففن العلففوم  

متحف خاص به. وأخوت تلك المتاحف مختلف ا شكال والمقاييس والمستويات  وأصبح لكل منهفا ميزانيفة وفريف  
و  و فنيفا   عمل ومهام مختلفة عن بعضها  بحيث تكون قادرة على القيام برسالتها نحو المجتمف  المحفيط بهفا ثقافيفا  

 .وي يرتقي بالحس و الوجدان  و تصبح منارة لإلبداع الو علميا   ثريا  أ
بتصفففنيف  ****(AAM)  و منظمفففة المتفففاحف ا مريكيفففة  (ICOM)لقفففد قامفففت منظمفففة المتفففاحف العالميفففة 

المتفففاحف   بفففالنظر لطبيعفففة وظفففائف كفففل متحفففف ونوعيفففة المعروضفففات التفففي يمتلكهفففا  فوضفففعت التقسفففيم الشفففامل 
نما تعددت مهامها وأنواعها   وهي كالتالي:فالمتاحف ليست هي متاحف لآلثار القديمة فحسن   .1للمتاحف  وا 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تقنية المتاحف التعليمية،عبد الرحمن بن إبراهيم : مقدمة في  الشاعرالمصدر:  -أنواع المتاحف(: يوضح 8الشكل )

  (.19-16م، ص)1992جامعة الملك سعود، الرياض، السعودية، 

وبالنظر لهو  الشمولية في التصفنيف نجفد أنهفا قفد فتحفت مجفاال  واسفعا  لحفوف بعفض النوعيفات أو إضفافة          
 نوعيات جديدة  وفقا لمتطلبات العصر واحتياجات المجتم  الوي يخدمه المتحف.

 متاحف الفنون الجميلة والتطبيقية: 1-2-4-1
متاحف الفنون تمثل جانبا  هاما  من تراث الدولة  وهي تدل على ا سلون الوي ينحو  اإلنسان في الحياة  

وقففد ظهففر فففي العففالم (  2)والزال الفففن المبكففر التففي تعرضففه تلففك المتففاحف يشففكل أثففرا عميقففا علففى فففن القففرن العشففرين
عيففة المتخصصففة فففي الفنففون التشففكيلية والتطبيقيففة  مثففل متحففف الفففن الحففديث بنيويففورك  المئففات مففن المتففاحف النو 

وففففي مصفففر متحفففف الففففن الحفففديث الفففوي يضفففم بفففين جدرانفففه مئفففات اللوحفففات الفنيفففة مفففن إنتفففاج رواد الففففن المصفففري 
 الحديث.

                                                           
****

AAM: American Association of Museums. 
2
  Geoffrey D. Lewis:types of museum, Encyclopedia Britannica,2010. 

 أنواع وتخصصات المتاحف

الصناعة  العلوم الفــن

 والتقنية

التاريخ 

 واآلثار

التوجيه 

 االجتماعي
 الترفيه
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ليري" وتقوم هو  المتاحف علفى نففس تصفميم المعفارض ومتفاحف الفنفون ففي القفرن التاسف  عشفر مثفل "غفا
م( مففن حيففث المقيففاس المتوسففط السففتيعان مجموعففة فنيففة معينففة  ومفف  مففرور الوقففت كانففت 1620الفنففون بميففونخ )

هناك تغييرات أساسية في تصني  هو  النوعية من المتاحف  حيث تعقدت برامج هفو  المبفاني مف  تعفدد وظائفهفا   
وبالتففالي تطلففن ا مففر إيجففاد فراغففات عففرض   كمففا تغيففرت طبيعففة المعروضفففات الفنيفففة فففي نهايففة القففرن العشفففرين

مكانيات تكنولوجية خاصة   م  التركيفز علفى 1خاصة تتسم بالمرونة والتنوع الستيعان ا عمال الكبيرة والصغيرة وا 
عنصر اإلضاءة الطبيعية والصناعية إلظهار مالمح ا عمال الفنية  ويفضل استخدام الضوء الصفناعي للوحفات  

وهنفاك أمفر اخفر مهفم   ضفوء الطبيعفي ولكفن بشفكل غيفر مباشفرالمناسن عليها   ويستخدم أيضفا الإلنشاء التأثير 
 .2من أجل الحفاظ على المعروضات الفنية  وهو التحكم بدرجة الحرارة والرطوبة في الفراغات المتواجدة فيها

يفد نوعيفة ا عمفال لكن المشكلة الرئيسية التي تواجفه المعمفاريين عنفد تصفميم هفو  المتفاحف هفي عفدم تحد
بأشفكال و  الواسفعةمجموعة من القاعات تصميم ما يلجأ المعماري إلى    لولك غالبا  الفنية التي ستعرض فيها مسبقا  

ضاءة علوية  بحيث تصلح لعرض أي عمل فني.   هندسية واضحة وا 

 تعرضها : عن بعضها بطبيعة ا عمال الفنية التي يدة مختلفة من متاحف الفن  تتميزتوجد أنواع عد
  متاحف الفن الموسوعية الشاملة: تملك مجموعات شاملة  تغطي أنماط وفترات زمنية متعددة. مثال على ولفك

 متحف متروبوليتان في نيويورك.
  متففاحف الفففن المعاصففر  مثففل متحففف الفففن المعاصففر فففي لففوس أنجلففوس  تركففز مجموعاتففه ومعروضففاته علففى

 ا عمال الفنية الحديثة للفنانين.
 ف الفنون الزخرفية  مثل متحف التصميم الوطني في نيويورك  يضم مجموعات مفن العناصفر الزيتيفة أو متاح

 الفضيات  المنسوجات. الوظيفية  مثل المفروشات 
  متاحف الفن العرقية  وهفي تسفلط الضفوء علفى أعمفال فنيفة لفنفانين مفن عفر  معفين  أو مجموعفة ثقافيفة. مثفل

 فرانسيسكو. متحف الفن اآلسيوي في متحف سان
  متفففاحف الففففن الشفففعبية ) الخاصفففة بأمفففة مفففن ا مفففم( وهفففو مكفففرس لفففنمط خفففاص مفففن الففففن ويمكفففن أن يتضفففمن

 .3معروضات من ثقافات متنوعة

                                                           
 (.11-10  ص)مرج  ساب  :محمد ماجد أحمد أيمن  خلوصي خلوصي 2

2
 Geoffrey D. Lewis: مرجع سابق. 

3
Burdick Jan E.: مرجع سابق,P:20-21. 
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 -(: منظور خارجي لمتحف الفن الحديث في نيويورك 12الصورة )
 Zeiger Mimi: New Museums, Universe المصدر:

Puplishing,2005,P:62. 

 إحدى قاعات العرض في متحف الفن الحديث في نيويورك (:13الصورة )
 المصدر:-والواسعةتظهر فيها الفراغات الكبيرة 

, ,P:63.مرجع سابق: Zeiger Mimi 
 

 
(: منظور خارجي لمتحف فنون القرن الحادي والعشرين 14الصورة )

(MAXXIفي روما، من تصميم زها حديد )- 
 .Architectural Record,No 10,2010,P:87المصدر:

 المصدر:-(: المسقط األفقي لمتحف الفنون9الشكل )
 Architectural Record,No 10,2010,P:89. 

 المتاحف العلمية: 1-2-4-1
  متاحف العلوم والتكنولوجيا والصناعة: -1

فأصبحت بمثابفة مراكفز علميفة   هي متاحف ظهرت بشكلها الحالي في النصف الثاني من القرن العشرين
ومفففن المواضفففي  التفففي تتناولهفففا تلفففك   تعليميفففة  تقفففوم بعفففرض االختراعفففات و اإلنجفففازات العلميفففة وغرائبهفففا وتاريخهفففا

 .1المتاحف : الكمبيوتر  الطيران   السكك الحديدية وغيرها
أسفففاس الفراغفففات  تسفففتوعن المتفففاحف العلميفففة معروضفففات وات مقفففاييس مختلففففة تمامفففا   وبالتفففالي صفففممت علفففى

 الضخمة لتضم فيها المعروضات وات ا حجام المختلفة. ومن أنواع تلك المتاحف:
                                                           

1
 en.wikipedia.org 
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  اآلالت وا دوات  وتشرح للزوار عن عملها ومكوناتها   مكونة منمتحف الفنون الصناعية   تضم معروضات
مثفففل سفففاعة اليفففد  االت الخياطفففة  المطفففاب   محركفففات البخفففار  أو الصفففواريخ  كمفففا هفففو الحفففال ففففي  متحفففف 

 الصناعة في واشنطن.
  : سففطة الشففركات التففي تعتبففر متميففزة فففي مجففال أنشففأت بواالمتففاحف الصففناعية  أحيانففا  تففدعى متففاحف الشففركة

معففين  هففو  المتففاحف تظهففر معروضففات تبففين طريفف  
صففن  منففتج الشففركة. مثففل شففروحات نفففخ الزجففاج فففي 

 .1متحف كورنينغ للزجاج في نيويورك

 متاحف التاريخ والعلوم الطبيعية: -2
اهتمفففت كثيفففر مفففن الفففدول بتأسفففيس متفففاحف التفففاريخ 

كل ما يتعل  بالعفالم الطبيعفي  لتلبيفة رغبفة  لحفظالطبيعي 
الزائففففر فففففي معرفففففة هففففو  الميففففادين العلميففففة الهامففففة والتففففزود 

تحتفوي  .2بمعلومات دقيقة عن الكائنات الحية وغيفر الحيفة
ومفن أبفرز   مجموعات تلك المتاحف على عينات من الطيور والثدييات  الحشفرات والنباتفات   الصفخور  المعفادن

والمتحففف   متحففف أشففموليان فففي جامعففة أكسفففوردالتففي أدرجففت فيهففا عينففات مففن العففالم الطبيعففي  وأقففدم المتففاحف
 .أمريكاالبريطاني في لندن   والمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في 

حيث تكففي صفاالت وبحسن نوع المعروضات يتم تحديد الحجم والخصائص المعمارية والوظيفية للمتحف  
  بينمفففا تحتففاج طفففر  العفففرض حشفففرات...(مجموعفففات )كالمعففادن و ال ضفففمنات معروضففمتوسففطة الحجفففم لترتيفففن 

 .3المعاد تركيبها والخاصة بالحيوانات أو النباتات إلى مساحة كبيرة وعناصر تقنية خاصة

                                                           
1
 Burdick Jan E. مرجع سابق:  , P:23-24. 

1
 (.113  ص)1766زهدي بشير: المتاحف  منشورات وزارة الثقافة  الجمهورية العربية السورية  دمش   
دليففل تنظففيم المتففاحف "إرشففادات عمليففة"  ترجمففة د/محمففد حسففن عبففد الففرحمن  الهيئففة العامففة للكتففان   :فيليففن ادمففز واخففرون 3

 (.202ص)  1773

 (:  متحف كورنينغ للزجاج في نيويورك15الصورة )
المصدر: -يعرض شروحات عن نفخ وتصنيع الزجاج

www.m3mare.com 

http://www.m3mare.com/
http://www.m3mare.com/
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-منظور خارجي للمتحف األمريكي للتاريخ الطبيعي(: 16الصورة )
 www.e-architect.co.ukالمصدر: 

في  صالة ضخمة تضم معروضات عن األحياء المائية(: 17الصورة )
 en.wikipedia.orgالمصدر: -المتحف األمريكي للتاريخ الطبيعي

 

 متاحف التاريخ واآلثار: 1-2-4-2
 منها :توجد أنواع عديدة من متاحف اآلثار في كل دول العالم  و في بعض بلدان العالم العربي واإلسالمي  

 اريخ  أو بلحد  الفترات السابقةمتاحف خاصة بفترة تاريخية   كأن تعنى بآثار عصور ما قبل الت . 
  متاحف تعنى بآثفار العصفور المتعاقبفة حسفن تسلسفلها

الفتفرات التاريخي  يتعرف الزائر مفن خاللهفا علفى اثفار 
من عصفور مفا قبفل  الزمنية التي مر بها البلد   اعتبارا  

 بالعصففففر الحففففديث مثففففل متحففففف الفففففن التففففاريخ وانتهففففاء  
 .قطر اإلسالمي في

     متاحف تعنى بعرض مادة معينفة مفن المفواد ا ثريفة
مثففل المتففاحف المتخصصففة بعففرض الخففزف أو السففجاد 

 أو ا سلحة وغيرها.
تلففك التففي احتفظففت بمففواد واثففار مففن شففتى العصففور ومففن   اإلشففارة إلففى نففوع اخففر مففن المتففاحف وهنففا ينبغففي       

مختلف ا قطار وا قاليم في العالم  مما يكسفن هفوا النفوع صففة المتفاحف العالميفة  وهنفاك أمثلفة عديفدة علفى هفوا 
 النوع مثل: اللوفر بباريس  متحف برلين  المتحف البريطاني.

 اختالف في عدة أمور بين المتحف التاريخي وا ثري منها:مما سب  نالحظ وجود 
المتحف التفاريخي يعتمفد علفى مبفدأ التسلسفل التفاريخي بالتصفنيف  علفى خفالف المتحفف ا ثفري الفوي يعتمفد   -

 على طر  متعددة بالتصنيف.

-(: متحف الفن اإلسالمي في قطر18الصورة )
 www.amgsystems.comالمصدر:

http://www.e-architect.co.uk/
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نجففازاتهم برسففوم  ويعتمفد ع - لففى الوثففائ  المتحفف التففاريخي يعتمفد علففى التصففور  ويمكنفه تجسففيد حيففاة الملفوك وا 
 .1التاريخية في تأييد فكرته  بينما المتحف ا ثري يضم اثارا حضارية تصنف في نماوج وشروح ومجسمات

يحدد في تصميم تلك المتاحف حجفم الصفاالت وارتففاع ا سفقف حسفن طبيعفة وأحجفام ا عمفال المعروضفة   
عية بفففدال مفففن ضفففوء الشفففمس وتتفففرك الصفففاالت نصفففف مظلمفففة  وتفضفففل الصفففاالت التفففي تضفففاء بالوسفففائل الصفففنا

مففن أن تكففون  للمعروضففات مففن الرسففومات والمنحوتففات والصففور  ومثففل هففو  الصففاالت تكففون طويلففة وضففيقة بففدال  
  .2مربعة

  المتاحف القومية )الوطنية(: 1-2-4-3
هو  المتاحف استمدت تعريفها من وظيففة المتحفف واتفه   حيفث يفتم فيهفا عفرض مجموعفة فنيفة قوميفة وات        

مفا تقفام  كبيرة للحفاظ على التراث الفني للبلد من خالل إحياء التراث في نفوس ا جيال  وهو  المتاحف غالبا  قيمة 
في العواصم الكبر   ويتردد عليها أعداد ضخمة من الزوار  وتحتاج إلى اإلضافات والتجديفدات المسفتمرة لتطفوير 

 .طر  العرض وتحديث المجموعات الفنية أو ا ثرية المعروضة
وتعبففر هففو  المبففاني عففن فكففرة المتحففف القففومي ) بمففا لففه مففن رمففوز سياسففية واجتماعيففة(  ولهففوا كففان مففن         

الضففروري أن يأخففو المتحففف القففومي الطففاب  الرمففزي  والمقيففاس الضففخم السففتيعان المجموعففات الضففخمة وا عففداد 
 المباني التوكارية. الكبيرة من الزائرين   باإلضافة إلى إضفاء الفخامة المطلوبة لهو 

وترج  أصول هو  المتاحف إلى متاحف الدولة ففي القفرن الثفامن عشفر  وبصففة خاصفة المتحفف البريطفاني بلنفدن 
(1953.) 

وقفففد تطلبفففت هفففو  المتفففاحف تعفففديالت كبيفففرة لمواجهفففة احتياجفففات القفففرن العشفففرين  منهفففا متطلبفففات التحفففديث        
 .3واالمتداد وتعديل أسالين العرض وغيرها

                                                           
2
 كل من:من  
 (.12خلوصي أحمد أيمن  خلوصي محمد ماجد: مرج  ساب   ص) -
 (.40-37م  ص )1777معري أمل : علم المتاحف    -
 (.201فيلين ادمز واخرون: مرج  ساب   ص) 2
 (.7-6خلوصي أحمد أيمن  خلوصي محمد ماجد: مرج  ساب   ص) 3
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 المصدر:-(: منظور خارجي للمتحف البريطاني19الصورة )

www.greatbuildings.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(:  المسقط األفقي للمتحف البريطاني بعد التطور والتعديالت 11الشكل )
 المصدر: -2111طرأت عليه حتى عام  التي

 Jenkins David: Norman Foster and British Museum, 

Prestel, 2001,P:34 

 

المصدر: -الوطني لمتحف دمشق(: المدخل الرئيسي 21الصورة )
 الباحثة.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وقد تم ، سوريا-(:  المسقط األفقي للمتحف الوطني بدمشق11الشكل )
-إضافة العديد من االمتدادات لمواكبة الزيادة في أعداد المعروضات

المتحف الوطني بدمشق )دليل  :العش محمد أبو الفرج المصدر: 
 1969مختصر(، مطبعة دار الحياة بدمشق، 

 المتاحف المتخصصة: 1-2-4-4
هففي مجموعففة مففن المتففاحف تخففتص بمواضففي  معينففة. مثففل متففاحف السففالالت البشففرية )اإلثنوغرافيففة(  ومتفففاحف 

 .1التاريخ الطبي  أو المتاحف الحربية
 :هي متاحف حديثة الظهور  ومن المعروف أن كل الدول الكبر  التي لها تفاريخ حربفي بهفا  المتاحف الحربية

 متحف أو أكثر يمثل العتاد العسكري وتطور .
                                                           

 .2007"   مجلة المقتطف المصري االلكترونية  المتاحف واكرة شعن "أنواعها وأهميتها :وائل  الدسوقي 2

http://www.greatbuildings.com/
http://www.greatbuildings.com/
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ف الحربـــي للحـــرب العالميـــة األولـــى فـــي حـــ(: المت21الصـــورة )
 المصدر:-Missouri كانساس 

  Architectural Record,No 2,2008,P:108 

 
 

 المصدر:-.في كانساس المسقط األفقي للمتحف الحربي: (12الشكل )
 Architectural Record,No 2,2008,P:111. 

   متاحف السالالت وا جنفاس البشفرية: أقيمفت ففي لنفدن مجموعفة مفن المتفاحف الكبفر  الخاصفة بعلفم ا حيفاء
براز اخر  اكتشافات الحفريات والهياكفل والتي تهدف إلى إبراز ا صول المشتركة لمختلف ا قوام وا جناس  وا 

 .1العظمية التي تم العثور عليها في أنحاء شتى من العالم
تكفون كبيفرة وثقيلفة وتحتفاج إلفى  مفا وفي مثل تلك المتاحف ترتن المعروضات عفادة ففي خزانفات  والتفي غالبفا  

هفا   ويسفتخدم فيهفا قدر كبير من المسفاحة  وكفولك يحتفاج ا مفر إلفى مسفاحة كبيفرة إلبفراز البيئفات المحيطفة ب
 اإلضاءة الطبيعية.من  اإلضاءة الصناعية القوية لتكون أكثر تأثيرا  

  نضففيف إلففى ولففك البيففوت التوكاريففة التففي تضففم ا غففراض الشخصففية لشخصففية عظيمففة كمففا تركهففا أثنففاء حياتففه
 ضمن مسكنه الوي تحول إلى متحف   مثل بيت ا مة حيث عاي سعد زغلول.. وغير .

 أخر  متخصصة من المتاحف   منها: وهناك أنواع 
 .المتاحف الثقافية -متاحف ا طفال -المتاحف ا كاديمية -متاحف ا حياء المائية

وهكفوا نجففد أن لكففل نففوع مفن المتففاحف طففاب  وتصففميم خفاص بففه  بحيففث يراعففى ضفمن كففل نففوع مففن المتففاحف 
 المتحف  وا غراض واالحتياجات الالزمة له.الترتيبات وطر  العرض التي تصلح أكثر من غيرها لتلبية حاجات 

                                                           
2
 (.15-14خلوصي أحمد أيمن  خلوصي محمد ماجد: مرج  ساب   ص) 
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 خالصة الفصل الثاني: 1-2-5
نصففل إلففى نهايففة الفصففل الثففاني الففوي درسففنا مففن خاللففه أهففم المعففاني التففي تعبففر عففن المتحففف  ووظففائف        

جمف  العينفات المتحفيفة وحفظهفا وتسفجيلها والتعريفف الفدقي  بهفا لجمهفور الفزوار  تتمثل فيالمتحف ا ساسية التي 
هفا ر نشفأة المتفاحف ففي العفالم وتطو على اختالفهم من خفالل عرضفها بطفر  متسلسفلة مفيفدة  ثفم انتقلنفا إلفى دراسفة 

حتى الوقت الحالي  فقمنا باستعراض بداية ظهور فكرة المتحف وتطورها في العصور القديمة  وكيف نشأ المتحف 
 في القرن العشرين. على شكلهكبناء مستقل خالل عصر النهضة وحتى القرن العشرين  والتطور الوي طرأ 

ثم درسنا في هفوا الفصفل أنفواع وتخصصفات المتفاحف ففي القفرن العشفرين  حيفث قامفت منظمفة المتفاحف         
بتصففنيف المتففاحف وتقسففيمها إلففى عففدة أنففواع منهففا متففاحف  AAMومنظمففة المتففاحف ا مريكيففة ICOMالعالميففة 

علفوم والتكنولوجيفا والصفناعة ومتفاحف الفنون الجميلة والتطبيقية  والمتاحف العلمية والمقسمة بدورها إلى متفاحف ال
التاريخ والعلوم الطبيعية  ومن أنواع المتاحف أيضا متاحف التاريخ واآلثار  والمتاحف القومية والوطنية والمتاحف 
المتخصصففة  وأشففرنا إلففى تصففميم صففاالت العففرض فففي كففل نففوع مففن المتففاحف  حيففث تختلففف أحجامهففا وأبعادهففا 

 ة المعروضات التي تحويها.وطر  العرض فيها تبعا  لنوعي
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 الثالث: التجارب العالمية في عمارة المتاحف في القرن العشرينالفصل 
 المتحف في الثقافة العربية واإلسالمية. 1-3-1

 المملكة العربية السعودية. /متحف الرياض الوطني  1-3-1-1
 متحف آثار النوبة بأسوان في مصر. 1-3-1-2

 المتحف في الثقافة العالمية. 1-3-2
 إهيم/اليابان-متحف إهيم للعلوم 1-3-2-1
 بإقليم بلباو / اسبانيا للفن الحديث متحف غوغنهايم 1-3-2-2

 خالصة الفصل الثالث 1-3-3
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 الثالث:الفصل 
 التجارب العالمية في عمارة المتاحف في القرن العشرين

ناةرا و ، ومناصةرها معاصةر  تعتبةر المتةاحف  حةد ميادينهةا ومااهرهةايشهد العالم الحديث نهضةة ممرانيةة 
، و في تنميةة الحةا الحضةاري واللمةالي تقوم به من إنقاذ لآلثار و التراث اإلنسانيألهمية المتاحف والدور الذي 

د  فةةي سةةيتم فةةي هةةذا الفصةةا تسةةليط الضةةو  ملةةر مةةدد مةةن التلةةار  العالميةةة الرا ةةومتابعةةة التطةةور واإلبةةداي الفنةةي، 
 .ممار  المتاحف ملر المستويين العربي والعالمي

 المتحف في الثقافة العربية واإلسالمية: 1-3-1
 :متحف الرياض الوطني /المملكة العربية السعودية 1-3-1-1

ن بي ة ثقافية حضارية  نشئ المتحف مع مدد من المنشآت والمؤسسات الثقافية في وسط مدينة الرياض لتكو   
الوطني  برز مناصرها ، رومي في تصميمه المعايير المطلوبة في إنشا  المتاحف العالمية ليكون  يشكا المتحف

 ملر مستوى المملكة. حضاريا   صرحا  
 :الموقع  

 للمنتزه ملر الر يسي الميدان من الشرقي اللان  في العزيز التاريخي مبد الملك بمركز الوطني المتحف  قيم 
مربع، وقد صمم  ( متر ( 28.000  مساحاته الطابقية الكلية مربع، بينما تبلغ متر ( 17.000 ) مساحتها  رض

 من قبا شركة كندية.
 :االعتبارات التصميمية للمبنى 

يلسد هويتها المعمارية والحضارية، وقد  صمم مبنر المتحف الوطني، ليكون  حد المعالم العمرانية للمدينة، 
 تمثلت االمتبارات التصميمية بما يلي:

المبنر مع  يتكامابحيث محاكا  العمار  المحلية بطريقة معاصر  التي تتميز بالبساطة ومدم استخدام الزخرفة،  -
 فال يطغر مبنر المتحف ملر بقية العناصر  و يلغيها. ،بقية منشآت المركز ومناصره

اصةر مكملةة لهةا، تشكا والهات المتحف، ولدرانه الخارلية محددات للمناطق المفتوحة وحدا ق المركةز، ومن -
نارا  لمةا تتسةم بةه مةن تكوينةات لماليةة، تحمةا قةدرا  مةن الرمزيةة،  و بمةا تةوفره مةن مرافةق وممةرات، وتكوينةات 

 .ما ية، و ماكن للللوا
اسةةةتهلك المبنةةةر ملةةةر ضةةةخامته  قةةةا قةةةدر ممكةةةن مةةةن المسةةةاحة،  ليتةةةي  ملةةةاال   وسةةةع للمسةةةطحات الخضةةةرا   -

والتكوينةةات اللماليةةة ، وكةةي ال يعيةةق محةةاور الحركةةة العامةةة المفتوحةةة  والمنةةاطق المفتوحةةة والمنشةةآت الخدميةةة
 مبر  رلا  المركز في لميع االتلاهات.
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اسةتخدام الكتةا المعماريةةة الضةخمة المكسةةية بةالحلر الطبيعةةي المحلةي، التةي تتميةةز بلةدار ضةةخم منحنةي إلةةر  -
 لان  الفراغ العام.

حركةة ر يسةي يأخةذ الزا ةر فةي رحلةة مبةر تةارية اللزيةر  كون المتحف تاريخي فإن تصميمه يعتمد ملر مسةار  -
 العربية بد ا  من العصر الحلري حتر الوقت الحاضر.

 حلام صاالت العرض متناسةبة مةع القطةع المعروضةة، فهةي بململهةا تتسةم ببسةاطة التصةميم، وتةوفير الفةراغ  -
المتحةف بقةدر مةن االخةتالف فةي الفسي  الذي يستوم   نماطا  متعدد  من العروض المتحفية، وتمتاز قامات 

الشكا والحلم والمةداخا والممةرات وطريقةة اتصةاا بعضةها بةبعض، مةا يعطةي قةدرا  مةن الرمزيةة وتأكيةد بعةض 
 ا  هةذا التنةوي  لةوا يضةفي  تضمنها العرض المتحفي، والقةيم التةي يسةعر إلبرازهةا، و اللوان  الموضومية التي

 .المتحفالتشويق  ثنا  تلوا الزوار مبر قامات  من
 :مكونات المتحف 

 العةرض وسا ا الستيعا  مختلف الالزمة والوسا ا المرافق بكافة لهز ، من طابقين مبنر المتحف يتكون  
 قامةات ثمةاني المتحةف ملةر ويشةتما ، فيةه والعةاملين المتحةف لةزوار التلهيةزات الخدميةة الةر باإلضةافة الحديثة،
 وقامة النبوية، وقامة البعثة اللاهلي، العصر وقامة العربية، الممالك ، وقامة والكون نساناإل قامة : هي ر يسية

 وقامةة المملكةة، وقامةة توحيةد الثانيةة، السةعودية والدولةة ولةراأل السةعودية وقامةة الدولةة العربيةة، واللزيةر  سةالماإل
 المكاتة  لةرإ باإلضةافة مخصصتان للعةروض المؤقتةة، قامتان المتحف في كما تولد . الشريفين والحرمين الحج
 والخدمات. والمعاما، والمستودمات ، دارية،اإل
  :تقنيات العرض المستخدمة 

 واألطفةاا، النةاا، مامةة مةن والزا ةرين مةن الملتمةع مختلفةة لشةرا   حديثةة تعليميةة بي ةة المتحةف يةوفر
ولعةا مةن المعروضةات  وغيةرهم. حيةث اتبةع المتحةف  سةلو  التسلسةا الزمنةي ، والمختصةين، واألسةر، والبةاحثين

 سةلو   ذوسةيلة لشةرا الفكةر   والتعبيةر منهةا، ويواةف فةي سةبيا ذلةك الوسةا ا التفامليةة السةمعية والبصةرية، ويأخة
 يعيةد ، وتربةوي مةرض هةادف تقةديم لةرإ العةرض الملةرد تتلةاوز الحديثةة مهمةة المتةاحف  ن باالمتبةار العةرض
 ولةذلك ، والثقافيةة الحضةارية ودالالتهةا صةنامتها، وتقنيةة ، الفنيةة لماليتهةا ، ويبةرز المةاد  المعروضةة إلةر الحيا 

 الةر باإلضةافة ، العةرض ولوحات ، ، والمخطوطات والوثا ق ، االثرية المواد ، لتشما المتحف تتنوي معروضات
 المواقع بعض من المعلومات تقديم في برامج المحاكا   و الوثا قية األفالم من ويستفاد ، المتعدد  وسا ط العرض

 .  1للزا رين مشوق نحو ملر حداث التاريخيةواأل
 

                                                           
1 Faden Sultan: Sustaiable Museums (Finding Formulae For Museums To Survive), For JIUFEX 

– Jeddah, 2006,P:12. 
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 :الحركة في المتحف 
بالقامةةة  وانتهةةا   الحركةةة وفةةق التسلسةةا الزمنةةي بةةد ا  مةةن القامةةة األولةةر، بسةةم  تصةةميم مبنةةر المتحةةف للةةزوار  

 األخير ،  و االتلاه مباشر  إلر قامة محدد ، وتمتاز الممرات الواصلة بين القامات بالتغير في الشكا، والتصةميم
 .1والحلم  وتشكا في حد ذاتها ملاال  للعرض المتحفي

                                                           
1
 www.nationalmuseum.org.sa 

 صور للفراغات الداخلية والخارجية لمتحف الرياض الوطني

 - متحف الرياض الوطنيلقطة منظورية جانبية لمبنى (: 22الصورة )
 www.nationalmuseum.org.saالمصدر: 

 :المصدر -المدخل الرئيسي للمتحف(:23الصورة )
Faden Sultan : 31مرجع سابق ,P:13. 

 المصدر:– مخطط تحليلي للطابق األرضي: (13الشكل )
www.nationalmuseum.org.sa 

 المصدر: -مخطط تحليلي للطابق األول(:11لشكل)ا

www.nationalmuseum.org.sa 

قاعة توحيد المملكة العربية أسلوب العرض في (: 21الصورة )
 www.nationalmuseum.org.sa  المصدر:-السعودية

-قاعة الممالك العربية القديمةأسلوب العرض في (: 22الصورة )

 www.nationalmuseum.org.sa  المصدر:
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 /مصر:آثار النوبة بأسوان متحف  1-3-1-2

م، ويعةد صةرحا  كبيةرا  لمةا يشةكله مةن منطقةة لةذ  سةياحي وثقةافي هامةة، 1991 نشئ متحف النوبة مام 
حيةث نلة  فةي اسةتغالا طبيعةة الموقةع اللغرافيةة والطبوغرافيةةة، كمةا نلة  فةي االسةتفاد  مةن الموقةع الغنةي با ثةةار 

 ك يعد متحف ثقافي تعليمي متكاما. والمقابر األثرية، وا ثار الفرمونية المتوفر  في مدينة  سوان فهو بذل
 الموقع: 

يعتبر موقع المتحف استراتيليا  كونه يتال م مع البي ة الطبيعية لمدينة  سوان وموقعهةا المتميةز قبالةة لزيةر     
ملر الضفة الغربيةة لنهةر النيةا، وهةو مةن المواقةع التةي يسةها وصةوا الةزوار إليهةا نتيلةة  لموقعةه المتوسةط  الفنتين

فهةةو قريةة  مةةن المطةةار ومةةن المدينةةة وقريةة  مةةن الفنةةادق السةةياحية. وقةةد صةةمم ملةةر شةةكا تراسةةات متدرلةةة بغيةةة 
محدد  للمنطقةة، تبلةغ مسةاحة الموقةع  الحفاا ملر التشكيالت الصخرية التي يتسم بها الموقع والتي تعتبر خطوطا  

 .(1)/ هكتار5/العام 
 :فكرة تنسيق الموقع 

يتميز الموقع بميوله وتشكيالته الليولولية حيث تولد العديد من التكوينةات الغرانيتيةة الصةخرية فةوق سةط    
الهةةوا  الطلةةق، كمةةا ، ليلعلةةه مناسةةبا  للعةةرض فةةي تنسةةيق الموقةةعاألرض، تةةم اسةةتعمالها فةةي تكوينةةات متنومةةة تميةةز 

رومةةي فةةي التصةةميم اختيةةار النباتةةات واألشةةلار التةةي تصةةل  للنمةةو فةةي البي ةةة الصةةحراوية والتةةي تةةتال م بصةةريا  مةةع 
 خصا ص ومحددات الموقع، ولتوفير الاا حوا مسارات المشا .

خدمة فةةي انحصةةرت المةةواد المسةةتخدمة فةةي إكسةةا  الموقةةع ملةةر الغرانيةةت والحلةةر الرملةةي وهةةي نفسةةها المسةةت  
تشطي  والهات المتحف، وتةم اختيةار ناةام حركةة المشةا  فةي الموقةع بحيةث يةوفر حريةة الحركةة ، وذلةك إلمطةا  

 نوي من االختالف من الحركة المحدد  داخا المتحف.
 :الفكرة التصميمية للمتحف 

رتفةةاي صةةمم المتحةةف ملةةر  سةةاا تحقيةةق التكامةةا مةةع البي ةةة المحيطةةة، وملةةر  ن يكةةون منخفضةةا  قليةةا اال
 مصةةةاط متلانسةةةا  مةةةع الموقةةةع المكةةةون مةةةن تكوينةةةات صةةةخرية متدرلةةةة المناسةةةي ، حيةةةث تةةةم تشةةةكيلها ملةةةر هي ةةةة 

متدرلةةة، حتةةر يتلةةانا الشةةكا المعمةةاري للمتحةةف مةةع الموقةةع العةةام، وهةةذا التصةةميم مسةةتوحر مةةن صةةميم العمةةار  
معبد الدير البحري. وقد رومي  ن يكون اتلاه المبنر  مصاط المصرية القديمة والتي اهرت بوضوا في تشكيا 

مةةع الخطةةوط الليولوليةةة المكونةةة للموقةةع، كمةةا صةةمم المتحةةف ملةةر شةةكا مروحةةي ليتماشةةر مةةع طبيعةةة الخطةةوط 

                                                           
1
 المرحلة األولر( –)مشروي مدليهر  -التقييم الوطني لحالة حفا التراث الثقافي غير المادي في مصر 
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الممتد  وبما يحقق العواما الوايفية وخطوط الحركة المثلر في المتحف ذات االتلاه الواحد، وقد رومي  ن يكةون 
 .1 كبر قدر من الاالا مليه ليوفر له ذا كتا متراكبة

 :معالجة الواجهات 
لعبةةت العمةةار  التقليديةةة المحليةةة والمنةةام القةةاري لمدينةةة  سةةوان دورا  بةةارزا  فةةي معاللةةة وتصةةميم الوالهةةات، فقةةد  

اسةةةةتخدمت النوافةةةةذ ذات الحلةةةةم الصةةةةغير بالمقارنةةةةة بسةةةةط  الوالهةةةةات، وتمةةةةت معاللتهةةةةا مةةةةع المةةةةداخا بةةةةالمفردات 
ريةةةة للتةةةراث النةةةوبي ، واسةةةتخدمت مةةةواد اإلكسةةةا  النها يةةةة مةةةن الحلةةةر الرملةةةي بمةةةا يةةةتال م مةةةع اللةةةو المحةةةيط المعما

 .2ألهميته في مزا الحرار 
 : اإلضاءة 

تةةةم االمتمةةةاد ملةةةر اإلضةةةا   غيةةةر المباشةةةر  فةةةي صةةةاالت العةةةرض مةةةن خةةةالا المالقةةةف والمنةةةاور العلويةةةة فةةةي  
 بذلك الشما الساطعة لمدينة  سوان ملر مدار السنة. مستغال   ،األسقف

 :مكونات المتحف 
يتكون المتحف من ثالثة طوابق: الطابق األرضي يتم الدخوا إليه من طريةق المةدخا الر يسةي ويحتةوي ملةر 

 صالة توزيع، قامة العرض المؤقت، قامة المحاضرات وملحقاتها، ومكات  اإلدار .
 الطابق صاالت العرض الر يسية والتي يصا إليها الزوار.الطابق األوا: يتوسط هذا 

 الطابق الثالث: يحتوي ملر المكتبة وحلر  الميكروفيلم، والكتابات األثرية، واإلدار  الملحقة.
 وللمبنر ثالثة مداخا: ر يسي وثانوي ومدخا للخدمة.

 :التجهيزات الفنية للمتحف 
لمناسةةبة داخةةا المتحةةف صةةيف ا وشةةتا  ، بمةةا يةةؤمن الحفةةاا ملةةر التكييةةف: تةةم تحديةةد درلةةات الحةةرار  والرطوبةةة ا -1

 المعروضات.
اإلنذار ضد الحريق: زود المتحف بناام إنذار ذي رؤوا حساسة للحرار  والدخان يتحكم بقطةع الكهربةا  مةن  -2

المبنةةةر، كمةةةا رومةةةي تزويةةةد المبنةةةر بمصةةةادر الميةةةاه ذات الضةةةغط الثابةةةت والملهةةةز  إلطفةةةا  الحرا ةةةق، إضةةةافة 
 خدام األبوا  المقاومة لالحتراق.الست

الحمايةةة ضةةد السةةرقة: زود المبنةةر بةةاألبوا  االلكترونيةةة ووسةةا ا اإلنةةذار ضةةد السةةرقة، كمةةا تةةم اسةةتخدام ناةةام  -3
 . 3الدا ر  التلفزيونية للمراقبة  ثنا  ولود الزوار

 
                                                           

1
 (.135-132خلوصي  حمد  يمن، خلوصي محمد مالد: مرلع سابق، ص) 

 .111ص : مرلع سابق،رفعت موسر محمد 2
2
 (.141-135ص)خلوصي  حمد  يمن، خلوصي محمد مالد: مرلع سابق،  
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 صور لمتحف آثار النوبة بأسوان / مصر

 المصدر:-النوبةلقطة منظورية خارجية لمتحف (: 22الصورة )
www.m3mare.com 

 المصدر:-الموقع العام للمتحف(: 12) الشكل
 (.111ص) خلوصي أحمد أيمن، خلوصي محمد ماجد: مرجع سابق،

 المصدر:-: المسقط األفقي للطابق األرضي(12) الشكل
 (.111ص) خلوصي أحمد أيمن، خلوصي محمد ماجد: مرجع سابق،

الموقع العام والمجرى المائي الذي يمثل (: تظهر تنسيق 21الصورة )
 المصدر:-نهر النيل

 (.112خلوصي أحمد أيمن، خلوصي محمد ماجد: مرجع سابق، ص)

 المصدر:-(: مقطع خالل القرية النوبية11الشكل )

 (.113خلوصي أحمد أيمن، خلوصي محمد ماجد: مرجع سابق، ص)

 
 المصدر:-الخارجية(: مقطع في الموقع ووحدات العرض 11الشكل )

 (.113خلوصي أحمد أيمن، خلوصي محمد ماجد: مرجع سابق، ص)
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 المتحف في الثقافة العالمية. 1-3-2
 إهيم / اليابان –متحف إهيم للعلوم  1-3-2-1

 الطابقيةةةةة الكليةةةةة تهام ، وتبلةةةةغ مسةةةةاح1994يقةةةةع المتحةةةةف  سةةةةفا اللبةةةةاا فةةةةي لزيةةةةر  شةةةةيكوكو،  نشةةةةئ مةةةةام 
متنومة وبسيطة  ، من تصميم المعماري كيشو كراكاوا، وهو مؤلف من ملمومة من الكتا تتخذ  شكاال  2م24222

فةةةي تكةةةوين معمةةةاري متناسةةةق ومبتكةةةر مةةةن  لةةةا تحقيةةةق هةةةدف محةةةدد،  ال وهةةةو محاكةةةا  الصةةةور  التقليديةةةة للحديقةةةة 
 .اليابانية

 :الفكرة التصميمية 
يتكون المشروي من سلسلة من الكتا ذات األشكاا الهندسية المتنومة )المكع ، المخروط، الهةالا، الةدا ر  (  

تشةةكا  نسةةلة منفصةةلة تتةةآلف مةةع المنطقةةة المحيطةةة، فالمعمةةاري كراكةةاوا كةةان منبهةةرا بالتنةةافر المولةةود فةةي التقليةةد 
درلةةة فةةي الحديقةةة اليابانيةةة. كمةةا يالحةةا فةةي هةةذا اليابةةاني، و رتةة  الكتةةا بشةةكا يعكةةا التنسةةيق الحةةر للحلةةار  المت

المشةروي البسةاطة الفراغيةةة والمتضةمنة نفةةا األشةكاا الهندسةةية البسةيطة والمسةةتخدمة بطريقةة رمزيةةة وتعبيريةة غيةةر 
 مباشر  لتعبر بدورها من زمن مستقبلي قري .

 :التكوين الخارجي 
كتلتةةين ملةةر شةةكا هةةالا، وكتلةةة ملةةر شةةكا يتكةةون المشةةروي مةةن  خمسةةة  لةةزا  ر يسةةية بأشةةكاا متنومةةة ،  

مكع ، وكتلة ملر شكا مخروط زلالي كبير، و خرى ملر شكا قبة تتصا بكتلة المدخا من طريق ممر  سفا 
 منسو  سط  األرض.

 :مكونات المتحف 
رام  حلزوني ملتةف مسار ملر شكا إن اللز  الر يسي للمشروي مبار  من صالة مخروطية الشكا بداخلها  

يطها يمك ن الزا رين من النزوا  سفا الشكا المخروطي،  يرتبط المدخا مع قامة المناسةبات ذات الشةكا ملر مح
الدا ري والتي تقع ملر بركة مياه صنامية بواسطة ممر تحت األرض  سفا البركة. وهذا تعبير من تلانا الكتةا 

الا ملر مطعم ومركز للتعليم، كما يضم مع بعضها البعض ومع البي ة الطبيعية المحيطة بها، وتحتوي كتلتي اله
 .1المشروي مواقف للسيارات متعدد الطوابق

 

 
                                                           

1
 (.291-293ص)خلوصي  حمد  يمن، خلوصي محمد مالد: مرلع سابق،  
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 صور لمتحف إهيم للعلوم /اليابان

 المصدر:-لقطة منظورية لمتحف العلوم: (21) الصورة

www.kisho.co.jp 
 المصدر: -المسقط األفقي: (11) الشكل

Steele James: مرجع سابق,P: .301 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Steele James مرجع سابق : P:106,المصدر:-: المقطع الشاقولي (22) الشكل

 المصدر:-داخليةلقطة منظورية : (21) الصورة

www.kisho.co.jp 
داخليووووة تظهوووور رأط المخووووروط  لقطووووة منظوريووووة: (32) الصووووورة 

 www.kisho.co.jp المصدر:-والمسار داخله
 

 

http://www.kisho.co.jp/
http://www.kisho.co.jp/
http://www.kisho.co.jp/
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 غوغنهايم للفن الحديث بإقليم بلباو/اسبانيا:متحف  1-3-2-2

م وصمم من قبا المعمةاري فرانةك ليةري، ويعةد تحفةة مبتكةر  لصةرا مميةز 1991مام   نشئ متحف غوغنهايم
يعد من  هم متاحف الفن الحديث، ونموذلا  غير مسبوق لفن العمار  المعاصر، ونقطة انطالق للعمةار  الرا ةد  فةي 

 القرن العشرين.
 الموقع: 

العاصةةةمة الثقافيةةةة إلقلةةةيم  Bilbaoفةةةي مدينةةة بلبةةةاو  يأخةةذ المبنةةةر موقعةةةا  اسةةةتراتيليا  ملةةر حافةةةة نهةةةر نيرفيةةةون 
لامعة دى دستو ومتحف الفنون اللميلة ومبنر االوبرا،  ي  ن موقع المتحةف  الباسك اإلسباني، حيث تولد  يضا  

من الو ام، فهو يشكا رابط  للمدينة، ويتفاما موقعه االستراتيلي مع محيطه ليضفي مليه مزيدا   ثقافيا   يشكا مركزا  
  لف متر مربع. 24 وتقدر مسحته المبنية حوالين مص  النهر و حيا  المدينة الكالسيكية، بي
 :النظام اإلنشائي 

مالية، تمكن المصمم من مما  مرونة المشروي تعطي ألنها المبنر في الحديدية الهياكا ناام تم استخدام 
 اإلنشا  ملر المراد التوصا إليه، سيطر الشكافراغات معمارية ذات ملازات واسعة ذلك لتحقيق الهدف الوايفي 

 .اإلنشا ية القديمة في األنامة كان كما ملر الشكا اإلنشا  ولم يسيطر
 :الشكل المعماري 

تميز الشكا الخارلي للمبنر بالتنوي غير المألوف من حيث مواد البنا ، فهو يبدو ألوا وهلة للناار، كتلمع      
من األشكاا الغير منتامة، تتباين فيه الكتا المعدنية غير المكتملة مع الكتا الحلرية واللدران الزلالية الها لة، 

إذ لم يستخدم من قبا في البنا  وخاصة فةي  لديدا   يتانيوم شي ا  والكتا المكسو  بمعدن التيتاتيوم. وكان استخدام الت
 األلزا  الخارلية وكان الستخدامها  همية كبير  في مقاومة التلوث البي ي في المدينة لما ال يقا من ما ة مام.

 الداخلي للمبنى: التصميم 
تتمركز الكتا المكونة للمتحف حوا البهو المركزي وهو فراغ ها ا، يتلاوز ارتفاي بهو متحف غوغنهايم في      

تتوزي فيها الفتحات الزلالية التي تدخا الضو  الطبيعي إلر   معدنيةنيويورك بمر  ونصف، يغطي هذا البهو قبة 
التةي تصةا بةين تسةع  واألدراجمصةامد الزلاليةة، البهو. تنطلق من هذا الفراغ ملمومة مةن الممةرات المنحنيةة، وال

مشر  صالة مرض متنومة األشكاا من الفراغات المستطيلة الكالسيكية إلر الفراغات ذات النس  واألشةكاا غيةر 
 المألوفة.
بقةةدر كبيةةر، باإلضةةافة إلةةر الفراغةةات  وهةةذا التنةةوي الها ةةا فةةي  شةةكاا الفراغةةات و حلامهةةا يلعةةا المتحةةف مرنةةا       
تطيلة المنتامةةةةة المولةةةةود  فةةةةي الكتةةةةا الحلريةةةةة. وهنةةةةاك تسةةةةع صةةةةاالت مةةةةرض مميقةةةةة مةةةةن الكتةةةةا المعدنيةةةةة المسةةةة

صةاالت مةرض طويلةة مخصصةة لعةرض اللوحةات  كمةا  ن هنةاك  يضةا   ،مخصصة لعرض  ممةاا فنةانين معينةين
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راغ ببةرج تلةتحم الكبير  الحلم، وهي خالية من األممد ، وتمتد تحت لسر يصا بين ضفتي النهر، وينتهي هذا الفة
 .1فيه  شكاا المتحف باللسر نفسه

 :مكونات المتحف 
صالة مرض، منها ماهو مخصص لعرض األمماا التقليدية،  22يتكون المتحف من ثالث مستويات يضم        

، كما يضم قامة احتفاالت ذات األحلام الضخمةو خرى للعروض المؤقتة، وفيه صالة مصممة الستقباا األمماا 
للمتحةةةف، ومحةةةور العةةةروض  يومحاضةةةرات، ومخةةةزن لبيةةةع الكتةةة  ومطعةةةم. ويشةةةكا البهةةةو الر يسةةةي القلةةة  الحقيقةةة

متةةةرا ، وهةةةو يشةةةكا نقطةةةة وصةةةوا وانطةةةالق للةةةزوار إلةةةر  52الموزمةةةة فةةةي الصةةةاالت العشةةةرين، ويبلةةةغ ارتفةةةاي البهةةةو 
ف والسةةةاللم والمصةةةامد تتصةةةا ببعضةةةها بناةةةام مةةةن الممةةةرات الملتفةةةة والمتدليةةةة مةةةن السةةةق ، التةةةيصةةةاالت العةةةرض

 الزلالية.
 :اإلضاءة 

استخدم نومي اإلضا   الطبيعية والصنامية، فتم تأمين دخوا الضو  الطبيعي إلةر بعةض صةاالت العةرض       
مبر فتحات ملوية مزود  بستا ر متحركة،  مةا صةاالت العةرض المتبقيةة فتضةا  صةناميا  بواسةطة وحةدات إضةا   

 .2للسور المعدنية الممتد  ضمن الصالة الواحد إما معلقة في السقف  و ملر ا
 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.414-412خلوصي  حمد  يمن، خلوصي محمد مالد: مرلع سابق، ص) 1

3
 (.12-11ص) -2212،  15يوسف كند  : متحف غوغنهايم، بلباو بيت الدهشة الخالصة، مللة آفاق المستقبا ، العدد  
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 صور لمتحف غوغنهايم للفن الحديث

 المصدر:-لقطة منظورية لمبنى المتحف: (31) الصورة 

www.greatbuildings.com 
 المصدر:  -: الموقع العام(21) الشكل

Macleod Suzanne: Reshaping Museum Space 

(Architecture, Design, Exhibitions), Routledge, 

2005,P:127.  
 
 
 
 
 

:المصدر-الواجهة الشرقية(: 22الشكل )  

 Macleod Suzanne:مرجع سابق,P:311. 

تحقيق الشفافية واالتصال مع و تظهر السقف  (:32) صورةال
 www.e-architect.co.ukالمصدر: -الخارج

تظهر الفراغات الواسعة ذات الجوائز الكبيرة التي  (:33) صورةال
 المصدر:-تسمح باستخدامها كصاالت عرض فنية

www.e-architect.co.uk 
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 خالصة الفصل الثالث: 1-3-3

المتةاحف، حيةث ة فةي ممةار  قام الباحث من خالا هذا الفصا باستعراض مد   نواي من التلار  العربية والعالمية
تناولنةةةا المتحةةةف فةةةي الثقافةةةة العربيةةةة واإلسةةةالمية مةةةن خةةةالا مثةةةالين: األوا، متحةةةف الريةةةاض الةةةوطني فةةةي المملكةةةة 

العالمية من خالا  كما تناولنا  يضا المتحف في الثقافةثاني متحف النوبة بأسوان في مصر. العربية السعودية، وال
 .بإقليم بلباو / اسبانيا للفن الحديث متحف غوغنهايم، والثاني ابانإهيم/الي-متحف إهيم للعلوممثالين: األوا، 

األمثلةةة باسةةتعراض  هميتهةةا ودراسةةة موقعهةةا العةةام و هةةم االمتبةةارات التصةةميمية لهةةا  مةةن خةةالا هةةذهحيةةث قمنةةا 
 إضافة لمكوناتها و سلو  العرض فيها. 
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 الثاني الباب

 المعايير التصميمية والتخطيطية للمتاحف

 

 أهم المعايير التصميمية والتخطيطية لتصميم مباني المتاحفالفصل األول: -1
 

 المتحفيأهم المعايير التصميمية المؤثرة على فراغ العرض  الفصل الثاني:-2
 

 األساليب واالستراتيجيات المتبعة في العرض المتحفيالثالث: الفصل -3
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 أهم المعايير التصميمية والتخطيطية لتصميم مباني المتاحف :األولالفصل 
 المعايير العامة لتصميم المتحف 2-1-1
 موقع المتحف 2-1-2

 أنواع مواقع األبنية المتحفية 2-1-2-1
 الخارجي للمتحف التصميم 2-1-3

 الخارجي للمتحف. التصميمأهم العوامل المؤثرة في  2-1-3-1
 .الخارجي للمتحف للتصميمدراسة الوظائف األساسية  2-1-3-2

 العالقات الوظيفية المتحفية 2-1-4
 العناصر األساسية للمنظومة المتحفية. 2-1-4-1
 البرنامج المعماري المتحفي وعالقته الوظيفية. 2-1-4-2
 أسس تصميم العالقات الوظيفية المتحفية. 2-1-4-3

 لمستقبليالمرونة والتوسع ا 2-1-5
 .المرونة المطلوبة لفراغ صاالت العرض 2-1-5-1
 .التوسع المستقبلي للمتحف 2-1-5-2

 .االنتشار والتحكم بالحركة 2-1-6
 خالصة الفصل األول. 2-1-7
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 :األولالفصل 
 أهم المعايير التصميمية والتخطيطية لتصميم مباني المتاحف

الدراسات المتحفية، التيي يخخياها المعمياري  تشكل االعتبارات التصميمية والتخطيطية حلقة هامة في منظومة     
بعين االعتبار للحصول على متحف جيد، ورغيم اخيتالف نوعيت يا وفقيار لظيروف كيل متحيف وطبيعتيه وأهدافيه،  ال 
أن ا متدرجة ومتراكبة ومترابطة، فال يمكن الفصل التصميمي وعزل أي من ا عن األخرى، نظرار لتكامل ا واشتراك ا 

 الصورة المثالية للمتحف. جميعار في تحقيق

ومن هنا فإن تصميم المتحف يتطلب تحديد الغيرض مين  قامتيه، ونوعيية المعروايات التيي سيايم ا، وميدى     
 المستقبلي، ومتطلبات عناصرها الوظيفية والتقنية. توسعزيادة أعدادها واحتياج ا لل

 المعايير العامة لتصميم المتحف: 2-1-1
 الواجب مراعات ا عند تصميم المتحف، ومن ا:توجد بعض المعايير العامة 

  .العناية بالجو المحيط بالمتحف وواج ته الخارجية بما في الك النوافا واألبواب الخارجية -1
ليس بالتركيز فقط على المنشآت، ولكن أياا بالعمل على  ظ ار  يجب مراعاة المرونة عند تصميم المتاحف، -2

 للمعرواات.النواحي الجمالية للقيم الفنية 
يسييمب بالتوسييع األفقييي والشيياقولي فييي جميييع االتجاهييات ويتناسييب مييع  مرونيية الفييراغ الييداخلي للمتحييف بشييكل -3

من األفال أن يكون المتحف او انتشار أفقي واسيع وان تكيون جميع أنواع العروض على مدى الزمان، لكن 
 .المتحفطبقاته قليلة منعا إلحداث الاجيج وانسيابية خط مسير الحركة امن 

أمياكن لبييع المطبوعيات والشيرائب والصيور  تحتوي علىمااءة، وأن  واسعةينبغي أن تكون مداخل المتاحف   -4
 .والنشرات الموجزة وخرائط المتحف )مجانا( التي تواب خط سير الزيارة ومحتويات كل قاعة

والتيي  ،ر داخيل المتياحفبشكل يسمب بتطبييق النظرييات المعروفية لحركية اليزوا دراسة المسقط األفقي للمتحف -5
تتلخص في الحركة على محيور رئيسيي يبيدأ مين نقطية معروفية )كالميدخل الرئيسيي( والعيودة  ليى نفيس النقطية 
دون أن يمر على المعرواات التي سبق أن مير علي يا. ويمكين الخيرو  مين هياا المحيور والعيودة  لييه وزييارة 

 ويراعى عند تصميم المسقط مايلي:لعدة أيام.  كل قسم على حدة،  اا رغب الزائر في امتداد الزيارة
 .يستحسن أن تكون صاالت العرض قريبة من المدخل العام -
 .ازدحامدون حصول  عناصر المتحفالمرور الحر الس ل بين  -
 الوصول بس ولة ألي قسم من أقسام المتحف دون ارتباك. -
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شراف وتحقيق األمان للمعرواات الغرف والقاعات الكبرى والممرات ينبغي تصميم ا بشكل يس ل معه اإل -
 .1واالنتقال في ا بس ولة

 مراعاة تنظيم انتقال الصوت بين القاعات بحيث يمنع انتشار الصدى. -
 أما في صاالت العرض ينبغي االنتباه لعدة أمور منها:

  البيييارزة، اسيييتخدام بعيييض الوسيييائل التيييي تجييياب انتبيييار الزائيييرين نحيييو الفيييراغ والمسييياحات التاليييية، كاللوحيييات
 وطريقة تواع العناصر المعرواة.

  تجمعات الاوء واللون: استخدام منياطق مين اإلاياءة والليون لجياب ولفيت انتبيار الزائير عليى طيول مسيار
 تقدمه.

  ترتيب المعرواات: تواع المعرواات المميزة بشكل بارز في صالة العرض ،بحيث تقود اليزوار خيالل
 الصالة.

   ط المائلة: عادة العين البشرية تتتبع الخطوط، وهاا يجعل الزائر يكتفي بحركة استخدام المنحنيات والخطو
 بصرية ألحد المعرواات لينتقل لآلخر.

  ، الفراغييات االنتقالييية: التغييييرات فييي ارتفيياع السيييقف ونظييام األلييوان ، ومسيييتوى اإلايياءة ، وعييرض الممييير
يولد الفايول لدييه عين ماهيية الفيراغ التيالي، وغيرها من التالعب البصري والمادي يزيد من اهتمام الزائر و 

 مثالر اإلااءة الخافتة تولد الشعور بال دوء.
 .2وهار الفراغات االنتقالية تعمل على تس يل االنتقال من فراغ  لى آخر       
  ،واييع مخططييات تواييب مسييار الحركيية داخييل وخييار  المتحييف بحيييث تكييون وااييحة ومرئييية بشييكل جيييد

يمكن أن تكون بشكل الفتات، أو مساعدات الكترونية، أو دالئل توجي ية أنشخت امن تصميم المعرض، 
هييياا ييييزرع الثقييية فيييي اليييزوار المبتيييدئين ويحسييين تجيييربت م، و يسييياعد عليييى ايييمان  مكانيييية عيييودة اليييزوار 

 لمتحف.ل
دراسية نظيام توزييع الفتحييات )النوافيا واألبيواب والمييداخل والمخيار (، ودراسية أسييلوب اإلاياءة الطبيعيية ليسييمب  -6

 .بصالة العرضبدخول أو منع اإلااءة الطبيعية  لى أي مكان 
 ييا ال تعتييرض أقسييام اإلدارة والمختبييرات مييرور الزائييرين، ويستحسيين أن تقييام ل ييا مبييان شييبه مسييتقلة وأن يكييون ل -7

 مدخل خاص.

                                                           
1
 (.12خلوصي أحمد أيمن، خلوصي محمد ماجد: مرجع سابق، ص)  

2Dean David: Museum Exhibition Theory and Practice, Routledge,1996,P(52-53). 
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دراسة العناصر المختلفة التي يتكون من ا المتحيف واختييار ميايحقق من يا أهدافيه والمالئيم من يا لمسيتوى روادر  -8
ودراسييت ا ميين حيييث ترتيب ييا فييي مكييان العييرض وطريقيية عرايي ا: هييل تحفييظ فييي صييناديق زجاجييية أم تعييرض 

فة ترجيع  ليى نيوع العناصير المعرواية مكشوفة ، وهل تحتا   لى أرايات مناسبة؟ ألن طرق العرض المختل
 وطبيعت ا وال دف من استخدام ا، وهاا بدورر يؤثر على تصميم المتحف.

توزيييع مخييار  شييبكات الك ربيياء والتكييييف واالتصيياالت، والصييرف، والمراقبيية علييى مسييافات ثابتيية فييي السييقف،  -9
وييل مسيارها حسيب المتطلبيات أو فك وتركيب وحدات هار الشبكة وتح ية، واألرايات. ويراعى  مكانوالجدران

 العرض كل عدة سنوات. المتغيرات التي يحتاج ا
 :ةاآلتي النقاط وينبغي أن يشمل التصميم

 الكوارث الطبيعية..( -خطة تخمين وحماية المقتنيات في حاالت الطوارئ )الحرائق -
 أج زة لامان سالمة الزوار والقائمين على  دارة المتحف. -
 الدخول والخرو  ومراقبة أجزاء المتحف.أج زة للتحكم في  -
 باندالع الحرائق وأج زة إلطفائ ا. لإلناارأج زة  -
 حماية المعرواات من عوامل التعرية التي يمكن أن تؤثر على سالمت ا، وأهم ا: -

 الرطوبة. - أ
 الاوء المباشر سواء كان من مصادر طبيعية أو صناعية. - ب
 الحرارة والتغييرات الحرارية. - ت
 لتي قد تنجم عن الحركة الثقيلة أو المرور الكثيف.االهتزازات ا - ث
  تلوث ال واء وتغير تركيبه الكيماوي. -  

 موقع المتحف: 2-1-2
يمثييل الموقييع أهمييية كبيييرة فييي نجيياد المتحييف وتحديييد نوعيتييه وقيامييه بييدورر الفعييال، حيييث يييرتبط بالخطيية 
العامة للمتحف ويحقق أهداف  قامته، ويستوعب عناصر برنامجه المعماري المقترد، الناتج من الدراسات والعوامل 

 واألسس التصميمية التي قام ب ا فريق عمل من المتخصصين. 
للمعرواييات،  والسييياق االجتميياعي وليييس مجييرد حيياوميين المدينيية  ار لمتحييف وهيكلييه يعتبيير جييزء ن موقييع ا

نمييا مييع سييياقه فييي  تييرابط قييويالمعاصيير أن يبييرهن علييى وجييود  علييى المتحييفينبغييي و  ليييس فقييط مييع محتوياتييه واس
اواياء المدينية  نعياحي أو المناطق الريفية البعيدة سواء داخل الفراغات الحارية، أو الاو  فتواعه، 1المدينة

 .2ال ياكل والمساحاتالمباني و يخلق بيئة اجتماعية وثقافية فريدة من نوع ا من خالل تفاعل ا مع غيرها من 
                                                           

1
  Sirefman Susanna:Formed and Forming Contemporary Museum Architecture, American 

Academy of Arts , Daedalus, No3,1999,P:2. 
2Macdonald Sharon: مرجع سابق,P(389). 
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يمكين اسيتخدام ا لعيرض واسيعة  بفراغات خارجيية كان محاطار  كلماوتزداد القيمة الفنية والجمالية للمتحف 
 متحفيار  الفراغيات الخارجييةتتيخثر بالعواميل الجويية، بشيكل يجعيل مين  أنواع مختلفة من التماثيل والمنحوتات التي ال

 .متحف دمشق الوطنيال واء الطلق، كما في في 

وهناك بعض األمور الواجب توفرها عند اختيار موقع المتحف تبعيا لشيبكة المواصيالت المحيطية، ويمكين 
 تلخيص ا بما يلي:

 المواصالت العامة. أن يكون الموقع قريبار من الطرق الرئيسية ووسائل -
تييوفير المسيياحات الكافييية لوقييوف السيييارات، مييع مراعيياة التوجيييه األمثييل ل ييا ميين حيييث الطييرق والحركيية والرييياد  -

 بالنسبة للنقل العام.
 توفير محطات لوقوف سيارات النقل العام بجانب المداخل الرئيسية. -
اب الزيييادة المسييتقبلية فييي أعييداد السيييارات قييدرة الطييرق المحيطيية للمتحييف الواقييع فييي مركييز المدينيية علييى اسييتيع -

 نتيجة  قامة المتحف أو أي انشاءات مستقبلية في المنطقة المحيطة به. 
 منطقة احتياطية تخصص للتوسع المستقبلي. -

 أنواع مواقع األبنية المتحفية: 2-1-2-1

 يقسم موقع المتحف من حيث التواع  لى نوعين رئيسيين:
 المدينة. موقع المبنى مركزي في وسط 
 .موقع المبنى محيطي على أطراف المدينة 

 وفيما يلي شرد لكل نوع ، ومقدار تحقيقه لمتطلبات المتحف ووظائفه وأهدافه:
 المبنى مركزي في وسط المدينة:موقع  -1

ميع بييدايات هيياا القييرن كانييت تفايل المواقييع المركزييية للمتيياحف بوسييط عواصيم الييدول أو وسييط المييدن الكبييرى،     
ظنييار أن هييياا سيييوف يسييي ل الوصيييول  لي ييا ألكبييير عيييدد مييين الزائيييرين،  لييى جانيييب سييي ولة اعتمادهيييا عليييى األنشيييطة 

تكييون مركزييية فييي وسييط المدينيية ، نظييرا المركزييية المحيطيية، ليياا فقييد كييان االهتمييام باختيييار مواقييع المتيياحف بحيييث 
لمميزات ا العمرانية واستفادت ا مين التراكميات التخطيطيية عليى مير السينين، ولكين ميع تطيور العصير وزييادة الكثافية 
السييكانية وزيييادة عييدد السيييارات ووسييائل النقييل المختلفيية، وظ ييور مشيياكل عمرانييية جديييدة لييم تسييتطع تلييك المواقييع 

وب فيي الخييدمات المتحفيية، كمييا ليم تقيدم نوعيييات جدييدة ميين الوظيائف،  لييى جانيب ظ ييور اسيتيعاب التطيور المطليي
 بعض السلبيات األخرى لمواقع المباني المركزية، وأهم ا مايلي:

 ات التيي يمكين أن تحيدث توسيععدم كفاية مساحة الموقع المختار في بعض األحيان الستيعاب المبنى مع ال
ر مسيطب كياف يصيلب السيتيعاب الزييادة فيي منياطق العيرض أو التطيور ،  ايافة  ليى عيدم تيوففي المستقبل
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المطلييوب فييي الخييدمات المتحفييية، خاصيية مييع ارتفيياع أسييعار األرااييي المحيطيية وثبييات اسييتعماالت ا بوسييط 
 المدينة. 

 :ميييا تخخيييا  واليييك بسيييبب اييييق المسييياحة المتاحييية للموقيييع،  ا غالبيييار  صيييعوبة تيييخمين المتحيييف مييين األخطيييار
مية كمحطة الك رباء أو مكثفات التكييف أو الورش فراغار امن المبنى نفسه، مما قيد يتسيبب العناصر الخد

 في مشاكل خطيرة ت دد أمن وسالمة المتحف.
 فيييي ظيييل االزدحيييام والكثافييية المروريييية بوسيييط  مشييياكل فيييي تيييخمين أمييياكن كافيييية مخصصييية لوقيييوف السييييارات

 .المدينة، وتداخل األنشطة المركزية المحيطة بالمتحف
 تنيتج مين محركيات السييارات وتاير بالمعروايات، مميا يسيتلزم  زيادة نسبة الغبار والاوااء والتلوث التيي

 يمكن تحقيق ا أو قد تكون مكلفة. وجود تج يزات خاصة للبيئة الداخلية المتحفية قد ال

 المدينة: محيطي على أطرافالمبنى موقع  -2
 ا ونموها المستقبلي، نظرا لوجود مساحات متسعة توسعتتميز المواقع الموجودة على أطراف المدن بس ولة        

حول الموقع وقلة أسعار األرااي المحيطية، كميا أن  قامت يا فيي الحيدائق والمنتزهيات العامية ل يا مييزات مين حييث 
الي ف يييي تييوفر الحماييية ميين األتربيية وعييوادم السيييارات واألدخنييية المكييان الفسيييب والبعييد عيين مخيياطر النيييران، وبالتيي

المتصاعدة من المصانع والمنازل، لما تسببه كل هار العوامل من آثار سيئة على األعمال الفنية داخل المتاحف ، 
وية التيي كما أن  حاطة المتاحف باألشجار هو بمثابة فلتر طبيعي للمحافظة على اآلثار من األتربة والمواد الكيما

 .1تلوث المدن الحديثة
 لكن توجد بعض السلبيات لمواقع المباني المتحفية الواقعة على أطراف المدن، وأهم ا مايلي:

                                                           
1
 (.22-19خلوصي أحمد أيمن، خلوصي محمد ماجد: مرجع سابق، ص) 

، من (: الواجهة األمامية لمتحف الفن المعاصر في برشلونة_اسبانيا34الصورة )
المصدر:-م1995تصميم ريتشارد ماير عام   

www.m3mare.com 

في ساحة  للمتحف يظهر توضعه م(: الموقع العا23الشكل )
المتحف عن التناغم بين شكله المعاصر  وسط برشلونة ويعبر

 المصدر:- والنسيج العمراني التاريخي المحيط به
www.m3mare.com 
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 ا غالبا ما يصعب الوصول  لي ا.بعدها عن مركز المدينة وبقية أطراف ا  ، 
  لبعييدر عيين األنشييطة المركزييية المختلفيية الموجييودة بوسييط المدينيية، ممييا  نظييرار  موقييع المتحييف،لصييعوبة التخييديم

يسييتلزم تييوافر مجموعيية ميين الخييدمات واألنشييطة المتحفييية بصييورة دائميية اييمن عناصيير مكونييات المتحييف أو 
 بجوارر.

 ،ار واليك لقلية أعيداد الزائيرين نظير  قلة الدعم المادي الالزم لتغطيية تكياليف صييانة وتشيغيل المبنيى بشيكل دائيم 
 .يستوجب وجود مصادر أخرى للتمويل لبعد الموقع عن التجمعات السكنية، وهو ما

مييين المؤسسيييات العلميييية والثقافيييية )مثيييل الجامعيييات والكلييييات  قرب ييياينبغيييي عنيييد  قامييية المتييياحف مراعييياة 
تقييل أهمييية فييي رسييالت ا عيين المراكييز الثقافييية  والمييدارس(، حتييى يكييون هنيياك ربييط وتنسيييق بين ييا، ألن المتيياحف ال

نما لكل باحث عن المعرفة.  األخرى، ليس للطلبة فقط واس

ومن هنيا فيإن اختييار موقيع المتحيف يشيكل أهميية كبيرى فيي نجياد المتحيف وتحقيقيه لوظيفتيه المطلوبية ، 
عتمييد علييى البرنييامج الييوظيفي المعييد للمتحييف وعلييى مجموعيية ميين يقييع سييواء داخييل المدينيية أو خارج ييا فاختيييار المو 

 مادييييار  ة والخاصيية بميييا يحقييق دخييالر لعييدد كبييير مييين العاميي االعتبييارات االجتماعييية واالقتصيييادية بحيييث يكييون ميييزارار 
 تستطيع به االستمرار والتطور ويتناسب مع كامل أنشطت ا.

 

 المصدر:-(: لقطة منظورية  خارجية للمتحف35الصورة )
 (.59، ص)2004إبداعات هندسية، العدد الرابع،

 المصدر:-(: الموقع العام24الشكل )
 (.63، ص)2004إبداعات هندسية، العدد الرابع،

 :بكهيم في ألمانياصورة: متحف 
م ليسفتوعب األعمفال الفنيفة ألحفد هفواة الففن، اتبفع ففي هفذا المتحفف أسفلوب صفاالت العفرض المفتوحفة المتصفلة 2000-1997بني هذا المتحفف ففي 

 .نزهة ترفيهيةبالطبيعة التي تحيط بها، فهي تسمح للزائر برؤية هذه الطبيعة الخالبة، والخروج إليها من المبنى، ليجعل زيارة هذا المتحف 
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 الخارجي للمتحف: تصميمال 2-1-3
يلعييب التشييكيل العييام الخييارجي للمتحييف دورار كبيييرار فييي جيياب الييزوار والتييخثير علييي م وحييث م علييى الييدخول 

ومعالجية الواج يات، وطابعيه العيام الياي يجيب أن يعبير عين وتكرار الزيارة، بتكوينه المعماري مين كتيل وارتفاعيات 
وظيفته المتحفية ويعكس بيئة معروااته الداخلية، ومع اختالف وسائل التعبير عن شكل المتحف، أصبب واود 

في التعبير عن البرنامج اليوظيفي للمتحيف، وبالتيالي تسي يل عمليية التعيرف علييه عنيد  هامار  الشكل المعماري جزءار 
خييدمات...ال (  -مسييطحات عييرض رئيسييية أو فرعييية -ه، والتمييييز بواييود بييين أقسييامه المختلفيية )ممييراتمشيياهدت

وبالتالي س ولة الوصول  ليه ألكبر عدد من الزائرين، كما أن غالبيية الجم يور تتياكر المتحيف عنيدما يكيون هنياك 
نفيس الزائير يثيير رغبتيه فيي  سمات مميزة في تصميمه أو شيكله أو أسيلوب عرايه ، واليك لخليق انطبياع جييد فيي

 .1ومسوقا لصورة المتحف  قليميار وعالميار  زيارة المتحف، فشكل المتحف بحد ااته أصبب داالر 

الخييارجي للمتحييف معاصيير ومواكييب إلمكانيييات عصييرر، وللتطييور  تصييميمبشييكل عييام يفاييل أن يكييون ال
وميع هياا يجيب أال يكيون شيكل المتحيف  المستمر الاي يمر به في زيادة مسياحة العيرض وعيدد اليزوار والخيدمات،

كيون مين متطلبيات تصيميمه ليتحقيق الغيرض المرجيو منيه ويجسيد وظيفتيه وغاية فيي حيد ااتيه، بيل يجيب أن ي هدفار 
 واحتياجاته.

 الخارجي للمتحف: تصميمأهم العوامل المؤثرة في ال 2-1-3-1
 الخارجي، بما فراه من اشتراطات وقوانين ه تصميمتصميم المتحف و  يؤثر الموقع بشكل كبير على: الموقع

للبنيياء، حييددت مواييع االسييتخدام وارتفيياع كتلتييه وحجم ييا ونسييبت ا فييي أرض الموقييع، باإلاييافة لمييا وفييرر ميين 
مساحات للعرض الخارجي والمسطحات الخاراء و أمياكن انتظيار السييارات، كميا أن شيكل الموقيع ومحدداتيه 

م شييكل المبنييى وفييي خلييق طابعييه المميييز المعبيير عيين وظيفتييه وبشييكل الطبيعييية والطبوغرافييية تييؤثر فييي تصييمي
 يحقق التكامل مع المباني المحيطة.

                                                           
 من كل من: 1

- Dexter Gail & Lord Barry: The Manual of Museum Planning, HMSO, 1994,P:(16). 

- Macdonald Sharon :مرجع سابق, P(389). 
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 المصدر:-(: لقطة منظورية  خارجية للمتحف36الصورة )
 (.99، ص)2004إبداعات هندسية، العدد الثاني، 

 المصدر: -(: المسقط األفقي25لشكل )ا
Barreneche Raul A: مرجع سابق, P:53 

 متحف كونساوس للفن المعاصر في غراز، فيينا:
سمي بالغريب الودود وهو عبارة عن كتلة ضخمة زرقاء لماعة كبيرة مع طبقة زجاجية من األكريليك، يتوضع بين مبان مؤلفة من ثالث أو 

المتحف الذي مزج بين تكنولوجيا نالحظ تباين وعدم انسجام في الشكل بين مبنى  أربعة طوابق تعود للقرن الثامن عشر لفترة الباروك.
 (.90-99، ص)2004المصدر: إبداعات هندسية، العدد الثاني، -المعلومات الحديثة والشكل الخيالي وبين المباني المجاورة الكالسيكية

 فيي تحدييد  أساسييار  تلعيب نوعيية المقتنييات المعرواية داخيل المبنيى المتحفيي دورار  :نوع المقتنيفات المعروضفة
 .الداخلي والخارجي تصميمالالخارجي  للمتحف، فخحجام ا وتواع ا امن فراغ العرض يفرض  تصميمال

 :الخارجي للمتحف تصميمدراسة الوظائف األساسية لل 2-1-3-2
، ومع االنفتاد على العالم الخارجي وظ ور اتجاهات معماريية الحاصل في عصرنا الحاليفي ظل التقدم 

، بنيياء جديييدة، قييد تييخثر ب ييا المعميياري وازداد طموحييه نحييو مواكبيية الحداثيية والعالميييةحديثيية وأسيياليب وتقنيييات ومييواد 
 ه وشييكله الخييارجيتصييميمب طبيعيية المتحييف بخيالييه ميين خييالل العوامييل المييؤثرة عليييه، ليياا فييالمتحف  ايافة إلدراكييه

، لييه خصييائص وصييفات تميييزر عيين أي شييكل متحفييي آخيير، بقصييد  عطيياء سييد الفكييرة المطلييوب نقل ييا للجم ييوريج
، ممييا يجيياب انتباهييه ويدفعييه لزيييارة بحواسييهعيين طريييق  دراكييه لخصييائص الشييكل  للزائييرالمعنييى المطلييوب وصييوله 

 تصيميمال، وب ياا يكيون المعمياري قيد نجيب فيي ترجمية المعياني واألفكيار عين طرييق أكثر من ميرة المتحف وتكرارها
لكن ال ينبغي أن يصمم المتحف فقط بما يتناسب مع الغرض المطلوب منه ونوعيية وطيراز ار للمتحف. الاي أعط

نما أياار بما يتناسب مع اعتبارات اقتصادية واجتماعية معينة.  معروااته، واس

 الخارجي للمتحف، وهما: تصميمللوفي هذا اإلطار يسعى المعماري جاهداً لتحقيق وظيفتين أساسيتين       
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 الوظيفة الخارجية: -1
بييخن يعبيير شييكل المتحييف عيين فكييرة معمارييية متميييزة معاصييرة ، ومحكوميية بالخيييال المبييدع لصيياحبه، وفلسييفة 

لجيخ المعمياري  ليى جعيل شيكل المتحيف كنقطية جياب ولفيت لالنتبيار مين وقيد خاصة لمبنى تياكاري ومعليم متمييز، 
ويق المتحف في المدينية، لكين فيي بعيض األحييان أجل تس

ونتيجيييية للشييييكل الخييييارجي الجييييريء اليييياي يخخييييار المتحييييف 
يطغييى علييى مييا يحويييه فييي الييداخل ميين معرواييات فيييؤثر 
بييالك سييلبا علييى ال ييدف الرئيسييي للمتحييف. كمييا يجييب أال 

 توسيعيغفل المعماري عن واع تصور متكامل ألسيلوب ال
حيف، طبقيار لدراسيات مسيبقة المتوقع وتخثيرر عليى شيكل المت
 خاصة بنوعية المعرواات.

وبشيييكل عيييام ليييم يعيييد مبنيييى المتحيييف مجيييرد حييياوي  
 للمعروايييييات، بيييييل بيييييات شيييييكله الخيييييارجي يتحميييييل أيايييييار 

 .1المامون
 الوظيفة الداخلية: -2

المتحييف المعرواييات  تصييميموالييك بييخن يسييتوعب 
ويحيييافظ علي يييا، ويقيييدم ا للجم يييور باسيييتخدام أحيييدث التقنييييات وأفايييل المعالجيييات، ميييع مراعييياة المرونييية المطلوبييية 
لفراغييات العييرض والمعيييدالت الزمنييية لتغيييير العيييروض وفقييار لنييوع المعروايييات، وهيياا مييا يؤكيييد اييرورة أن يكيييون 

 عناصر المتحفية بكفاءة وفاعلية.المتحف كإطار عام يستوعب المعرواات واألنشطة وال

 العالقات الوظيفية المتحفية: 2-1-4
منيا بدايية القيرن العشيرين كييان ينظير للمتياحف عليى أن يا مجييرد فراغيات للعيرض فقيط، وباسيتمرار التطييور  

التكنولوجي ظ رت عناصر جديدة، وأنواع وأج زة لتقنيات حديثة أصبحت أساسية لخدمة العرض المتحفي وتقديمه 
زادت الحاجيية للتوسييع فييي األنشييطة ، فقييد تطييورار وتعقيييدار بالصييورة المالئميية، كمييا أصييبحت مكونييات المتحييف أكثيير 

الثقافية، مثل: " قاعة المحاارات والندوات، والفصول الدراسية والتعليمية، وورش التيدريب العمليي للمتخصصيين"، 
  اافة لظ ور نوعية جديدة من الخدمات العامة للزوار، مثل:" الكافيتريا، المطعم، ومحالت بيع ال دايا".

                                                           
 من كل من: 1

- Shiner Larry:Architecture vs. Art: The Aesthetics of Art Museum Design, University of 

Illinois,2007,P(1-2). 

- Sirefman Susanna:مرجع سابق,P:3. 

(: لقطة منظورية لمتحفف غوغنهفايم بلباو،اسفبانيا: إن 37الصورة )
ه تصفميممتحف غوغنهايم شفكل نقلفة نوعيفة ففي عمفارة المتفاحف، ب

الخيالي الذي كان بمثابة رمز ملموس من المدينة وجفزء مفن تجديفد 
 في المناطق الحضرية واالقتصادية_ المصدر:  العاصمة

,P:5. سابق:مرجعShiner Larry  

http://www.greatbuildings.com/
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عليييى مكونيييات المتحيييف، ظ يييرت أهميييية تحقييييق العالقيييات الوظيفيييية بيييين  ونتيجييية للتطيييورات التيييي طيييرأت 
العناصر المتحفية كخحد العناصر التصميمية ال امية، والتيي يتوقيف علي يا نجياد المتحيف وقياميه بيدورر الفعيال فيي 

 .وحمايت اتحقيق وظائفه التعليمية والبحثية، وحفاظه على المعرواات 
 ة المتحفية:العناصر األساسية للمنظوم 2-1-4-1

المتحفاي منظومام مترابطام مان العناصار اةساسايم التاي يخادمفا المتحاف، والتاي  يشمل البرناام  المعمااري

 العاملون في المتحف(، ولكل منفا متطلباته الوظيفيم واحتياجاته المتكاملم. -المعروضات -تتمثل في:)الزوار

 
 -المتحفالعناصر األساسية للمنظومة التي يخدمها (: 26الشكل )

 ةمع تعديالت الباحث (.92، ص)مرجع سابقالسيد بدري نجوى : المصدر: 

 البرنامج المعماري المتحفي وعالقته الوظيفية: 2-1-4-2
 يتضمن برنام  المتحف أربعم مناطق رئيسيم تتدرج في خصوصيتفا:

هي المنطقم التي تقدم خدماتفا لكافم الزوار، ويمكان للزائار الوصاول هليفاا ران طرياق  المنطقم العامم: أوالً:

 المدخل الرئيسي.

الخاادمات المتعلقاام بالمواضاايق التثقيفياام والتعليمياام   تقاادم المنطقاام الشاابه راماام، المنطقاام الشاابه خاصاام: ثانياااً:

 للزوار المتخصصين والمجمورات الدراسيم.

الخدمات المرتبطم بفراغ العرض المتحفي، وتقدم خدماتفا للعااملين باالمتحف،  تحوي الخاصم:المنطقم ثالثاً: 

 .1مق همكانيم وصول الزوار المتخصصين فقط لفا

وماان خاارل دراساام تلااق المناااطق الرئيساايم المكوناام للبرنااام  المعماااري المتحفااي، وخصائصاافا، وطبيعاام 

 تي تربط مكوناتفا ورناصرها:وظائففا، يمكن استنتاج العرقات الوظيفيم ال

                                                           
 (.83-82، ص)مرجع سابقالسيد بدري نجوى :  1
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 :ضمن المتحفأسس تصميم العالقات الوظيفية  2-1-4-3
اسييتخالص بعييض األسييس التصييميمية التييي تعتبيير مقياسييا لنجيياد العالقييات الوظيفييية ميين الدراسييات السييابقة يمكيين 

 المتحفية، والتي تساعد على تقييم األداء الوظيفي للمتاحف الحالية، ومن الممكن تحديدها كما يلي:
متخصصين( عن فراغات العرض، كي يمكن ا اليك  -ارورة فصل المنطقة التي تقدم خدمات ا للزوار )عام -1

تييؤثر علييى أميين المتحييف  عمييل أثنيياء فتييرة  غييالق المتحييف، وفييي غييير مواعيييد العمييل الرسييمية، حتييى الميين ال
 وتؤدي لتعريض فراغات العرض لألخطار.

ارورة تيوفير العالقيات الوظيفيية الصيحيحة المنطقيية بيين منياطق المتحيف، كالعالقية المباشيرة بيين المنطقية  -2
مباشيرة بيين الجم يور العيام والمنطقية الخاصية التيي تحيوي اليير غفراغيات العيرض اليدائم، والعالقيات العامة و 

خييدمات المعرواييات، مييع تييوفير عالقيية مباشييرة بييين أغلييب فراغييات العييرض والخييدمات المتحفييية الخاصيية 
 بالمعرواات.

   -العالقات الوظيفية بين المناطق األساسية المكونة للبرنامج المعماري المتحفي (:27لشكل )ا
 ةمع تعديالت الباحث (.92، ص)مرجع سابقالسيد بدري نجوى : المصدر: 
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ارورة تخمين عمل فراغ العيرض المؤقيت بشيكل منفصيل، عبير سي ولة الوصيول  لييه مباشيرة، ودون الحاجية  -3
لمرور الزائر على فراغات العرض الدائم أوالر، خاصة أثناء فترات  غيالق المتحيف، ميع مراعياة تيوفير ميدخل 

 خدمة خاص به.
ي مسيييارات الحركييية المختلفييية، حييييث ييييؤدي اليييك لقصيييور فيييي األداء تالفيييي وجيييود أي تيييداخل أو تقاطعيييات فييي -4

 الوظيفي للمتحف، وتشمل تلك المسارات مايلي:
  (خاص–مسار الحركة للزوار )عام. 
 .مسار الموظفين في المتحف 
 مؤقت(.-مسار التخديم على المعرواات )دائم 

االسيتعماالت، واليك بقييام كيل فيراغ  تقليل المداخل ما أمكن لتيخمين مبنيى المتحيف ميع تالفيي أي تيداخل فيي  -5
 بخداء وظيفته المطلوبة ،  لى جانب تحقيق عالقاته الصحيحة بالمداخل الرئيسية والخدمية.

بالمسيياحات ليبعض العناصير المتحفيية، واليك خيالل الفيراغ الخيارجي المتمثيل  توسيعايرورة تيوفير  مكانيية ال -6
دورر فيي  توسيعشوف، ميع اسيتمرار تطيور المتحيف و منطقة العرض المكوالمسطحات الخاراء والمائية وفي 

 المستقبل، دون أن يؤثر الك على أداء العناصر المتحفية المختلفة.
اييرورة تييوفير المرونيية لفراغييات العييرض المتحفييي، مييع عييدم تكييرار خييط الزيييارة داخل ييا، ميين خييالل النظييام  -7

ة اسيتعمال مسياحات ا والفصيل بين يا أو اإلنشائي الاي يحقق  مكانيية السييطرة عليى أجزائ يا المختلفية، وسي ول
 استمرار اتصال ا عند الحاجة.

الجمهور العام 
(المنطقة العامة)  

الخدمات المتحفية   
للمعروضات 

(المنطقة الخاصة)  

فراغ العرض 
 المتحفي

مباشرةغير عالقة  عالقة مباشرة  

 عالقة مباشرة

 الباحثة المصدر: -المتحف ة بين مناطق(: العالقات الوظيفية الصحيح29شكل )
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ارورة عزل الخدمات الفنية وفصل ا عن مبنى المتحف، لما تشكله من خطورة على أمن وسالمة المتحف،  -8
 ، والمولدات، والمحوالت، ومكثفات التكييف..ال .الك رباء لى جانب ما تسببه من  زعا  للزوار، مثل غرفة 

 المرونة والتوسع المستقبلي: 2-1-5
فييي ظييل التطييور اليياي تشيي در علييوم المتيياحف واالتسيياع لنطيياق وظائف ييا ودورهييا فييي المجتمييع، فقييد أصييبب 
واجبار على المعماري مواكبة هاا التطور ومراعاة أن المتحف عبيارة عين كيائن حيي قابيل للنميو، لياا ف يو يايع فيي 

مسييتقبالر دون التييخثير علييى طابعييه أو تشييكيله العييام،  توسييععلييى ال اعتبييارر منييا بداييية تصييميم مبنييى المتحييف قدرتييه
دعت الحاجة إلعادة تنظيم فراغات العرض المتحفي بصفت ا مكان  باإلاافة لس ولة تحقيق المرونة الكافية  اا ما

 للنشاط الرئيسي الاي يقصدر الزوار.

ف، خييارجي المميييز لمبنييى المتحييالييداخلي وال تصييميموفييي الييك اإلطييار، وفييي ظييل رسييم معييالم ومحييددات ال
التوسع المسيتقبلي المتوقيع للمتحيف عنيد  نشيائه ونوعيتيه وعناصيرر وعالقاتيه،  ليى تبرز مع ا أهمية تصور أسلوب 

جانييب مييدى زيييادة أعييداد معروايياته واحتياج ييا للمرونيية ، والييك كخحييد العناصيير المتحفييية التكميلييية ال اميية، التييي 
 يعاب ا داخل اإلمكانيات التصميمية لمبنى المتحف.يجب التخكد من مدى تحقق ا واست

 المرونة المطلوبة لفراغ صاالت العرض: 2-1-5-1
 تعريف المرونة وسبب االحتياج إليها: -1

تعرف المرونة بخن ا: " مكانية  عادة تقسيم فراغات العرض وتنظيم الفراغيات الداخليية للمتحيف، واليك ميع  
طييارر العييام دون تغيييير، باإلاييافة لسيي ولة عمييل تعييديالت كبيييرة داخييل قاعيية العييرض  هتصييميمالمحافظيية علييى  واس

عادة توزيع عناصرها داخل نفس المسطب".  واس
تبييرز أهمييية تييوافر مرونيية فراغييات العييرض كخحييد العناصيير التصييميمية التكميلييية المتحفييية الداخلييية، والتييي 

 سية تحدد حجم ا ومدى االحتيا   لي ا.تواجه المعماري نظرار العتمادها على عدة عوامل رئي
 العرض: لفراغاتالعوامل المؤثرة في المرونة المتحفية  -2
خطيية العييرض: التسلسييل المنطقييي لخطيية العييرض، ومييدى حييدوث تطييور فييي أسيياليب ا وتقنيات ييا، ومييدى تييرابط  -

 مكونات ا.
أو اإلعارة من المتاحف األخرى(، اإلهداء  -التبادالت -نوع المقتنيات: مدى زيادة أعدادها من : )االكتشافات -

 منفصلة(.-ماافة(، وخصائص ا وأسلوب عرا ا )مجمعة -والك وفقار لنوعيت ا )أصلية
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عاميية(، باإلاييافة  -السييلوك المتوقييع للييزوار: مييدى تييوافر عناصيير الجيياب وفقييار لنييوع الزائييرين: )متخصصييين -
 .1العرض وعند االنتقال من فراغ آلخر فراغألسلوب حركت م داخل 

 أساليب تحقيق المرونة : -3
توجييد عييدة أسيياليب لتحقيييق المرونيية المطلوبيية لفراغييات العييرض المتحفييي، تختلييف وفقييار لنوعييية المعرواييات 

 األسلوبين التاليين:وطبيعة الفراغات التي يشمل ا المتحف، وبوجه عام يمكن تلخيص ا في 
  طعااألسلوب األول: تحقيق المرونة باستخدام القو 

العيرض الواحيدة، والتيي تحيوي مجموعيات اات خصيائص  قاعيةيستخدم هاا األسلوب لتحقييق المرونية داخيل   
مشتركة، والك بإاافة قواطع من مواد خفيفة مثبتة في دعيائم مج يزة أو بمجيرى باألرايية، ميع ايرورة ارتباط يا 

العيييييرض، الييييياي  لفيييييراغبيييييالموديول اإلنشيييييائي 
او مسيييييياحة يفاييييييل أن يتمتييييييع بفييييييراغ كبييييييير 

يشييترك فييي سييقف واحييد، بحيييث يمكيين  واسييعة
لفراغييييييييات أصييييييييغر متصييييييييلة، مييييييييع تقسيييييييييمه 

 المحافظة على  طارر العام.
 

 
 

                                                           
 من كل من: 1

- Mathews Geoff:Museum & Art Galleries, Butter worth Architecture, Oxford,1991,P.(22). 
- Hall Margaret: Or display:"A design grammer for museum exhibition", London, 1978,P.(131). 

 

العرض، وذلك الستيعاب المعروضات اإلضافية  لفراغفر المرونة المتحفية كمطلب داخلي (: يوضح ضرورة تو 29الشكل )
 (.99، ص)مرجع سابقالسيد بدري نجوى : المصدر:  -المتوقعة داخل نفس المسطح

 

باستخدام قواطع  مرونة فراغ العرض المتحفي (: نماذج مختلفة لتحقيق30الشكل )
، مرجع سابقالسيد بدري نجوى : المصدر:  -خفيفة طبقًا للموديول اإلنشائي

 (.90ص)
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  المبنى الخارجية   جدراناألسلوب الثاني: تحقيق المرونة بانفصال ال يكل اإلنشائي الداخلي عن 

ويعتمد هاا األسلوب على وجود انفصيال واسيتقالل تيام 
الخارجي، بين ال يكل اإلنشائي الداخلي للمتحف وجدران البناء 

بحيث يمكن  اافة أو تعيديل أو  زالية الجيدران الداخليية القابلية 
للفيك والتركيييب والنقييل، دون اإلايرار بسييالمة المبنييى أو  طييارر 
العيييام، لييياا يجيييب أن يتمتيييع هييياا األسيييلوب بحرفيييية عاليييية فيييي 
التصييميم لعمييل التييرابط بييين الييداخل والخييار ، ولاييم مجموعيية 

لفييييييية فيييييييي المقيييييييياس والحجيييييييم مييييييين الفراغيييييييات المنفصيييييييلة المخت
والمعالجيييييييية لتكييييييييون منطقيييييييية عييييييييرض واحييييييييدة، وفقييييييييار لطبيعيييييييية 

 المعرواات وتطور تقنيات ا.

 التوسع المستقبلي للمتحف: 2-1-5-2

 وسبب االحتياج إليه: التوسعتعريف  -1
بخنيييييييه:" زييييييييادة مسييييييياحة مبنيييييييى المتحيييييييف بمسيييييييطحات  ايييييييافية لمالءمييييييية احتياجيييييييات  توسيييييييعيعيييييييرف ال 

األنشيييييطة والوظيييييائف الجدييييييدة، أو السيييييتيعاب التوسيييييع المطليييييوب فيييييي العناصييييير المعماريييييية والوظيييييائف القائمييييية، 
 ه".توسعوالك بخلق كتل متآلفة مع المتحف القائم لتجاوز البعد الزمني بين المتحف و 

المتحفيييييية ال امييييية داخلييييييار كخحيييييد العناصييييير التصيييييميمية المسيييييتقبلي للمتحيييييف  توسيييييعوهنيييييا تبيييييرز أهميييييية ال
وخارجييييييار، خاصييييية  اا تيييييوافرت ظيييييروف الموقيييييع المناسيييييبة ل ييييييا، فيييييي ظيييييل الزييييييادة المتوقعييييية ألنشيييييطة المتحييييييف 
ووظائفييييه: كالتزايييييد فييييي حجييييم المعرواييييات المسييييتمر، وانعييييدام التنبييييؤ بالمجموعييييات التييييي سييييتمنب للمتحييييف بعييييد 

 بع هار الزيادة في عدد الزوار باإلاافة لتعدد م ام المتحف. نشائه، يت
 مايلي: توسعوتشمل أولويات العناصر المتوقع ل ا ال

 فراغات العرض المتحفي. -
 .المستودعات -
 ترفي ية(.-خدمات الزائرين )تعليمية بحثية -

مكانياتييييييه التصييييييميمية المتاحيييييية، ومييييييدى اسييييييتيعابه ل ييييييا، كمبييييييرر  والييييييك وفقييييييار لظييييييروف كييييييل متحييييييف، واس
المتحيييييف تشيييييكيليار ووظيفييييييار. غيييييير أن المشيييييكلة األساسيييييية فيييييي  تصيييييميملمنطقيييييي لعميييييل معمييييياري ماييييياف 

الحديثييييية المصيييييممة بجانيييييب األبنيييييية  األبنييييييةموايييييوع التوسيييييع تظ ييييير فيييييي خليييييق االنسيييييجام والتناسيييييق بيييييين 
 من ا، وكيفية المالئمة بين القديم والجديد.األقدم 

                                                       
(: يوضففح تحقيففق المرونففة المتحفيففة عففن طريففق 31الشففكل )
البناء الداخلي لقاعة العرض عفن الجفدران  الخارجيفة، انفصال 

نشفففائي الفففداخلي لتغييفففر خطفففة باإلضفففافة السفففتغالل الهيكفففل اإل 
، مرجففففع سففففابقالسففففيد بففففدري نجففففوى : المصففففدر:   -العففففرض

 (.92ص)
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 الباحثة.إعداد  المصدر: -وفقًا لنوع النشاط المتحفي توسعأمثلة ألولويات العناصر القابلة لل(:32الشكل )
ومن المعماريين البارزين الاين اهتموا بمواوع التوسع هو لوكوربوزيييه، الياي وايع حيال ليه فيي مشيروع 

اعتميد بيه عليى الحيل ، (The Museum Of unlimited extension) متحف التوسفع الالمنتهفيم وهيو 1939عام 
عيين سييطب األرض ليكييون  الحلزونييي كييون أن الحلييزون يسييعى للنفييور ميين المركييز، وصييمم علييى أن يكييون مرتفعييار 

المميير للقاعيية المركزييية علييى سييطب األرض مباشييرة تحييت البنيياء المرتفييع وتكييون القاعيية المركزييية نقطيية البييدء للقيييام 
بالزيارة والتيي كانيت مربعية الشيكل، حييث ستصيبب جيدران هياا المربيع الخارجيية فيي التوسيع المقبيل داخليية للصيالة 
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لمتحييف ، وعنييدما يصييل الطريييق اللييولبي هيياا للبوابيية الخارجييية لييألرض الجديييدة، وستايياف بييالك مسيياحة جديييدة ل
 .1سيبلغ عندها المتحف أقصى حجمه

 
 
 
 
 

 

  الفكرة المبدئية التي انطلق منها لوكوربوزييه في تصميمه

 

 المصدر:-م1939: متحف التوسع الغير متناهي للمعماري لوكوربوزييه في عام (33) الشكل
Ali Ahmed K:Silence, Darkness and Light(The Grand Egyptian Museum), Thesis 

Master of Architecture, College of Architecture and Urban Studies Virginia 

,USA, 2004,  P(26). 

 العوامل المؤثرة في تشكيل هيئة التوسع المستقبلي للمتحف القائم: -2
فييي تصييميم شييكله الخييارجي، باإلاييافة  م مييار   ن موقييع المتحييف القييائم يلعييب دورار  الموقييع المفييروض للمتحييف: -

لتييخثير محدداتييه وعالقاتييه وقيييودر الراهنيية فييي تحديييد مكييان التوسييع وأبعيياد مسيياحته، وتشييكيل هيئتييه، واتجاهييات 
 رؤيته والوصول  ليه )أفقيار أو شاقوليار(.

  
 

(: أمثلفففة توضفففح تفففلثير الشفففكل المففففروض، وموضفففع 34الشفففكل )
والتوسفففع المسففففتقبلي المتحففففف القفففائم علففففى تحديفففد اتجففففاه مبنفففى 
   .للمتحف

 (.92، ص)مرجع سابقالسيد بدري نجوى : لمصدر: اا

                                                           
1
 Montaner Josep M.: Museums for the new century, Editorial Gustavo Gili,S.A., 1995,P(36). 
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مين حييث كون يا عليى أطيراف  المتحيف القيائم تصيميمداخيل  توسيعمواع ونوعية األنشطة المتحفيية القابلية لل  -
الكتلة القائمة أو داخلية، ومدى قرب ا من األفنية الداخلية أو المسطحات المحيطة  ن وجدت، ودرجة اتصيال ا 

واألفقيية،  بالمداخل وعناصر الحركة الشاقولية
 توسيييعفكييل اليييك ليييه تيييخثير فييي تحدييييد اتجيييار ال

ومسييييييييييياحته وموايييييييييييعه، ودرجييييييييييية ارتباطيييييييييييه 
نصيييف -بالعناصييير المتحفيييية القائمييية )مباشييير

غير مباشر(، ومدى االحتيا  لوسييط -مباشر
رابط بين ما )ماديار أو معنويُا(، والك حتى يتم 

 تحديد مدى كفاءة عالقت ما الوظيفية.
المتحف  تصميملعب ي المتحف القائم: تصميم -

فيييييييي التشيييييييكيل المعمييييييياري  القيييييييائم دورار كبييييييييرار 
ه، فوفقييار للتييخثير المتبييادل بين مييا يتحييدد توسييعل

الطييييابع المعميييياري لإلاييييافات الجديييييدة التييييي 
المبنى  تصميمبسيتم تصميم ا، ومدى تقيدها 

 القائم في الشكل والحجم ونوع المادة اإلنشائية والمعالجة.
 يقرر أحد االحتماالت اآلتية:وعلى المصمم أن 

 الطابع المعماري للمبنى المتحفي القائم بتكرار تصميمه أو عناصرر ومعالجاته . توسعال شكليتبع  التطابق: -
 ايييافة جدييييدة ومغيييايرة للطيييابع  ع المبنيييى القيييائم، بحييييث يظ ييير كونيييهمييي يتعيييارض كلييييار  توسيييعشيييكل ال التبييياين: -

 المعماري للمتحف القائم.
 المبنى القائم. شكلنسجم مع ويتالءم ي توسعال شكل التوافق: -

نمييا يختلييف أسييلوب المصييمم فييي معالجيية  وال يعنييي هيياا وجييود أسييلوب محييدد أو قاعييدة تصييميمية ثابتيية، واس
 الختالف الطابع المعماري واإلمكانيات التصميمية المتاحة للمبنى القائم. وفقار  توسعال

 :توسعأساليب تحقيق ال -3
 مبنى المتحف بخسلوبين رئيسيين: توسعيمكن تحقيق 

 باستخدام  نشاء مبنى المتحف القائم لتحمل األحمال اإلاافية: توسعالشاقولي: تحقيق ال توسعال 
ويكيييون باالسيييتفادة مييين  نشييياء مبنيييى المتحيييف القيييائم، واالعتمييياد علييييه كلييييار أو جزئييييار فيييي تحميييل األحميييال 

خيار  المبنيى أو داخليه،  ال أنيه تجيدر اإلشيارة لخطيورة اللجيوء ل ياا األسيلوب  توسيعاإلايافية الخاصية ب يئية ال
دون أخييا الحسييابات اإلنشييائية واألحمييال اإلاييافية فييي االعتبييار، نظييرار لمييا قييد يحييدث ميين تغييييرات كبيييرة تشييور 

 

أمثلة توضح درجات االرتباط المختلفة بين المتحف القائم : (35) الشكل
 (.90، ص)سابقمرجع السيد بدري نجوى : المصدر: -هتوسعو 
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بدراسييات  بصييريار وفراغيييار وتايير بسييالمة وأميين المتحييف القييائم، وال يييختي الييك  ال الشييكل المعميياري المتحفييي
 ، ومعدالت ا، ومدى حدوث زيادة في نوعية معرواات ا الماافة.توسعمسبقة لمعرفة العناصر القابلة لل

 بانفصال ال يكل اإلنشائي للمبنى الجديد عن  نشاء مبنى المتحف القائم: توسعاألفقي: تحقيق ال توسعال 
ويصيل بخحماليه اإلنشيائية ليألرض يحصيل في يا عليى الشيكل  المتحفيي، توسيع نشاء مسيتقل للوالك بوجود 

الشياقولي،  توسيعيعتبير أكثير تكلفية مين ال توسيعدون االعتماد على  نشاء المتحف القيائم، وهياا األسيلوب فيي ال
 اافة لما يحتاجه من مساحات كبيرة بالموقع قد ال تكون متوفرة، والك ألنه يقييم بنياء جدييدار بإنشياء منفصيل 

اعافه تشكيليار ووظيفيار، داخل الموقع، وفي بعض األحيان  يؤدي الك للتخثير سلبار على شكل المتحف القائم واس
 المتوقع مستقبال ومواعه وعناصرر. توسعنظرار لعدم وجود دراسات مسبقة ألسلوب ال

لكين عنيدما تتييوفر المسياحة الكافييية، فإنيه ميين األفايل البييدء بالتوسيع األفقييي ألن اليك وبييالرغم مين تكلفتييه 
لييه ميزتييان ميين حيييث تمكييين كييل غييرف العييرض ميين أن تكييون علييى مسييتوى واحييد،  اييافة لتييرك  الكبيييرة  ال أن

 .1السقف حر لإلااءة الساطعة العلوية

 -هتوسع(:تظهر المتحف القديم و 39الصورة )
 www.m3mare.com المصدر:

-(:الجسر الزجاجي المعلق الواصل بين المبنيين39الصورة )
  www.m3mare.com المصدر:

المصدر: – ،كولورادو، في أمريكا، من تصميم المعماري دانييل ليبسكيند2006متحف فريدريك هاملتون أنشئ في  (:40الصورة )
www.m3mare.com 

بشفكل أفقفي ومنفصفل ففي اإلنشفاء  (، وجفاء التوسفع 1971ل في عام )زيادة وتوسعة على متحف دنفر للفنون المنش متحف هاملتون يعتبر
عبففر جسففر معلففق مففن الزجففاج المسففاحات العامففة والمحففيط ، ويتصففل المبنيففين ببعضففهما  تصففميمكجففزء مففن وصففمم  عفن المبنففى القففديم القففائم

لفك بمفرداتفه فهفي بهفذا الشفكل تجفذب الفزوار نحفو زيفارة المتحفف وذ ،ية وزوايفا مكسفوة بالتيتفانيوم، ويتكون المبنى مفن أشفكال هندسفوالفوالذ
 www.arcspace.com :المصدر -وهو بتغطيته الخارجية يتناسب مع المبنى القديم المعمارية المميزة والحديثة المبتكرة،

                                                           
1
 (.262فيليب آدمز: مرجع سابق، ص ) 
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 االنتشار والتحكم بالحركة: 2-1-6
يترافق موايوع الحركية واالنتشيار فيي المتياحف ميع موايوع ترتييب المعروايات وتنظيم يا فيي الفراغيات 

المترجم لحركة الزوار داخل المتحيف،  هما الفراغ والمعرواات حيث  نوتسلسل مشاهدت م وتنظيم حركة الزوار، 
مركزييية فييي  نتشييار مشييكلة، ويعتبيير االلمجموعيية ميين اليينظم واالحتميياالت تختلييف طييرق ترتيييب المعرواييات تبعييا

 المعرض.برسائل ميم المتحف من حيث نمط حركة الزوار وفيما يتعلق تص
 صييياالتكانيييت النمييياا  المبكيييرة للمتييياحف تعتميييد عليييى أنظمييية حركييية يايييطر في يييا الزائييير للميييرور خيييالل 

المليييل مميييا ييييؤدي  ليييى حيييدوث  العيييرض المتعيييددة عبييير ممييير طوييييل لكيييي يصيييل  ليييى الصيييالة أو الغرفييية المطلوبييية،
والاييجر ليييدى الزائييير، كميييا هيييو الحييال فيييي متحيييف الليييوفر ومتروبوليتيييان. ومييين أجييل الحيييد مييين التعيييب والمليييل فيييي 

 المتحف اقترد أحد المعماريين )غيلمان( مايلي:
على اعتبار مبنى المتحف مصمم الستيعاب مجموعات كبيرة ومتنوعة من المعرواات، لاا من األفال 

م غير متصلة ببعا ا البعض ، وكل قسم يحوي صياالت عيرض يمكين مشياهدت ا تقسيم مسقط المتحف  لى أقسا
ويجييب ترتيييب المعرواييات فييي المتحييف بشييكل جيييد بحيييث  جميعييا اييمن زيييارة واحييدة بييدون تعييب ال مبييرر لييه،

 يستطيع الباحثين والم تمين بمجال معين الدخول  لى القسم المطلوب دون  ااعة الوقت في أقسام أخرى.
فكيييرة جدييييدة لمتحيييف المسيييتقبل حييييث كانيييت الفكيييرة األساسيييية  1932عيييام  Steinكميييا اقتيييرد المعمييياري  

لتصميمه تلبية احتياجات كل من عامة الناس الاين يزورون المتحف مين أجيل التمتيع والفائيدة، والعلمياء والطيالب 
الاين يبحثون عن مزيد مين المعلوميات المتخصصية، 
وعلى أساس هار الفكيرة اقتيرد شيتاين متحيف او نميط 

وصياالت عيرض عرايية، حييث ييتمكن الزائير  دائري
اييييات عبيييير الحركيييية فييييي محيييييط ميييين متابعيييية المعرو 

و عين طرييق الحركية ايمن المميرات القطرييية أاليدائرة 
  لى منطقة الدراسة والعكس بالعكس.

ويمكيييييييييين للزائيييييييييير الوصييييييييييول مباشييييييييييرة  لييييييييييى 
المجموعيييات الرئيسييييية مييين الفييييراغ المركيييزي الوسييييطي 

ات أخيييييرى.  ن للمتحيييييف دون الميييييرور عبييييير مجموعييييي
متحف المستقبل لشتاين زود الزوار بمجال أوسيع مين 

 .1االختيارات االنتقائية
                                                           

1 Yoon Kyung Choi: The spatial Structure Of Exploration and Encounter in museum Layouts, Ph.D, Georgia 
Institute of Technology,1991,P:25-54. 

-(1930(:متحف المستقبل المقترح من قبل شتاين )36الشكل )
 Yoon Kyung Choi مرجع سابق:P:28,المصدر: 
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وميين المعميياريين ميين اعتمييد علييى فكييرة مغييايرة فييي تحديييد نظييام الحركيية مثييل لوكوربوزييييه فييي متحفييه اليياي 
نحيدار تيدريجيا بشيكل أسمار متحف العالم، وكانت فكرتيه أن يرتفيع الزائير عبير مصياعد  ليى قمية ال يرم ثيم يبيدأ باال

حلزونييي ويخخييا باالتسيياع كلمييا اقتييرب ميين أسييفل ال ييرم. غييير أن الزائيير اليتمتييع بحرييية كافييية الختيييار خييط  سيييرر 
الخيياص، وكييان المخيير  الوحيييد هييو متابعيية خييط السييير بشييكل تنييازلي ميين أعلييى  لييى أسييفل. ويعتبيير هيياا النييوع ميين 

 االنتشار والحركة قسري وليس انتقائي.

 
 Yoon Kyung Choi مرجع سابق:P:28,المصدر:  -: متحف العالم للوكوربوزييه (37الشكل )

(، الياي 1959-1943في متحف غوغن ايم للمعماري فرانك لويد راييت ) واالنتشار االنتقائي تحقق جزئيار 
الرامب الحلزوني ثم ي يبط اعتمد على الحل الحلزوني للحركة واالنتقال الشاقولي للزائر،  ا يصعد الزائر  لى أعلى 

 لى األسفل عبر الك المنحني الواسع، وهنا يسيتطيع الزائير أن يصيل  ليى نقطية معينية عين طرييق  يقياف المصيعد 
واختييار هياا النيوع مين االنتشيار والحركية سيببه  .ن طرييق الصيعود عبير اليدر  الرئيسييفي الطابق المطليوب أو عي

 .1هو تطبيق التسلسل في العرض

 (: تظهر الرامب الحلزوني ضمن المبنى39) الشكل (:لقطة منظورية خارجية للمتحف41الصورة )
 Faden Sultan مرجع سابق: P:2,المصدر: -متحف غوغنهايم للفن الحديث، نيويورك، من تصميم المعماري فرانك لويد رايت

 

                                                           

,P:27.سابق: مرجع 
1
 Yoon Kyung Choi
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 وبشكل عام تقسم الحركة امن المتحف  لى قسمين:
 حركة الزوار :  -1

صيالة الميدخل التيي توجيد فييه كافية الفعالييات الخدميية   ليىحيث تبدأ الحركة مين ميدخل المتحيف الياي ييؤدي 
نقطيية ميين  أيصيياالت العييرض المتسلسييلة التييي يمكين االنسييحاب من ييا فييي   ليىالالزمية وميين صييالة المييدخل ينتقييل 

 .الحركة المستمرة  عاقةنقاط مسير الحركة بدون 
 حركة الخدمة :  -2

وتيتم حيركت م ايمن مميرات ومصياعد  ،والمسيتخدمين واإلدارييينتج ز المتاحف بعدة مداخل أخرى للميوظفين 
 .عند الارورة االتصال بين الحركتين  مكانيةخاصة بشكل ال تتعارض مع حركة الزوار مع 

      

، لكين بصيورة عامية  ن تنظييم الحركية أفال نيوع مين االنتشيارمما سبق يظ ر أن هناك تباين باآلراء حول   
بس ولة من أي قسم دون أن يجبر على  على المغادرةالزائر  ويساعدواالنتشار من شخنه أن يوفر عرض متسلسل، 

عبيير المتحييف بخكملييه.  ن الييتحكم بخسييلوب حركيية الييزوار وبالتييالي التسلسييل فييي ترتيييب المعرواييات، هييو  المييرور
 المتحف. تصميممثل في المفتاد لتحديد نمط التوزيع األ

 خالصة الفصل األول: 2-1-7
نصييييل  لييييى ن اييييية الفصييييل األول ميييين البيييياب الثيييياني اليييياي درسيييينا ميييين خاللييييه أهييييم المعييييايير التصييييميمية         

 لييى نييوعين رئيسيييين  بموقييع المتحييف اليياي يقسييم ميين حيييث التواييع طيطييية لتصييميم مبيياني المتيياحف، بييدءار والتخ
شرد كل نوع ، ومقدار تحقيقه لمتطلبات موقع محيطي على أطراف المدينة(، وتم -)موقع مركزي في وسط المدينة

نيوع -الخارجي للمتحف، وأهم العوامل الميؤثرة فييه )الموقيع تصميمالمتحف ووظائفه وأهدافه، ثم انتقلنا  لى دراسة ال
ه األساسييييية )الخارجييييية والداخلييييية(، ثييييم قمنييييا بدراسيييية العالقييييات الوظيفييييية المقتنيييييات المعروايييية(، ودراسيييية وظائفيييي

مييية المتحفيييية، واستعرايينا البرنيييامج المعمييياري المتحفيييي وعالقتيييه الوظيفيييية، و المتحفييية، والعناصييير األساسيييية للمنظ
المستقبلي، حييث وأسس تصميم العالقات الوظيفية المتحفية، ثم انتقلنا في هاا الفصل  لى دراسة المرونة والتوسع 

منيا أيايا فيي بدأنا بالمرونة المطلوبة لفراغ العرض من خالل تعريف ا، والعوامل المؤثرة في ا، وأساليب تحقيق ا، وق
التوسيع المسيتقبلي، مين خيالل تعريفيه وسيبب االحتييا   لييه، والعواميل الميؤثرة فيي تشيكيل هيئتيه، هار الفقرة بدراسة 
 وأساليب تحقيقه.

ة هييياا الفصيييل درسييينا االنتشيييار واليييتحكم بالحركييية، ووجيييدنا في يييا أن اليييتحكم بخسيييلوب حركييية اليييزوار وفيييي ن ايييي      
 وبالتالي التسلسل في ترتيب المعرواات، هو المفتاد لتحديد نمط التوزيع األمثل في تصاميم المتحف.
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 المتحفي العرض في المتبعة واالستراتيجيات األساليب: الثالث الفصل
 نوع العرض: 2-3-1

 .التصنيف حسب الديمومة 2-3-1-1
 التصنيف حسب الهدف. 2-3-1-2

 طرق العرض. 2-3-2
 تقنيات العرض المختلفة. 2-3-3

 .تقنيات الغرافيك في العرض 2-3-3-1
 .األبعادتقنيات العرض ثالثي  2-3-3-2
 ة والتفاعلية.البصري–العرض السمعية تقنيات  2-3-3-3

 ترتيب المعروضات. 2-3-4
 .الثالثخالصة الفصل  2-3-5
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 :الثالثالفصل 
 األساليب واالستراتيجيات المتبعة في العرض المتحفي
واالهتمعام بهعا والحفعا  في بدايات تشكل المتحف كان االهتمام مقتصر على جمع  التحعف بشعتى ال،عر   

عليهعا مععن التغيعر لو التلععف  لمعا اليععوم تجعاوى دورهععا ذلعى لبعععد معن الععك   ولصعب  هععدفها لفعت االنتبععا  عبعر عععرض 
المععواد ب،ععر  جاابععة شععيقة تحقعع  الععاو  الفنععي الجميععل   فععالعرض الجيععد هععو روح المتحععف ولساسعع    ويتععي  للععىوار 

 ويحف  المعروضات ويقيها التلف والضياع. ،يبا   لثرا   ويترك في نفس الىائر المشاهدة الجيدة  
ذن لساليب العرض الجيعد هعي عبعارة ععن مجموععة عوامعل متكاملعة   كعل عامعل يكمعل ا فعر  ويثمعر فعي 
النهايععة متحفععاي فنيععاي مثاليععاي  يرتقععي بالععاو  الفنععي والمعرفععي وبععنفس الولععت يحقعع  التسععلية والترفيعع  لععد  الععىوار علععى 

 ار. وللعرض الجيد هدفان:افتالف األعم
ذ هار المعروضات ب،ريقعة مباشعرة تسعر الععين وتعبهش المشعاهد   فعالىوار يسعتجيبون للشعي  الحقيقعي علعى  األول:

 عكس االستجابة للكلمة الم،بوعة لو الصورة.
ععروض االستفادة القصو  من تلك المعروضات باعتبارها وسيلة لنقل المعرفة والثقافعة  عبعر تن يمهعا فعي  الثاني:

 يمكن لن تصل ذلى عدد كبير من الناس المفتلفين في ولت واحد.
 من العوامل التي تساعد في الوصول ذلى العرض المتحفي الجيد  مايلي:

 نوع العرض: 2-3-1
ذن نوعية العرض في المتحعف تعرثر علعى ةليعة افتيعار وترتيعب المعروضعات  ويمكعن تصعنيف نعوع الععرض حسعب 

 مايلي:
 التصنيف حسب الديمومة: 2-3-1-1
 العرض الدائـــم:   - أ

 ن يعر  ا فعر  ععن متميعىا المتحف ن را  ألهميتها الكبيرة التي تجعل بشكل دائم تعرض تحفا المتحف يضم      
 :وهي لسس ثالثة على يقوم جيدا  والاي عرضا   التحف ها  عرض يجب ثم ومن
 1.المحي، كل  انسجام فالمقصود  صالة العرض والمعروضات التي يحويها بين يسود لن يجب :االنسجام 
 :األهميعة والحجعم والشعكل والعصعر   وكعالك  حيع  معن التحعف المتقاربعة فعي نوعيتهعا وترتيعب تن عيم التعواىن

الصعغيرة  ذا لن مركعى  التحعف عكعس الوسع، علعى فعي توضع  العوىن ثقيلعةو  الحجعم كبيعرة التحفعة فمعثال اللعون 
 .الثقل يمثل مركى االهتمام

                                                           
1
 (.54-54م  ص)2002رفعت: مدفل ذلى فن المتاحف  الدار المصرية اللبنانية  موسى محمد  
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 ولون  الفني  ابهلسلو  لو لجمالها للتحفة  الحيوية بالقيمة تفسيرها باألثر الحيوي   لو ويمكن  )الوىن( : الوحدة
 العرض مثل  مثل الشكل. في مرثر عامل يشكل  التحفة

بعين األلعوان  بعضعها وبععض مع   الفنيعة بالصعلة المعروضعة التحعف القعائم بتنسعي يهعتم  لعالك ينبغعي لن 
 العناصر السابقة : االنسجام والتواىن والوحدة.

 العرض المؤقــت: - ب
 معن بنوع مععين بسبب االهتمام محدد لولت ينشأ لد الاي   المرلت للعرض المتحف بمبنى لاعة تفصص      

لشعهر  والبعد معن توضعي  الغعرض معن الععرض بسعرعة  لربععة لو ثالثعة معينعة لمعدة الععرض يكعن ولعد المعروضعات
 في تدعيم فكرة المعرض. ويمكن لن يتم الك من فالل ىيارة واحدة  ويكون الم،لوب من الق،عة لن تلعب دورا  

وععرض لفكعار المتحعف  الدائمعة  المتحعف مقتنيعات ذلعى النعاس لن عار لشعد وسعيلة المععارض معن النعوع هعاا يعتبعر
 :نقا، لرب  مراعاة العرض من النوع وتنمية الوعي الفني لد  المجتم    ويفضل في هاا

 .للمعرض العلمي المحتو  -
 .وسلوكهم الىوار ةرا  -
 .للعرض المستعملة التقنية -
 .1العرض جمالية -
 :الغرض )الهدف(التصنيف حسب  2-3-1-2

 ويشمل هاا التصنيف عدة لنواع من العرض  وهي:
 :يتم انتقا  األشيا  الجميلة والمثيرة لعرضها ضمن المتحف  بحي  تجاب انتبا  الىائر وتدفع   العرض التأملي

 للتأمل  وهاا النوع تعتمد  غالبية صاالت العرض الفنية  ذضافة لالك تقوم بعرضهم ضمن سيناريو واض .
 :شكل لصة  لتساعد الىائر على التعلم  يقوم هاا العرض بافتيار المعروضات وترتيبها على العرض التعليمي

 من فترة ما لبل التاريخ   لو الفن الشعبي للمن،قة ....وغيرها. المعروضات والتي يمكن لن تكون منها  
 :فيعع  يعععاد تشععكيل مشععهد حقيقععي لو وهمععي  وغالبععا مععا يكععون هععاا العععرض فععي متععاحف  عــرض اعــادت الت:ــ يل

  حيع  لعيعد تشعكيل وتعرميم كامعل (Skansen in Sweden) الهوا  ال،ل  مثل متحعف سعكانس فعي السعويد
 .الشوارع لألبنية التاريفية

 :على سبيل جدا   بسي، مم  شرح  هنا يتم عرض مجموعة من العناصر م  بعضها   وغالبا   العرض المجمع
المثععال  صععالة مععا مفصصععة للعصععر البرونععىي فععي المتععاحف األثريععة  تحتععوي علععى العديععد مععن المعروضععات  

من بقية األنواع   هاا النوع من العرض هو األكثر شيوعا   .والقليل من التوضي  حول لهميتها في الك العصر
                                                           

عبعععد العععرحيم لمعععى: المتحعععف ودور  فعععي المجتمععع   رسعععالة ماجسعععتير  كليعععة ا داب والعلعععوم ا نسعععانية  جامععععة لبعععي بكعععر بلقايعععد   1
 (.33  ص)2004الجىائر  
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لكنع  ال يشعكل الفائعدة لو المتععة   تن يمع  الععالم ألنع  معن السعهل جعدا    فعي المتعاحف فعي جميع  لنحعا ويستفدم
 المرجوة للىائر  ذال الىوار المتفصصين. 

 :لمععا ا ن التععي تمتلكهععاحف فععي بععدايات تشععكلها  كانععت تقععوم بعععرض جميعع  المقتنيععات المتععا التخــنيا المرئــي  
  ععرض وتوضعي  مميعى  وفع  جميعهعالفعات المتعاحف اتجاهعا ةفعر   فباتعت تععرض بععض المقتنيعات ولعيس 

فععت  المفععاىن للععىوار بينمععا توضعع  بععالي المقتنيععات فععي مفععاىن اات مواصععفات فاصععة لحف هععا وحمايتهععا  وت  
 المهتمين والمتفصصين فق،.

 :وهي عكس العروض التعليمية  تقوم بعرض المقتنيات ب،ر  غير تقليدية  فال تعتمعد  العروض االست :افية
نما تعمل على تشجي  الىوار فعي استكشعاف المعروضعات    فق، على ،ر  الترتيب الىمني لو الموضوعي  وا 

  .1الشرح والتوضي من فالل توفير لشكال مفتلفة من 
 العرض: طرق 2-3-2

  المقتنيات  وتفتار المتاحف ما يناسبها ويحق  لهدافها  وهي: لعرض ،ر  عدة هناك
 ينقسم ذلى لسمين: بدور النمني:  التسلسل - أ

 معثال ي هعر واحعد  مكان في التحف الت،بيقية التابعة لعصر معين لنواع كل حسب الحقبة التاريفية: تعرض 
 الىائعر يسعت،ي  الحالعة هعا  وفعي لسعلوب العصعر فعي الىفرفعة وي هعر فيع   مععين  عصعر فعي ىفرفعي ،عراى
 لنجع  معن الكالسعيكية ال،ريقعة هعا  وتعتبعر  هور ا نسان حتى الولعت الحعالي  منا الحضارة ت،ور متابعة
 .2اليوم متاحفنا وفاصة معارض المعارض تن يم في ال،ر 

 بأنواعهعا وتسلسعلها المعادة فتععرض الموضعوعي الععرض ،ريقعة ليضعا حسعب معادة المعروضعات: تسعمى 
 .ا سالمي العالم في بأنواع  والفىف بأنواعها  مثال   األفشاب فقاعة   واحدة التاريفي في لاعة

وت هر ،ريقة الترتيب السابقة بنوعيها في متحف الفن ا سالمي في القاهرة  فالمتحف يحوي لاعات مرتبة      
حسب التسلسل الىمني التاريفي  حي  توجد لاعة ال،عراى األمعوي بمعا يحويع  معن فعىف ونسعيش و جعص وفشعب  

اعة لألفشاب ولاعة روضة حي  توجد لولاعات لفر  حسب المادة المع. ثم ال،راى العباسي والفا،مي .....الخ 
تلععك المععادة مرتبععة حسععب التسلسععل التععاريفي  فمععثال لاعععة الفععىف تكععون لفععىف ودافععل كععل لاعععة لللنسععيش ولاعععة 

  .مقسمة للفىف المبكر وفىف سامرا  والفىف األندلسي والفىف المغربي و ا يراني
 .للبيىن،يين للرومان  ولاعة لاعة مثال لومية  لكل لاعة تفصص لن وهي :القوميات حسب - ب
 المتحعف المعروضعات دافعل تقسعيم فعي النعوعي التفصعص علعى الععرض هعاا يعتمعد  األثريـة: المـادت حسب - ت

 هعا  لن معن للففاريعات  وبعالرغم والثانيعة الحجريعة  لعألدوات معثال األولعى تفصعص لاععات  ععدة فعي الواحعد 
                                                           

1
Ambrose  Timothy مرجع سابق:   ,P(97). 

2
 (.44ص)المتاحف   علم ذلى مدفل :حمالوي علي 
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 فعي العرب، بعين عناصعر وتفكعك الحضعاري التعرا  تجعى  لنهعا ذال العدلي  التفصعص ذلعى ميعل فيهعا ال،ريقعة
 .حلقات 

 تقنيات العرض المختلفة : 2-3-3
 تقسم تقنيات العرض ذلى ثالثة للسام:

 كالصور والرسومات.  Graphicsتقنيات العرض :غرافيك   -
 .تقنيات العرض ثالثي األبعاد -
 البصرية والتفاعلية.-تقنيات العرض السمعية -

 تقنيات الغرافيك في العرض:  2-3-3-1
كل متحف يستفدم تقنيات العرض تلك في المعارض الدائمة والمرلتة  فمعثال المععرض المرلعت يسعتند ذلعى    

سلسلة من لوحات العرض  ذما ثابتة علعى الجعدار لو مثبتعة علعى سعتاندات للععرض  وتسعتفدم النصعوص المكتوبعة 
 فس ال،ريقة لكافة النصوص. اللوحات في صالة العرض الواحدة  م  مراعاة الرتابة وا نتاج بن لتوضي 

 :ستاندات العرض 
  فعي بععض األحيعان الجعدرانالمتاحف تحتاج غالبا  ذلى اسعتفدام سعتاندات لائمعة علعى األرض لىيعادة مسعاحة  

العععرض لفلعع   مفروشععاتيمكععن لن تسععتفدم جنبععا ذلععى جنععب معع  
سععتاندات العععرض مصععنوعة مععن الفشععب  لن مععة عععرض مرنععة. و

الرلائقي لو  األلواح الفشعبية   ويمكعن دهانهعا لو تغ،يتهعا بق،ععة 
ععرض  علعى سعبيل المثعال  فعي صعالة اللماش اات لعون مناسعب ل
،عععععة لمععععاش تقليديععععة محليععععة تسععععتفدم ل معععععرض للتععععاريخ المحلععععي
 الصن  لتغ،ية الستاندات.

 :الرسوم التوضيحية  
تحتعععععاج المعروضعععععات ضعععععمن المتحعععععف ذلعععععى صعععععور فوتوغرافيعععععة  

  بحيعععع  تنععععتش وتوضععععيحهاورسععععومات بيانيععععة توضععععيحية لشععععرحها 
والصعور متفولعة علعى النصعوص بالحجم المناسب للمعروضعات   

وينبغعععي للمتحعععف تجنعععب االسعععتفدام  ة فهعععي ال تحتعععاج ذلعععى ترجمععع

 موذج للرسوم التوضيحية في متحف ن(: 44الصورت )
Pomeranian ، المصدر:-ألمانيا 

Bibliothek Die Deutsche: سابق مرجع ,P:206.  
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ت،غععى    كععي الللتوضععي بشععكل معتععدل يفععدم الغععرض الحقيقععي  واسععتفدامهاالمفععر، للصععور والرسععوم التوضععيحية  
 .1على العنصر المعروض نفس 

 :البطاقات ال:ارحة 
العنصععر الرئيسععي فععي  الب،الععة هععي الشععفص المرافعع  للىائععر دافععل فععرام المتحععف  وهععي مهمععة لكونهععا تشععكل

ضعافة معلومعات ثقافيعة صعحيحة 2حقي  التواصل بعين الىائعر والعناصعر المعروضعةت   و تسعاعد الىائعر علعى فهعم  وا 
تكتب بشكل  وينبغي في الب،الات الشارحة مراعاة مادة الب،الة والمادة المكتوبة التي يتوجب لن .عن المعروضات
 الىائر للعنصر لو المجموعة المعروضة. واض  لجاب عين

   ناكر منها:صاالت العرضوهناك العديد من ال،ر  الشائعة الستفدام الب،الات في 
  ويتم وضعها عند معدفل صعالة الععرض  او توض  الغرض منه صالة العرضاللوحة التمهيدية: تحوي عنوان  -

عبععر توضععي  لهميععة العناصععر المعروضععة   ومقععدار الفائععدة والمعلومععات  الصععالةتقععوم بتشععجي  الععىوار علععى ارتيععاد 
 .3التي تضيفها ذلى رصيد الىائر

لو فععي لسععم ةفععر مععن الواحععدة لوحععات األلسععام: تع،ععي معلومععات لساسععية عععن المعروضععات فععي فىانععة العععرض  -
نعاوين والكتابعة صالة العرض نفسها  ويشرح عن سبب تجميع  المعروضعات مع  بعضعها العبعض  بحيع  تكعون الع

 واضحة.
وتشعرح األن معة الميكانيكيعة التفاعليعة ومح،عات االسعتماع  ذا لنهعا  تقوم بتسمية الجهاى   النصوص ا عالمية: -

 ويراعى فيها ا يجاى لدر ا مكان. غير ااتية التفسير 
  فهعي تسعميتها بالمتحعد  الصعامت ألهمية الب،العة الشعارحة فعي توضعي  ليمعة المعروضعات لمكعن ون را           

  ومععن الضععروري لو ثانويععا   مسععتقال   جععى  ال يتجععىل مععن العنصععر المعععروض  والمكمععل لعع  وال يمكععن اعتبارهععا عنصععرا  
 تصميمها بشكل جيد بحي  تهتم بالتفاصيل والجودة.

ية للمتحعف  وهي ذلى جانعب تصعميم المععرض ولن معة الععرض األفعر   تشعكل عناصعر االتصعال األساسع        
 وتجعل من  مرسسة ثقافية معاصرة.

 : األبعاد العرض ثالثيتقنيات  2-3-3-2
تسععتفدم المتععاحف تقنيععات مفتلفععة لعععرض مجموعاتهععا للععىوار ولروايععة سععناريوهاتها  بعضععها بسععي، وبعضععها        

 المستفدمة في المتاحف الحديثة  وهي: األبعاد فيما يلي بعض تقنيات العرض ثالثي. مت،ور جدا  
                                                           

 من كل من : 1
- Ambrose Timothy: مرجع سابق,P:81-82 

- Bibliothek Die Deutsche:مرجع سابق,P:134. 
2
Ravelli Louise J:Museum Texts, Routledge,2006,P:3. 

3
Marstine  Janet:مرجع سابق, P:210. 
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 وهي بدورها تقسم ذلى لسمين:: خنائا العرض -1
 :وتتضمن ثالثة لنواع: فىائن عرض جدارية 

فىانة ضمن الجعدار نفسع : كمعا فعي متحعف الفعن بسنسعناتي  -
(Cincinnati art museum)  الععرض حيع  احتعو  فعرام

علععععى فععععىائن مربعععععة ضععععمن جععععدران غ،يععععت بععععالجبس لحفعععع  
المنحوتععات  وتضععا  بضععو  صععناعي عبععر لنابيععب الفلورسععنت 
فعععي لسععععقف الفععععىائن المربعععععة   رغععععم وجععععود الضععععو  ال،بيعععععي 

 بصفة عامة ضمن الغرف.
اات واجهعععات  فععىائن ضععمن الجععدار مفتوحععة مععن ال،ععرفين   -

تسعععهل الوصععععول ذلعععى المحتويعععات. كمععععا فعععي متحععععف ىجاجيعععة 
 ا ثار في لريىو بفرنسا.

فعععىائن مالصعععقة للجعععدران ال تعتمعععد علعععى لاععععدة ضعععفمة    -
تحمل رفوف ىجاجية بمستوي واحد لو مستويات مفتلفة لتجنب الرتابة. وها  الفىائن يمكن لن تمتد في ف، لفقي 
،ويل بالممر  لو تركعب علعى مسعتويات مفتلفعة معن العلعو. وهعاا النمعواج ي هعر فعي المتحعف العدولي للفعىف فعي 

 في اي،اليا. (Faenza)فاينىا 
  :ععن الجعدران بحيع  تتعي  ذمكانيعة االلتفعاف حولهعا   لعتمكن الىائعر  توض  في الوس، بعيعدا  فىائن وس،ية

الوس،ية بعدد لليل ضعمن صعالة الععرض معن لجعل تقليعل  الفىائنوتستفدم   من ررية التحفة من جهاتها المفتلفة
 تشويش الحركة لد  الىائر ضمن فرام العرض.

 

تظهــــر فيــــ   مســــقط متحــــف الفــــا بسنســــاتي:(: 42ال:ــــ ل )
ـــد تقســـيم الفـــرا   الخـــنائا الجداريـــة المقامـــة فـــي الوســـط لتأ ي

فيليـب ددامـن : مرجـع سـابق،  المصـدر:-الداخلي لثالثـة أروقـة
 (.214ص)

 الخنانة تظهر فرنسا: -(أرينو)اآلثار متحف (:45) صورتلا
 المصدر: -الجانبيا ما مفتوحة الجدار ضما

 (.353فيليب ددامن : مرجع سابق، ص)

خنانة  ايطاليا: – (Faenza)خنف في فايننا المتحف الدولي لل(: 44الصورت )
 المصدر:-بمستويات مختلفة الرفوفتحوي عددا ما 

 (.353فيليب ددامن : مرجع سابق، ص)
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يمكععن لن تشععتت الفىانععات المفععردة الكثيععرة الوسعع،ية لو المتوضعععة بجععوار الجععدار انتبععا  الىائععر وتلهيعع  عععن 
  .1  بسبب انعكاس الضو  على س،حها الىجاجيتحويهاالق،  التي 

 يلي: وفي كال النوعين ينبغي لن يراعى ما
عنعد  االرتفاع المناسب للىائر   لكعي ال يرهع  بصعريا   .1

 ىيارة المتحف.
 .الفىائنعدم تكدس المعروضات في  .2
اسععععععععتفدام الب،الععععععععات للتحععععععععد  عععععععععن المعروضععععععععات  .3

يضاحها  م  عدم ا كثار منها.  وا 
مناسععععععب اسععععععتفدام األغ،يععععععة مععععععن لمععععععاش اي لععععععون  .5

 .يتناسب م  التحف
الفشععبية المفضععلة علععى الىجاجيععة   الرفععوفاسععتفدام  .4

 الجدارية. الفىائنتستفدم دافل  وغالبا  
فععي بعععض األحيععان   لتسععهيل ترتيععب المعروضععات ذاا كثععرت لو  م مععدرجات هرميععة دافععل الفىانععاتااسععتفد .4

 .تعددت لو تفاوت حجمها

 :العروض الم:ابهة للواقع -2
ب  الوالع  التعي سعيا  بيئتهعا الفعليعة لو بشعكل يشع هي العروض التعي تعتمعد علعى توضع  المعروضعات ضعمن  

 .2كانت في  سابقا
فعععي المبنعععى التعععاريفي المحعععول لمتحعععف يسعععتفاد معععن   

الترتيبعات األصعلية الحقيقيععة الموجعودة فععي الغعرف للعععرض  
بمععا لمععا فععي المتععاحف الحديثععة فيعععاد تشععكيل المعروضععات 

  وتعتبععععر وسععععيلة فعالععععة لععععيس فقعععع، يشععععب  والعهععععا األصععععلي 
 مشعععععاهدلععععععرض األثعععععا  لو الصعععععور   لكعععععن ليضعععععا لعمعععععل 

الملكعععي للتعععاريخ العسعععكري فعععي كمعععا فعععي المتحعععف  تاريفيعععة
يمكعععن السععععماح  بروكسعععل. وفعععي هعععاا النعععوع معععن الععععرض  

و السماح فق، ل  جى  من لو العرض    فرامللىوار بدفول 
 .بالن ر ذلي  من مسافة معينة

                                                           
1
 (.230-223فيليب ةدامى : مرج  ساب   ص) 

2
Lord Barry:The Manual of Museum Exhibitions, Altamira press ,2001, P: 508. 

 داخل الخنائا تظهر :بسنسناتي  الفا متحف(:46الصورت )
 المصدر:– وسطية مفردت أخرى وخنائا الجدار

 (.353: مرجع سابق، ص) فيليب ددامن

  
المتحف المل ي  فيالعروض الم:ابهة للواقع (: 43الصورت )

 www.m3mare.com المصدر:-للتاريخ العس ري في برو سل

http://www.m3mare.com/
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 وسائل نقل النوار في المتحف: -3
الوسععيلة تسععاعد   وهععا  فراغععات العععرضهععي اسععتفدام سععيارات صععغيرة لو مركبععات لفععر   لنقععل الععىوار عبععر   

 المتحف على التحكم بعدد الىوار وما يمكن مشاهدت  فالل المتحف.
يعر بسعي، بعالفكرة وجعلهعا تتكيعف وم  ت،ور التكنولوجيا اسعتفدمت بشعكل متىايعد فعي المراكعى التراثيعة  مع  تغ  
 .1الحاالت المحلية  مثال استفدام الحصان والعربة ضمن شوارع متحف الهوا  ال،ل م  

 الديوراما: -4
هعععي وسعععيلة ععععرض تكعععوةن صعععورة جىئيعععة لو نمعععواج   

لو  ألشعععععفاص ااجنمععععع جىئعععععي محعععععاكي للوالععععع   باسعععععتفدام
تتوض  في األمام  بينمعا تكعون ،بيعية  حيوانات لو منا ر

الفلفيعععة عبعععارة ععععن لوحعععة  ويعععدمش هعععاين النعععوعين مفتلفعععي 
األبععععاد ب،ريقعععة نابضعععة بالحيعععاة  لحيانعععا تسعععتفدم العععديوراما 
الحجععععععم الكامععععععل لتصععععععوير الحيععععععاة فععععععي الماضععععععي لو فععععععي 
مجتمععععات األفعععر   فعععي حعععين تسعععتفدم الحجعععوم الصعععغيرة 

،ريقعة فعالعة فعي لتصوير مععارك مشعهورة. تعتبعر العديوراما 
متعععاحف التعععاريخ ال،بيععععي والجيولوجيعععا  وتسعععتفدم   هعععار 

 . الصفور المفتلفة تشكلت لو ال روف التي بموجبهاالمو،ن ال،بيعي التي تعيش في  الحيوانات   

جهة واحعدة مفتوحة من لثنا  العرض في المتحف  ولد تكون مغ،اة بالكامل  لو  ا  كبير  ا  فراغوتأفا الديوراما   
 .2و كافة الجهاتل

 النماذج: -5
وهعي وسيلة مستفدمة على ن،ا  واس  في المتاحف  وهي سهلة الفهم بالنسبة للىوار لكثر معن الرسعومات    

الت،ور التاريفي  تستفدم ليضا لتفسير  لو المباني التاريفية   و ت،ور الموال  األثرية ذ هار مفيدة فصوصا في
لي لنهعا فعي الوالع  تسعت،ي  تصعوير كعل السيارات والسعكك الحديديعة    ومحركات  والديناصورات   الحديثة آلالتل

 .3النمااج و الديوراما يجب لن ت كوةن بشكل جيد يناسب المقياس النسبي للىائر  حتى تكون ناجحة شي  تقريبا.

                                                           
1
 Ambrose Timothy:مرجع سابق,P:84. 

2
 من كل من: 

- Ambrose Timothy:مرجع سابق,P:85. 

-  Lord Barry :مرجع سابق, P: 151. 
3
 Ambrose Timothy:مرجع سابق,P:85. 

  
-(: الديوراما  في المتحف األمري ي للتاريخ الطبيعي43الصورت )

 www.m3mare.com المصدر:

http://www.m3mare.com/
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 البصرية والتفاعلية )الوسائط المتعددت(:–العرض السمعية تقنيات  2-3-3-3
يرمععى ذلععى اسععتعمال عععدة  الحاسععوب: "هععي مصعع،ل  واسعع  االنتشععار فععي عععالم Multimediaالوسععائ، المتعععددة   

والت،بيقعات لجهىة ذعالم مفتلفة لحمعل المعلومعات مثعل )العنص  الصعوت  الرسعومات  الصعور المتحركعة  الفيعديو  
 .1"التفاعلية

في السنوات األفيرة استفدمت الوسائ، المتعددة ولصبحت شائعة بشعكل متىايعد فعي المتعاحف  ومع  العك  
إن ا مكانيات التعليمية  والجوانب التقنية لم تكن تتحق  بشكل كاف. لمعا اليعوم لصعبحت تلعك التقنيعة لكثعر ت،عورا ف

لكثعر فائعدة معن الوسعائل الكالسعيكية فعي وكفا ة في هاا المجال  ولصعبحت لكثعر تكعامال مع  محتويعات المععرض  و 
الععرض  وفععي الفتععرة المقبلععة ستصععب  تقنيععات الوسععائ، المتعععددة لمععرا ،بيعيععا ضععمن صععاالت العععرض  فقععد لضععحت 

 .المتحفيتجىل من نسيش  مساعدة بشكل كبير في عرض وتفسير المعروضات وجى  ال
ت المتحعف معن فعالل فلع  حعوار حقيقعي تقوم التقنيات الحديثة بمساعدة الىوار على استكشعاف معروضعا

  ذضععععافة ذلععععى تععععوفير مجموعععععة متنوعععععة مععععن مصععععادر المعلومععععات الحديثععععة المتمثلععععة فععععي الوسععععائ، المتعععععددة هععععامع
Multimedia وباستفدامها يمكن للمتحف لن يلعب دور لكثر نشا،ا عبعر تقعديم معلومعات ذضعافية مرئيعة تعتمعد  

 ة الىيارة  وتساعد على ذنشا  نم، بنائي للفبرة التعليمية من لجل الىوار.على تفاعل الىائر  وهي بالك تعىى ااكر 
ذن الوسائ، المتعددة الحديثة لصعبحت معن الصعفات األساسعية للمتحعف الحعدي   والتقنيعات الحديثعة دافعل   

تلك التقنيات ينبغي لال تحل و   المتحف  انتقلت من كونها امتياىا لعدد لليل  ذلى لداة من لدوات كثيرة في المتحف
 .2 المعاصرة العرضمكان تقنيات التواصل الكالسيكية  بل تأتي مكملة لها  لتكون اات هدف لتقنيات 

 : ترتيب المعروضات 2-3-4
وفععي  تبععرى لهميععة ترتيععب المعروضععات فععي تعىيععى لععدرة المشععاهد علععى ذدراك واسععتيعاب محتععو  المعععرض 

المعععرض   ضعمن بيئعة المعروضعات توضع ،ريقععة . و لهميتع وىيعادة لثعر كععل عنصعر والتأكيعد علعى تن عيم الفعرام و 
 مد  القدرة على جاب ولفت انتبا  المشاهد. تحدد 

 هناك نوعين من العناصر في المعرض يتم التعامل معها:
عناصر مس،حة ثنائية البعد مثل اللوحات والم،بوعات والرسومات والملصقات ويتم تضعمين النسعيش معن هعاا  -

 لدي  بعض السماكة. ولهميتها البصرية تكون في مستويين فق،.النوع بالرغم من لن 
 .عناصر ثالثية البعد كالمنحوتات -

                                                           
1  
 ar.wikipedia.org 

2
 من كل من: 

- Macleod Suzanne: مرجع سابق ,P:44-46. 

- Oliviero Stock & others: PEACH- Intelligent Interfaces for Museum Visits, Springer, 2007, 

P:45. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9
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وبصعععفة عامعععة العناصعععر ثنائيعععة البععععد تعلععع  علعععى الجعععدران وعلعععى 
األسعع،  المائلععة وعلععى األرض  لمععا العناصععر ثالثيععة البعععد فتأفععا 

ليكعععون معععن العوامعععل المعععرثرة علعععى حركعععة  فعععرام معععن المكعععان كعععاف
 .صالة العرضالىوار دافل 

إن جميعععع  المعروضععععات فععععوبغععععض الن ععععر عععععن صععععفات األبعععععاد   
الفصائص البصعرية الجوهريعة التعي تعرثر علعى بنوعيها لها بعض 

  :وهي بها. الكيفية التي يمكن ترتيبها
 :يعمل كل من اللون والتوجي  والملمعس وعناصعر  األثر البصري

فلع  لعوة بصعرية للعنصعر المععروض. علعى التصميم األفعر  
التجمعععات لحاديععة اللععون للعناصععر تعتمععد اعتمععادا كبيععرا علععى 

البصععرية والععوىن  والتجمعععات الملونععة  القيمععة والملمععس والكتلععة
 تعتمد على ها  العناصر م  ذضافة العاللات اللونية.

 :ذن القيم والملمس واللون وعناصر التصميم األفر   تعمل معا لتضفي التكوين ا جمالي الععام  الونا البصري
كبيععرة مععن اللععون للعنصععر المعععروض معع  ميععىة ففععة الععوىن. مثععال علععى الععك  لوحععة تصععور السععما  معع  كميععة 

 .ا  وضجر  الففيف ستع،ي تعبير الففة واالنفتاح  ولوحة لفر  بألوان داكنة ست هر لثقل ولكثر ملال  
 :الىائعععر وفععع  اتجعععا  مععععين.  ععععينترتعععب العديعععد معععن المعروضعععات ب،ريقعععة تمكنهعععا معععن جعععاب  التوجيـــ  البصـــري

ر  تععرثر علععى اتجاهيععة العنصععر لو العناصععر الف،يععة   تسلسععل اللععون   وتوىيعع  الععوىن   وعوامععل تصععميم لفعع
 التكوين.

 :الععوىن البصععري واللععون والتوجيعع  تجتمعع  لتع،ععي العنصععر المعععروض نوعيععة التععواىن. والتععواىن  التــوانا البصــري
 يع،ي شعور باألريحية.

 :الصعالبة وععدم النفاايعة  اللعون والملمعس والقيمعة  كعل لعد مكونعة معن للمعروضعات ميعىة بصعرية  ال تلة البصـرية
 .1فى على العنصر ها  النوعية  فالكتلة البصرية تتعل  بالكثافة ال اهرية للعنصرلض

ذن الترتيب العام في المتحف مهم لجاب انتبا  الىائعر  وتحقيع  الراحعة البصعرية لع . وتحقيع  الراحعة لعيس مقتصعرا  
نما يتعل  ليضا بموضوع العرض بحي  يكون مرغوب فيع . عنعدما ترتعب ا لعناصعر المسع،حة على هاا فحسب  وا 

يجععب مراعععاة وضعع  العناصععر علععى ارتفععاع مععري  فإنعع  علععى سعع،  شععالولي مثععل لوحععة لو جععدار صععالة العععرض  
 م(  وهو ارتفاع محور التجم  البصري.1.4للن ر  فاالرتفاع المناسب للمشاهدة المريحة عند البالغين )

                                                           
1
 Dean David:مرجع سابق,P:(55-56). 

   
عنصر ثنائي البعد متوضع على األرض (:67الصورت )

 المصدر:– بطريقة مائلة لتأميا رؤيا واضحة
Bibliothek Die Deutsche: سابق مرجع ,P:227 

http://www.m3mare.com/
http://www.m3mare.com/


 لباب الثاني                                                                      المعايير التصميمية والتخطيطية للمتاحفا

 

119 
 

فالترتيب وف  الف، المركىي كما في الشكل التعالي يع،عي للق،ع  المسع،حة اات األحجعام المفتلفعة عاللعة متواىنعة 
 بصريا  بحي  يمر هاا الف، من منتصف الكتلة البصرية بمجموعها. 

المصدر:-(: يبيا االرتفاع المناسب ومحور التجمع البصري المر ني43ال: ل )  
Dean David:مرجع سابق,P:57. 

لما الترتيب ا فعر تكعون فيع  الحعواف العلويعة لو السعفلية للوحعات علعى فع، واحعد  وهعاا يعردي ذلعى ضعياع مسعتو  
 الن ر لو ف، المركى. وهاا الترتيب للل فائدة من الساب .

المصدر:- يبيا الترتيب عبر جعل الحواف العلوية للوحات على خط واحد (:44ال: ل )  
Dean David:مرجع سابق,P:57. 
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 :على فصائصها نفسها   وهي هناك بعض األساليب تستفدم في ترتيب وتوض  المعروضات اعتمادا  

 :خطوط األفــق 
بعاألرض  ي هعر بشعكل فعاص فعي المقصود بع  فع، التقعا  السعما   

األعمال الفنية  ويعد جعى  معن تكعوين العمعل  وف،عو، األفع  فعي لعمعال 
متنوعععة غالبععا مععا تكععون غيععر متفقععة معع  بعضععها الععبعض. وينبغععي تجنععب 
وضععع  اللوحعععات اات ف،عععو، لفععع  متعارضعععة بجانعععب بعضعععها العععبعض  

ا  ذلى لتفادي حدو  تنالض يفل  انعدام التواىن البصري  ويجاب االنتب
 افتالفاتهم بدال من مىاياهم الفردية.

 :اإلحاطة ما الجانبيا 
ضعععادة لتحقيععع  التعععواىن بعععين بعضعععها العععبعض تتسعععتفدم عناصعععر م   

  تركى الن ر باتجا  مركعى التجميع   وهعا  ال،ريقعة األف على ،ول ف، 
 تستفدم التماثل لو التنا ر  والتواىن الشكلي لو غير الشكلي.

 :التوانا 
التععواىن هععو النتيجععة الم،لوبععة لترتيععب المعروضععات  ففصععائص المعروضععات الفرديععة ينبغععي لن تتععواىن فععي   

على جانب ةفر   الفاتحةذن توض  اللوحات الداكنة على لحد الجوانب  وتوض  اللوحات  العاللة  م  الكل. مثال  
 يردي ذلى عدم التواىن البصري.

ة وفعالة هو فن بحد اات   والتكوين العام للتجمي  يمكن لن يرثر بشكل ذن تجمي  المعروضات في وحدات متماسك
 .العنصر المعروض ومقدار االهتمام ب كبير على 

 : التوجي 
الىائعر نحععو  ععينهنعاك بععض المعروضعات تلفععت االنتبعا  بشعكل لعوي فععي م هرهعا. فالترتيعب األمثعل يكععون بتوجيع  

 التكوين العام للمعروضات.

–يبيا الترتيب تبعا لخط األفق (:45ال: ل )    
Dean David:مرجع سابق,P:59.   المصدر: 

 المصدر:-عبر اإلحاطة ما الجانبيا(: ترتيب العنصر 44ال: ل )
Dean David:مرجع سابق,P:42 

 المصدر:– (: ترتيب العنصر المتوانا46ال: ل )
Dean David سابق:مرجع  ,P:42 

http://www.m3mare.com/


 لباب الثاني                                                                      المعايير التصميمية والتخطيطية للمتاحفا

 

119 
 

 
 وعدم :رود وخلق ، التجمع عا بعيدا العيا تقود اتجاهية(: 43ال: ل )

 المصدر:-البصرية الراحة
Dean David:مرجع سابق,P:47 

 ، التجمــع حــول الم:ــاهد عــيا لقيــادت االتجاهيــة اســتخدام (: 43ال:ــ ل )
 المصدر:-البصرية والمتعة الفائدتحفظ  على يساعد مما

Dean David:مرجع سابق,P:47 
 :الحلنونية 

وتستعمل الصفات الترتيب الحلىوني لكثر ديناميكية    
 التوجيهية للعناصر لفل  نمواج حلىوني لحركة العين 

  .1حول مركى الكتلة البصرية

 

تسعععتفدم نفععععس القواعععععد والعوامععععل المعروضعععات ثالثيععععة البعععععد 
السععابقة للمعروضععات ثنائيععة البعععد معع  ذضععافة البعععد الثالعع   
تباع ،ريقة العىل للعنصعر المععروض سعوا  كعان ثنعائي لو  وا 

 البعد يع،ي  لهمية كبيرة.ثالثي 

 : خالصة الفصل الثالث 2-3-5
األسعاليب واالسعتراتيجيات المتبععة فعي الععرض وصلنا ذلى نهاية الفصل الثال  من الباب الثاني والاي كان بعنعوان 

  درسععنا مععن فاللعع  نععوع العععرض  فقمنععا بتصععنيف  حسععب الديمومععة ذلععى العععرض الععدائم والمرلععت  وحسععب المتحفععي
انتقلنععا ذلععى دراسععة ،ععر  العععرض ثععم تقنيععات العععرض المفتلفععة  والمقسععمة ذلععى ثالثععة للسععام: الغرافيععك الهععدف  ثععم 

العععروض -الب،الععات الشععارحة(  وتقنيععات العععرض ثالثععي األبعععاد )الفععىائن -الرسععوم التوضععيحية-)سععتاندات العععرض
البصرية التفاعلية  -العرض السمعية النمااج(  وتقنيات -وسائل نقل الىوار في المتحف-الديوراما-المشابهة للوال 

 ولفيرا  انتقلنا ذلى دراسة األساليب المستفدمة في ترتيب المعروضات والفصائص البصرية المرثرة عليها.
 

                                                           
1
 Dean David: مرج  ساب,P:59-63. 

 المصدر:-(: الترتيب الحلنوني67ال: ل )
Dean David:مرجع سابق,P:42 
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 الفصل الثاني: أهم المعايير التصميمية المؤثرة على فراغ العرض المتحفي
 العناصر المؤثرة في فراغ العرض المتحفي: 2-2-1

 الجمهور. 2-2-1-1
 المعروضات طبيعة  2-2-1-2

 تدفق الحركة ضمن فراغ العرض: أشكال 2-2-2
 المقترح. الشكل 2-2-2-1
 غير المنظم. الشكل 2-2-2-2
 المنظم. الشكل 2-2-2-3

 أنماط االنتشار ضمن فراغات العرض 2-2-3
 :فراغ العرضالعوامل البشرية الواجب مراعاتها في تصميم  2-2-4

 دراسة األداء الذهني والجسماني لإلنسان 2-2-4-1
 اللمس  2-2-4-2
 االرتفاع 2-2-4-3
 الجلوس والميل اتجاه المعروضات 2-2-4-4
 الفراغ الشخصي 2-2-4-5
 االتجاهات السلوكية. 2-2-4-6
 التصميمية لذوي االحتياجات الخاصة.االعتبارات  2-2-4-7

 العوامل المؤثرة في تصميم الفراغ الداخلي للمتحف 2-2-5
 المقياس 2-2-5-1
 اللون والملمس 2-2-5-2
 اإلضاءة  2-2-5-3
 المعالجة التصميمة  2-2-5-4

 األنماط التحليلية لترتيب صاالت العرض 2-2-6
 خالصة الفصل الثاني. 2-2-7
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 الفصل الثاني:
 المتحفيأهم المعايير التصميمية المؤثرة على فراغ العرض 

 ,توجد العديد من االعتبارات التصميمية والعناصر العامة التي تؤثر في التشكيل المعماري لفراغ العرض         
بحيث تختلف طبيعة كل عنصر وصفاته التصميمية وفقا الختالف وظيفة وأهداف كل متحف, كما أن لكل نوعية 

 والتجهيننن ات المرتبطنننة بهنننا, فراغنننات العنننرضشنننكل وحجنننم ومقيننناس فننني  منننن المعروضنننات متطلبنننات خاصنننة تنننؤثر
وال يمكنننن خلنننل فنننراغ معمننناري داخلننني للعنننرض دون وجنننود معالجنننات وتنننتحكم فننني طريقنننة تننندفل الحركنننة داخلهنننا, 

 .تصميمية تتناسب مع نوعية المعروضات وخصائصها ومتطلباتها الوظيفية والتقنية

 :العناصر المؤثرة في فراغ العرض المتحفي 2-2-1
العرض المتحفي أهم العناصر بالمتحف, فهو يحدد مالمح شخصية المتحف, ونوعيته, وهناك عامالن يمثل فراغ 

 أساسيان يؤثران في هذا الفراغ وهما:
 الجمهور. -
 طبيعة المعروضات. -

 الجمهور: 2-2-1-1
يعنند الجمهننور مننن أهننم العوامننل التنني تتنندخل فنني وضننع التصننميم األول ألي متحننف,  ذ يحنندد نننوع المتحننف   

فسنننوء , وتصنننميمه الكلننني, خطنننوط السنننير بنننه الحركنننة داخلنننه, وه و توسنننعطابعنننه و حجمنننه و  , والعنننرضوطريقنننة 
و  ,و مواجهننة الصننعوبة فنني التنقننل بننين الفراغننات المختلفننة ,و تعثننر الحركننة النن وار,صننميم يننؤدي  لنن  تكنندس تال

 .من أن يكون عامل جذب بالتالي يكون عامل طرد بدالا 
 ,نوعيننة الجمهننور مننن حيننث السننن و المسننتول العلمنني و الثقننافي والتربننويو لهننذا وجننب تصننميمه بننناء علنن   

الكبيننرة تنوعنناا فنني المنننادة  المتننناحفنجنند فنني  وغالبنننا مننا .فنني المتحننف معرفننة الفتننرة ال منيننة التنني سنننيمكثها ال ائننرو 
اره فقنط, يلقن  المعنرض نجاحنا بكثنرة  و  المعروضة, وذلك إلرضاء أكبر قدر ممكن من الميول واالتجاهنات,  ذ ال

 يحققه لهم من فائدة ونفع. بل بمدل ما

 طبيعة المعروضات: 2-2-1-2
تقننوم طبيعننة ونوعيننة المعروضننات بنندور كبيننر فنني التننلثير علنن  طبيعننة المتحننف, وطابعننه, ولكننل نننوع مننن        

في طريقة بناء المتحف, وتصميم الفنراغ النداخلي  كبيراا  المعروضات أو المواد متطلبات عامة وخاصة, تؤثر تلثيراا 
لصاالت العرض يتلثر بنوع المعروضات من حيث شكلها وحجمها وارتفاعها وموادها وكتلتها وعالقتها مع بعضها 

 البعض, ويؤخذ بعين االعتبار مايلي:
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  المعروضننة ال منندة العننرض لقطعننة مننا: دائمننة أو لمنندة محننددة وبشننكل مؤقننت, فننلن كانننت دائمننة تكننون المننادة
غن  عنها في فراغ صالة العرض, أي أنها تدخل في تصميم الفراغ نفسنه, أمنا  ذا كاننت مؤقتنة فهني تعتبنر 

 في تكون فراغ العرض ويمكن استيعابه بسهولة. مساعداا  عنصراا 
  طبيعنة العناصننر المعروضننة: متحركننة أم سنناكنة أم عائمننة أم طننائرة ..النن   وتحدينند طريقننة عرضننها مثبتننة أم

تحركنة, وأيضننا تلعنب طبيعننة ولننون العنصنر المعننروض دوراا كبيننراا فني اختيننار الخلفيننة المناسنبة إلبننرا  ذلننك م
 .1العنصر, وال نتجاهل الضوء الذي يعتبر من العناصر المهمة في  ظهار المعروضات

 تدفق الحركة ضمن فراغ العرض: أشكال 2-2-2
 واألهداف التعليمية , طبيعة المعروضاتوهذا يتوقف عل  هناك ثالثة أساليب ينهجها ال ائر في صالة العرض, 

 , وهي كالتالي:ولكل نهج م اياه وعيوبه
 المقترح أو المعين: الشكل 2-2-2-1

لجنننذب الننن وار , روضنننات المميننن ة, والمعواللوحنننات اإلرشنننادية هنننذا األسنننلوب يسنننتخدم األلنننوان, واإلضننناءة, 
مريحننة لل ائننر عننن  تجربننة تعلننم الشننكلالحننواج  الماديننة. ويننرو  هننذا دون تحدينند ودفعهننم لسننلوك مسننار محنندد واحنند 

 .استمرارية المسارمع الحفاظ عل   ,حرية االختياربالسماح  طريل
 ك.لل ائر بينما يقدم معلومات ضمن  طار متماس عادياا  المقترح يوفر مساراا  الشكل المزايا:  - 
 .2تحقيل المتعة والفائدة هذا األسلوب يعتمد اعتمادا كبيرا عل  نجاح تصميم العناصر التي تؤدي  ل  العيوب: -
 

 
 

 المصدر: -المقترح لتدفق الحركة الشكلمسقط (:39الشكل )
Dean David: Museum Exhibition Theory and 

Practice, Routledge,1996,P: 54. 

المقترح لتددفق  الشكلمتحف التاريخ األمريكي يوضح  : مسقط(44الشكل )
 المصدر: -حركة الزوار ضمنه

Cuttle Christophe :Light for Art’s Sake (Lighting for 

Artworks and Museum Displays), Elsevier,2007,P:241 

 
                                                           

 (.13محمد ماجد خلوصي: مرجع سابل, ص ) 1
2
 Dean David:مرجع سابق,P: 54. 
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 غير المنظم: الشكل 2-2-2-2

أسنلوب الحركنة العشنوائية وال ينر موجهنة, بحينث يسنمح لل ائنر باختينار المسنار الخناص بنه  الشكليتبع هذا        
عند دخوله صالة العرض, ويعتبر هذا األسلوب السمة الممي ة 

 .في كثير من صاالت العرض الفنية
يسنننننمح للننننن وار بنننننالتحرك حسنننننب مينننننولهم و  المزايدددددا: -

أولوينننننننناتهم فنننننننني المشنننننننناهدة, وينب نننننننني أال تعتمنننننننند المننننننننادة 
 المعروضة عل  التصميم التدريجي أو التصاعدي.

ال يعمل بشكل جيد مع العروض  الشكل: هذا العيوب -
ذات االتجننننناه الواحننننند فننننني المواضنننننيع أو الوقنننننائع المرتبنننننة 

 المسرودة بشكل متسلسل.
 لموجه(:المنظم )ا الشكل 2-2-2-3

األكثر تقييداا في حركة ال وار, وعادة ترتب المعروضات في صالة العرض ضنمن مسنار  الشكليعتبر هذا        
 حركة وحيد بحيث ال يخر  ال ائر  ال وقد شاهد المعروضات بالكامل.

هننننذا المنننننهج منننننظم جنننندا ومتماسننننك ويسننننمح  المزايددددا: -
 بتحقيل الفائدة التعليمية من الموضوع.

هننننذا األسننننلوب يعنننن   سننننلوك التوجننننه نحننننو  العيددددوب: -
المخر  , فال ائر يبحث عن طريل لي ادر مسنار الحركنة. 
فننني بعنننض الحننناالت , المسنننار الموحننند للحركنننة يمكنننن أن 

ن بننبطء يننؤدي  لنن  اختناقننات حركيننة بننين أشننخاص يسننيرو 
 .1للدراسة والتعلم والتلمل وآخرين يبحثون عن مخر 

 أنماط االنتشار ضمن فراغات العرض: 2-2-3
يعتبر االنتشار المحدد الرئيسي لترتيب المعروضات ضنمن فنراغ العنرض, والنذي يتضنمن تحديند أفضنل المسنارات 

تلمين مسناحات هادئنة منن أجنل تلمنل عبر فراغ واحد أو سلسلة فراغات, مع تخصيص أماكن لالستراحة. وينب ي 
 ال ائر في األعمال الفنية بشكل أطول ومفصل , أو بشكل بسيط من أجل الجلوس واالستراحة.

                                                           
1Dean David:مرجع سابق,P: 55. 

  
-غير المنظم  لتدفق الحركة الشكل(:مسقط 41الشكل )  

Dean David:مرجع سابق,P: 54. المصدر:   

  
 

 -لتدفق الحركة  المنظم الشكل(:مسقط 42الشكل )
Dean David:مرجع سابق,P: 54. المصدر:   
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لمحتول  ويحدد نمط االنتشار في المتحف وفقاا  ,توجد أنماط متعددة النتشار الحركة تستعمل بشكل متكرر    
فراغات العرض من المعروضات وشكلها وحجمها باإلضافة لعناصر أخرل. المداخل والمخنار  لهنا أهمينة خاصنة 

 في تحديد أنماط االنتشار. ومنها:
: حيث يطلب من ال وار متابعة مسار محدد باألعمال الفنية والتسميات للوصول  ل  الخالصة, النمط الخطي -1

صارم بالنسنبة لنبعض الن وار النذين ال يملكنون الوقنت الكنافي للتجنول بشنكل  شكلالوربما المخر . ويعتبر هذا 
 منهجي خالل المعرض بكامله.

: يمثل مسار انتشنار رئيسني مسنتمر بشنكل عنام, لكنن الممنر يقنود  لن  سلسنلة منن التجناويف النمط المتسلسل -2
 .1الجانبية االختيارية

منطقة مرك ية من صالة العرض ومن ثم يقرر أي تجويف حيث يلتي ال ائر  ل   :النمط المروحي أو النجمي -3
 وبعد االنتهاء يعود للمرك , وهكذا.ه. يريد أن يبدأ من

 . 2: تترك لل ائر حرية اختيار مساره,  ذ ال محددات فيهالنمط العشوائي  -4

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 النمط المروحي النمط الخطي

 
 
 
 

 
 

  

 النمط العشوائي النمط المتسلسل
 المصدر:-أنماط االنتشار ضمن فراغ العرض المتحفي (:43لشكل )ا

Hooper-Greenhill Eilean :مرجع سابق:, P:187. 

 

                                                           
1
 Hooper-Greenhill Eilean:The Educational Role of The Museum, Routledge, 2001, P:187. 

2Goff   Pamela: Guidelines for The Effective Use Of Temporary Educational Exhabits In Botanic 

Gardens And Arboreta, A thesis,USA,1981, P: 72-73. 
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 العوامل البشرية الواجب مراعاتها في تصميم فراغ العرض: 2-2-4
 معظننم النن وار يشننعرون بالراحننة فنني األمنناكن التنني تتننيح لهننم الحريننة فنني التنقننل. ومننن العوامننل البشننرية التنني ينب نني

 مراعاتها في تصميم فراغ العرض, هي:
 دراسة األداء الذهني والجسماني لإلنسان: 2-2-4-1

 ن دراسة األداء الذهني والجسماني لإلنسان في أي موقع عمل من مفهوم الكفاءة والفعالينة, وذلنك بهندف  
 التخطيط لوضع بيئات مثالية تمكن المصمم من تعيين األداء والحركة وآليتهما في اإلنسان.

ويكون ذلك خاصة داخل فراغات العرض المتحفي, التي يجب أن تراع  فيها عالقة اإلنسان بالمعروضات داخنل 
فننراغ العننرض, مننع ضننرورة أخننذ طبيعننة الجسننم اإلنسنناني فنني االعتبننار, بحيننث يمكننن لل ائننر اسننتيعاب المعروضننات 

 .1بسهولة دون التعرض لإلجهاد
 عوامل التالية:ونجد أن نجاح المتحف ي داد  ذا تحققت ال 
 , وذلك بالنسبة لحركة رأس اإلنسان ومستول النظر.زوايا الرؤية المريحة -
 , وذلنننننك وفقننننناا المسدددددافة المناسدددددبة مدددددن المعروضدددددات -

لمواصننننفاتها وطبيعتهننننا وكميننننة التفاصننننيل الموجننننودة بهننننا 
 لسهولة استيعابها بحركات بسيطة داخل فراغ العرض.

, وذلننك مننن حيننث وضننع تحقددق أسددلوب العددرض المالئددم -
وتنسنننيل المعروضننننات وعالقتهننننا بحركننننة اإلنسننننان داخننننل 

 فراغ العرض.
, بحيننث تكننون كافيننة تواجددد ااضدداءة المناسددبة للعددرض -

عنننا ليتكينننف اإلنسنننان معهنننا داخنننل فنننراغ كمنننا ونوعنننا وتو ي
 .2العرض, وعند انتقاله من فراغ آلخر

 

                                                           
1
Neal Arminta:Exhibit for the small museum,Copyright,1976,P: 144-145. 

2
 A. Melton: proplems of insulation in museum of art, American association of art, U.S.A.,1935. 

 اليونان. -أثينا –متحف أغورا (:42الصورة )
نالحددظ تددوالي العددرض علددى جددانبي الممددر لمسددافة طويلددة  ممددا 

علددى االسددتمرار فددي  يعطددي رؤيددة بصددرية تلسددكوبية  ددد التشددج 
الحركددددة أو تددددؤدع  لددددى سددددرعة التوجدددده نحددددو الخددددرو  لتفدددداوت 

 المصدر:-عروضات من بداية الممر وحتى آخرهاالهتمام بالم
www.e-architect.co.uk 

 

http://www.e-architect.co.uk/
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 اللمس: 2-2-4-2

فاإلحسننناس والتجرينننب يؤكننند كنننل منننا ينننراه ويعننن   ذاكرتنننه.  ن يمتلنننك اإلنسنننان اإلحسننناس الفطنننري للمنننس,  
المعروضات والسطوح الموجنودة فني متنناول اليند تندفع ال ائنر للمسنها, ولكنن فني بعنض األحينان يشنكل ذلنك ضنررا 
علنن  المعروضننات, ممننا يسننتدعي ع لهننا بواسننطة حنندود وفصننلها عننن الجمهننور, وجعلهننا بعينندة عننن متننناول الينند 

ك الحننواج  ال تمننننع ال ائنننر مننن رؤينننة العنصنننر المعننروض بشنننكل جيننند وال تقلننل منننن القيمنننة لضننمان سنننالمتها, وتلننن
 .1الجمالية له

 
 

(:استخدام الحبال التي تشكل حدود ضمنية  43الصورة )
 المصدر:-لحماية المعروضات من اللمس

Dean David:مرجع سابق,P:  44 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-زجاجية من  اللمس باستخدام حافظات(: 44الصورة )  
Dean David:مرجع سابق,P:  44 . :المصدر   

 

 
                                                           

1
 Dean David:مرجع سابق,P:  44-44 . 

 
 

الزائددر داخددل فددراغ  أمثلددة لمشدداكل الرؤيددة التددي يتعددرض لهددا(:44الشددكل )
 :العرض المتحفي

الشدددخأ )أ(: يعددداني مدددن كدددون بطا دددة المعلومدددات موجدددودة أعلدددى مدددن 
الرؤيددة علددوا مسددتوا النظددر  كمددا أن العنصددر المعددروض خددار  مخددروط 

 وانخفاضا وعلى مسافة غير كافية لمشاهدته.
الشددخأ )ب(: يعدداني مددن كددون الرؤيددة منخفضددة تحددت مسددتوا النظددر  

    لمصدر:ا-رفيصعب رؤيتها  مما يشكل  رهاق شديد للزائ
 (.33خلوصي محمد ماجد: مرج  سابق  أ) خلوصي أحمد أيمن  
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 االرتفاع: 2-2-4-3

في استمتاع ال ائر وتحقيقه الفائدة والراحنة أثنناء  يلعب االرتفاع المريح للمواد المطبوعة والمعروضات دوراا  
 تجواله في المتحف, وقضائه وقتا أطول في القراءة والبحث .

م(, ومجننال الرؤيننة علنن  شننكل مخروطنني رأسننه عننند العننين 1.6المننريح للعناصننر يكننون علنن  ارتفنناع )  ن التوضننع
درجننة ألعلنن  وأسننفل المحننور األفقنني, وأي عناصننر متوضننعة خننار  هننذا اإلطننار يننؤدي  لنن  التعننب و  44ومجالننه 

لنة تجننب عنرض صعوبة في العرض.  لكن أحيانا تستخدم ضمن هذا المجال عناصر كبيرة, فينب ي في هنذه الحا
 التفاصيل فيها.

 -(: االرتفاع والفراغ البصرع المريح للزائر45الشكل )
Dean David:مرجع سابق,P:  46 . المصدر:   

 
 

 -(: زوايا المخروط البصرع للرؤيا46الشكل )
Dean David:مرج  سابق,P:  46 . المصدر:   

 الجلوس والميل اتجاه المعروضات: 2-2-4-4
 ن أي سننطح قريننب مننن االرتفنناع المننريح سننيدفع ال ائننر للجلننوس عليننه, 

ذا كاننننت جمينننع العناصنننر علننن  ارتفننناع مناسنننب, فنننلن الننن وار وبشنننكل  وا 
 .1الشعوري يمكن أن يثبتوا أقدامهم ويتكؤوا عليها

 الفراغ  الشخصي: 2-2-4-5
ال ائننننر مسننناحة كافيننننة للحفننناظ علنننن  الفننننراغ المقصنننود بننننه:   عطننناء 

الشخصنني المحننيط بننه بعيننداا عننن اآلخننرين أثننناء مشنناهدة نفننس العنصننر 
 المعروض .

 ن الشكل الرئيسي للعالقة الوظيفية هو فراغ الحركة, وهو المكنان      

                                                           
1
 Dean David:مرجع سابق,P:  44 . 

 

 

-(:الجلوس والميل اتجاه المعروضات47الشكل )  
Dean David سابق:مرج   ,P:  46 . المصدر:   
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أنشننطة متنوعننة أثننناء تواجنندها مننع بعضننها الننبعض. توجنند مسنناحات فرعيننة ضننمن فننراغ  النن وار علنن الننذي يحمننل 
 الحركة العام تحدد أنواع األنشطة التي تحدث فيها . وهي كالتالي:

 .الفراغات التو يعية كالردهات والممرات 
 رح.الفراغات التجميعية: هي الفراغات التي يتجمع ال وار فيها من أجل هدف عام كالقاعات والمسا 
 .الفراغات االنتقالية كالمداخل والمي انين 

 االتجاهات السلوكية: 2-2-4-6
عليهننا يننتم تصننميم فننراغ  هننناك ن عننات سننلوكية وميننول طبيعنني مشننترك بننين النن وار فنني المتحننف, واعتمنناداا  

العرض وترتيب المعروضات بشنكل يجنذب االنتبناه ويراعني الحركنة. واالتجاهنات السنلوكية العامنة بنين الن وار هني 
 كاآلتي:

 :معظم ال وار يميلون لالتجاه نحو اليمين عند دخولهم أي فراغ. االتجاه نحو اليمين 
  :الجدار عل  الجهة اليمن  ويرك ون عل  معروضناتها معظم ال وار يتتبعون تتب  الجدار على الجهة اليمنى

 بينما تبق  المعروضات عل  الجهة اليسرل بلقل نسبة اهتمام ومشاهدة. 
 :بشكل  عادة مايميل ال وار للتوقف من أجل مشاهدة المعروضات تو ف الزوار لمشاهدة العناصر المعروضة

دراك محتول المعرض. , أي عند معروضات قليلة فقط, وبالتالي حدوث ضعفانتقائي  في فهم وا 
, أو بالوقننت الكلنني الننذي وقدرتننه علنن  الجننذبفتوقنف ال ائننر عننند المعروضننات يننرتبط  مننا بنننوع العنصننر المعننروض 

 يقضيه ال ائر في صاالت العرض. 
يشنننكل العنصنننر المعنننروض األول عنننند الجاننننب األيمنننن االهتمنننام األكبنننر منننن قبنننل ال ائنننر, وعلننن  العكنننس فنننلن أول 

 عنصر معروض من الجانب األيسر الينال القدر الكافي من االهتمام.
 .تفضيل المخار  المرئية 
 :كبر من االنتباه المعروضات عل  طول الطريل األقصر باتجاه المخر , تتلق  مقدار أ تفضيل أ صر الطرق

 واالهتمام.
 :النناس بطبيعنتهم ينجنذبون نحنو الضنوء وينفنرون منن الظنالم, فهنم لنيس لنديهم القندرة علن   النفور مدن الظدالم

 تحديد المحتويات واألحجام في الظالم.
 .األلوان ال اهية تقوم بدور جذب بصري لمعظم ال وار 
 : المحفن ات البصنرية, ونقناط جنذب للن وار عنند دخنولهم تعتبر الضنخامة والعناصنر الكبينرة منن أهنم  الضخامة

 .1ألي فراغ حت  لو وضع من الناحية اليسرل للمخر 

                                                           
1
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كل التحليالت السلوكية السابقة تشير  ل  أن حركة ال وار تتلثر بخصائص المسقط وتوضع المعروضات 
 في فراغات العرض.

 االعتبارات التصميمية لذوع االحتياجات الخاصة: 2-2-4-7

متننناحف اليننوم تجننناو  اإلنسننان العنننادي  لنن  ذوي االحتياجنننات الخاصننة, وهنننناك مجموعننة منننن  ن تصننميم  
االعتبنننارات التصنننميمية يمكنننن معالجتهنننا فننني جمينننع تصننناميم صننناالت العنننرض المتحفننني, وبالتنننالي تحسنننن الخبنننرة 

 المكتسبة من المتحف للجميع, ومن االعتبارات التصميمية المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة:
 مننن  وذلننك بندءاا  , ني تنوفير الخنندمات الال منة بالبيئننة المحيطنة لمشننخاص المقعندين علن  كراسنني متحركنةينب

أماكن انتظار السيارات وعناصر االتصنال الشناقولي و صناالت العنرض والمنداخل والمخنار  واسنتعمال منواد 
 األرضيات المقاومة لالن الل, ومناطل الخدمة...ال .

 حة في فراغات صاالت العرض, وهي ضرورية الستراحة األطفال وكبار السنن توفير مساحات وأماكن استرا
 للتلمل والتفكير في المعروضات. , وأولئك الذين يعانون من  عاقات حركية, كما يمكن اعتبارها مكاناا 

  مكانية وصول المقعندين علن  كراسني متحركنة لجمينع مناسنيب المتحنف, ويكفني لتحقينل ذلنك وجنود مصنعد 
متحننف, يسننتطيع ال ائننر المقعنند اسننتعماله مننع وجننوده علنن  ذات المنسننوب الننذي يننؤدي  ليننه منندخل واحنند فنني ال

 سهل االستعمال من قبل الجميع.
  توفير الخدمات الال مة بوجود دورة مياه خاصة لل وار المقعدين عل  كراسي متحركنة للرجنال وأخنرل للنسناء

 بكل طابل من طوابل المبن .
 ة تشننكل بننندا رئيسننيا فنني أي تصننميم, فينب نني تننوفير مننا يكفنني مننن مخننار  الحريننل  ن قننوانين األمننان والسننالم

 والطوارئ سهلة االستعمال بالنسبة للمقعدين.
هننذه االعتبننارات ليسننت شنناملة, لكننن يمكننن التعامننل معهننا علنن  اعتبارهننا مننن أكثننر الحاجننات الملحننة, و ال  

نما كفرصة لتحسين   .1نوعية تجربة المتحف لجميع ال ائرينينب ي أن تظهر كمتطلبات  ل امية, وا 

 العوامل المؤثرة في  تصميم الفراغ الداخلي للمتحف: 2-2-5
 والتي تتمثل في اآلتي:توجد العديد من العناصر التي تؤثر في تصميم الفراغ الداخلي لصاالت العرض, 

 المقياس: 2-2-5-1

للفراغ اإلحساس بالكبر أو الص ر, بالتعقيد أو  العالقة بين أبعاد الج ء  ل  الكل مما يعطي  يعرف المقياس بلنه:
 .بالوحدة أو التفكك  ,البساطة

                                                           
1
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فننني المتننناحف يننننتج المقيننناس المناسنننب للوظيفنننة عنننن تفاعنننل مجموعنننة أبعننناد تتعلنننل بنوعينننة المعروضنننات   
وحجمهننا ونننوع تعليقهننا أو عرضننها,  لنن  جانننب حركننة الجمهننور وحجمننه ونوعننه داخننل فننراغ العننرض, والننذي يتحنندد 

 .1ه وشكله وفقا لطبيعة المعروضاتحجم
ويمكننن  ظهننار المعروضننات بلسننلوب يتناسننب مننع حجننم الفننراغ الننداخلي داخننل مننناطل العننرض باسننتخدام 
عناصننر منننن وحننندات العنننرض تالئنننم المقينناس والحجنننم اإلنسننناني, منننع تنننوفير مسننافة كافينننة إلمكانينننة رؤينننة القطعنننة 

 المتحفي.المعروضة واستيعابها بسهولة داخل فراغ العرض 
يسننتخدم المقينناس الضننخم فنني المتنناحف )حيننث يظهننر اإلنسننان شننديد الصنن ر(, لننيس لحننل مشننكلة  أحياننناا 

بهار ال وار نما الستعراض المقدرة اإلنشائية وا   .التجمعات الكبيرة, وا 

 المصدر:-(: ارتفاع اانسان بالنسبة لوحدات العرض43الشكل )
 (.33سابق  أ )خلوصي أحمد أيمن  خلوصي محمد ماجد: مرج  

(: دراسددددة المقيدددداس الفراغددددي بمتحددددف بروكلين نيويددددور   45الصددددورة )
يتضددح مدددا تناسددب المقيدداس الفراغددي مدد  طبيعددة المعروضددات  أمريكددا:

الفنيددة داخلدده كما يالحددظ وجددود توافددق بددين متطلبددات االسددتخدام الددوظيفي 
 المصدر:-للمتحف م  القيمة الناتجة عن المقياس الفراغي

Montaner Josep M.:مرجع سابق,P:47. 

 

 :اللون والملمس 2-2-5-2

في التلثير البصري لتصميم الفراغ وتكيفنه منع العنرض, حينث يسنتعمل فينه ألنوان متجانسنة  هاماا  تلعب األلوان دوراا 
كخلفية لربط مجموعة من األشياء ذات طبيعة واحدة, مع  مكانية التركي  عل  عنصر معنين باسنتعمال لنون أكثنر 

علن  ألنوان المعروضنات, حدة, وكذلك يستعمل األبيض والرمنادي واألسنود للخلفينات, وذلنك لسنلبيتها وعندم تلثيرهنا 
اسنتعملت التعبينرات المختلفنة بناأللوان )مثنل الندفء, البنرودة, والثقنل( لنربط الفراغنات بواسنطة العالقنات بنين  حديثاا 

 المستويات المختلفة, أو بالتلكيد عل  مستول معين دون اآلخر.

                                                           
 (.14سابل, ص )خلوصي أحمد أيمن, خلوصي محمد ماجد: مرجع  1
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  خفنناء سننطح مننا, فمننثالا فنني  ظهننار صنناالت العننرض فبننالملمس يمكننن تلكينند أو  كبيننراا  دوراا ويلعننب الملمننس  
منع خطوطنه الليننة, أو اسنتعمال ملمنس نناعم ليؤكند نعومتنه  يحندث تباينناا  خشنناا  يمكن  عطاء جدار منحنني ملمسناا 

وفني كنل األحنوال يعطني التعبينر  وليونته, كما يمكن  برا  التحف بعرضنها أمنام خلفينة تتبناين منع طبيعنة ملمسنها,
 .1من ناحية تنوع الملمس ينتج عنها فراغ غني بالتلثيراتالصريح للمواد المستعملة أسطحاا غنية 

 :ااضاءة 2-2-5-3

تعتبننر اإلضنناءة مننن أهننم عناصننر تصننميم الفراغننات الداخليننة للمتنناحف, ومنننذ  دخننال اإلضنناءة الصننناعية 
 حيوياا في تصميمها. بالمتاحف بعد الحرب العالمية األول , وهي تلعب دوراا 

ظهنننار خصائصنننها الدقيقنننة, فليسنننت الحاجنننة فقنننط ونجننند أن أهمينننة اإلضننناءة تمتننند لتوضنننيح  وظيفنننة المعروضنننات وا 
لإلضننناءة, ولكنننن لإلضننناءة المناسنننبة التننني تالئنننم نوعينننة المعروضنننات وتحقنننل التنننوا ن بنننين حمايتهنننا منننن األضنننرار 
وعرضها في الصورة المالئمة التي تعطي التلثير النفسي المطلنوب لل ائنر. ويتوقنف اختينار مصندر اإلضناءة علن  

 هامين هما: عاملين
 يشكل سببا جوهريا لتلفها. نوعية المعروضات: وذلك لتحديد مدل حساسيتها للضوء, بحيث ال -
يكون كافيا إلظهنار األلنوان والنقنوا واألسنطح فني المعروضنات بدقنة وبندون مشناكل فني  كمية الضوء: بحيث -

 الرؤية.
 ويوجد نوعان من اإلضاءة:

 اإلضاءة الطبيعية, ومصدرها الشمس. -
مننن لمبننات الضننوء المتننوهج أو التن سننتين, أو لمبننات الفلورسنننت, أو لمبننات  غالبنناا  اإلضنناءة الصننناعية, وهنني -

الهننالوجين, أو اإلضنناءة بنننالح م )األلينناف( الضننوئية, وهننني طريقننة جديننندة تننم تجربتهننا بمتحنننف تورينننو ل ثنننار 
 .2المصرية بليطاليا

 للعرض:وفيما يلي استعراض لهذين النوعين ومدل مناسبتهما 

 ااضاءة الطبيعية: -1
ويوجننند مصننندران  تعتبنننر اإلضننناءة الطبيعينننة مصننندر للضنننوء منننن أجنننل صننناالت العنننرض والمعروضنننات, 

 رئيسيان لدخول الضوء الطبيعي  ل  مناطل العرض:
  الفتحات الجانبية في الجدرانSide windows:  تحقنل  ضناءة كافينة  ذا احتلنت أكثنر منن جندار داخنل قاعنة

العرض, مع مراعاة جعلها عل  ارتفاع كبير حت  ال تسبب سطوعا مبهراا داخل فراغ العرض, وتناسب النوافذ 
                                                           

7
 (.16-14ص ) مرجع سابل , محمد ماجد خلوصي: 

 (.24, ص)1991(, 172 ضاءة خالقة, مجلة المتحف الدولي, اليونسكو, العدد) :بيير أتريكو جورلينو 7
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الجانبيننة العلويننة األعمننال المعروضننة بشننكل حننر كالمنحوتننات والتماثيننل, ومننن غيننر المحبننذ اسننتعمال النوافننذ 
فضننة داخننل قاعنات العننرض,  ذ تنجننذب  ليهننا العنين قبننل المعروضننات, كمنا أنهننا تقلننل المسنناحة الجانبينة المنخ

المتبقية التي يمكن استعمالها من الجدران, باإلضافة  ل  أنها تسبب انعكاسات ومشاكل في الرؤية ناتجة منن 
 .1رينالمحيطة ومواجهته ألعين ال ائ والخ ائنانعكاس الضوء المباشر عل  أسطح المعروضات 

  الفتحنات العلوينة بالسننقفSkylight:  هني تعطني كميننة كافينة منن الضننوء, وتسنمح بتنرك جنندران المتحنف حننرة
 للعرض, وال تعول تو يع المعروضات , ويناسب األعمال النحتية الحرة.

وهنني عبننارة عننن صننندول يرفننع جنن ء مننن سننطح الر دداب والر دداب المقلوبددة  وأحنند أشننكال اإلضنناءة العلويننة     
الصنننالة علننن   طنننار منننن النوافنننذ, وفننني الرقبنننة المقلوبنننة يتننندل  الصنننندول ال جننناجي منننن السنننقف  لننن  داخنننل الفنننراغ, 

 وبالنتيجة هناك تعاكس في شكل األشعة الساقطة عل  اللوحات بين األول  والثانية.
 

 ولإلضاءة الطبيعية العلوية م ايا عديدة:
 االنطباعات للمعروضات  ضافة للصلة مع العالم الخارجي.هي  ضاءة حرة تعطي ال ائر مجموعة متنوعة من  -
تسننتخدم اإلضنناءة الطبيعيننة كحننل جينند فنني  نننارة أروقننة المتحننف, أمننا المعروضننات تسننتخدم مننن أجلهننا اإلضنناءة  -

 .2الصناعية بحيث يمكن السيطرة عليها والتحكم بها
لتنننلثر بالمظننناهر المختلفنننة لل نننرف تعتبنننر الفتحنننات العلوينننة مصننندر ثابنننت وحنننر لإلضننناءة الطبيعينننة وأقنننل منننيال ل -

أشجار....( والتي من الممكن أن تسبب انكسار الضوء أو  المتنوعة بالمبن  وبلية عوائل جانبية )أبينة أخرل,
  لقاء الظالل لت يير نوع الضوء نفسه.

  مكانية تنظيم كمية الضوء الواقع عل  اللوحات أو المعروضات األخرل لتلمين  ضاءة كاملة وموحدة. -
 توفير مساحة كبيرة في تصميم الفراغ داخل المبن , والذي يمكن تقسيمه دون الحاجة ألفنية أو مصادر الضوء. -
 تسهيل  جراءات األمن بسبب قلة الفتحات في الجدران الخارجية. -
 

ءات كما أن لإلضناءة الطبيعينة عبنر الفتحنات العلوينة مين ات لهنا أيضنا مسناوئ,  ال أننه يمكنن الت لنب عليهنا بنلجرا
 فنية وتركيبية تنحصر فيما يلي:

 ن كمية ونوعية اإلضاءة الطبيعينة تت ينر علن  مندار الينوم, باإلضنافة  لن  اختالفهنا بنلختالف الموقنع الج رافني  -
 (*Luxالكننس )والتوجيننه, ويننؤدي ذلننك لعنندم القنندرة علنن  المحافظننة علنن  ثبننات مسننتول اإلضنناءة الطبيعيننة بننن 

                                                           
 (.252-251فيليب آدام  :مرجع سابل, ص) 1

2 Ambrose Timothy: Museum Basics, Routledge,2006,P:91. 
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معين في عملية صعبة, وتحتا  ألجه ة معقندة ذات تكناليف باهظنة, باإلضنافة لضنرورة عمنل مرشنحات علن  
 .1* والتي تشملها اإلضاءة الطبيعيةاألشعة التي تضر بالمعروضات جا  الفتحات, للوقاية من خطر 

ب  ضننناءة تسنننبب تقلبنننات بنننين الضنننوء والظنننل والنننذي ينننؤدي لضنننرر فننني المتحنننف, وربمنننا ذلنننك الضنننوء ال يناسننن -
 المعروضات.

 يمكن اخترال أغلب الضوء المشع, أو الضوء المنتشر بلشعات غير منتظمة. -
تتطلب صيانة دائمة نظرا لت طيتها باألتربة,  ضافة لما تسببه من  يادة و ن السنقف ودعاماتنه, وكنذلك  عاقتهنا  -

 بل واحد أو طابقين.الشاقولي المستقبلي للمتحف,  ذ تحتا  لبناء منخفض يتللف فقط من طا توسعلل
 .2رتابة اإلضاءة, ومضايقتها الشديدة لل ائرين الذين ي ورون عددا متتابعا من ال رف المضاءة من األعل  -

وخالصة القنول أننه يجنب اسنتبعاد أشنعة الشنمس المباشنرة منن الندخول لصناالت العنرض فني المتحنف, سنواء   
بالجدران, وال يتم ذلك  ال باسنتخدام الكاسنرات أو المرشنحات أو كان مصدرها الفتحات العلوية بالسقف أو الجانبية 

 الستائر التي تعول وصول الضوء المباشر, وتقلل تلثير األشعة الضارة.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( الكس حسب نوعية المعروضات.244-54هي وحدة تقاس بها شدة اإلضاءة, وينب ي أن تكون مستويات اإلضاءة بين )( Luxالكس )* 
 : تتمثل في األشعة تحت الحمراء , واألشعة  فول البنفسجية .* األشعة التي تضر بالمعروضات

ذات الطننول المننوجي الطويننل والتنني تولنند حننرارة تننؤدي لجفنناف  اءاألشننعة تحننت الحمننر  تصنندر الشننمس كميننة معينننة مننن اإلشننعاع ال يننر مرئنني تتمثننل فنني: 
 .ذات الطول الموجي القصير والتي تؤثر عل  ج ئيات المواد العضوية وت يل األلوان وال يوت األشعة فول البنفسجيةاألصب ة واألنسجة, باإلضافة  ل  

 (.251فيليب آدام  : مرجع سابل, ص) 2
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(7)                         (7) (7)                        (7)  

 
 
 
 
 

الطبيعددي بشددكل شددامل (:سددقف ذو فتحددة علويددة مركزيددة  ينشددر الضددوء 49الشددكل )  (1)
 ضمن فراغ صالة العرض.

  مدد  Dulwich(: ضدداءة علويددة مضددبوطة فددي صددالة عددرض اللوحددات 46الصدورة ) (2)
 المصدر:-سقف مؤلفة من عناصر زجاجية مائلة

Cuttle Christopher : مرج  سابق,P:( 63-66  ). 

  ضاءة علوية محيطية ذات انتشار محدود من السقف.(:54الشكل ) (3)
فتحددة علويدة محيطيددة نالحددظ انخفداض السددقف الوسددطي  (:47الصدورة ) (4)

-مدد  تددوزع ااضدداءة الصددناعية حولهددا فددي المتحددف الددوطني فددي لندددن
 المصدر:

Cuttle Christopher : مرج  سابق,P:( 39-66 ). 
(7) 

 
 
 
 
(9) 
 
 
 

 

(0) 

 
 
 
 
(7) 

يوضددح توزيدد  ااضدداءة فددي صددالة العددرض بالنسددبة للوحددات الكبيددرة (: 51الشددكل ) (5)
والمتوسددطة  والفتحددات العلويددة ذات االتجدداه القطبددي تضددم نددوع مددن الزجددا  الناشددر 
للضددوء الطبيعددي بشددكل كامددل  وتحددافظ علددى كثافددة الضددوء فددي اتجدداه معددين ضددمن 

 .فراغ العرض في حين أن الممر المجاور معتم وغير مضاء
ة (: ممر يقود  لدى سدت صداالت رئيسدية مضداءة طبيعيدا بفتحدات علويد43الصورة )  (6)

 المصدر:-  نيوزيالنداSerjeantذات اتجاه  طبي  في متحف 

Cuttle Christopher : مرج  سابق,P:( 141-99  ). 
 
 

 ضدداءة علويددة عبددر عناصددر مسددننة مكددررة معماريددا ذات  (:52الشددكل ) (7)
اتجدداه  طبددي  مدد  وجددود سددطح عددازل يعكددس الضددوء عبددر الزجددا   لددى 

 داخل فراغ صالة العرض.
السقف ذات العناصر المعمارية المسدننة كمدا فدي متحدف (:49الصورة )  (8)

Kroller-Mullerالمصدر:-  هولندا 

Cuttle Christopher : مرج  سابق,P:(  93 ). 
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(9)                            (77 ) 
 
 

(77    .) (77) 
 

 
 
 
 

 (: نموذ   ضاءة علوية من أجل  نارة اللوحات الصغيرة.53الشكل ) (9)
   بداريس.de Moyen Age(:  ضداءة محيطيدة للجددار فدي متحدف 54الصورة ) (14)

 المصدر: -
Cuttle Christopher : مرج  سابق,P:(103-104 ). 

(: نمددوذ  لنظددام  ضدداءة علويددة أوتوماتيكيددة مددن خاللهددا 54الشددكل ) (11)
 كمية الضوء داخل فراغ صالة العرض.يمكن التحكم بشدة و 

 Tate(:صفائح للتحكم بكمية ااضداءة  كمدا فدي متحدف 51الصورة ) (12)
Britainالمصدر:-  لندن 

Brophy Vivienne & Goulding John: Museums- Energy 

Efficiency and Sustainability in Retrofitted and New 

Museum Buildings Handbook, University College 

Dublin, 2004,P(18). 
(77)                        (77)  

 (: نمددوذ  لر بددة مقلوبددة  تدددخل األشددعة عبرهددا لتسددقط علددى الجدددار55الشددكل )  (13)
 المقابل.

 Nordijllands(: مثددددددال للر بددددددة المقلوبددددددة فددددددي متحددددددف 52الصددددددورة ) (14)
Kunstmuseum المصدر:  -  الدنمار 

Cuttle Christopher : مرج  سابق,P:(63-106 ). 

الفراغ الكبير المتضمن معبد ديندر  يظهر الجدار (: 53الصورة ) (15)
ة في متحف الزجاجي الذع يشكل اتصال بصرع م  الحديقة المركزي

 المصدر:-ميتروبوليتان  نيويور 

Cuttle Christopher : مرج  سابق,P:(246 ). 

 نماذ  مختلفة من ااضاءة الطبيعية )العلوية والجانبية(

 ااضاءة الصناعية: -2
اإلضاءة الصناعية دورا هاما في  ضاءة فراغات العرض في المتحف بعد انقضاء سناعات النهنار, تلعب  

وفنني حنناالت كثيننرة اسننتبدلت اإلضنناءة الطبيعيننة بالصننناعية داخننل فراغننات العننرض, وذلننك حتنن  يمكننن  يننادة عنندد 
ضنناءة الصننناعية سنناعات العننرض, وتننوفير مسننتول أعلنن  مننن الحمايننة للمعروضننات, نظننرا لسننهولة الننتحكم فنني اإل

ودرجة الحرارة المنبعثة منها, باإلضافة لتنوع تلثيراتها من حيث القوة )الشدة( واللون الحراري, كما تسمح باسنتخدام 
 ضنافة  لن  ذلنك التكناليف العالينة  الفراغات بشكل أكثر مرونة, وتقلل من كلفة اإلنشاء التابعة لإلضناءة الطبيعينة,

 العالقة مع الوسط الخارجي. تحدثه من انقطاع للصيانة, وما
 وتحتا  المتاحف  ل  نوعين من اإلضاءة الصناعية:
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وتستخدم للقيام بمهمة اإلضاءة العامة منتظمة الشندة, ولهنا وسنائل عديندة منهنا مصنابيح   ضاءة غير مباشرة: ( أ
ن كاننت تعطني  الفلورسنت, فهي توفر  ضاءة عامة منتظمنة خالينة منن الظنالل وغينر محنددة االتجناه, وهني وا 

جواا بارداا  ال أن هذا العيب تعالجه اإلضاءة المباشرة المرك ة عل  المعروضات, وتستخدم اإلضاءة العامة في 
 مسارات الحركة الرئيسية بالمتحف, وكذلك في المداخل والساللم والممرات.

ت المجسننمة أو حيننث توجننه مباشننرة نحننو المعروضننا وتسننتخدم للقيننام بمهمننة اإلضنناءة المركنن ة,  ضنناءة مباشننرة: ( ب
الدقيقننة إلظهننار جمالهننا أو تفصننيلها ونقوشننها , وجننذب االنتبنناه  ليهننا, ألن األنظننار تركنن  دائمننا علنن  األشننياء 
المضننناءة, وتكنننون بتسنننليط الضنننوء المباشنننر عليهنننا منننن األعلننن  أو األسنننفل, وينب ننني مراعننناة معالجتهنننا بفالتنننر 

و أعننين النن وار, كمننا يمكننن اسننتخدامها فنني خاصننة وتجنننب أي سننطوع مبهننر أو انعكاسننات بعنندم توجيههننا نحنن
 .1القاعة  ل  جانب اإلضاءة العامة

 أيضا تستخدم اإلضاءة الصناعية إلنارة وحدات العرض ويمكن  جمال أساليبها في نوعين رئيسيين:    
 جانبية غير مباشرة من قاعدة الوحدة(. -)علوية من سقف الوحدة   ضاءة من داخل وحدة العرض 

وحدة العنرض صن يرة تكنون اإلضناءة جانبينة, وفني حنال كاننت مرتفعنة فتكنون اإلضناءة علوينة فلذا كانت 
 من سقف وحدة العرض.

 وغالبا ما تؤدي للشعور بلون ال جا  نتيجة انعكاسها عليه, باإلضافة لما   ضاءة من خار  وحدة العرض(
فراغ صالة العرض في مسنتول تكون اإلضاءة العامة في  تحدثه من حرارة داخل وحدة العرض(. وعادة ما

 .2أقل من اإلضاءة ضمن وحدات العرض

 
 (: ااضاءة الصناعية انارة وحدات العرض56الشكل )

  ضاءة علوية من سقف وحدة العرض. ( أ)
 المصدر:- ضاءة جانبية موجهة نحو المعروضات ( ب)

rfw. redaktion für: مرج   سابق ,P:8. 

 

 

                                                           
 (.15,ص )خلوصي محمد ماجد : مرجع سابل  1

2
 rfw. redaktion für :Good Lighting for Museums, Galleries and Exhibitions, Frdergemeinschaft 

Gutes Licht, Germany ,P:8. 
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 الفراغ الداخلي:تأثير ااضاءة في  براز معالم وشخصية  -3

بننرا  الفكننرة, وهننذا ينننتج عننن   تننؤدي اإلضنناءة فنني حننال معالجتهننا بشننكل جينند  لنن  تضننخيم المعروضننات وا 
تداخل الضوء مع الظالل, مما يعطي تباينات متعددة تبر  األشياء وتحددها. ويمكن  ضاءة المعروضات ذاتياا أو 

أو تضنناء الخلفيننة مننع تننرك المعروضننات مظلمننة, بواسننطة أشننعة سنناقطة عليهننا مننع  ضنناءة عامننة وخلفيننة مظلمننة, 
وذلننك فنني حالننة تلكينند الخننط الخننارجي للكتلننة المعروضننة.  ن الظننالل ال تننؤدي  لنن  ضننعف التعبيننر البصننري, بننل 
تسنناعد علنن   بننرا  المعروضننات, كمننا تخفنني األركننان التنني لننم تنندرس والمعنندات غيننر المرغننوب فنني  ظهارهننا وعلنن  

ءة العامة تقلل من شكل وتجسيم المعروضات, وتشكل المصادر الضوئية المختلفة العكس, فلن المبال ة في اإلضا
 .1الجمال البصري مايسم  وانعكاساتها المتعددة االتجاهات

باأللفننة واالرتينناح بشننكل يشننجعه علنن  مالحظننة التفاصننيل الدقيقننة   ن اإلضنناءة الجينندة تعطنني ال ائننر شننعوراا         
واء كاننننت صنننناعية أو طبيعينننة, ينب ننني دراسنننة عالقتهنننا باإلضننناءة الخارجينننة للمعروضنننات, واإلضننناءة بنوعيهنننا سننن

 واالنتقال التدريجي, حت  ال تفاجئ عين ال ائر بما يسبب لها اإلرهال.
 
 
 
 
 
 
 

  

تددأثير توضدد  اللوحددة علدددى انعكدداس الضددوء علددى سدددطحها. (: 57الشددكل ) (1)
االنعكاسدددات فتوضدددعها الشدددا ولي سدددتجعل المشددداهد الثددداني يدددرا بوضدددوح 

 المصدر: -الضوئية المتطابقة م  اللوحة
Cuttle Christopher : مرج  سابق,P:( 165 ). 

 ن ميددول اللوحددة يمندد  مددن انعكدداس الضددوء علددى سدددطحها  (:53الشددكل ) (2)
وبالتدالي تدأمين مشداهدة جيددة للزائدرين  فدي المقابدل ينبغدي أال يكدون سددطح 

 المصدر: -الوهجلفي أملس لضمان عدم انعكاس الجدار الخ

Cuttle Christopher : مرج  سابق,P:( 165 ). 
                                                           

1
 (.15خلوصي محمد ماجد : مرجع سابل ,ص ) 
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 ضاءة صناعية علوية مركزية  متصلة م  مستوا السقف (:54الصورة ) (3)

 المصدر: -عبر  ناة  ضاءة في المتحف الوطني بكندا.
Cuttle Christopher : مرج  سابق,P:( 135 ). 

 ضاءة ذات أشكال متنوعة ألسطح صالة العرض   تعطي (: 55الصورة ) (4)
- باريس,Musée d’Orsayشعور بالرحابة واالتساع كما في متحف 

 المصدر:
Cuttle Christopher : مرج  سابق,P:( 144 ). 

  

 ضدداءة علويددة صددناعية بمصددابيح فلورسددنت طوليددة منتشددرة (:56الصددورة ) (5)
 المصدر:-باريس  Musée l’Orangerieعلى كامل السقف في 

Cuttle Christopher : مرج  سابق,P:( 145 ). 
 

ظهر  ضداءة تشدمل سدطح الجددار الكلدي مدن خدالل مصدابيح ت(:57الصورة ) (6)
  والضدوء فدي هدذا النمدوذ  غيدر وضعة ضمن تجاويف في سقف الصالة مت

 المصدر:-  برلينNationalgalerieمركز على المعروضات. متحف 
Cuttle Christopher  سابق : مرج ,P:( 143 ). 

  

تسليط الضوء بشكل موضعي فدي خلفيدة العنصدر المعدروض (: 53الصورة ) (7)
مددن أجددل صددياغة المشددهد العددام مدد  تددداخل بددين الظددالل وااضدداءة  يحددد  

 المصدر: -تحديد  له. المتحف الوطني اسكتلندا
Cuttle Christopher : مرج  سابق,P:( 159 ). 

تسددليط الضددوء الصددناعي علددى المعروضددات بشددكل فددردع  (: 59الصددورة ) (3)
 Simon Nortonتظهر الملمس والشكل والتفصيل لهذا العنصدر. متحدف 

Artالمصدر:- كاليفورنيا 
Cuttle Christopher : مرج  سابق,P:( 156 ). 

 نماذ  مختلفة من ااضاءة الصناعية
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النفدددق تقدددود الدددزوار مشدددهد ااضددداءة الطبيعيدددة فدددي نهايدددة (: 64الصدددورة ) (9)

لالستمرار ومتابعدة الحركدة ضدمنه  مد  مشداهدة المعروضدات ذات ااضداءة 
 المصدر:-الصناعية المركزة.  متحف األنثروبولوجيا  بريطانيا

Cuttle Christopher : مرج  سابق,P:( 223 ). 

في هذا الشكل تتديح للدزوار فرصدة  لممرات المضاءة طبيعيا  (: ا61الصورة ) (14)
سدددير عبرهدددا أو التنقدددل ضدددمن الفراغدددات الجانبيدددة مددد  انخفددداض متابعدددة ال

 المصدر:-ااضاءة المحيطية تدريجيا
Cuttle Christopher : مرج  سابق,P:( 242 ). 

 نماذ  دمج بين ااضاءة الطبيعية والصناعية

 :المعالجة التصميمية 2-2-5-4
تتضمن المعالجة التصميمية للفراغات المتحفينة دراسنة العناصنر المكوننة لهنذا الفنراغ المعمناري, منن منواد  

أو أجهنننن ة أو طننننرل  نشنننناء, كمننننا ينننندخل فنننني تحدينننندها عنننندة عوامننننل طبيعيننننة وصننننناعية, وينب نننني أن تفنننني المننننواد 
 معالجنننة لضنننرورة اإلضنننافةب واإلكسننناءات المكوننننة للفنننراغ بنننال رض المطلنننوب منهنننا كخلفينننة محيطنننة بالمعروضنننات

 المعروضننات, حمايننة تقلبننات تسننتوعب بحيننث واألرضننيات األسننقف ودراسننة بالجنندران, الموجننودة المعماريننة الفتحننات
 دون ال ائنرين تمتنع التني المالئمنة بالصنورة العنرض تظهنر أن لضنرورة باإلضنافة لهنا, المناسنبة الداخلينة البيئة وتوفير

 تشويا.
 :فراغ العرض المتحفي , منها هناك عدة اتجاهات لتشكيل

 ن هننذا النننوع يحقننل البسنناطة والفاعليننة والمرونننة فنني األداء, مننع  مكانيننة التنننوع فنني االسننتخدام,  :الفننراغ الواحنند -
 والحفاظ عل  نقاط الشكل العام, وله نوعان:

 .الفراغ الحر: يتم تقسيمه  ل  فراغات متصلة ومختلفة في الحجم 
  احد غير مقسم بتقسيمات داخلية.الفراغ المفتوح: هو فراغ و 

ومن عيوب هذا النظام هو  هدار المقياس اإلنساني  ال أن هذا ال يعتبر عيبا كبيرا بالنسبة للمتناحف وأحند األمثلنة 
 لهذا التنوع من العرض هو متحف علوم الفضاء بالواليات المتحدة بوالية ديترويت.

وهو عكس نظرية العنرض فني الفنراغ الواحند, ويعتمند علن  فكنرة الوحندات المتصنلة التني تخلنل  الفراغ العضوي: -
فراغات العرض, التي لها بداية ونهاية واتجاه محندد ويكنون التوجينه فينه بواسنطة عناصنر موجهنة سنواء كاننت 

أو المستويات األرضية أو األسنقف أو أي موجهنات أخنرل, ويتمين  هنذا الفنراغ بالحركنة والتوجينه ممنا  الجدران
يجعله مناسبا للمتحف, كما أن وحندات العنرض ب نض النظنر عنن جمالهنا النذاتي تعبنر عنن عضنوية اإلنسنان 

 الموجود فيها,  ضافة لخلقه تنوع في الجو المحيط في  طار متكامل ومتماسك.
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يعتمنند هننذا النننوع منن العننرض علنن  الظننروف المحيطيننة بننالمبن  مننن أشننجار  لمفتننوح فنني الهننواء الطلننل:العنرض ا -
, ومسننطحات مائيننة وخضننراء وأحيانننا السننماء فنني تكننوين خلفيننه للمعروضننات وفنني هننذا النظننام يتصننل  ومبننان 

ننن  المتحننف. الننداخل بالخننار  تمامننا دون أي فواصننل ماديننة أو بصننرية مننع دراسننة تنسننيل الموقننع المحننيط بمب
ويتمي  هذا الفراغ بربط العناصر المختلفة بنالمتحف منع وصنفه بالمروننة فني الحركنة بالنسنبة للمشناهد ووضنع 

 .1المعروضات وتحقيل االستمرار في العالقة الفراغية بين الداخل والخار 
 

  
 

 الفراغ العضوي الفراغ الحر الفراغ المفتوح
 المصدر:– المتحفياتجاهات تشكيل فراغ العرض (:59الشكل )

Rohloff  Ipek Kaynar :Museum Gallery Layouts And Their Interactions With Exhibition Narratives And 

Space Use Patterns,Ph.D, The University of Michigan,2009,P:57. 
 

 

                                                           
 (.17محمد ماجد : مرجع سابل ,ص ) خلوصي1
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  ضوء ذلك تظهر ضرورة دراسة العناصر المنشلة  للفراغ  المعماري: وفي
 الجدران: -1

يتوقف تحديد نوعية سطح الجدار ولونه وملمسه عل  نوع العنصر المعروض, وطريقنة وضنعه أو تعليقنه  
 داخل فراغ العرض المتحفي, وينب ي أن يشكل سطح الجدار المتمثل بمكان العنرض خلفينة محايندة تحقنل التركين 
عل  مشاهدة المعروضات دون أن تنافسها, أو تعمل عل  التشويا عليهنا, كمنا نجند أننه كلمنا  ادت نصناعة لنون 
الجدار بللوانه الفاتحة كلما  ادت قتامة القطعة المعروضة عليه, باإلضافة الرتباط معالجنة الجندران بشنكل ونوعينة 

فة للعنصر المعروض داخل فراغ العرض, وينب ي أن اإلضاءة المختارة وما تعطيه من تلثيرات أو انطباعات مختل
 تستعمل ألسطح الجدران األلوان التي تمتص الضوء لكي تؤدي للرؤية الجيدة للمعروضات.

وعند استخدام القواطع كلسطح  ضافية للعرض بارتفاعات مختلفة, فلنها تعمل كخلفيات لوحدات العرض,  
ة في الحجم والوظيفة, لذا يجب الحرص أال يؤثر ذلك سلبا عل  كما تقسم فراغ العرض لمسطحات منفصلة مختلف

 العالقات الفراغية واألبعاد الجمالية ويشوه العناصر الممي ة لقاعة العرض المتحفي.
 
 األرضيات: -2

تؤثر أرضية فراغ العرض المتحفي عل  حركة ال وار ودرجة تركي هم, وذلك لمنا تلعبنه منن دور كبينر فني  
احتمننال المجهننود الجسننماني للنن وار بحننركتهم الدائمننة فنني جميننع االتجاهننات لفحننص المعروضننات, باإلضننافة لمننا 

وشندة الضنوء المنؤثرة فيهنا وقنوة تعطيه من تلثيرات بصرية و ماتحققه من  ظهار للمعروضات, وفقا لنوع األرضية 
 . 1انعكاسه عليها

عمومنناا يجننب أن تتمتننع أرضننية فننراغ العننرض المتحفنني بقننوة التحمننل والمتانننة, باإلضننافة لسننهولة الصننيانة  
والتنظيننف, وأال تكننون سننببا فنني الضوضنناء داخننل فننراغ العننرض, كمننا يجننب أال تعننرض المبننن  لخطننر االشننتعال 

 مثال.والحريل, كاألرضيات الخشبية 
كمننا تجنندر اإلشننارة لضننرورة توافننل لننون األرضننية مننع الجنندران المحيطننة بفننراغ العننرض, وكننذلك مننع نوعيننة  

اإلضننناءة المسنننتخدمة, وبصنننفة عامنننة فنننلن األرضنننية يجنننب أن تكنننون أغمنننل منننن الجننندران وقابليتهنننا لعكنننس الضنننوء 
 جاجيننة لوحنندات العننرض, %(, وذلننك حتنن  ال تتسننبب فنني انعكاسننه علنن  األسننطح ال34السنناقط عليهننا أقننل مننن )

 .2وبالتالي حجب الرؤية أو حدوث مشاكل بها
 
 

                                                           
7
 (.146,ص)1993المتاحف, دار المعارف,القاهرة,عبد القادر محمد , حسن محمد  براهيم سمية: فن  

7
 (.273فيليب آدم  : مرجع سابل, ص) 
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 األسقف: -3
يعتبننر السننقف أحنند العناصننر الهامننة المننؤثرة فنني فننراغ العننرض المتحفنني, حيننث تتعنندد وظائفننه ومعالجاتننه  

التكييف التصميمية, فهو يستوعب مصادر اإلضاءة الطبيعية والصناعية ووسائل التحكم بها, كما تثبت به مخار  
 والنظم التقنية األمنية الخاصة بالمتحف, أو تعلل به ماصات الصوت واللوحات اإلرشادية.

يلعب السقف دور الخلفية للمعروضات, خاصة  ذا كانت قطع نحتية كبينرة الحجنم أو معروضنات  وأحياناا  
فننني قاعنننات عنننرض معلقنننة منننن السنننقف ومتدلينننة لمسنننفل, لنننذلك ينب ننني أن تكنننون األسنننقف ذات لنننون فننناتح خاصنننة 
 األعمال الفنية, مع مالحظة شكلها وعالقتها بارتفاع فراغ العرض ومدل انعكاس الضوء عليها.

وتنننؤثر المعالجنننات التصنننميمية السنننابقة للجننندران واألرضنننيات واألسنننقف فننني تفاعنننل الننن وار منننع الفنننراغ منننن  
 ة التعلم في المتحف. بالغ األثر عن عملي حولهم, لما تولده من ردود فعل نفسية, تترك انطباعاا 

 (: الفراغ الهادئ ضمن صالة العرض حي :62الصورة )
السددقف المرتفدد   األرضددية الموحدددة  ااضدداءة العامددة  والجدددران  

المعالجدددة بدددألوان فاتحدددة  تعطدددي الزائدددر الشدددعور الهدددادئ لصدددالة 
 المصدر:-العرض

Dean David:مرج  سابق,P:(47). 

 الدافئ حي :.(: الفراغ الحميمي 63الصورة )
السددددقف المددددنخفض  األرضددددية النسدددديجية )التركيبيددددة(   ضددددافة 

تلدد  العوامددل تعطددي شددعور الدددفئ  النخفدداض ااضدداءة الموجهددة 
 المصدر:-والحميمية

Dean David:مرج  سابق,P:(47). 

 
 األنماط التحليلية لترتيب صاالت العرض المتحفي: 2-2-6

ذا كنان الفنراغ  , ن التصميم الرئيسي ضمن المتحف مكون من فراغات واضحة ومعروفة  بالنسبة لل ائنر         وا 
غير واضح بشنكل كنافي, ينؤدي ذلنك  لن  صنعوبة فني االتصنال بنين ال ائنر والمعروضنات, ومنن الضنروري ترتينب 

كل واضنح ومنريح. ومنن األنمناط صاالت العرض بشكل جيد لحدوث المشاركة بين العنصر المعروض والفنراغ بشن
  المتبعة في ترتيب صاالت العرض مايلي:

 ترتب الفراغات بشكل متسلسل مع بداية , ووسط ونهاية . الترتيب الخطي: -
 :  ن الترتيب األساسي له تؤدي بطبيعة الحال للعودة  ل  نقطة البداية.الترتيب الحلقي -
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التوجيهينننة التننني تنننؤدي بننندورها  لننن  فراغنننات العنننرض : يعتمننند علننن  المسننناحة المرك ينننة الترتيدددب المركدددزع -
 المرتبطة معها.

: يندمج بنين ترتينب الفراغنات الخطينة والحلقينة والمرك ينة, التني تتشنكل علن  وجنه التحديند الترتيب المرّكدب -
  من أجل عالقات متوا نة بين المجموعات, والمواضيع التفسيرية للمعروضات.

يننه العالقننات بنين الفراغننات مننن صننالة عنرض  لنن  أخننرل عبننر طريقننة تتنننوع ف الترتيددب المعقددد )المتدداهي(: -
 . 1االنتشار العام للصاالت

 

 

 الترتيب الخطي  المسقط المفتوح

 

 

 الترتيب المركزي  الترتيب الحلقي

 

 
 
 
 

 الترتيب المعقد الترتيب المركب

 المصدر:-(: األنماط التحليلية لترتيب صاالت العرض المتحفي64الشكل )
 Adler David :مرجع سابق,P:293. 

 

                                                           
1
 Adler David: Metric Handbook Planning and Design Data, Architectural Press, 1999,  

P(492-493). 
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في تحقيل الفائدة والمتعة لدل ال ائنر, فعنندما يقنع عندد  هاماا   ن طريقة ترتيب صاالت العرض تلعب دوراا 
 من الصاالت بشكل متسلسل في صف مستقيم يعطي شعور الرتابة والملل, وحت  عندما اليمكنن تجننب ذلنك كليناا 
فالبننند أن تكنننون الصننناالت مركبنننة بحينننث تكنننون محننناور الحركنننة غينننر متواجهنننة ممنننا يعطننني نظنننرة تلسنننكوبية خنننالل 

 ألن منظر الطريل المستقيم الطويل يكون له عادة تلثير كئيب عل  ال ائرين. المبن ,
مكننان  ن ت ييننر مواقننع محنناور النندخول والخننرو  يمكننننا مننن توجيننه ال ائننر مننن أول دخولننه المتحننف  لنن  ال 

المختننار بواسننطة منننظم العننرض )المعلومننات البصننرية( كلحسننن وسننيلة لنقننل انطبنناع فننوري عننن محتويننات المتحننف 
 بصفة عامة, أو إلعطاء فكرة عن القطع األكثر أهمية في القاعة.

 

 

 
 

 

 
وعال تها باستعمال المسا ط األفقية لصاالت العرض تظهر فيها أماكن توض  محاور الدخول والخرو   (: 61الشكل )

 (.257فيليب آدمز: مرج  سابق  أ) المصدر:-الفراغ
Hooper-Greenhill Eilean: The Educational Role of The Museum, Routledge ,2001 ,P :187-189.   
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 خالصة الفصل الثاني: 2-2-7

نصل  ل  نهاينة الفصنل الثناني منن البناب الثناني والنذي جناء بعننوان أهنم المعنايير التصنميمية المنؤثرة علن         
فنننراغ العنننرض المتحفننني, درسننننا منننن خاللنننه العناصنننر المنننؤثرة فننني فنننراغ العنننرض المتحفننني, المتمثلنننة فننني الجمهنننور 

-غيننر المنننظم-فننراغ العننرض )المقتننرح تنندفل الحركننة ضننمن أشننكالوطبيعننة المعروضننات, ثننم انتقلنننا  لنن  دراسننة 
المنظم(, ثم تعرفنا عل  العديد من أنماط انتشار الحركنة داخنل فراغنات العنرض, ومنهنا الننمط الخطني والمتسلسنل 
والمروحي والعشوائي, وبعدها درسنا العوامل البشرية الواجب مراعاتها في تصميم فراغ العرض وهي: دراسة األداء 

سنان, اللمنس, االرتفناع, الجلنوس والمينل اتجناه المعروضنات, الفنراغ الشخصنين االتجاهنات الذهني والجسنماني لإلن
 السلوكية لل وار,  واالعتبارات التصميمية لذوي االحتياجات الخاصة.

ثم انتقلنا  ل  دراسة العوامنل المنؤثرة فني تصنميم الفنراغ النداخلي للمتحنف, وتتمثنل هنذه العوامنل فني المقيناس       
علنن   أخيننراا  لملمننس واإلضنناءة بنوعيهننا الطبيعيننة والصننناعية,  ضننافة  لنن  المعالجننة التصننميمية, ثننم تعرفننناواللننون وا

 لحلقي والمرك ي والمركب والمعقد.األنماط التحليلية لترتيب صاالت العرض المتحفي, ومنها الترتيب الخطي وا
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 الثالث الباب

 عمارة المتاحف في سوريا في القرن العشرين
 )دراسة ميدانية تحليلية لنماذج من مباني المتاحف (

 

 تصنيف مباني المتاحف في سورياالفصل األول: -1
 
 الميدانية المختارةوصف وتحليل األمثلة  الفصل الثاني:-2

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 عمارة المتاحف في سوريا في القرن العشرين                                                                 الثلباب الثا

  

990 
 

 تصنيف مباني المتاحف في سوريا :األولالفصل 
 :باني التاريخية واألثرية القديمةالمتاحف المنشأة في الم 3-1-1

 ميزات المتاحف المنشأة في المباني التاريخية واألثرية القديمة 3-1-1-1
 في المباني التاريخية العرض المتحفيالصعوبات الناجمة عن  3-1-1-2
 الحديثة:المتاحف  3-1-2

 ميزات المتاحف الحديثة. 3-1-2-1
 أهم المالحظات المتعلقة باحتواء المتاحف الحديثة للمجموعات األثرية أو التاريخية. 3-1-2-2
 أسس دراسة وتقييم أداء المباني المتحفية: 3-1-3

 المحور األول: الدراسة الميدانية الوصفية 3-1-3-1
 المحور الثاني: الدراسة التحليلية. 3-1-3-2
 خالصة الفصل األول. 3-1-4
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 :األولالفصل 
 تصنيف مباني المتاحف في سوريا

لمباني المتاحف القديمة أهمية كبيرة في شهرة هذه المتاحف، فليس هناك من يجهل أهمية مباني متاحف 
اللوووفر والكوورملين واألرميتووواا وايرهووا، التوووي حفظووت فيهوووا المجموعووات المختلفوووة العديوودة والهاموووة، وجووذبت أهميتهوووا 

 نين وسائحين.الزائرين من مواط
كما أن المباني الحديثة المشيدة للمتاحف تجذب أنظار الزائرين كإحدى روائو  فون العموارة المعاصورة. وهكوذا يمكون 

  يلي: كمافي سوريا تصنيف مباني المتاحف 
 :المتاحف المنشأة في المباني التاريخية واألثرية القديمة 3-1-1

ت مون أجلهوا اكالقصوور والمعابود والقوالع ئواألاراض التي أنشد استعماالتها تتنوع المباني التاريخية وتتعد
والخانات والبيمارستانات...(، اير أن هناك الكثير منها لم يعد يؤدي وظيفته األصلية، فهو إما أن يكون قد هجر 
ن وبطوول اسووتعماله بسووبب الهوودم وسوووء الحووال، أو أن تكووون الحاجووة إليووه لووم تعوود قائمووة، أو بطلووت الوظيفووة التووي كووا

يؤديهووا، وأمووام هووذه الظوواهرة التووي حلووت بالعديوود موون المبوواني التاريخيووة نتيجووة لتطووور ظووروف الحيوواة وحاجاتهووا، موون 
يجري  أعيد توظيفه في وظيفة جديدة مناسبة، وهذا ما ماأعيد ترميمها لتؤدي وظيفتها األساسية، ومنها  ماالمباني 

 تاحف أو معارض أو أسواق سياحية.في عصرنا الحالي من تحويل المباني التاريخية إلى م
وهذا البحث ال يركز على المتاحف المنشأة في المباني التاريخية بسبب وجود دراسوات سوابقة تناولوت هوذا 

 النوع من المتاحف.
 :المتاحف المنشأة في المباني التاريخية واألثرية القديمةميزات  3-1-1-1

 يتميز هذا النوع من المتاحف بما يلي:
من شوأنها أن تضوفي أجوواء تاريخيوة  أو لمعروضات حفالمت اتالتاريخية القديمة المستخدمة كمقر إن المباني  -1

 وحضارية، تنقل الزائر إلى عالم العصور الغابرة، وتجعل المجموعات تعرض في بيئتها الطبيعية المناسبة.
وتأكيود الوذكريات المختلفوة القوومي،  باالنتماءتسهم المباني التاريخية في تنمية الحس الحضاري وشعور الفخر  -2

 المتعلقة بالمبنى ومجموعاته وعصره.
 توفر هذه المباني المكان المناسب لتأسيس متحف تحفوظ فيوه المجموعوات المتحفيوة ويقووم بواجباتوه الحضوارية -3

 .العديدة
 إن وجود المباني التاريخية وسط المدن أو ضواحيها يشج  الزائرين على زيارتها. -4
 التاريخية، وذلك بتحقيق أمور عديدة منها: تؤمن حماية المباني -5

 الحيلولة دون إهمالها أو هجرها. -
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 وجود المبرر أو الوسيلة لتأمين اإلنفاق على صيانتها والعناية بها. -
 .1جعلها على صلة بالحياة، وفي متناول األجيال الجديدة، وبذلك يرتبط الماضي بالحاضر -

 المباني التاريخية:الصعوبات الناجمة عن العرض المتحفي في  3-1-1-2

 إن عرض المجموعات المتحفية ضمن المباني التاريخية يثير كثيرًا من الصعوبات والعقبات أهمها مايلي: 
 التقيد بظروف المبنى وشروطه، وعدم إمكانية القيام بأي تعديل فيه. -1
صوعوبات فوي عودم تووفر اإلضواءة موا يننوت  في المباني التاريخيوة، للعرض عدم إمكانية تطبيق الطرق الحديثة  -2

المبنوووى القوووديم وصوووعوبة إدخوووال الطووورق الحديثوووة المتعلقوووة  مووو  الفووورل الحوووديثالفنيوووة المناسوووبة، وعووودم انسوووجام 
 بالتدفئة والتهوية.

 عدم إمكانية عمل أي فتحات داخل المباني التاريخية لتسهيل عملية اإلنارة الجيدة والحركة بالنسبة للزائرين. -3
 توسعة المتحف أو إضافة أجنحة جديدة له.تعذر إمكانية  -4
 صعوبة إمكانية: -5

 الضرورية إلدارة المتحف وموظفيه. الفرااات المعماريةإعداد  -
والعناصوور الخدميووة، وايرهووا موون متطلبووات  المؤقووت إعووداد قاعووات للمحاضوورات وللعوورض وصوواالت العوورض -

 الزائر المعاصر.
 إحداث مرآب للمتحف ولخدمة الزائرين. -

 ال عدد كبير من أفواا الزائرين في آن واحد.تعذر استقب -6
 :، منهاوفي سوريا هناك بعض المباني التاريخية التي جرى تأهيلها وتحويل استخدامها إلى متاحف

 كاتدرائيوة طرطووس -بدمشوق التكيوة السوليمانية االمتحوف الحربوي( -بدمشوق قصر العظم امتحف التقاليد الشوعبية(
 ،....وايرها.في معرة النعمان بإدلب (الفسيفساءامتحف  خان مراد باشا -امتحف طرطوس(

وفيما يلي جدول يحتووي علوى دراسوة تحليليوة مختصورة لنمووذجين مون المبواني التاريخيوة المعواد توظيفهوا كمتواحف، 
هما: متحف بيت أجقبال بحلب للتقاليد الشعبية والصناعات اليدوية، و متحف خان مراد باشا للفسيفساء في معرة 

 النعمان.
 
 
 
 
 

                                                           
9
 (.121-111زهدي بشير: مرج  سابق، صا 
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 صور لبيت أجقباش في حلب

 – أجقباش لبيت األفقي (:المسقط11الشكل )
 (.86المصدر: زين العابدين محمود: مرجع سابق، ص)

 -: صورة جوية للمتحف في المدينة وربطه مع قلعة حلب(11) الصورة
  Google Earth: المصدر

المستخدمة في (: نماذج للخزائن الجدارية والوسطية 13الصورة )
 (.86المصدر: زين العابدين محمود: مرجع سابق، ص)-العرض

 -(: اإليوان في المتحف )بيت أجقباش(12الصورة )
 (.86المصدر:زين العابدين محمود: مرجع سابق، ص)

 -(: اإلنارة الصناعية في خزائن العرض17الصورة )
 (.86المصدر: زين العابدين محمود: مرجع سابق، ص)

-(: اإلنارة الطبيعية الجانبية من النوافذ العلوية في الجدران14الصورة )
  (.86المصدر: زين العابدين محمود: مرجع سابق، ص)
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 لخان مراد باشا بمعرة النعمانصور 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.86المصدر: زين العابدين محمود: مرجع سابق، ص) -(: المسقط األفقي لمتحف خان مراد باشا12الشكل )

 -الخان(: لقطة منظورية لفناء 11الصورة )
 (.68المصدر: زين العابدين محمود: مرجع سابق، ص) 

 (: صورة جوية لمتحف خان مراد باشا.18الصورة )
 Google Earthالمصدر: 

  -العرض الداخلي ضمن الخان(: 16الصورة ) 
 (.68العابدين محمود: مرجع سابق، ص)المصدر: زين 

 -(: تظهر المعروضات موزعة في الرواق المحيط بالفناء16الصورة ) 
 (.68: مرجع سابق، ص)المصدر: زين العابدين محمود



 عمارة المتاحف في سوريا في القرن العشرين                                                                 الثلباب الثا

  

991 
 

 1دراسة تحليلية مختصرة لنماذج من المباني التاريخية المعاد توظيفها كمتاحف

  بحلببيت أجقباش  خان مراد باشا بمعرة النعمان

 الحالي نوع المتحف متحف للتقاليد الشعبية والصناعات اليديوية متحف للفسيفساء
مبنى خدمي يتميز بالمساحات الواسعة والفرااات الكافيوة التوي 

 تسمح بالتوظيف المتحفي
مبنى سكني يعكس ثراء البيت، ويتميز بالمساحات والفرااات 

 الكافية التي تسمح بالتوظيف المتحفي.
   المعماريةالصفة 

يقوووو  فووووي مركووووز المدينووووة ممووووا يسووووهل الوصووووول إليووووه موووون قبوووول 
 .الزوار

يق  في مركز المدينة ضمن النسي  العمراني لمدينة حلب 
 القديمة، مما يسهل الوصول إليه من قبل الزوار.

 الموقع

 وجوود بسوبب الخودمي للمبنوى المتحفيوة الوظيفوة اسوتيعاب توم
 الزوار حركة في واسعة، وسهولة مساحات

للمبنوى  األساسوية الوظيفوة مو  متناسوباً  المتحفوي التوظيوف جواء
 األساسية، وظيفتها على الغرف من الكثير فحافظت ،السكني
 للبيت العربي. المعيشي الشكل تعكس كغرف

المبنى مع الوظيفة  تالؤم مدى
 الجديدة كمتحف

 إحوداث دون المعماريوة عناصوره علوى مبنوى الخوان حوافظ
 طريقة ولكن متحفيًا، توظيفه بعد إضافات جديدة أو تشويهات
 لم تكن موفقة. الفسيفسائية اللوحات عرض

 إحوداث دون المعماريوة عناصوره علوى أجقبوال بيوت حوافظ
 يؤكود مموا متحفيوًا، توظيفوه بعود جديودة إضوافات أو تشوويهات

 .الدولية المواثيق احترام

 والتعاديل والحاذف اإلضاافة حجم
 المعماريااااة العناصاااار فااااي

 .واإلنشائية
يوجوووووود نفووووووص كبيوووووور فووووووي المكونووووووات والمتطلبووووووات األساسووووووية  يوجد نفص كبير في المكونات والمتطلبات األساسية المتحفية

 .المتحفية
 تااااااااااوفر الخاااااااااادمات المتحفيااااااااااة
 األساسية للجمهور والمعروضات

الحركووة موجهووة داخوول فووراذ العوورض ذاتووه، وايوور موجهووة بووين 
مشوواهدة  يسوومح للزائوور بحريووة اختيووارالووذي و  فرااووات العوورض،

 العروض

الحركووة موجهووة داخوول فووراذ العوورض ذاتووه، وايوور موجهووة بووين 
مشوواهدة  الووذي يسوومح للزائوور بحريووة اختيووارو  فرااووات العوورض،

 العروض

 الحركة داخل فراغات العرض

 ترتيب صاالت العرض .الفناء الداخليالصاالت مرتبة ترتيبًا مركزيًا ملتفة حول  الصاالت مرتبة ترتيبًا مركزيًا ملتفة حول الساحة الداخلية.
تناسوووبت أحجوووام المعروضوووات مووو  مقيووواس الفرااوووات الداخليوووة 
 التي تميزت بكبر مقياسها الفرااي مقارنة بالمقياس اإلنساني

يوجوود تناسووب فووي بعووض الفرااووات، و عوودم وجووود تناسووب فووي 
لفرااوووووووي مقارنوووووووة بأحجوووووووام بعضوووووووها ارخووووووور لكبووووووور مقياسوووووووها ا

 المعروضات.

تناسااب المعروضااات مااع مقياااس 
 الداخلية الفراغات

 اإلضاءة الطبيعية: عبر مداخل فرااات العرض فقط.
اإلضووواءة الصوووناعية: تووووفر عووودد كبيووور مووون وحووودات اإلضووواءة 

 .للمعروضات
 اير جيدة من حيث الكم والنوع.وهي ابر مناسبة للعرض و 

 النوافذ العلوية في الجدراناإلضاءة الطبيعية: من 
 اإلضاءة الصناعية: مباشرة واير مباشرة.

اإلضوووووواءة ايوووووور مناسووووووبة للعوووووورض باالعتموووووواد علووووووى فتحووووووات 
اإلضووووواءة الطبيعيوووووة، مووووو  عووووودم وجوووووود وحووووودات إنوووووارة مناسوووووبة 

 للمعروضات.

 اإلضاءة

المعالجوووة جيوووودة وهوووي نفووووس المعالجووووة األصووولية للمبنووووى، لكوووون 
 ويحتاا جزء منها للصيانةالسقف دهنت بدهان كلسي 

المعالجوووة جيوووودة وهوووي نفووووس المعالجووووة األصووولية للمبنووووى، لكوووون 
 يحتاج جزء من األسقف الخشبية للترميم.

المعالجاااااة التصاااااميمية لفراغاااااات 
 العرض

ايوووور متواجوووودة بصوووواالت العوووورض ويصووووعب إضووووافتها لتحقيووووق 
 البيئة المثالية المطلوبة في ظل المعالجات المفروضة للمبنى.

متواجدة بصاالت العرض ويصعب إضافتها لتحقيق اير 
 البيئة المثالية المطلوبة في ظل المعالجات المفروضة للمبنى.

استخدام التقنيات الفنياة واألمنياة 
 الحديثة

 العرض خطة توجد خطة معينة للعرض ال توجد خطة معينة للعرض ال
 حفيةتوسائل نقل المعلومة الم باستخدام اللوحات اإلرشادية والتعريفية تقليديةئل وسا باستخدام اللوحات اإلرشادية والتعريفية تقليديةوسائل 

 إعداد الباحثة -(: دراسة تحليلية مختصرة لنماذج من المباني التاريخية المعاد توظيفها كمتاحف2الجدول )
                                                           

9
فوي سوورية بوظوائف ثقافيوة، رسوالة ماجسوتير، زين العابدين محمود: تقويم تجربة إعادة تأهيل بعض المبواني التاريخيوة العثمانيوة  

 (.33-66، صا2111كلية الهندسة المعمارية، جامعة حلب، 
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 :الحديثةالمتاحف  3-1-2
بالخيووال المبوودع للمصوومم، وينبغووي أال  تتمتوو  المبوواني المتحفيووة الحديثووة بالشووكل المعموواري المعاصوور والمحكوووم

نما تاب  للوظيفة والهدف الذي أنشوأ مون أجلوه ، ويتناسوب مو  يكون الشكل المعماري هو الغاية والهدف من البناء وا 
 طبيعة ونوعية المعروضات التي يحويها.

اذا ضومن وسيشكل هذا النوع من المتاحف شريحة البحوث نظورًا ألهميتوه، مون خوالل ذكور وتحليول بعوض النمو
 هذا الباب.

 الحديثة:ميزات المتاحف  3-1-2-1
 تتميز المتاحف الحديثة بخصائص عديدة أهمها:

مووون فرااوووات معماريوووة اكصووواالت العووورض ، قاعوووات  إمكانيوووة تحقيوووق وتنفيوووذ كووول متطلبوووات الزائووور المعاصووور -1
، التهويوووة، كاإلضووواءة ا االسوووقاط، قاعوووات المحاضووورات ،األمووواكن الترفيهيوووة(، إضوووافة إلوووى العناصووور المكملوووة

 المصاعد...الخ(، التدفئة
وجود المرونة م  إمكانية التوس  في المبنى المتحفوي، وذلوك بإضوافة أجنحوة جديودة إلوى جانوب األجنحوة التوي  -2

 تم بناؤها سابقا.
مكانية تجهيزه بأجهزة مراقبة حديثة. -3  سهولة حراسة المبنى وا 
 المناسب لتشييد المبنى عليه. والموق  إمكانية اختيار المكان -4
 متحفية.حديثة لمتاحف من شأنها أن تشكل مدينة إمكانية تشييد عدة مبان  -5
 تعددية أنواع المتاحف الحديثة ا متحف األحياء المائية، متحف الشم ، متحف الطيران،...وايرها( -6
 اريخية:أهم المالحظات المتعلقة باحتواء المتاحف الحديثة للمجموعات األثرية أو الت 3-1-2-2
نتيجووة للتوجووه الحاصوول فووي عمووارة المتوواحف كووون اإلطووار والشووكل المعموواري يعبووران عوون طبيعووة المعروضووات  -1

داخلووه فهووذا يشووكل صووعوبة فووي بعووض األحيووان مووثال فووي إمكانيووة عوورض المجموعووات األثريووة والتاريخيووة فووي 
المعروضوووات األثريوووة متحوووف حوووديث مخصوووص للفنوووون الحديثوووة مموووا يوووؤدي إلوووى حووودوث تنووواقض بوووين طبيعوووة 

 واإلطار المعماري.
تق  معظم المباني المتحفية الحديثة في مواق  بعيدة عن مراكز المودن، مموا يتطلوب توأمين وسوائل المواصوالت  -2

 .1المناسبة لتأمين زيارتها من قبل أفواا الزائرين والسائحين
ب، متحوووف إدلوووب، متحوووف وهنوووا بعوووض األمثلوووة عووون المتووواحف الحديثوووة فوووي سووووريا: امتحوووف دمشوووق، متحوووف حلووو

 السويداء، ....وايرها( وجمي  المتاحف في سوريا أثرية تاريخية.
 

                                                           
 (.02-01ص امرج  سابق،  :أمل معري 1
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 :أسس دراسة وتقييم أداء المباني المتحفية 3-1-3
مون البحوث، واعتموادًا  الثوانيبعد أن تمت دراسة المعوايير التصوميمية والتخطيطيوة للمتواحف ضومن البواب 

عليهووا سوويتم فووي هووذا البوواب وصووف وتحليوول بعووض النموواذا المختووارة موون مبوواني المتوواحف،  وفقووًا ألسووس تقيوويم أداء 
موودى قصووور اإلمكانيووات التصووميمية االداخليووة والخارجيووة( لمبوواني المتوواحف عوون تأديووة وظيفتهووا  لمعرفووةالمتحووف، 
 كفاءة في العرض المتحفي.الوتحقيق 

 والتووي يمكوون قيوواس أدائهووا وفقوواً  الوصووفيةضوومن هووذا البحووث فووي تقيوويم أداء المبنووى علووى الطريقووة ويعتموود 
الشتراطات ومعايير مسبقة في مجال عمارة المتاحف م  محاولة عكس تلك االشتراطات والمعايير علوى مجموعوة 

المشوواكل والعوائووق فووي  مختووارة موون متاحفنووا الحديثووة، وذلووك كخطوووة منهجيووة لرسووم صووورة واضووحة المعووالم عوون أهووم
عموووارة المتووواحف،  تمهيووودًا للوصوووول لمجموعوووة مووون النتوووائ  والتوصووويات مووون الناحيوووة النظريوووة والتصوووميمية لعموووارة 

 المتاحف المعاصرة في سوريا. 
 وترتكز عملية تقييم أداء مبنى المتحف على محورين أساسيين:

 المحور األول: الدراسة الميدانية الوصفية. -
 الدراسة التحليلية.  المحور الثاني: -

 (3الجدول اكما هو مبين في 
 ، ودور كل منها، وأهميته في عملية التقييم:(3للجدول اوفيما يلي استعراض للنقاط المكونة 

 المحور األول: الدراسة الميدانية الوصفية: 3-1-3-1
 وتختص بوصف المبنى، وأهميته من خالل عدة نقاط محددة تشمل مايلي:

 شبكات الطرقات الرئيسية والفرعية المحيطة(. -بالنسبة لكل من: االمدينةدراسة موق  المبنى،  -1
 وذلك لتحديد مدى أهميته. تاريخه، ونشأته، سبب اختيار المبنى، -2
 ،ا الشووكل والمخطووط المعموواري(، موون حيووث دراسووة مكوناتووه ومسوواقطه المعماريووةووصووف المبنووى  نوووع المتحووف -3

 وتوزيعها داخل المبنى. 
 الدراسة التحليلية:المحور الثاني:  3-1-3-2

وتخوووتص بدراسوووة وتحليووول ونقووود األداء الحوووالي للمتحوووف ومقارنتوووه بووواألداء األمثووول المنشوووود، بوووالرجوع إلوووى 
المعايير التصميمية واألسس النظرية التي تم دراستها في أداء وظيفة المتحف، وذلوك مون خوالل عودة نقواط محوددة 

 يلي: تشمل ما
وعيووب الموقو  ومودى توأثيره علوى تووفير الخودمات المتحفيوة بشووكل مون حيوث دراسوة مميوزات  :موقاع المتحاف (1

 ات المستقبلية، فكل ذلك له دور مؤثر في عملية تقييم مدى نجاح المتحف.توسعجيد، وعلى ال
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 أسس دراسة وتقييم أداء مبنى المتحف
 التحليلية الدراسة: الثاني المحور الوصفية الميدانية الدراسة: األول المحور

 .المبنى موقع -1
 .المبنى اختيار سبب -2
 والمخطاااااط الشاااااكل)  المبناااااى ووصاااااف المتحاااااف ناااااوع -3

 ومسااااااقطه مكوناتاااااه دراساااااة حياااااث مااااان ،(المعماااااار 
 .المبنى داخل وتوزيعها المعمارية،

 موقع المتحف. -1
 المتحف: تصميم -2
 الخارجي تصميمال: 

مبنى المتحف مو  طبيعوة  تصميمالطاب  المعماري لتوافق  -
 .المواد المعروضة

 .المستقبلي توس المتحف لل قابلية -
 الداخلي: تصميمال 

تحقيق عالقات وظيفية صحيحة بين المكونات والعناصر  -
 المتحفية.

الفرااوات الداخليوة لمعوايير تصوميم وأداء المتواحف تحقيق  -
 العالمية.

 استيفاء التقنيات الفنية واألمنية. -
 تحقيق المرونة الداخلية. -
المتحفاااي  تقنياااات العااارض المتبعاااة ضااامن فااارا  العااارض -3

 وآليات توزيعها
 المصدر: إعداد الباحثة-(: أسس دراسة وتقييم أداء مبنى المتحف3الجدول )

 
وذلوك للتحقوق مون مودى اسوتيعاب  داخليواً و  المتحوف خارجيواً  تصميممن حيث تحليل وتحديد  :المتحف تصميم (2

التصووميمية والوظووائف المتحفيووة وأدائهووا بكفوواءة وفاعليووة. وقوود تووم تقسوويمها لنقطتووين رئيسوويتين  للمعوواييرالمبنووى 
 يلي: يندرا تحت كل منهما عددا من النقاط تتضح كما

 تمثل بمايلي:ي الخارجي: تصميمال 
 طبيعة المواد المعروضة.مبنى المتحف م   تصميممدى توافق الطاب  المعماري ل -1
وعالقتوووه  توسوو موون خوووالل دراسووة اتجوواه ال ،المسووتقبلي توسوو الخووارجي للمبنوووى لتحقيووق ال تصووميمالموودى قابليووة  -2

 بالعناصر المتحفية القائمة.
 يتمثل بما يلي: الداخلي: تصميمال 
توووفر العناصوور المتحفيووة األساسووية والعالقووات الوظيفيووة والتصووميمية فووي الفووراذ الووداخلي للمتحووف، موون خووالل  -1

 دراسة:
 المتحفية األساسية ضمن المتحف.مدى توفر العناصر  -
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 العالقات الوظيفية بين العناصر المتحفية األساسية داخل المتحف. -
تحقيووق الفرااووات الداخليووة للمبنووى ومالءمتهووا موو  تصووميم وأداء المتوواحف العالميووة االمعووايير التصووميمية(، موون  -2

 ميمية الداخلية المتحفية.خالل دراسة مدى تحقق شروط العرض، ومدى استيعاب اشتراطات المعايير التص
 :تقييم العناصر المؤثرة على فراذ العرض المتحفي 

 عالقة المعروضات بفراذ العرض المتحفي. -
 حركة الزوار ضمن المتحف وفرااات العرض. -

 :تحليل الفراذ الداخلي وفقا للمعايير التصميمية المتحفية 
 المقياس. -
 اإلضاءة. -
 للعرض.المعالجة التصميمية للفرااات الداخلية  -
 مدى مراعاة العوامل البشرية في تصميم فراذ العرض. -

الووداخلي للمبنووى ألحوودث التقنيووات والتجهيووزات الفنيووة واألمنيووة، موون خووالل دراسووة نظووم  تصووميمموودى اسووتيفاء ال -3
 تكييف الهواء والحماية من الحريق، والنظم األمنية.

مكانية التغيير. تصميممرونة ال -4  الداخلي لمبنى المتحف وا 
أو األعوداد المتزايودة منهوا، أو  خالل دراسة مودى اسوتيعاب النوعيوات المختلفوة مون المعروضوات المضوافة،من 

مكانيووة إعووادة توزيعهووا داخوول نفووس الفووراذ فووي ظوول ثبووات المووداخل والمخووارا  االتجاهووات الحديثووة للعووروض، وا 
 والخدمات.

 تقنيات العرض المتبعة ضمن فرا  العرض المتحفي وآليات توزيعها. (3
، يبوين مودى تحقيوق المتحوف لوظيفتوه وذلوك مون هوبعد أن تتم هذه الدراسة يتم وض  جودول  لكول متحوف علوى حود

 خالل المحورين المدروسين.

سبق إلى تسليط الضوء على أهم المالحظات السلبية التي توؤثر علوى عموارة المتواحف مون  يهدف كل ما         
نصبو إليه في الحصول على عمارة للمتاحف مسوتوفية  مل تحقيق ماالناحية التخطيطية والتصميمية، وذلك على أ

 جمي  المعايير على كافة األصعدة لتلبي الغاية المعمارية الوظيفية وبشكل يواكب العمارة المعاصرة في آن واحد.

 :خالصة الفصل األول 3-1-4
تصنيف مباني المتاحف فوي سووريا، درسونا مون  والذي جاء بعنوان الثالثنصل إلى نهاية الفصل األول من الباب 

خاللووه المتوواحف المنشووأة فووي المبوواني التاريخيووة واألثريووة القديمووة، استعرضوونا فيهووا ميووزات هووذا النوووع، إضووافة إلووى 
الصووعوبات الناجمووة عوون العوورض المتحفووي فووي المبوواني التاريخيووة، وتطرقنووا فيهووا إلووى عوودة نموواذا محليووة، ثووم درسوونا 
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التي تشكل محور البحث، تناولنا ميزات هذا النووع، وأهوم المالحظوات المتعلقوة بواحتواء المتواحف  المتاحف الحديثة
 الحديثة للمجموعات األثرية أو التاريخية، ثم انتقلنا إلى دراسة وتقييم أداء المباني المتحفية، من خالل محورين:

دراسوة مكوناتوه ومسواقطه بب اختيواره ونوعوه و األول يتناول الدراسوة الميدانيوة الوصوفية، مون حيوث موقو  المبنوى وسو
المتحووف الخووارجي والوووداخلي،  تصووميمالمعماريووة، أمووا الثوواني فيتنوواول الدراسووة التحليليووة، موون حيووث الموقوو  العووام و 

 وتقنيات العرض المتبعة ضمن فراذ العرض وآليات توزيعها.
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 وصف وتحليل األمثلة الميدانية المختارة :الثانيالفصل 
 المثال األول: متحف دمشق الوطني

 الوطني حلب: متحف الثانيالمثال 
 الوطني دير الزور: متحف الثالثالمثال 
 إدلب الوطني: متحف الرابعالمثال 
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 المثال األول: متحف دمشق الوطني
 

 

 

 
 

 wikipedia.orgالمصدر: -: الواجهة الرئيسية لمتحف دمشق الوطني(08) صورةال

 المحور األول: الدراسة الميدانية الوصفية: 3-2-1-1

 الموقع العام للمتحف: 3-2-1-1-1

 قف  لومرجق يقع متحف دمشق  لوقني ف  قف م يقق        
مدي   دمش ، يجانره من لوجه  لوشرقي  لومتحف لوحربف 
نلوتكيققق  لومقققةيما ي ، نمقققن لوجهققق  لوج نبيققق  مب ققق  ر امققق  
جامع  دمش ، نمن لوجهق  لورربيق  جمقر لوقر ير ن ر  

 (: الموقع العام لمتحف دمشق الوطني: 73الشكل ) 
 المدخل الفرعي. -3المدخل الرئيسي  -2مبنى المتحف. -1

حديقة -6مدخل المكتبة. -5مدخل مديرية اآلثار والمتاحف.  -4 
حديقة عامة. -9مجرى نهر بردى. -0المتحف الحربي.-7المتحف. 
 -الجامعة السورية -11صول األربعة.فندق الف -18

 المصدر: إعداد الباحثة.

وربطه مع ساحة موقع المتحف صورة جوية توضح : (01الصورة )
 Google Earthالمصدر: -األمويين
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معر  دمش  لودنوف لوقديم، نمن لوجه  لوشقماوي  مجقرن  هقر بقردن نحديقق   امق ، يتميقع لومنققع كن ق   قف قةق  
  نقرب  من لألماكن لوعةمي  نلوثقا ي  )جامع  دمش ...( نبع  لومبا ف لألثري  )لومتحف لوحربقف( لوعاصم  دمش

 ن لومدي   لوقديم  نقةع  دمش  لوتاريخي .
 سبب اختيار المبنى: 3-2-1-1-2

م، نلتخققم مققن لومدرمقق  لوعادويقق  9191يعتبققر متحققف دمشقق  لوققني ف  ني متحققف  ققف مققنريا ت مققر  ققام         
مقققرلل وقق ، ن  ققدما كثققري لومقت يققاي  يقق  جققرن لوتاكيققر ب  شققاف ب ققاف جديققد، تمثققي  ققف مب قق  متحققف دمشقق   لألينبيقق 

جان إيكنشار، نل تبر لوار مف م ، صمم من قبي لومه در 9191لوحاوف، نبموك تم ت مير  لومب   لوجديد  ام 
معاصرة، نقد حاع  ة   همي  خاص  ل تتاح  تظاهرة ثقا ي  نني ي  هام  تركي بصماتها  ة  لو هض  لوثقا ي  لو

م(  قققف لومنققققع نلت قققادة تشقققييد هقققمين 901م( نمقققد ن يرحقققام لوتقققدمرم )911بعقققد لكتشقققاف ك قققير دنرل  نرنبقققنر)
ن  9119ن  9111لومب يققين لألثققريين  ققف لومب قق  لوجديققد وةمتحققف. يققر ي  ققدة تنمققعاي  ةقق  لومتحققف  ققف  ققام 

91911. 
 ، وتوزيعها داخل المبنى:نوع المتحف ومكوناته الحالية ومقتنياته 3-2-1-1-3
 نوع المتحف: -1

يص ف كمتحف "تاريخف  ثرم" مخصص وعر  لآلثقار لومقنري   ةق  لخقتتف  ترلتهقا، نيضقم بقين ج باتق   ثقار 
 لل منري   ف لوعصنر لوكتميكي  )لإلغريقيق  نلورنما يق  نلوبيع ييق (، ن ثقار  لل ماقبي لوتاريخ ن ثار منري  قديم ، ن ثار 

 إمتمي .
 متحف دمشق الوطني، وتوزيعها داخل المبنى:مكونات  -2

 يتكنن لومتحف من ياب   رضف ن ني نثا ف نقبن، نوقد نع ي  رلغاي لوع اصر لألمامي  كما يةف:
 :الطابق األرضي  
ج اح قصر لوحير لورربف:  يعتبر لوقمم لونميف  ف لومتحف، نيت وف من لومقدخي لور يمقف نلوقرنل  لومق دم  (9

 اقف  قمام لومتحف  ف لوياب  لألرضف.إو  لوارلغ لومنعع وب
ن هقم هقمه  ،2 م9911لوج اح لوكتمقيكف: يتكقنن مقن مجمن ق  قا قاي  قرن  دل مق  تققدر ممقاحتها بحقنلوف  (2

لوققمم   يقد إ شققا ه  قف مب قق  لومتحقف لوحققاوف بشقكي يحققاكف هيكةق  لوقققديم،  لوقا قاي قا ق  ك ققير دنرل  نربقنر
نموققك وققدن لكتشققا    ققف لومنقققع  ث ققاف  مةيقق  ب ققاف لومتحققف،  كا ققي لوجققدرلن هققف  امققها جققدرلن لوك ققير ن  يققد 

 .2تصميم ج اح لومتحف ب اف  ة  تصميم لوك ير

                                                           
1
 (.911-919م، ص)2001دلر لوشر  وة شر، ،  ةم لومتاحف نلومعار  :لوبه مف  ايف  
2
 (.91عهدم بشير: مرجع ماب ، ص) 
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لوج اح لإلمتمف نلآلثقار لومقنري  لوقديمق : يتكقنن لوقمقم لإلمقتمف مقن   قاف دلخةقف نرنل  يق دم إوق  قا قاي  (9
،  مققا قا ققاي لوعققر  لودل مقق  لوخاصقق  باآلثققار لومققنري  2 م9290لوعققر  لوققدل م لوتققف تبةققا ممققاحتها حققنلوف  

 .2 م190لوقديم   تقدر مماحتها بحنلوف  
لوشامي  نلوررف لإلدلريق : نهقف مةحقق  باوقمقم  لومكتب  نلوقا   (1

لإلمتمف من لوجه  لوشقماوي ، حيقا ل اقردي لومكتبق  نلوقا ق  
لوشققققامي  بمققققدخي خققققاص مققققن حديققققق  لومتحققققف،  مققققا لورققققرف 
لإلدلري   كا ي بجنلر لومدخي لور يمف لوخارجف وةمتحقف يقتم 

 لونصني إويها  يضا من لوحديق .
(: القاعة الشامية في متحف دمشق 02الصورة ) 

 : الباحثة.المصدر-الوطني
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 -لطابق األرضي )متحف دمشق الوطني(ل: مسقط أفقي (74) شكلال
 مع بعض إضافات الباحثة. مديرية اآلثار والمتاحف المصدر:

. 
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 نظا ف لوارلغاي لومعماري   ف متحف دمش  لوني ف
 لومدخي لور يمف. (9
 ج اح قصر لوحير لورربف (2
 قا   حمص. (9
 قا   جبي لوعر  (1
 لورنل  لألني (1
 ممتندع كتميكف (1
 قا   لوم منجاي (9
 9لوبيع يي  لوقا    (1
 2لوقا   لوبيع يي   (1
 قا   تدمر (90
 قا   دنرل  نربنر (99
 لورنل  لوثا ف (92
 بهن لوك ير لويهندم (99
 لوك ير لويهندم (91
 بهن قمم لآلثار لوكتميكي  (91

91) W.c 
 غرف إدلري . (99
 مديري  لآلثار نلومتاحف. (91
 لوباح  لورربي  (91
 قا    نغاريي. (20
 قا   لورق . (29
  قند إمتمي  9رنل   (22
 قا   لوحجر (29
 9قا   لواخار (21
 2قا   لواخار  (21
 قا   حماه (21
 معادن إمتمف 2رنل   (29
 2مخينياي (21
 2خش  (21
 2قا   مارم  (90

 9قا   مارم (99
 قا   إيبت (92
 قا   لوعجاج لإلمتمف (99
 9مخينياي (91
 2قا   لوخش   (91
 رنل   نغاريي (91
 شر  قديم 2رنل   (99
 شر  قديم 9رنل   (91
 بهن لومكتب  نلوقا   لوشامي  (91
  مين قمم ماقبي لوتاريخ (10
 لوقا   لوشامي  (19
 لومكتب  (12
 دلرة لومحفإ (19
 لمتعتماي نقيع تملكر (11

 المصدر: إعداد الباحثة.-ضمن متحف دمشق الوطني (: جدول توضيحي بوظائف الفراغات3الجدول )

 :الطابق األول 
قا اي لوعقر  لوقدل م  قن  ج قاح قصقر لوحيقر لورربقف نلوج قاح لوكتمقيكف )لوقمقم لوشقرقف(: نهمقا  بقارة  قن  (9

، 2 م991لوحير لورربف  ن  لومدخي لور يمف تقدر مماحتها بحنلوف   قا تين، لألنو  خاص  بمقت ياي قصر
يتم لونصني إويها  بر   صرم لتصاي شاقنوف متنلجدين  ف منعع لومدخي لور يمف، نلوثا ي  خاص  بعقر  

، نيققتم لونصققني إويهققا  بققر   صققر لجتصققاي لومنجققند  ققف بهققن قمققم لآلثققار 2 م910لوحةقق  ممققاحتها حققنلوف  
 لوكتميكي .

قا ققاي لواققن لوحققديا )لوتققف  صققبحي قا ققاي وةعققر  لوم قققي(: نهققف  بققارة  ققن مققي قا ققاي تقققدر ممققاحتها  (2
 .1، تقع  ن  لوقمم لإلمتمف نلآلثار لومنري  لوقديم  )لوقمم لورربف(2 م110بحنلوف  

                                                           
1
 مقابلة مع أمين متحف دمشق الوطني.  
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 قا    ر  قصر لوحير لورربف. (9
 قا   لو قند نلومجنهرلي. (2

 نلومتاحف.غرف إدلري  تابع  ومديري  لآلثار  (9
 قا اي لوان لوحديا (1

 مديرية اآلثار والمتاحف مع بعض إضافات الباحثة.المصدر: -(: مسقط أفقي للطابق األول )متحف دمشق الوطني(75الشكل )
 

 :الطابق الثاني 
لوتققاريخ نيققتم لونصققني إويهققا  بققر لوققدرج لور يمققف  يتكققنن مققن  ربققع قا ققاي  ققر  دل مقق  وعصققنر ماقبققي

 .2 م991لومنجند ضمن قا   لورق   ف لوياب  لألرضف، نتقدر مماحتها بحنلوف  
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 ( غرف إدلري  تابع  ومديري  لآلثار نلومتاحف.2                                     قا اي  صنر ماقبي لوتاريخ.  (9
 مديرية اآلثار والمتاحف مع بعض إضافات الباحثة. المصدر:-الثاني )متحف دمشق الوطني( (: مسقط أفقي للطابق76الشكل )

 
 :القبو 

يحتقنم لوقبقن  ةق  لومقد ن لوتقدمرم لوققمم نجقد  قف لومنققع  ث قاف حاققر  مامقاي لوب قاف، نمجمن ق  مقن لوممققتند اي 
إضققا   إوقق  غققرف لوتد  قق  نبعقق  لورققرف نلومخققابر لوعةميقق  نمخققابر لوتققرميم نلوققنرا لوخاصقق  باوحققدلدة نلو جققارة، 

 لإلدلري .
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 لومد ن لوتدمرم -9
 ممتند اي -2
 غرف إدلري  -9
 غر   لوتد    -1
 مخبر مديري  لوت قي  لألثرم. -1

 قمم لومخابر لوعةمي  -1
 غر   بحا  ةنم لوبي   -9
 مخبر لواريمك -1
 دنرلي مياه -1
 قمم ترميم لورقم لواخاري  -90

 مخبر ترميم لومعادن -99
 نرش  حدلدة -92
 نرش   جارة -99
 لوتصنير قمم -91

 مديرية اآلثار والمتاحف مع بعض إضافات الباحثة. المصدر:-)متحف دمشق الوطني(قبو(: مسقط أفقي لل77الشكل )
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 :العناصر المكونة للموقع 
يحتنم منقع لومتحف  ة  مميحاي خضرلف نمميحاي     

ما يقق ، نبعقق  لومعرنضققاي لومنع قق   ةقق  كامققي ممققاح  لومنقققع، 
نغر ققققق  لمقققققتعتماي نقيقققققع تقققققملكر نبعققققق  لورقققققرف لومخصصققققق  
إلدلريققققققف لومتحققققققف بجققققققنلر لومققققققدخي لور يمققققققف لونلقققققققع  ققققققف لوجهقققققق  
 لوشماوي ، ن كا يتريا متنضع   ة  جا   لومحنر لور يمف لوم دم
وقق  جا قق  لوكا تيريققا تتنضققع لوحمامققاي  ققف  إوقق  مب قق  لومتحققف، نلت
م مققن  تحققي لألر ، باإلضققا   إوقق  نجققند مققدخي ج ققنبف يقق دم 
 إو  مديري  لآلثار نلومتاحف لوتف تعتبر جعف من مب   لومتحف.

 
 :التحليلية: الدراسة الثانيالمحور  3-2-1-2

 الوطني: دمشقتقييم أداء مبنى متحف دراسة و 
 المتحف: موقع 3-2-1-2-1

 من لوعيارة لوميدل ي  ومنقع لومتحف تبين مايةف:      
نقققنع لومتحققف  ةقق  محققانر لوحركقق  لور يمققي   ققف نمققي لومدي قق ، نقربقق  مققن نمققا ي لومنلصققتي لوعامقق ،  مققن  .9

 مهنو  لونصني إوي  من قبي لوجمهنر. 
 نلومتحف لوحربف.قرب  من بع  لألماكن لوثقا ي  نلوترلثي  نلوم مماي لوعةمي  كجامع  دمش   .2
  دم تن ير لومنقع وما يةف: .9

  ماكن نقنف ميارلي لو قي لوعام قر  لومدخي لور يمف. -
  ماكن نقنف لوميارلي لوخاص  بمنظاف لومتحف. -
  ماكن نقنف لوميارلي لوخاص  باوعنلر. -

اي لوتقققف يمكقققن  ن تحقققدا  قققف لوممقققتقبي،  قققاومب   لوحقققاوف تنمقققعتقققن ير لومنققققع وةممقققاح  لوكا يققق  جمقققتيعا  لو .1
نباورغم من بع  لوتنمعاي لوتف ير ي  ةيق  إج   ق  وقم يشقري مقنن ثةقا ممقاح  لومنققع لوعقام  قف حقين ش قرةي 

تنضقع مب ق  إن بقي  لوممقاح  باوممقيحاي لوخضقرلف نلوممقيحاي لوما يق  نلوعقر  لوخقارجف  قف لوهقنلف لويةق ، 
 من لومماح  لومتبقي  جمترتوها باوشكي لألمثي. ن ر لوكثيريلومتحف 

 
 

(: تظهر بعض المعروضات والمسطحات 03الصورة )
 المصدر: الباحثة. -الخضراء المكونة لموقع المتحف
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 المتحف: تصميم 3-2-1-2-2
 الخارجي: تصميمال (1
 طبيعة المواد المعروضة:مبنى المتحف مع  تصميمل توافق الطابع المعماري .1

 
 مديرية آثار ومتاحف دمشقالمصدر:  -(: الواجهة الشمالية لمبنى متحف دمشق الوطني70الشكل )

 
 مديرية آثار ومتاحف دمشقالمصدر:  -(: الواجهة الغربية للجناح اإلسالمي متحف دمشق الوطني79الشكل )

قبقي لوتقاريخ حتق  لوعصقر  من  صنر مابما  ن لومب   ضم لوحضارلي لومتتابع  لوتف مري  ة  منري  
،  ققت ينجقد ه ققاك يقرلع معمققارم محققدد، بقي يتمثققي لويقابع لومعمققارم وةمب قق   قف تعبيققره لونلضق   ققن كتةقق  لوحقديا

 قن لوعمقارة لومحةيق  نلوخصنصقي  متمامك  ت دم نظياتها، نلوخصا ص لومميقعة وةيقابع لومعمقارم  يضقا وقم تعبقر 
 .لو ن ي  لوتف تتميع بها مدي   دمش 

 يةف:   وةكتة  لوخارجي  مانقد  نضحي يريق  لومعاوج  لومعماري
ن لومققدخي  - لمققتخدلم مققدخي قصققر لوحيققر لورربققف لومكتشققف  ققف لوباديقق  )لوققمم يعققند وةعصققر لألمققنم( ويكققن 

 لور يمف وةمب  .
 .لمتخدلم لألقنلر   د بع  لواتحاي بشكي محدند جدلل  -
 مادي لو نل م لوممتيية  لوم اصة   ة  كامي نلجهاي لومب  . -
 .9من لوحجارة لومحةي  لومت م  ويبيع  لومب  لمتخدمي منلد لإلكماف  -

 

                                                           
1
 من لوعيارة لوميدل ي  وةمتحف.  
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 المستقبلي: توسعالخارجي لمبنى المتحف لتحقيق ال تصميمقابلية ال .2
 ير   ة  متحف دمش   دة تنمعاي م م بدلي  ت ميم  نحت  لونقي لوحاوف، نهف:

 مر لومتحف نكان مخييق  ققابتل وةتنمقع،  قف لوبدليق  لقتصقر  ةق  يقاب   رضقف  9191 ف  ام  ت ميم : (9
مكنن من بهن نرنلقين ن ربع قا اي نج اح وةمكات ، ن  يد  ف موك لوقمم إ شاف ك ير دنرل  نرنبنر نمد ن 

اظ لآلثار يرحام لوتدمرم، نياب   ني مكنن من ثتا قا اي، نقد خصص متحف دمش   ف تةك لواترة بح
 لوكتميكي ، نخصصي  ي  قا تان  قي وآلثار لإلمتمي .

ن ققف لوجهقق  لورربيقق  مققن لوج ققاح لوكتمققيكف، تققم لوبققدف ب  ققادة إ شققاف لوج ققاح  9191ن ققف مقق    :لألنيلوتنمققع  (2
لألنمي نهن قصر لوحير لورربف حيا  قيم لومدخي نلوررف لوجا بي   ة  ير ي  كما كا ي  ف لوقصر، نر ع 

لومم يقابة  مت    مدة  قةي كما هقف مقن لوقصقر، إضقا   إوق  تركيق  نلجهق  لوقصقر لوحقيقق  كنلجهق   لورنل 
 .91109ر يمي  وةمتحف نل تهي لأل ماي  ام 

  شققإ إوقق  لورققر  مققن قصققر لوحيققر لورربققف ج ققاح جديققد م وققف مققن ثتثقق   9119ن ققف  ققام  :لوثققا فلوتنمققع  (9
ينلب  نقبن،  ظم  ف لوياب  لألرضف قمم لآلثار لإلمتمي ، نخصص لويقاب  لألني وةاقن لوحقديا نلويقاب  

ي  ن قف  اقر لونققي  حقدا قمقم لآلثقار لومقنر  9111لوثا ف وةعر  لوم قي، دشن قمم لآلثار لإلمتمي   ام 
لوقديم   ف قمم لآلثار لوكتميكي  لوحاوف. نباوتاوف  صب  لومتحف لوني ف  ف ملك لونققي م واقا مقن لألقمقام 

قمققم لواقققن  -قمقققم لآلثققار لإلمقققتمي  -قمققم لآلثقققار لومققنري  لوكتمققيكي  -لوتاويقق : قمققم لآلثقققار لومققنري  لوقديمققق 
 لوحديا.

ل تهقف مقن ب قاف  9119ع لألخيقر وةمتحقف، ن قف  قام  من مجمن اي لومتحف كان لوتنم : نمعلوثاوالوتنمع  (1
رنل  نثققتا قا ققاي معدنجقق  نقا قق  لجتما ققاي )لوقا قق  لوشققامي ( نمكتبقق ... ن قققيم  ققف لويققاب  لألني ثققتا 

 قا اي  وحقي بقمم لوان لوحديا.
  لو ققند   يد تص يف نت ظيم لومتحف من جديد، حيا تنمع لوقمم لوكتميكف   حدثي  ي   ف لوياب  لألني قا 

نلومجنهرلي، نل تقي قمم لآلثقار لومقنري  لوقديمق  إوق  جا ق  قمقم لآلثقار لإلمقتمي ، نتنمقع قمقم لآلثقار لإلمقتمي  
 .91122 ف لوقا اي لوجديدة. ندشن لومتحف بتنمعات  لو ها ي   ف  ام 

م وقف مققن   حقدثي قا قق  تخقص  ثقار  صقنر ماقبققي لوتقاريخ، نج قاح خقاص باومعققار  لوم قتق  9191ن قف  قام 
 ثتا قا اي.

                                                           
1
لورربقف  قف متحقف دمشق ، لوحنويقاي لألثريق  لومقنري ، مديريق  لآلثقار : إ قادة تشقييد ج قاح قصقر لوحيقر  قادي  بد لوحق  مقةيم  

 (.29لوعام ، ص)
 ع(. ، ص)ن،مرجع ماب  :لوعا محمد  بن لوارج   2
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اي ميابقققال وةمب قق  لألمامققف، ممققا حققق  مظهققرلل  مرل يققال خارجيققال وةكتةقق  تنمققعجققاف لويققابع لومعمققارم وجميققع لو -
مت امقققبال، دنن  ن تققق دم لور يققق  لوبصقققري  إوققق  لوشقققعنر بنجقققند تبقققاين  ن لخقققتتف  يمقققا بقققين هقققمه لوتنمقققعاي 

 مجتمع .
  ها وم تمتن   جميقع لومقت يقاي لألثريق  لوتقف يمتةكهقا لومتحقف،  رغم لوتنمعاي لوتف ير ي  ة  لومتحف إج -

 مكان بيع لوهدليا...(-كما وم تشمي بع  لوع اصر لوتف يتية  نجندها  ف لومتحف )قا   لومحاضرلي

 

 

 إعداد الباحثةالمصدر:  -(: كروكي يوضح توسعات المتحف08الشكل )
 الداخلي: تصميمال  (2
 األساسية والعالقات الوظيفية والتصميمية في الفراغ الداخلي للمتحف:توفر العناصر المتحفية  .1

 مدى توفر العناصر المتحفية األساسية ضمن المتحف: ( أ
 :يحتققنم لومتحققف  ةقق  بعقق    اصققر لواققرلغ لوعققام لوتققف تقققدم خققدماتها وجمهققنر لوعل ققرين، مثققي  لواققرلغ لوعققام

) مكقققققان وبيقققققع لوهقققققدليا، حجقققققرة لألما قققققاي،  )حجقققققرة قيقققققع لوتقققققملكر، نلوكا تيريقققققا(  قققققف حقققققين ج يحتقققققنم  ةققققق 
تنضققع  ققف لومققاح  لوخارجيقق  وةمتحققف  ةقق  يإوقق  لومتحققف  ال مضققا  لل ميعم،....لوققخ(، نتعتبققر لوكا تيريققا   صققر 

 محنر لودخني لور يمف، إج ل ها تحتاج إو  بع  لوخدماي وجم  لوعنلر نجمتيعا   دد  كبر.
 :لوميدل ي  نجند لوع اصر لوتاوي :لتض  من لوعيارة  لوارلغ شب  لوعام 
 لومكتب  متنلجدة  ف مب   لومتحف نهف بحاج  إو  إ ادة ت هيي ن هرم  وةكت . -
 لوقا   لوشامي  نهف قا   خاص  باججتما اي نلجمتقباجي لورممي ، ي تهف بها لوج اح لورربف  ف لومتحف. -
 نجند قا   وةعر  لوم قي. -
  دم نجند صاو  إمقاي. -
  يتضمن همل لوارلغ لوع اصر لوتاوي : لوخاص:لوارلغ 
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، يقتم متنضقع  قف ممقتنن لوقبقن......لوقخ(  -لودينلن -لوارلغاي لإلدلري : لوجعف لألمامف م ها ) مين لومتحف -
نظيايقال مقع مب ق  لومتحقف، وعقدم  ، نهقمل  دن وصقعنب  لتصقاوهالونصني إويها من لوماح  لوخارجي  وةمتحقف

متنلجد  ف لوقبن،  هن  نجند نمية  لتصاي مع مب   لومتحف منن لوماح  لوخارجي ،  ما لوجعف لآلخر م ها
 باومخابر ننرا لوصيا  . هن خاصن 
 لوممتند اي متنلجدة  ف لوقبن. -
 نجند بع  لومخابر ننرا لوصيا    ف لوقبن. -
رة  ةقق  كامققي لومب قق  مققن وقبققن، نهققمل لوتنضققع دلخققي لومب قق  يشققكي خيققن نجققند غققرف لوكهربققاف نلوتد  قق   ققف ل -

 حدنا حري ، إم كان يج   صةها  ف مكان خارج لومب   وضمان حمايت . لحتماي
  دم نجند تجهيعلي   ي  خاص  باوتكييف وضبي لوبي   لودلخةي  لوقيامي . -
  دم نجند تجهيعلي  م ي  من كاميرلي نتجهيعلي مرلقب . -

 :الوظيفية بين العناصر المتحفية األساسية داخل المتحفالعالقات  ( ب
بتحةيقي لوعتققاي لونظيايق  بقين لوع اصققر لومتحايق   قف مب ق  متحقف دمشقق  لوقني ف، تقم لونصقني إوق  لو قققاي 

 لوتاوي :
نجند محنرم دخني ومنقع لومتحف، مدخي ر يمقف وةقعنلر، نمقدخي  ر قف خقاص بقاإلدلريين، وكقن تقم إغقت   -9

 لومتحف. وعيادة  امي  مانلومدخي لوار ف 
إن  دم نجند لتصاي مباشر بين لوارلغاي لإلدلري  نمب ق  لومتحقف إج  قن يريق  لومقاح  لوخارجيق ، إضقا    -2

مرل ققق  لوققعنلر خققتي تجققنلوهم دلخققي   ةقق إوقق  كبققر ممققاح   رلغققاي لوعققر  لوققدل م ن ققدم قققدرة  م ققاف لومتحققف 
يرة  ة  لوعر  لومتحاف لومتحف، مع  دم تجهيع لومتحف بكاميرلي مرلقب ،  دن إو  ضعف كبير  ف لومي

 نت مي  .
 ققدم نجققند  مققاكن خاصقق  باجمققترلح  دلخققي مب قق  لومتحققف مققنلف ضققمن لوممققرلي  ن صققاجي لوعققر ،  ققدل  -9

 بع  لومرتكياي لوحجري  لومتنلجدة   د لومدخي لور يمف نتةك لومتنلجدة  ف لوباح  لورربي .
م مققن  لوقبققن نيققتم لونصققني إويهققا مققن ر نجندهققا  ققف ا ققدم نجققند دنرلي ميققاه ضققمن ينلبقق  لومتحققف نلقتصقق -1

 لوماح  لوخارجي  قر  لوكا تيريا.
  دم نجند مصا د تصي بين لوينلب  ،  دن وصعنب   ف: -1

 لوتخديم  ة  لوينلب  ن قي لآلثار بي ها. -
 ل تقاي لوعنلر بي ها، نخاص  كبار لومن. -
 :تقربي بقين لوع اصقر لومتحايق  لومنع ق  بعقد إجقرلف لودرلمق  لوتحةيةيق  وةعتققاي لونظيايق  لوتقف  لوياب  لألرضف

 باوياب  لألرضف نجد مايةف:
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 : مخططات تحليلية تفصيلية للعالقات الوظيفية بين العناصر المتحفية(01) شكلال
 المصدر: إعداد الباحثة-كة بفراغات الطابق األرضي للمتحفومسارات الحر 
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ثققتا   ققنلع وةحركقق  ، هققف حركقق  لوققعنلر نحركقق  مققنظاف نجققند مققدخي ر يمققف نلحققد وةمتحققف، تشققترك  يقق   -9
 لومتحف، إضا   إو  لمتخدلم  كمدخي وآلثار، نهمل ي دم إو  حدنا تدلخي نتقايع  يما بي ها.

 نجند مدخي ثا نم وةمتحف خاص باومكتب  نقا   لججتما اي نلجمتقباجي لورممي . -2
لوتققف لمققتخدمي كصققاو   ققر  نكمققنعع وةقمققم نجققند تققدلخي  ققف لمققتعماجي بعقق  لوارلغققاي كصققاو  لورققق   -9

 لإلمتمف نلآلثار لومنري  لوقديم .
مققنف لجرتبققاي بققين قا قق  لججتما ققاي نلواققرلغ لوعققام وةمتحققف  بمققب  لجتصققاي لومباشققر بققين لوقا قق  مققع  حققد  -1

صققاجي لوعققر  لوققدل م )صققاو  لوخشقق ( ،ممققا  دن إوقق   اققف صققا  لجمققتقتوي  واققرلغ صققاو  لوعققر   تيجقق  
 دلمها كمنعع ن  صر ل تقاي إو  قا   لججتما اي.لمتخ

نجققند   صققر لتصققاي شققاقنوف نحيققد  ققف كققي قمققم  ةقق  حققدة يققربي بققين ينلبقق  لومتحققف، نهققمل يع ققف حققدنا  -1
نحركق  مققنظاف   ث قاف لوصقعند نلو قعني، تقابقي نلشقترلك وممقار لوحركق  لوشققاقنوف مقن ختوهقا وكقي مقن لوققعنلر

 لومتحف، نحرك  لوتخديم.
 ني نلوثا ف:لوياب  لأل 

بعد إجرلف لودرلم  لوتحةيةي  وةعتقاي لونظياي  لوتف تقربي بقين لوع اصقر لومتحايق  لومنع ق  باويقاب  لألني نجقد 
 مايةف:
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: مخططات تحليلية تفصيلية للعالقات الوظيفية بين العناصر المتحفية ومسارات الحركة بفراغات الطابق األول  (02) شكلال
 المصدر: إعداد الباحثة-للمتحف
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(: مخططات تحليلية تفصيلية للعالقات الوظيفية بين العناصر المتحفية ومسارات الحركة بفراغات الطابق الثاني 03الشكل )
 المصدر: الباحثة–للمتحف. 

لونصني إو  لوياب  لألني نصاجي  رض  إج  بر   صر لجتصاي لوشاقنوف لومنجند  ف كي قمم  جيمكن -9
 نلومم يشترك  ي  لوعنلر نمنظاف لومتحف.

 ، بمب  لواصي لوكامي بين لألقمام.همل لوياب جيمكن لج تقاي بين صاجي لوعر  لودل م لومتنع    ف  -2
 لألني  دن إو :منف تنضع  رلغاي لوعر  لوم قي  ف لوياب   -9
نجند صعنب  باور   ف إحكام حماي  لوعر  لودل م وةمتحف، ألن تةك لوارلغاي  ة   تقق  غيقر مباشقرة مقع  -

لومدخي لور يمقف، نهقمل يع قف  قدم لمقتيا تها لوعمقي بصقنرة م اصقة   ث قاف  تقرلي إغقت  لومتحقف، نضقرنرة 
 مرنر عنلرها بارلغ لوعر  لودل م )صاو  لورق (.

  ف  دلف  مةها نتخديمها بكاافة دلخي لومب  . نجند صعنب  -
  دم نجند مدخي خدم  م اصي وتخديم  رلغاي لوعر  لوم قي. -1
 :ياب  لوقبن 

 نجد مايةف: ف لوقبن بعد إجرلف لودرلم  لوتحةيةي  وةعتقاي لونظياي  لوتف تربي بين لوع اصر لومتحاي  لومنع   
لوكهربقاف( دلخقي لومب ق ، نهقن ماققد يعرضق  و خيقار،  -نضقع بعق  لوع اصقر لوخدميق  )غر ق  لوتد  ق  مقنف -9

 حيا كان يج  نضعها  ف مب   م اصي بعيدلل  ن لومتحف وضمان ت مي   من خير لوحري .
نجققند مققدخي خدمقق  م اصققي خققاص بتخققديم   اصققر لواققرلغ لوخققاص  ققف لوقبققن )صققاو  لوتققرميم ننرا لوصققيا    -2

( Lبر لوعةمي  نلوممقتند اي(، وكقن هقمل لومقدخي غيقر كقا ف، بمقب  تصقميم لومب ق   ةق  شقكي )حقرف نلومخا
 نبعد   اصر موك لوارلغ  ن مدخي لوخدم .
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يمكن وبع  لومقنظاين لونصقني إوق   رلغقاتهم إج  منف تنضع لوارلغاي لإلدلري  نتبا دها  ن بعضها، إم ج -9
 ثم لج تقاي  بر   صر لجتصاي لوشاقنوف إو  لوقبن.  بر لومدخي لور يمف  ف لوياب  لألرضف نمن

لودينلن...(  ف م من  لوقبن ، جعةها  ة   تق  غير مباشرة مع  -تنضع لوارلغاي لإلدلري  ) م اف لومتحف -1
 لومتحف، نلونصني إو  لومب   يتية  من لومنظاين إما:

 ع  ف لوحرك  مع لوعنلر. بنر لوماح  لوخارجي  نلمتخدلم لومدخي لور يمف، نباوتاوف تقاي -
  ن لمتخدلم لودرج لوخدمف من م من  لوقبن وةنصني إو  لومنعع لوخاص باومكتب  نقا   لججتما اي. -
 

 المصدر: إعداد الباحثة-(: مخطط تحليلي تفصيلي للعالقات الوظيفية بين العناصر المتحفية في منسوب قبو المتحف04الشكل )
 مالءمة الفراغات الداخلية للمبنى لتصميم وأداء المتاحف العالمية: .2

 عالقة المعروضات بفراغ العرض المتحفي:  ( أ
إن مقت يققاي لومتحققف مققن لومعرنضققاي  بققارة  ققن تماثيققي نونحققاي جدلريقق  مختةاقق  لألحجققام نوققق   ن نل ققف  خاريقق  

 مت امب   ف لرتاا ها، نمقيامها مع لومعرنضاي لوتف تحنيها.  ف غاوبيتها غيرنغيرها،  جافي صاجي لوعر  
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 حركة الزوار ضمن المتحف وفراغات العرض: ( ب

 
  

 المصدر: إعداد الباحثة-المتحف توضح مسارات الحركة فيها (: مخططات تحليلية تفصيلية لطوابق05الشكل )
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نهققن مكققنن مققن ج ققاحين ر يمققيين نل اققرد كققي ج ققاح بترتيقق  صققاجت   Lي خققم مب قق  لومتحققف شققكي حققرف 
 ن مةن  لوحرك   يها بيريق  مختةا   ن لوج اح لآلخر.

 نودن تحةيي  مةن  لوحرك  نيريق  ترتي  صاجي لوعر  تبين مايةف:
  ف لوج اح لورربف )لإلمتمف(: -

  لومقتققرح لومتمةمققي  ققف لوحركقق  ضققمن قمققم لواققن لإلمققتمف، حيققا تبققد  لوحركقق  مققن صققاو  لورققق   لوشققكيلتبققع
نتمققتمر ضققمن رنل  ينيققي حتقق   هايتقق  نمققن ثققم لوعققندة  بققر مةمققة  مققن صققاجي لوعققر  ) لومرتبقق  بشققكي 

لورقققق ، نيمكقققن وةعل قققر خيقققف( إوققق   قيققق  لوبدليققق    قققد صقققاو  
لج محا  من صاو  لواخار  ف حاي وم تكن ودي  لورغبق   قف 

، كمققا تققم تنجيقق  حركقق  لوعل ققر  ققف هققمل لوقمققم  بققر لجمققتمرلر
 .ونحاي  ة  شكي  مهم ضمن صاجي لوعر 

  لومنجقق   ققف لوحركقق  ضققمن قمققم لآلثققار لومققنري   لوشققكيلتبققع
بيقق  إوقق  صققاو  لوقديمقق ، إم تبققد  لوحركقق  مققن رنل  لوباحقق  لورر 

 نغاريقققققي نتمقققققتمر ضقققققمن رنل  جقققققا بف نمقققققن ثقققققم صقققققاجي 
لوعققر  ل تهققافل بصققاو  لورققق ، نجققاف ترتيقق  صققاجي لوعققر  

  ف همل لوقمم بشكي خيف.
 ن صي همل لوقمم  ن قمم لوان لإلمتمف  بر إغت  لواتحاي بين همين لوقممين باومعرنضاي وتحديد لوحرك .

  صنر ماقبي لوتاريخ  ف لوياب  لوثا ف.غير لومنج  ضمن قمم  لوشكيلتبع  
 ققف لوج ققاح  لوشققرقف )لوكتمققيكف( كا ققي لوحركقق   شققنل ي  نغيققر منجهقق  بققين صققاجي لوعققر  لومرتبقق  ترتيبققا  -

 .9معقدلل،  ةدن دخني لوعل ر همل لوج اح يحدد ب ام  لوممار لوخاص ب 
وكققققن ظهقققققري بعققققق  لإلشقققققكاوياي  قققققف حركققققق  لوقققققعنلر ضقققققمن    

 لومتحف، نتتةخص  ف لوتاوف:
 ققدم نجققند مققا يحققدد  ن يشققير إوقق  بدليقق  لوحركقق   ققف لوج ققاح  -

لورربقققف،  قققاوعل ر يققققع  قققف لرتبقققاك   قققد لختيقققاره  قيققق  لوبدليققق  
 وحركت .

اجي لوعقر  نجند ممر ممتقيم ومما   ينية  يربي بقين صق -
 ف قمم لوان لإلمتمف، يعيف لوعل ر ر ي  بصري  تةمكنبي  

تشجع   ة  لجمتمرلر  ف لوحركق  نباوتقاوف لورغبق   قف  قد ج
                                                           

1
 من لوعيارة لوميدل ي  وةمتحف.  

(: إغالق الفتحة بين القسمم اإلسمالمي وقسمم 04الصورة )
 المصدر: الباحثة.-السورية القديمة لتحديد الحركةاآلثار 

 (: لقطة منظورية من صالة الخشب للممر05الصورة )
 المصدر: الباحثة.-صاالت العرضالرابط بين 
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 لوخرنج   د  قر   قي ، نغاوبال ما ياضي لوعنلر لوممرلي لومتعرج .
تققدلخي لجمققتعماجي  ققف صققاو  لورققق  ،  هققف تمققتخدم كصققاو   ققر  نمققنعع ر يمققف وةحركقق  ضققمن لوج ققاح  -

لورربف، إضا   إو  لمتخدلمها ك قي  ل تقاي إو  لوينلب  لوعةني   بر   صر لجتصقاي لوشقاقنوف  يهقا، نهقمل 
 .بدنره ي دم إو  كثا    ف   دلد لوعنلر نتدلخي حركتهم ضمن همه لوصاو 

 صر لتصاي شاقنوف نلحد  ف كي ج اح ي دم إو  إ اق  نتضار  لوحرك  بين لوعنلر  ث اف لوصقعند نجند   -
 نلو عني ودن لج تقاي بين لوينلب .

 تحليل الفراغ الداخلي وفقًا للمعايير التصميمية المتحفية: ( ت
 :لومقيار 

 تتميع  رلغاي لوعر  بشكي  ام بارتاا اتها لومتعددة:
يعيقد  حيا يصي لرتااع لوصاو   ف لويقاب  لألرضقف إوق  مقا -

م، نهقققققمل  دن إوقققققق  كبقققققر لومقيققققققار لوارلغقققققف وققققققبع  1 قققققن 
صقاجي لوعققر   مققب  إوقق  قيققار لومعرنضققاي لوتققف تحنيهققا 

 )صاو  لومخينياي نصاو  لواخار(.
م نصاو  قصر لوحيقر لورربقف حقنلوف 1.1ف لوياب  لألني ن  -

م، جققققاف هققققمل لجرتاققققاع مت امققققبا مققققع حجققققم لومعرنضققققاي 90
 دلخة .

 م.1 ف لوياب  لوثا ف حنلوف  -
 :لإلضافة 

  ن ف لإلضافة لويبيعي  نلوص ا ي :  ل تمادظهر جةيا  متحف دمش  لوني فبدرلم  مب   
مقققن خقققتي لودرلمققق  لوتحةيةيققق   لإلضققافة لويبيعيققق :

 يةف: تبين ما
ل تمقققققققدي لواتحقققققققاي نلو نل قققققققم لوجا بيققققققق   قققققققف  -

لألجقققعلف لوعةنيققق  مقققن لوجقققدرلن ضقققمن غاوبيققق  
 رلغققاي لوعققر ، كمصققدر ر يمققف و ضققافة 
لويبيعيقققق ، غيققققر  ن ه ققققاك بعقققق  لوارلغققققاي 
لودلخةيقققققققق  ل تمققققققققدي  قققققققققي  ةقققققققق  لإلضققققققققافة 

 لوص ا ي  )كما  ف صاو  مارم(.
إن لوتبققققققاين  ققققققف لجرتاا ققققققاي بققققققين لألرنققققققق   -

(: كبممر المقيمماف الفراغممي للصممالة نسممبة إلممى 06الصممورة )
 المصدر: الباحثة-التي تحويهامقياف وحجم المعروضات 

(: مقطع عرضي في القسم الكالسيكي يظهر فيه فرق االرتفاع 06الشكل )
 المصدر:إعداد الباحثة.-بين الرواق الجانبي وصالة العرض
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لوجا بيققققق  نصقققققاجي لوعقققققر   قققققف لويقققققاب  لألرضقققققف، مقققققم  
 باجمتاادة من  ر  لجرتااع  ف إ ارة همه لوصاجي.

إن لجرتاقققاع لوكبيقققر وة نل قققم ) قققف لويقققاب  لألرضقققف(  دن إوققق   -
  دم إحدلا مينع مبهر ضمن صاجي لوعر .

 نوجققي لو نل ققم  ققف لويققابقين لألني نلوثققا ف بكامققرلي بمققب   -
تققققققق ثر لإلضقققققققافة لومباشقققققققرة  ةققققققق   قةققققققق  لرتاا اتهقققققققا، كقققققققف ج

 لومعرنضاي.
ل تمققققد لومتحققققف  ققققف لإلضققققافة لوصقققق ا ي   لإلضققققافة لوصقققق ا ي :

  ة :
حيققا تققم لمققتخدلمها بشققكي ر يمققف  ققف  مققا يمصققابي  لواةنر  -

 إضافة كي من:
 . لوممرلي نلوارلغاي لوعام 
 .رلغاي لوعر ، حيا شكةي لإلضافة لوعام   يها  
 . لومعرنضاي دلخي خعل ن لوعر 
لومنضقققعي  لومنجهققق : لوم واققق  مقققن مجمن ققق  مصقققابي  لإل قققارة  -

مقققن لو ققققاي لوضقققن ي  لومثبتققق  إوققق  مقققا  معد يققق  متدويققق  مقققن 
لومقف نمنجه   حن لوع اصر لومعرنض ، وكن لإلضافة لومنجهق  وقم 

 . 9قبي لوتاريخ  ف لوياب  لوثا ف تمتخدم منن  ف صاو   صنر ما

لإلشققكاوياي نمققن خققتي تحةيققي  ظققام لإلضققافة لوصقق ا ي  ظهققري بعقق  
 نلوتف تمثةي بما يةف:

 ققدم نجققند ت ققنع  ققف   ظمقق  لإلضققافة، نلكتاققف بمصققابي  لواةنرمققا ي  -
 ققف جميققع   ققنلع لإلضققافة تقريبققال مققنلف ضققمن خققعل ن لوعققر   ن  ققف 
إضققافة لوجققن لوعققام واققرلغ لوعققر  بققاورغم مققن  ققدم م امققبتها كمققال  ن 

  ن ال. 
ومعرنضق  )مقنن  قف  دم لمتخدلم لإلضافة لومنجه   حن لوع اصقر ل -

بعققق  لألمقققاكن(، نلجكتاقققاف باإل قققارة لوعامققق  واقققرلغ لوعقققر   دن وعقققدم 

                                                           
1
 من لوعيارة لوميدل ي  وةمتحف.  

(: تظهر استخدام الستائر واأللواح خشبية 07الصورة )
-في تغطية النوافذ في صالة عصور ماقبل التاريخ

 الباحثة. المصدر:

(: مصابيح اإلنارة الموضعية في صالة 00الصورة )
 المصدر: الباحثة.-قبل التاريخ عصور ما

: سوء استخدام مصابيح (09) صورةال
 –اإلضاءة في إظهار المعروضات

 المصدر: الباحثة.
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 إظهار معاوم نتااصيي لومعرنضاي باوشكي لوجيد.
 وم تشمي لإلضافة لوكثير من خعل ن لوعر . -
 تحتاج لوكثير من مصابي  ن جهعة لإلضافة إو  إجرلف لوصيا   لوتعم  وها. -
 ضافة لوحديث  ، نلت ما كا ي لإلضافة لوتقةيدي  هف لوما دة. دم لمتخدلم  م من   نلع لإل -

سانت داخل خزانة العرض، : سوء تركيب مصباح الفلور (98الصورة )
 المصدر: الباحثة.-مع عدم وجود أي فالتر لحماية المعروضات

(: نموذج عن اإلنارة العلوية المستخدمة في فراغات 91الصورة )
 المصدر: الباحثة.-العرض

 : لومعاوج  لوتصميمي  وةارلغاي لودلخةي  وةعر 
ضقمن مب ق  لومتحقف،  لوجقدرلنلومققف ن ويقتف غير لوعقاكر لومحةف لألبي  لمتخدم لودهان   لوجدرلن:لألمقف ن 

 ن ث اف لوعيارة لوميدل ي  ظهري بع  لإلشكاوياي  همها:
 نجند  ين   ف لوجدرلن من تشققاي نغيرها، مما  دن وحدنا تشنه بصرم. -
 دم نجند ت نع  ف لمقتخدلم لوخامقاي نيريقان لوةقنن لألبقي   ةق  لوجقدرلن نلألمققف نلألرضقياي  قف جميقع  -

  رلغاي لوعر  مما يبعا  ف  ار لوعل ر لومةي نلورتاب .
 تعا ف لألرضياي  ف بع  لألماكن من لوتشققاي نلوتآكي،  هف تحتاج وةصيا   نلت ادة ت هيي. لألرضياي:

 -تشققات في دهان الجدران (: تظهر92الصورة )  
 المصدر: الباحثة.

 -(: تظهر التآكل في المنجور الخشبي للباب93الصورة )
 المصدر: الباحثة.

 : مدن مرل اة لوعنلمي لإل ما ي   ف تصميم  رلغ لوعر 
  ف تصميم  رلغ لوعر ، لتض  مايةف: لإل ما ي   د تحةيي مدن مرل اة لوعنلمي 
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 ضمن مجاي م ام  وةر ي . بشكي  ام تقع لومعرنضاي عنليا لور ي : -
تنجد مما   كا ي  حني لوع صر لومعرن  ور يت  نلمتيعاب  من قبي لوعل ر  لومعرنضاي:ن  بين لوعل رلومما    -

  ف غاوبي   رلغاي لوعر ، وكن ه اك بع  لوةنحاي لوجدلري  لوكبيرة تحتاج إو  مما    كبر جمتيعابها.
لومعرنضققاي بشققكي  قام مققن خيقر تعرضققها وةمققر مقن قبققي لوجمهقنر بنلمققي  لوحققنلجع  تمققي حمايق  لوةمقر: -

 نلوخعل ن لوعجاجي ، مع نجند بع  لومعرنضاي تحتاج وت مين لوحماي  وها وم ع لوةمر.

: تأمين حماية المعروضات من اللمف في صالة (94) صورةال
 المصدر: الباحثة. -عصور ماقبل التاريخ

ة الجدارية غير كافية المسافة أمام اللوحة الحجري: (95) صورةال
 المصدر: الباحثة. -الستيعابها

 :للمبنى ألحدث التقنيات والتجهيزات الفنية واألمنية الداخلي تصميمالمدى استيفاء  .3
 : ل تمد لومتحف  ة  لوير  لوتقةيدي   ف لوحااظ  ة  درج  لوحقرلرة نلورينبق  ضقمن  تق ياي لوتكييف لودلخةي

، نهقمل (  ف تعقديي لوجقن لوقدلخةفلومشعاي رلغاي لوعر ، حيا لمتخدمي لومرلنح لومقاي  ننحدلي لوتد    )
 لوعر .لجمتعماي ج ي من شرني لوبي   لودلخةي  لوتعم  وتجني لوعل ر نحماي  لومعرنضاي ضمن  رلغاي 

كمققا ظهققري معظققم لوتمديققدلي لوكهربا يقق  نتمديققدلي لوتد  قق  
بشققكي نلضقق  دنن لوعمققي  ةقق  إخاا هققا بققاورغم ممققا مققببت  

 من إمافة وةعتق  لوبصري .
 : وققققم يمققققتخدم  ققققف لومتحققققف  م مققققن   لوحمايقققق  مققققن لومققققرق

  ظمقق  لإل ققملر لوحديثقق  ضققد لومققرق ، نلقتصققر لألمققر  ةقق  
 لونما ي لوتقةيدي  لومتمثة   ف:

 .جميع لواتحاي لوخارجي شبك معد ف يريف  -
  قااي يدني  وةخعل ن لوعجاجي . -
   اصر بشري  متمثة  بحرر لومتحف. -

 : وققم  ، نلوحريقق  لويدنيقق  لومتحركقق  نحققدلي إياققافل تمققد  ةقق   ظققام لإلياققاف لومكققنن مققن  لوحمايقق  مققن لوحرل قق
، نباوتقاوف  قف حقاي حقدنا  م حريق  ه قاك لحتمقاي حقدنا خمقا ر تمتخدم  ي    ظم  و  ملر لوتةقا ف وةحري 

 كبيرة  ف لألرنلح نلوممتةكاي، خاص   ف ظي  دم نجند مخرج خاص وةينلرئ من ضمن تصميم لومب  .

 
: وسائل التدفئة والتكييف المستخدمة ضمن (96) صورةال

 المصدر: الباحثة.-فراغات العرض
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مكانية التغيير:لمبنى المتحف  الداخلي تصميمالمرونة  .4  وا 
وم تير   م من لوترييرلي لوارلغي   ة  لومتحقف مقن حيقا إعلوق  لوجقدرلن وكقنن لإل شقاف مقن لوجقدرلن لوحامةق ، 

قبققي لوتققاريخ  نوكققن حققدا ترييققر نلحققد  ققف لجمققتعماجي  ققف لويققاب  لألني، حيققا تققم لوتبققديي بققين  ققرلغ  صققنر مققا
 .9(مابقا( ن رلغ لوعر  لوم قي)ياب  ثا ف مابقا )ياب   ني

 تقنيات العرض المتبعة ضمن فراغ العرض المتحفي وآليات توزيعها:  (3
ضققم لومتحققف  ققدة حقبققاي تاريخيقق  إج   قق  وققم يرل ققف  ققف  ققر  لومقت يققاي لألثريقق  لوتمةمققي  يريققق  لوعققر : -

حمق  لومنضقنع  ن حمق  لوقنميقاي، مقثتل  لوعم ف وها، نل تمد  ف كي قمم مبد  ثا نم، إمقا حمق  لومقادة  ن
 لوقمم لإلمتمف رتبي  ي  لومعرنضاي حم  لومادة لألثري .

لوحيققر  صققرتق يققاي لوعققر : نيتميإققع ب  ققادة إ شققاف  ققدد مققن لومنلقققع لألثريقق  ضققمن  ج حتقق ، مثققي: نلجهقق  ق -
لمقتخدم  قن ين مقن لوتق يقاي لألمامقي   قف لوعقر  ن  ،لورربف، نمد ن  ا ة  يرحقام لوتدمريق ، نلوقا ق  لوشقامي 

 (.ثتثف لألبعاد -)لوررل يك
 :الغرافيك 

لقتصقققققققققري  ةققققققققق  بعققققققققق  لوصقققققققققنر لورمقققققققققنم لوتنضقققققققققيحي : 
 لومبي   ومنقع نمكان لكتشاف لوقيع  لألثري . لوانتنغرل ي 

 : بارة  ن هف  لوبياقاي لوشارح :
خعل قق     قققف  ن شققاقنوف  ققف بياقققاي نرقيقق  مثبتقق  بشققكي  -

 . ة  لوقنل د لوحامة  وةمعرنضاين  لوعر ،
 بياقاي معد ي  . -

 يةف: وكن تنجد بع  لإلشكاوياي، تمثةي بما
 لوبياقاي لوشارح  وم تشمي جميع لوع اصر لومعرنض . -
 لج ح اف وقرلفة محتنلها. ف بع  لألحيان جاف تنضعها بشكي يجبر لوعل ر  ة   -

جققافي منحققدة لوشققكي بققين جميققع صققاجي لوعققر ، غيققر  ن ه ققاك بعقق  لوةنحققاي  ققف قمققم  لوةنحققاي لوتمهيديقق :
  لآلثار لومنري  لوقديم  كان منضعها غير م ام  نبعكر جه  لوحرك .

                                                           
1
 من لوعيارة لوميدل ي  وةمتحف.  

 
قبل  (: الرسوم التوضيحية في صالة عصور ما97الصورة )

 المصدر: الباحثة. -التاريخ
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: توضع البطاقة الشارحة للمعروضة على مستوى (90) صورةال
 المصدر: الباحثة.-الرؤية الواضحة لمحتواهامنخفض جدا تعيق معها 

 -: عدم وجود بطاقات توضيحية للعناصر المعروضة(99) صورةال
 المصدر: الباحثة

 :ثالثي األبعاد 
لخقققتتف لوقيقققع لومعرنضققق  نيبيعققق  لواقققرلغ  مقققع قققدة  مقققامج مقققن خقققعل ن لوعقققر  لختةاقققي  تنجقققدخقققعل ن لوعقققر : 

 لومتحاف لومم يحنيها، نهف:
 ، نلمتخدمي بثتث    نلع هف:لوجدلري خعل ن لوعر   -

 خعل ن ضمن لوجدلر ماتنح  من لوير ين. -  
 خعل ن ضمن لوجدلر  ام  ماتنح  من يرف نلحد. -  
 خعل ن مثبت   ة  لوجدلر.  - ي

 نلجه  لوعر   يها   قي . ،خعل ن يانجي -
 نلجه  لوعر   يها شاقنوي . ،خعل ن نميي  -

 .ي حر خارج لوخعل  بشك لومعرنض تحمي لوقيع لوقنل د لوحامة : 
 ني تف ترتي  لومعرنضاي ضمن لومتحف ن   مايةف: 

 ترتيب المعروضات الجدارية ضمن فراغات العرض المتحفي: ( أ
 ل تشري لوخعل ن لوجدلري  ب  نل ها  ة  كامي جدرلن صاجي لوعر ، نمن ختي تحةيي تنع ها تبين مايةف:

 لوبصري .لرتاا ها م ام  وةعل ر بشكي ي من و  لورلح   -
 تحتاج إو  إ ادة درلم  خةاياي لوعر . -
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 -(: نموذج للخزانة ضمن الجدار المفتوحة من الطرفين181الصورة ) المصدر: الباحثة.-(: نموذج لخزانة مثبتة على الجدار188الصورة )
 المصدر: الباحثة.

 :ترتيب المعروضات على األرضية ضمن فراغات العرض المتحفي ( ب
 دلخي خعل ن خشبي  ملي نلجهاي  ر  عجاجي ، ممتدة  ة  محاملة جدرلن لوصاو .معرنضاي مرتب   -
 معرنضاي مرتب  ضمن خعل ن يانجي نلجه  لوعر   يها   قي . -
 معرنضاي متنضع   ة  قنل د حامة  خشبي  نميي ،  ن بمحاملة لوجدلر. -

 من ختي تحةيي تنعيع لومعرنضاي نيريق  تنضعها تبين مايةف:
لوتققنلعن  قف تنعيققع لومعرنضقاي بققين صقاجي لوعقر   ققف لومتحقف،  بعضققها لكقتظ باومعرنضققاي  قدم تحقق   -

)صققاو   ققر  قصققر لوحيققر لورربققف(، نبعضققها لآلخققر وققم تمققتري ممققاح  لواققرلغ بشققكي جيققد وةعققر  )صققاو  
 حماه(.

 تحتاج غاوبي  خعل ن لوعر  نلوقنل د لوحامة  إو  صيا  ، إم ونحظ  يها تد ف لوجندة نلوتص يع. -
  دم إظهار لومعرنضاي باوممتنن لوجيد بمب  لوضعف  ف لمتخدلم لإلضافة. -

 

(: عدم استغالل المساحة الوسطية للعرض ضمن صالة 182الصورة )
 المصدر: الباحثة. -حماه

(: نماذج للخزائن والقواعد الحاملة المستخدمة في 183الصورة )
  المصدر: الباحثة. -العرض
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 :الخارجية الفراغات فيترتيب المعروضات  ( ت
ضمي لومميحاي لوخارجي  لآلثار لوتف تعمر  رضها دلخي  -

تنع قققققققي لومعرنضقققققققاي لوحجريققققققق   ةققققققق  كامقققققققي لومتحقققققققف، ن 
 .، ن ة  جا بف محانر لوحرك لومماح 

لومعرنضاي  ة  قنل د حامةق  حجريق  ور عهقا  قن  تنضعي -
لألر  لويبيعيققق ، دنن نجقققند  م معةنمقققاي تشقققرح   هقققا  ن 

 إو  حقب  تاريخي  تعند.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضع المعروضات على جانبي (: 184الصورة )   
 المصدر: الباحثة.-محور الحركة
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 م1391 الوطني دمشق/ متحف 1المثال /
 ، ويعتبر متحفاً للحضارة السورية عبر التاريخ.م، طرأت عليه عدة توسعات0191م، وافتتح عام 0101يعتبر أول متحف في سوريا تأسس عام أهمية المبنى: 

 التحليلية التخطيطية للمتحفالدراسة 

 المعطيات معايير الدراسة
تقييم النتائج من خالل تطبيقها للمعايير التخطيطية للمتاحف 

 مالحظات العالمية
 السلبية اإليجابية

 الموقع العام
بقربه من األماكن يتميز الموقع  المرجةفي منطقة  يقع في مركز المدينة موقع المتحف 

، وإمكانية والثقافيةالعلمية 
 الوصول إليه بسهولة

  

   محاور حركة رئيسيةيقع على  الشوارع المحيطة

 مواقف السيارات والنقل العام
على خط المتحف مواقف السيارات غير متوفرة بينما يقع 

 رئيسي للنقل العام
 

عدم توفرها رغم وجود مساحة 
 كافية

 

  المدخل الفرعي مغلق  مدخل رئيسي وآخر فرعي مداخل األرض

 توجد مساحة أمامية األفقي توسعالمساحة الكافية لل
توجد مساحة كافية الستيعاب أي 

  مستقبلً  توسع
طرأت عليه عدة توسعات أفقية وشاقولية 

 م0195وحتى عام  0151منذ عام 

مساحات العرض الخارجية والمساحات 
 الخضراء

 متوفرة
أمن الموقع وجود نقاط جذب 

 مختلفة
 

تبلغ نسبة إشغال المساحة المبنية حوالي 
من مساحة الموقع، وما تبقى  35%

 مساحات خضراء

 الخارجي تصميمال

مبنى  تصميمتوافق الطابع المعماري ل
 المتحف مع طبيعة المواد المعروضة.

تمثل في تعبيره عن كتلة متماسكة تؤدي وظيفتها، إضافة 
ليكون الواجهة إلى استخدام مدخل قصر الحير الغربي 

 عند المدخل الرئيسي
  أعطى نوع من انطباع التوافق

استخدام الواجهة األثرية عند مدخل المبنى 
 إيحاء استخدام المبنى كمتحف أعطى

 توسعالخارجي لتحقيق  تصميمقابلية ال
 مستقبلي

وكانت  طرأت على المبنى عدة توسعات أفقية وشاقولية
 ةعلى تطابق تام مع الكتلة األساسي

التطابق الحاصل حقق مظهر 
عمراني خارجي للكتلة متناسبة 

مع إمكانية  مع بعضها البعض
 التوسع مستقبل

  

 يمية للمتحفمالدراسة التحليلية التص

 المساحة التوضع معايير الدراسة
للمتاحف  التصميميةتقييم النتائج من خالل تطبيقها للمعايير 

 مالحظات العالمية
 السلبية اإليجابية

 الداخلي تصميمال

    العناصر المتحفية األساسية
يوجد نقص في بعض الخدمات 

 والمكونات األساسية للمتحف
عدم وجود فراغات معمارية كافية أدت 

 لحدوث النقص في المكونات المتحفية

م9153والثاني  الطابق األرضي واألول قاعات العرض الدائم
2
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 والقبو

م201 الخارجية الساحة الكافتريا
2 

  تحتاج إلعادة تأهيل 

م151 الطابق األول قاعة العرض المؤقت
2 

   

م 011 الطابق األرضي قاعة المحاضرات
2

 
يوجد مدخل خاص بهم ، يمكن 
االستفادة منهم في غير أوقات 

 دوام المتحف

 
هي القاعة الشامية خاصة الجتماعات لوفود 

 الرسمية

م 221 األرضيفي الطابق  مكتبة
2

  تحتاج إلعادة تأهيل 

م223 في الطابق األرضي  الفراغات اإلدارية
2 

 
تعاني من صعوبة االتصال 

 وظيفياً مع مبنى المتحف
 تتصل مع المبنى عبر المساحات الخارجية

 مالحظات السلبية اإليجابية المعطيات معايير الدراسة

 الطوابق الثلثةتوزعت العناصر المتحفية بين  التوضع والتوزيع الجيد للعناصر المتحفية
 

الكثير من سوء توضع وتوزيع 
العناصر المتحفية وتداخل في 

 االستعماالت

أدى التوضع السيئ إلى تقاطعات في 
 مسارات الحركة بين الزوار والموظفين

 واآلثار

 اتبعت عدة أنوع من الحركة في أقسام المتحف نمط الحركة داخل المتحف
 

الحركة أدى إلى حدوث مسار 
تداخلت كبيرة فيها ويحتاج إلى 

 إعادة دراسة
 

 بعضها مرتب بشكل خطي واآلخر بشكل معقد ترتيب صاالت العرض
 

  شتت حركة الزائر

تناسب بين مقياس فراغ العرض و حجم 
 المعروضات التي يحويها

وتنوعت من  جاءت فراغات العرض متعددة االرتفاعات
 حيث االستيعاب الجيد لحجم المعروضات

تعدد ارتفاع الفراغات ساعد على 
كسر الملل لدى الزائر عند 

 االنتقال من فراغ آلخر

وجود تناسب في بعض عدم 
 الفراغات

 

 النوافذ غير معالجة في غالبيتها  اإلضاءة من النوافذ الجانبية العلوية في الجدران اإلضاءة الطبيعية
االستفادة من فرق االرتفاع بين سقف تم 

 .الصاالت والرواق الجانبي لإلضاءة

  استخدمت اإلضاءة المباشرة وغير المباشرة اإلضاءة الصناعية
عدم وجود تنوع في أنظمة 

 اإلضاءة
 

المعالجة التصميمية الجيدة لفراغات 
 العرض الداخلي

أبيض : دهان واألسقف األرضيات: رخامية والجدران
  غير عاكس محلي

المعالجة التصميمية لمعظم 
 الفراغات غير جيدة

 

استخدام التقنيات والتجهيزات الفنية واألمنية 
 الحديثة التي تخدم العرض

الحماية من السرقة  التكييف و اعتماد الطرق التقليدية في
 وإطفاء الحريق

  عدم استخدام التقنيات الحديثة 

 الداخلي  تصميمالمرونة في ال
تطرأ أي من التغييرات الفراغية على المتحف من حيث لم 

 إزالة أو إضافة جدران
 

اإلنشاء من الجدران الحاملة منع 
  من تحقيق المرونة

 أساليب وتقنيات العرض
    توجد خطة عرض محددة ال خطة العرض

 تقنيات العرض
وأعيد إنشاء عدد من المواقع  الغرافيك وثلثي األبعاد

 األثرية ضمن أجنحة المتحف
  تحتاج إلى تحديث وإعادة تأهيل متنوعة

استخدام التقنيات الحديثة والوسائل التفاعلية 
 في نقل المعلومة

 ليدية في نقل المعلومة لكن ال يخلاستخدمت الوسائل التق
األمر من وجود عرض مرئي على شكل شاشة له دوره 

 اإليجابي في العرض
 

 عدم استخدام التقنيات الحديثة
 والوسائل التفاعلية
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 ترتيب المعروضات

 استخدمت الخزائن الجدارية الخشبية للعرض الجدارية
التباعد جيد فيما بينها وعلى 

 ارتفاع ملئم لمجال رؤية الزائر
خلفيات  تحتاج إلعادة دراسة

 عرضها
 

 األرضية
المعروضات منها ماجاء وسطيا أو ممتدا بمحاذاة 

 وتعددت طرق إظهارهاالجدران، 
  عدم تحقيق التوازن في التوزيع 

  عدم وجود بطاقات شارحة وزعت بشكل متوازن على كامل المساحةوزعت المعروضات  في الفراغات الخارجية

 الوطني دمشقالدراسة التحليلية لمتحف  نتائج: (4) جدولال
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 :خالصة الدراسة التحليلية لمتحف دمشق الوطني 
 تميز موقع المتحف بالمساحة الواسعة و التوضع الجيد في مركز المدينة وعلى محاور حركة رئيسية. -
 الخارجي للمتحف نوع من انطباع التوافق مع نوعية وطبيعة معروضاته. تصميمعناصر الأعطت  -
بنوعيه األفقيي والاياقوليل لوجيود المسياحة الواسيعة واألساسيات الجييدطل وقيد طيرأت عيدط  توسعإمكانية تحقيق ال -

 ات على المتحف في الفترات السابقة.توسع
 لزوار والمعروضات.نقص في العناصر المتحفية األساسية الالزمة ل -
عدم تحقق العالقات الوظيفية الجيدط بين العناصر المتحفية  بسيب  سيوت توضيع وتوزييع تلين العناصير ل أد   -

 إلى تداخل في االستعماالت وتقاطع في مسارات الحركة.
 عية.استغالل الجدران في اإلضاتط الطبيعية الجانبيةل مع عدم وجود تنوع في استخدام أنظمة اإلضاتط الصنا -
 ل واعتماد الطرق التقليدية.استخدام التقنيات والتجهيزات الفنية واألمنية الحديثةعدم  -
 اإلناات من الجدران الحاملة منع من تحقيق المرونة الداخلية المطلوبة. -
التفاعليية فيي نقيل  التقنييات الحديثية والوسيائلعدم وجود تنوع في طرق إظهيار المعروضيات ميع عيدم اسيتخدام  -

 .ةالمعلوم
 عدم وجود توازن في توزيع المعروضات الجدارية واألرضية في فراغات العرض. -
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 الوطني حلب: متحف الثانيالمثال 

 
 المصدر: الباحثة-الوطني حلب: الواجهة الرئيسية لمتحف (501) صورةال

 المحور األول: الدراسة الميدانية الوصفية: 3-2-2-5
 الموقع العام للمتحف: 3-2-2-5-5

يقععم حف ععب  لععن  فععمركز مععز ححلعع  ح يكعع   لععن       
ن، حرعععن حععع   فجنععع   فجكم يععع  آلععع  معععز حكرقععع    عععف   
  ععع حم ، م فجنععع   فيح يععع  علعععا عععع حن علعععا عععع حن  فحفك عععز

م     جحع   ع ع   فك ،عح، م فجنع   فععح في  علعا عع حن 
خ كعع ، ميفحفععم  فحملععم  ححيعع     ععي  ي  ك ععح  فملمععع  مععز ححلعع  أ ععم  فءععنم  فحءععحج، م فجنعع   فعععحلي  جعع حم  فحن

  فح يك  ملح   ح  ح يك   لن  فق يح  مح  حعحمن ل،ح  فثق م   فح فق لز.

 الوطني:  حلب(: الموقع العام لمتحف 78الشكل ) 
المدخل الفرعي.  -3المدخل الرئيسي.    -2مبنى المتحف.  -5
مديرية اآلثار -6مواقف سيارات. -1ساحة المعرض الخارجية.  -4

 - مبنى البنك المركزي -7خل اآلثار.مد-8والمتاحف. 
 المصدر: إعداد الباحثة.

قلعة وربطه مع موقع المتحف صورة جوية توضح : (506الصورة )
 Google Earthالمصدر: -حلب
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 سبب اختيار المبنى: 3-2-2-5-2
ل ع   ففع حي ،  يءف ح حف ب  لن  فمركز ح  أهم  فحف  ب مز  فء فم فح  ي مي  ح  فقا أثحي  ح  مفحة حع 

مل   يفخذ حف ب  لن    ي   ك ًم عثح كيً  لحقح ف ، إال أك   حع   ح  أ، ح حلف     آلث ح م  أ  ء ه  فففليح مز 
م، ممضعم  جعح  ا ع   عع م 1391ح عحز عع م   ك م ج يع  ففعم مح ميع   فععحمر  فحف فيع   ف  يثع ، مفك ع   ععل 

م. فحي  حف ب  لن  فمركز  فج ي  ع  غيحه ح   فحفع  ب  ف عمحي   ككع  ي فعمج 1391، مفم  مفف    ع م 1391
ل ععع   ففعععفح  فحلععع مكز ف عععمحي   علععا حجحمعععع  كععع  حة مه حععع  جععع ً  حعع   آلثععع ح  ف عععمحي   فق يحععع ، فءعععم  إفعععا ع،ععح حععع 

 ففز فضم ف فً  حكخمذة ح   ن  أخعحى، مفث ع  حءحمضع ف   فقيحع   ف ضع حي   ق.م ، عل   فحف  ب  اخحى993
 .1فمجم ه حكذ آالب  ف كي 

 نوع المتحف ومكوناته الحالية، وتوزيعها داخل المبنى: 3-2-2-5-3
 نوع المتحف:  -5

ي،كب  فحف ب مز    ذ ف  لحف ب "ف حيخز أثحج"، يضم  ي  جك  ف  حجحمع  ح   فف ب م آلث ح  ف محي  
 فق يح  فء ح عع   فففعح    ف حكيع   ففعز حعح   نع   عمحي  ع عح  ففع حي ، حع  خعن   فلقعا  ففخ حيع  م ففح ثيع   ففعز فعم 

  لفع من  مز  ءض  فحم لم  اثحي  ع ح ح      محي . 
 ف حلب الوطني، وتوزيعها داخل المبنى:مكونات متح -2

 يفلم   فحف ب ح  ر  ق أحضز مأم  مل م، مي فمج ل  ر  ق علا ح يلز:
 :الطابق األرضي 

يفعععكفب هعععذ   فرععع  ق حععع  حععع خلي  يفم عععع   علعععا  فجنفعععي   فيح يععع  م فععععح في  ، م ال عععفءنح   محلععع   ف يعععم 
ئي ز  فيح ز، ، مل    فخ م  فح خ   فيح ز مهم  فحئي عز  فلفي    م فحر مع    فحفءلق    فحف ب عك   فح خ   فح 

ف خم  ل  ح   ف م ح م فحم في ، مز  ي  أغلق  فح خ   فعح فز ، لح  يفكفب ح  مح غ  ف نم  فذج ي مج عك،ح 
 ف،عع   ععع لمفز ي،عع   ععي   فرعع  ق  احضععز م فم ععرز م ام  ، مهععذ   فءك،ععح ح ععفخ م حعع  ل عع   فعع م ح محععم فز 

ج إفععا فعع  خ  مععز  ف حلعع ، مهععم كف عع  ح ععفخ م فل،ععءم  م فكعع م ، ححعع  لعع  يعععل      عع م  فعع م ح  فحف ععب ححعع  يعع  
 فح فخ حي  ف  مز      فذحمة إض م  إفا  اخر ح  ففز يحل  أ  يفءحضم  فن  عك  ليع م  حيعق فءع م مجعم  أ ح   

 فز  نذ   فر  ق ح  ع   فلنحمن ، لح  يضم  فر  ق  احضز حجحمع  ح   فيحب  إل  حي ، ميفلم   فءحض  فحف
حعع  ،عع ال   فءععحض  فعع  ئم فوثعع ح  ف ععمحي   فق يحعع   ففععز ف ععمج جعع م حعع   فءععحض  فحئي ععز فلحف ععب مهععز حفم ععع  
 ععم  مكعع م   خلععز ححلعع ج يععفم  فم،ععم  إفينعع  ععع  رحيععق ححععح ح يرععز حعع  جنعع   ففكعع م، مأخععذ  ،عع ال   فءععحض 

                                                           
4
م، 3003 فحف  ب مز  فمر   فءح ز ) فكعكة م ففرمح(،  ،  ح     ئحة  فثق م  م إلعنم  ) لمح   فع حل (،  :عملز عءث 

 .(171-171ص)
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   ففك م  ف  خلز فلءحض  فح فب حع   ءعض  ففح ثيع   ف   ففيع  علا  فجن    اح ء ، لح    في حفر مالً   ف  ئم علنً 
م فحءحمضع    اثحيع . ميف،عع   فرع  ق  احضععز  ح كعا ح يحيع   آلثعع ح م فحفع  ب ع ععح ححعح يعفم  فم،ععم  إفيع  حعع  
  ً خن   ف نم  فحئي ز، غيح أ  ح خ   فححح حخفعز  ع فقم رم  فح عفخ ح  فلءعحض، مهعذ  يجءع    عفخ  ح  ح ،عمح 

 ضح  مئ   فحم في .
 

  فح خ   فحئي ز فلحف ب. (1
 جك ح ع،مح ح ل    فف حي . (3
 ل ع  فن   فج يحة. (9
 ل ع  ح حج. (1
 ل ع   ح ة. (1

 ل ع  حأ  عحح  (9
 ل ع  ف   لب. (7
 ل ع  أح ن  ر ش (1
 ل ع  ف  أ حح (3

  ح  ث كمج ي،   ي   فرم  ق. (10
 ، ف  عحض ححلل  إي ن (11
  فح خ   ففحعز (13
 غحب إ  حي  (19

 

 المصدر: مديرية آثار ومتاحف حلب مع بعض إضافات الباحثة.-للطابق األرضي )متحف حلب الوطني(: مسقط أفقي (77) شكلال

: تظهر الفناء المركزي وهو يحتوي مجموعة من (507) صورةال المصدر: الباحثة.-: البهو الرئيسي للمتحف(508) صورةال
 المصدر: الباحثة. -المعروضات األثرية
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  الميزانينطابق : 
يععفم  فم،ععم  إفيعع  حعع   فرعع  ق  احضععز ع ععح  فعع ح   فحئي ععز 
مز  ف نم، مهم ع  حة ع  ر  ق حي  كي  ير  علا  ف نم  فحئي عز 

  فرععمفيي ، ححععح ي،عع   ععي   فضععلءي   ميقرععم مععح غ  ف نععم عحضععي ً 
معععععمق  فحععععع خ   فحئي عععععز  حفمضعععععء  ي فعععععمج علعععععا غعععععحب إ  حيععععع م 

 م ال فءنح  ، إض م  إفا حجحمع  ح   فخ ح  .
 :الطابق األول 

حعع  علععا ل حعع  ح عع     فرعع  ق ففععم ن ،عع ال   فءععحض  ف  ئ
 ام  ح   فجن    اح ء ، مهعز ح ففع  حع  ثعنث ،ع ال  حفر مفع  ح ع  ة   ففعح غ م فحع  خ  م فحخع ح ، معز  عي  

  فحئي ز م م   فحي  كي  فلءحض.  في   فحم ن  فم لم أح م  ف ح  
 :القبو 

ي فعععمج  فق عععم علعععا حجحمعععع  حععع   فح عععفم ع    فخ ،ععع   فخععع ي   فقرعععم  اثحيععع ، إضععع م  إفعععا غحمععع  فلف مئععع  
  فححل ي .

 
 

 جك ح  مض  ففح  . -1
 جك ح  آلث ح  فلن يلي . -3
 ( فوث ح  إل نحي .1، ف  عحض ) -9

 ( فوث ح  إل نحي .3، ف  عحض ) -1
  ف  يث. ، ف  عحض  فف  -1
 مح غ  فحي  كي . -9

 المصدر: مديرية آثار ومتاحف حلب مع بعض إضافات الباحثة. - : مسقط أفقي للطابق األول )متحف حلب الوطني((78) شكلال
 

: تظهر الطابق الوسطي المطل على (508) صورةال
 المصدر: الباحثة.-البهو الرئيسي



 احف في سوريا في القرن العشرينلباب الثالث                                                                 عمارة المتا

  

451 
 

 :العناصر المكونة للموقع 
 فحف ععب علععا ح ععر    خضععح م، م ءععض  ففح ثيعع  م فحك مفعع    ف جحيعع  مفيجعع    اعحعع ة  ي فععمج حملععم

 فحم ع  مز أح ل  حففحل  ح   ف  يق ،   إلض م  إفا ح كا ح يحيع   آلثع ح م فحفع  ب، مغحمع   ف ع ح  لعحن  ف عمح 
 عم، يعفم  فم،عم  إفيع   جم ح  فح خ   فحئي ز، مغحم   فلنح  م م ففلييب م أح ل  ملمب  ف ي ح   علا حك عمن  فق

 ففعز فعم فح     مق   خف ف   ءعض  فخع ح  ، فضيق   ح   فجن   فجكم ي  فح يحي   آلث ح ع ح ع حن   حم . مك ح ً 
 .فن يف م  فحملم 

: تظهر مبنى مديرية اآلثار والمتاحف قرب مبنى (550) صورةال
 المصدر: الباحثة.-المتحف والممر الواصل بينهم

تظهر المسطحات الخضراء المكونة لموقع المتحف مع (: 555الصورة )
 المصدر: الباحثة.-بعض تيجان األعمدة

 :التحليلية: الدراسة الثانيالمحور  3-2-2-2
 تقييم أداء مبنى متحف حلب الوطني:دراسة و 

 موقع المتحف: 3-2-2-2-5
  فحغم ح  ملمن  فحف ب علا ح  مح  حل  حئي ي  مز م ر  فح يك ، إفا ج كن ححي  ف   ف ي  ي  م فءحح كيع   

فقح عع  حعع   فقلءعع  مأ ععم ح  فح يكعع   فق يحعع ، م فععذج ممععح فعع  ح يرععً  
عحح كيعععً  حك  ععع ً  مأكععععر  حجععع محة يحلععع   العفحععع   علينععع ، إال أكععع  

 يلز: فمج   ءض  ف ل ي  ، مأهحن  ح 
لل  ح     حملم  فحف ب، إض م  فملمع  علا ح  مح  حلع   .4

ذ   لث مععععع  ححمحيععععع  ع فيععععع ، م حففععععع ن  فلث مععععع   فءحح كيععععع  معععععز 
  فحكرق   فح ير ، أ   إفا:

مجم  ح     لليل  غيح ل مي  فحم لعب  ف عي ح    فخ ،ع   -
   فحم في .

 ع م مجم  أج حم لب  ي ح   خ ،    ف م ح. -
 فخ ح  .ع م مجم  أج كمن ح    -

(: المدخل الخاص بمواقف سيارات موظفي 552الصورة )
 الباحثة.المصدر:  -المتحف
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ع م مجم  ح خ  مز ح كا  فحف ب خ ص   فحم في  لحن أح ل  ملعمب  عي ح فنم، م  ففع فز يفرلعن  فم،عم   .3
 إفا  فحف ب  الففف ب  م   فح كا فل خم  ح   فح خ   فحئي ز ف .

% حع  ح ع     فحملعم، م فجع م  ف ع لز 70يعي  ح كا  فحف ب إضع م  فح كعا ح يحيع   آلثع ح م فحفع  ب  عم فز  .9
ح     يفحث  مز ح ر    خضح م ح ير    فح كا،  فخلفي  م فج ك ي  حكن  حنحلف   ، أح   اح حي  منز ح   ف

فءف عح  حث  عع  حفععكف  ،ععييح فلحف ععب   ععفخ ح  فلءععحض مععز  فنععم م  فرلععق، ملح عع    فحني يعع  فلم،ععم  إفععا 
   ث ع     عفءح ال   ف  مز فم مال فيء ن أكعر   فحف ب  ا   ي  أم ال فيء ن  فلب  فحف ب، فلكن  ال

  اح ضز م فحم لم  فح ير .

 المتحف: تصميم 3-2-2-2-2
 الخارجي: تصميمال (5
 طبيعة المواد المعروضة:مبنى المتحف مع  تصميمل توافق الطابع المعماري .5

يءف ععح ف  يعع  كمعيعع   فحءحمضعع   مرح  هعع  محمضععمع فن  ل عع  عحليعع  ف،ععحيم  فحف ععب ح عع  ً  فحفرل  فنعع   ففععز 
 فخع حجز  ف،عحيمحقي   م جم مف،حيم مح غ    فءحض م ففجني     فححف ر   ن ، فذ  يجن أ  يفم معق  فف ثح مز 

فح كعععا  فحف عععب حعععم ر يءععع   فحءحمضععع    ففعععز يقععع حن   فحف عععب، مذفعععل  فعععا يء عععح عكنععع  ميححععع  فنععع  مفخلفيفنععع  
  فف حيخي .

ح  ع،ح ح ل ع   ففع حي    ً فء ح كمعي   فحءحمض   ضح  حف ب  لن  فمركز ع  ع ة ع،مح ف حيخي    م
معكععع   ح  ععع  ، م فععا  فء،عععمح  إل ععنحي  م كفنععع م   فء،عععح  ف عع يث، مهعععز  ععععل  ععع م حءحمضععع   أثحيععع  ف حيخيعع 

 فخعع حجز فح كعععا  فحف ععب م ف ليعع  عك ،عععح فعععلي   فيعععنب  فخعع حجز ، مجعع  أ   فم جنععع  ععع   ح،عععحف   ف،ععحيم ف
كم مذ، م  فخ م مز  فم جن  فح ثي  م جن   فق،ح  فحللز مز   فخ ح  مين   ف ج حة  فح لي  يفخللن  عحيري  ح   ف

 .1ف   لب مهز ح   فقح   فف  م ل    فحين  مذفل عك   فح خ   فحئي ز إلعر م  فح كا ،ف    فءح ف  لحف ب
 الخارجي لمبنى المتحف لتحقيق االمتداد المستقبلي: تصميمقابلية ال .2

فضعيق  فح ع     فحف قيع  حع   فحملعم م فحفحثلع   ح عر    خضعح م أح حيع   مز     فمضم  فح ه  فلحف عب، مك عح ً 
مخلفيعع  مححععح   ح يرعع ،   يععث الفلفععز ال ععفيء ن عك ،ععح ج يعع ة ي ف جنعع   فحف ععب، ممععز  عع  ،ععءم   ف قيععق 

 امقز، محم ث      فءح ال   اح ضز م فح       فح ير ، هك ل إحل كي  ففرميح مف  يث  فحف ب ع ح  فم م ف
 فع لمفز، فل  أثك م  ف ي حة  فحي  كي  ف ي  مجم  حععلل  ل يعحة فنع   ح كعا  فحف عب للع ، مهعز مجعم   فحيع ه   مفم  ف

 فح عععفق لز  فم عععم فجمميععع  معععز  فق عععم  ففعععز فععع ثح علعععا أ   ععع    فحف عععب، ححععع  يءيعععق أج إحل كيععع  معععز  فففليعععح   ف
  فع لمفز.

                                                           
 (.11ص) ،1337  فم  فخيحي ، ر ء  ث كي ،   ج ح ع    هلل: حء فم  لن  اثحي ، حر  م ح     جمح  محفيل 1
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   فحف ب  ف  فز -ن-.      فم مح  م   ف -أ-
 المصدر: الباحثة. -المحتمل توسع: مقطع كروكي مار بالمتحف يوضح اتجاه ال(80) شكلال

 الداخلي: تصميمال (2
 توفر العناصر المتحفية األساسية والعالقات الوظيفية والتصميمية في الفراغ الداخلي للمتحف: .5

 مدى توفر العناصر المتحفية األساسية ضمن المتحف: ( أ
 :ح  ععحة حع   فحع خ   فحئي عز، إال  إفيع خ ح ف  فجحنمح  ف  ئحي ، ميحلع   فم،عم   يق م هذ   ففح غ  ففح غ  فء م

 اح كعع  ، محلعع    يععم  )لععمة، حثعع : فلفععح غ  فءعع معلععا أغلععن  فءك ،ععح  فخ حيعع   اخععحى  جي فععم  أ   فحف ععب ال
 فءععع م  فحف عععبللععع   فء ئععع   فحععع  ج  فعععذ فز  فعععن م ففععععيي  إفعععا  مهعععذ   ععع محه يععع  ج، ( فف عععب م فنععع  ي ، مل مفحيععع 

   فيء ن  فءك ،ح  ففز فجذن  ف م ح.
 فضععح حعع   ف يعع حة  فحي  كيعع  أ  حء ععم عك ،ععح  ففععح غ ععع    فءعع م )ل ععع   فءععحض  فح لعع :  ففععح غ ععع    فءعع م - 

فمج  مز ح كعا ح يحيع   آلثع ح م فحفع  ب، م ففعز فف،ع  حعم  فحف عب عع  رحيعق   فحلف  ( -ل ع   فح  ضح   
 مل  خل،   ف ي حة إفا  فكف ئج  فف في :  ححح ح  ر  ي   فح كيي  ،

 ل ع   فءحض  فح ل  حنحل ، مل    فخ ح  لح فم ن ُ ف   مين  فم   م يف  ئي  م ءض  فقرم  اثحي . -
 ل ع   فح  ضح   غيح ح هل  مفم ف فخ م  فا  آل . -
مجم   ءض  إلعل في   مز  فءك ،ح  فخ حي   اخحى  فن حع  ال عفلح    فع مح  ففءليحعز فلحف عب، لءع م مجعم   -

، ف  إ ق ر  يكح  فمج  حلف   حفمضء  مز ح كا  فح يحي  مغيح خ ،   ف ءيفن  فلحف ب كف  ، م ففز الفمج  
 مي  أج فم     الفي  فعيح إفين .

 :ح فعع  فلءعع حلي  مععز  فحف ععب، حععم  ءععض  فعع م ح  فحفخ،،ععي  مقععر ، ملعع  يقعع م هععذ   ففععح غ خ  ففععح غ  فخعع ص 
 فم ع  عك ،ح هذ   ففح غ لح  يلز:

  ففح غ    إل  حي : مز  فر  ق  احضز م فحي  كي  فلحف ب.  -
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معز رع  ق  فق عم، مفلع    ع ن ععع م فعممح  فح ع     فل ميع  معز  فق عم ال عفيء ن مفخعع ي    فح عفم ع  : فمضعء  -
 فقرم  اثحيع   إلضع مي ، أ ى ذفعل ال عفخ  م  فححعح   لكحع ل  فلفخع ي  م  ففع فز إغنلنع  معع م   عفءح فن  حع  

 ل    ف م ح.
 ععم )  عع ن حعععلل   فحيعع ه  ففععز ،عع ف  )محععع (  ففععححيم: عحعع   فقعع ئحم  علععا  فحف ععب  كقعع  ،عع ف   ففععححيم حعع   فق -

 يء كز حكن ( ، إفا ج كن ، ف   فءحض  فح ل  مز ح كا  فح يحي .
ففمضم غحم   فلنح  م مجع م حع  غحمع   ففلييعب لعحن ح كعا  فحف عب معز  ف ع     فخ حجيع ، م فجع م  آلخعح حع    -

 أجن ة  ففلييب ففمضم مز  فق م.
 :ة داخل المتحفالعالقات الوظيفية بين العناصر المتحفية األساسي ( ب

 ععيفم  فف ليعع  فلملععمب علععا حعع ى  عع مث فعع  خ  مععز  ال ععفءح ال   ععي   ففح غعع    فحخفلفعع ، محعع ى ليعع م لعع  
م حلع  عك،ح  ك  م م يفف    فلف مة  فحرلم  ، مح ى   مث فق رء   معز ح ع ح  ف حلع  فلع م ح محعم فز  إل  حة 

م يفيع  ضعح  حف عب  لعن  فعمركز، مميحع  يلعز أهعم  ففخ يم، مذفل لحقيع   فل لعم علعا حقع  ح كجع ح  فءنلع    ف
  فكق ر  فك جح  ع   ف ح     فف ليلي  ضح   فحف ب:

عع م مجعم  أحع ل  فن عفح    م فجلعم   فحخ،،ع  فلع م ح  عم م ضعح  ،ع ال   فءعحض أم ضعح   فحععم ن  -1
  فحئي ز، ع    ءض  فحق ع   ف جحي   فحفم ع  ضح   ففك م  فححل ج.

مععز  ععي  أفيععز مجم هعع  مععز  فرعع  ق  ام  ححعع   م فحيعع  كي فحلعع    ففح غعع    إل  حيعع  مععز  فرعع  ق  احضععز  -3
مفقعع   مععم هععذ  أحكعع م  فحف ععب فحح مقعع   فعع م ح خععن  فجععم فنم مععز  ،يضععءب  ف ععيرحة علععا  فءععحض  فحف فععز 

لحح ل ع  م فععف لم إال مح غع    فءعحض معز  فرع  ق  احضعز م ام ، حغعم ف ميع   فحف عب  لع حيح   فلف يمكيع  ف
 أكن  غيح ل مي .

 .ر  ق  فحي  كي ع م مجم   مح   حي ه ل مي  ضح   فح كا، م لف،ح مجم ه  علا  -9
ل ععح ،عع ف   فءععحض  فم  عع ة م حفعع   ه   عععل  رععمفز م  ععفخ  حن   فءععحض ألثععح حعع   ق عع   حكيعع  ،  يجءعع   -1

أثكع م  ف يع حة فءع م حح عع ة مجعم  أج   ف  ئح مز   ف  فعف  محل  مع م  الكف  ه  عل  جيع  إفعا  فحءحمضع  
 ح  أح ل   ال فح     م م ضح   ف، ف  أم مز  فححح  . 

 :فر  ق  احضز  
 ء  إجح م  ف ح  ع   فف ليليع  فلءنلع    فم يفيع   ففعز فعح ر  عي   فءك ،عح  فحف فيع   فحم عع    فرع  ق  احضعز مجع  

 ح يلز:
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 : مخططات تحليلية تفصيلية للعالقات الوظيفية بين العناصر المتحفية(85) شكلال
 المصدر: الباحثة.-ومسارات الحركة بفراغات الطابق األرضي للمتحف

 
كقر   ف خم  إفا  فحف ب حفحثل    فح خ   فحئي ز،  فذج ف  أ ح  خنف   حلع   فع م ح مفععفحل حءع   حلع   -1

 عع مث فقعع رم مفعع  خ   ععي   يعععيح إفععا، مهععم  فلقععا  اثحيعع  إل خعع  حععم فز  فحف ععب، إضعع م  إفععا   ععفءح ف  
 . فحخفلف  أكم ن  ف حل 

مفءعع كز حعع   إلهحعع   مععع م  حيلقععي خعع ص   آلثعع ح مآخععح  خعع ص  عع فحم في  محعععزأ عع هح   ي مجععم  حعع خل -3
  ال فءح  .
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ععع م مضععمح حعع خ  ل ععع   فح  ضععح   مععز  ف نععم  فحئي ععز  -9
 عععل  لعع ب، ال ععفين   فحكرقعع   فحفم جعع   نعع  مععز  فءععحض 

 . فحف فز فءحمض ح ل    فف حي 
مجععم  ححععح ح  ععر ي،عع   ععي   فحف ععب مح يحيعع   آلثعع ح  ففععز  -1

ففمضم مين  ل ع   فح  ضح   م، ف   فءحض  فح ل ، إال 
 فع م ح مح خلع  حنحع  أ  هذ   فححح غيح ح فخ م حع  ل ع  

 فحفيعععن  فحءحمضععع   أح حععع ، إضعععع م  إفعععا  ففم يعععب غيععععح 
  فجي    فك    فق ع   فءحض  فح ل  مل ع   فح  ضح  .

مجعععم  ثنثععع  حخععع ح  إفعععا  ففكععع م  فححلععع ج  فحلععععمب  فعععذج  -1
  حيلقع  ي مج عحضً  مز  فنم م  فرلق، إال أ  هك ل حخحجً  م ي ً  ح فخ حً  أح م ل عع  إيع ن، م قيع   فحخع ح 

    ن فمضم  فحءحمض   أح حن ، أم إلغنق  فححح  فم ،  فن   جءل  ح فم عً  خ ،ً    فحءحمض  .

 

 

: إغالق المدخل الفرعي بالحجارة مما (553) صورةال
أدى لحدوث تشويه بصري خارجي، وتداخل في الحركة 

 المصدر: الباحثة.-عبر المدخل الرئيسي

ية وعدم : توضح إهمال مدخل اللقى األثر (554) صورةال
 المصدر: الباحثة.-استخدامه من فترات طويلة

لمحاضرات : إهمال المدخل المؤدي إلى قاعة ا(551) صورةال
 المصدر: الباحثة.-المعروضات أمامهبترتيب 

 

 

: عنصوووور االتصووووال الشوووواقولي الرئيسووووي الوووو ي يووووربط (556) صووووورةال
واألول، وهووو مووايعرض المبنوى والووزوار إلووى  الميزانينالطوابق األرضووي بو

حقيقي في حال حودوث حريوق فوي ظول عودم وجوود در   لخطرحد كبير 
 ،خواص بووالطوارر، رغوم وجووود در  خواص بالخدمووة إال أنوه غيوور واضووح

 المصدر: الباحثة.-ومعروف فقط من قبل موظفي المتحف
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 : فر  ق  ام  
 ء  إجح م  ف ح     فف ليلي  فلءنل    فم يفي   ففز فح ر  ي   فءك ،ح  فحف في   فحم ع    فر  ق  ام  مج         
 ح يلز:

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

: مخططات تحليلية تفصيلية للعالقات الوظيفية بين العناصر المتحفية ومسارات الحركة بفراغات الطابق األول (83) شكلال
 المصدر: إعداد الباحثة.-للمتحف

يءكز  ع مث فق  ع  م ععفح ل فح ع ح  )ي،  فلر  ق  ام (، مهم ح  مجم  عك،ح  ف،   ع لمفز حئي ز م    -1
م ع فحغم  حل   ف م ح أثك م  ف،ءم  م فك م ، م حل  حم فز  فحف ب مخ ،   حلفنم   فج ه ر  ق  فحيع  كي ، 

ح  مجم   ح  خ حز إال أ    عفخ  ح  حع  ل ع  حعم فز  فحف عب لليع  إال معز  ف ع ال   فضعحمحي  مقعر، ك عح  
  ف ح   فحئي ز فإل  حة.ف ء ه ع   فح خ   فحئي ز فلحف ب، ملحن 
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  ف ح   فخ حز  فحمجم  مز ل ع  ح حج حنح  مح فخ م مقر لح فم ن ف ف   فحءحمض  . -3
  ي   ف، ال  لح فم ن ففل ي   فحءحمض    م  حح ع ة أ كا  فعحمر ف ف ن .  فححح  فح  ر  فخ  م  -9
 :ر  ق  فق م 

يضم ح فم ع   ف ف   فحءحمض   إض م  إفا غحم   ففلييب، إال أ  هك ل خرمحة ل يحة فن    فحءحمض    
 فحمجععععم ة ميعععع    عععع ن لثععععحة  فحيعععع ه  فجمميعععع   ففععععز  نععععح  مععععز  فق ععععم، م  ففعععع فز ععععع م فععععممح  فجععععم  فحك  ععععن ف فعععع  

مععز  فق عم، ملع   ععذف   % حع  حقفكيع    فحف ععب غيعح حءحمضع  محل  ع 30 فحءحمضع  ، مخ ،ع  أ  هكع ل لح  عع  
 ع ع ، إال أ  هعذ   ف ع  غيعح  31 ءض  فجنم  فض  فلل  فحي ه خ ح   فق م ع ح   فخ  م ثنث  حضعخ   فءحع  

 .1ل ب
حع  خعن   ف ح  عع    فف ليليع   ف عع  ق  فلءنلع    فم يفيع  فرم  ععق  فحف عب، مجعع  أ   فرع  ق  احضععز م ام   

مععععز :  ععععمم فمضععععم مفم يععععم  ءععععض  فءك ،ععععح  فحف فيعععع  مفعععع  خ  يعععععفحل   مععععز حء ععععم حععععع للنح ، م ففععععز فحثلعععع  
  ال فءح ال  مهم ح  أ ى إفا فق رء   مز ح  ح    ف حل   ي   ف م ح محم فز  فحف ب.

 مالءمة الفراغات الداخلية للمبنى لتصميم وأداء المتاحف العالمية: .2
 فحف  ب  فء فحي  ي ح  ح ى كج ح  فحف ب مز إ  حق  ح ف قيق  ففح غ    ف  خلي  فح كا  فحف ب فحء ييح ف،حيم 

  فقي م   محه  ففء  .
 عالقة المعروضات بفراغ العرض المتحفي:  ( أ

إ  غ ف ي   فحءحمض   ضح   فحف ب ع  حة ع  فقا  مأم كز مخ حي  محك مف   ،عييحة  ف جعم، مجع م  ،ع ال  
 ف مين . فءحض  عل  ع م حفك     مز  حفف عن ، محقي  ن  حم  فحءحمض    ففز 

 حركة الزوار ضمن المتحف وفراغات العرض: ( ب
يفلم  ح كا  فحف ب ح  مك م ححلع ج   عفخ م فلءعحض  فحلععمب فلفعب  مفع  مح غع    فءعحض ضعح  فحفيعن 
  لقز ، يح ر  يكن  ححح ح يرز حر  علا  ففك م  فححل ج، يءرز  ف حي  فل  ئح   جفي   مح غ    فءعحض  ففعز ال

حح ح  ععي لز ح عع   ففح غعع    فءععحض، مأخيععح  فجءعع   ف  ئععح يءععم  فكقرعع   ف   يعع  فعع ى يععم   ي حفنعع  مهععذ  ضععح    ععف
  الكفن م ح   ي حة  فحف ب.

أح    فك    فل حل    خ  مح غ    فءحض مإكن  فءفح  علا فمضم  فحءحمض     خ   ففح غ  ، مل ك  علا 
  فعل   فف فز:

ف،عل   عي  مح غ فنع  علعا ح عفمى  فرع  قي   ع مً  حع   ف حل  حمجن  ضح  ، ال   فءعحض  فع  ئم  فحفف  ءع  م فح -
كقرعع   فعع خم  إفينعع ، مف ععفحح ع ععح  ف،عع ال  م،ععماًل فحععم ن  فحعع خ   فحئي ععز، م ععذفل يءععم   ف  ئععح إفععا  فكقرعع  

  ففز   أ حكن .
                                                           

4
 مقابلة مع السيد أمين متحف حلب الوطني. 
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ل    فف حي  مل ع  ح حج مل ع  فع   لعب،   فحقفحح  فحف ل   مز  ف حل  ضح  جك ح ع،مح ح  عل  ف م  ف  -
فمجم  ح  ح  حل  حئي ز ح فحح يقم  إفعا  ل عل  حع   ففجع ميب  فج ك يع   الخفي حيع   ففعز فععلل   م  عر  
 ف ك    مخ  ئ   فءحض،  يكح  ل ك   ف حل  ععم ئي  مغيح حمجن  مز   لز مح غ    فءحض،  يث ي عحح 

 فح عع ح  فخعع ص فل  ئععح عكعع   خمفعع  مععح غ  فءععحض   خفيعع ح 
 ععععع  ف ءععععع  فحيمفععععع  مأمفمي فععععع  معععععز  فحعععععع ه ة، إذ فمضعععععء  
 فحءحمضععع   علعععا جععع ك ز  ففعععح غ ممعععز  فم عععر لحععع  معععز 

 .4، ف  إي ن
فلععععع    نعععععح   ءعععععض  إلععععععل في   معععععز  حلععععع   فععععع م ح ضعععععح  

  فحف ب، مففلخص مز  آلفز:
فم يء   فححح  فح  ر  ي  مح غ    فءحض ي  ج م يفف  لحع   -

ف  معععز  ءعععض  احععع ل  لح عععفم ن يجعععن ،   ععع ن   عععفءح 
فلحءحمضعععع  ، ححعععع  يعععع  ج إفععععا إغععععنق  ءععععض  فحعععع  خ  
م فحخ ح  مع م  ف ح ح فنكفقع   حع  ،ع ف  إفعا أخعحى إال 
ع ععح  ف،عع ف  كف ععن ، لحعع   عع ث مععز ،عع ف  حعع حج م،عع ف  

 ف   لب مز  فر  ق  احضز م، ف   فف   فلن يلز م، ف   فف   إل نحز مز  فر  ق  ام .
ل ح  إ  حة  فحف ب  فقليص  فح  خ  م فحخ ح  مز  ءض  ف، ال   ففز ف مج علا ح  خ  محخ ح  حفء  ة   -

  إغنلن  ع ح فحفين  فحءحمض   أح حن .
فحفيععععن  فحءحمضعععع   علععععا رحمععععز ،عععع ف   فءععععحض ممععععز  -

 فم ععر، فجءعع   ف  ئععح ي ععلل إحعع  ح عع حً  حم عع ً  علععا أ عع  
ءععععععععض  فرععععععععحمي   م   ففكقعععععععع   يكنحعععععععع ، ححعععععععع  يجءعععععععع   

 فحءحمض   علا  فرحب  آلخح عحضع  فإلهحع   معع م 
 الهفحععع م حععع  ل ععع   فععع م ح، أم فجءلععع  يفكقععع  حععع  ج كعععن 
آلخعععح    عععن حقععع  ح  كجذ  عععع  فلحءحمضععع  مهعععذ  يجءلعععع  

 يفج م   ءض  فحءحمض    م  ح يفن .
إ  ل عععح ،ععع ف   فءعععحض مففععع فز فحفيعععن ،ععع ال   فءعععحض  -

  حلع   م الكفق    فح  عح ح  ، ف  إفا أخحى  م  مجعم 
فن فح   ، ي ءث إفا  فحلع  م ففءعن فع ى  ف  ئعح، إضع م  

                                                           
4
 من الزيارة الميدانية للمتحف. 

تظهور توضوع المعروضوات فوي الممور قورب  :(558) صورةال
المعروضووووات  ة موووواري واسووووتعماله كمسووووتودع لتخووووزينصووووال

)التخووزين سوويد لعوودم توورمين الشووروط المالئمووة للحفوواظ علووى 
المعروضات األثرية، إضافة لعدم تمكين الزائور مون اسوتعمال 

  .المصدر: الباحثة-فراغات العرض(بين الممر الرابط 

توضح توضع المعروضات أمام أحد   :(557) صورةال
المخار  في قاعة الفن الكالسيكي، مما يضطر الزائر إلكمال 

- مشاهدة العروض في ظل رغبته باالنسحاب من القاعة
 .المصدر: الباحثة
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 إفا ع م  ففحلي  علا  فحءحمض  ، مهذ  ي  ج إفا ع م ف قيق  فف ئ ة  فححجمة ح   ف ي حة.
ع ل  مز  ف حل   ي   فجحنمح  ف، ع   فك    عك   ف ح   فحئي ز  فم ي  مز  فحف ب -  .فض حن م  
  ي   فرم  ق.فكق   ف علا ع  ل  ح  ف   مذمج  ال في ج    فخ ،  ع م مجم  أج ح،ء  ضح   فحف ب ي  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  خط مسار حركة الزائر في المتحف. 
 المداخل والمخار  ضمن صاالت العرض.

المداخل والمخار  المغلقة بترتيب المعروضات 
 أمامها ضمن صاالت العرض.

 الطابق األرضي

 

  الطابق األول

توضع فراغات العرض حول الفناء المركزي بشكل حلقي ، مع وجود حركة  طط تحليلي للطابق األرضي واألول:: مخ(83) شكلال
 المصدر: إعداد الباحثة.- تبدأ وتنتهي عند البهو الرئيسي. موجهة ومسار محدد للزائر
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 الفراغ الداخلي وفقًا للمعايير التصميمية المتحفية:تحليل  ( ت
 :  فحقي  

ففحيعع  مح غععع    فءعععحض معععز  فحف ععب  ععععل  عععع م  عععفن م حقي  عععن  
ذ    حفف ععع   حفك  عع   حععم  ففح غععز حععم  فحقيعع    إلك عع كز، مهععز 

 .أ ج م  فحءحمض     خلن 
 :إلض مة  

  ح  عع  ح كععا  فحف ععب  نععح جليعع  أ  ح،ععحم  فح كععا  عفحعع  علععا 
 كمعز  إلض مة  فر يءي  م ف،ك عي :

 يلز: مح  خن   ف ح     فف ليلي  ف ي  ح   إلض مة  فر يءي :
 عفح    ففف    م فكم مذ  فج ك ي   فعحيري  معز  فجع ح   ضعح   -

 .مح غ    فءحض لح، ح حئي ز فإلض مة  فر يءي ، م ففز فمضء  مز  فج م  فءلمج ح   فج ح  
فجععك  فح،ععحم  إفععا حمععم  ععقب  ف،عع ال  ععع   ععقب  فععحم ق  فجعع ك ز فن ععفف  ة حعع  مععحق  الحففعع ن مععز إكعع حة هععذه  -

 . ف، ال 
 

-: تظهر فرق االرتفاع بين الرواق وصاالت العرض(520) صورةال
 المصدر: الباحثة.

 لصاالتمقطع يظهر اإلضاءة من الفتحات الجانبية (: 84الشكل )
 المصدر: إعداد الباحثة.-العرض

علعا  فع ثح  عل  ً  ، جءلنع  ال ل  عح   حح  حفف ن  فكم مذ    فين  ح      فج ح   فلءحض، لح  أ  حء فجفن   -
 فضمم  فح  عح، م فف لم  لحيف  ممفحة  إلض مة مز مح غ  أعء   فحءحمض   ميحل  ح  خنفن  إع ل  م،م 

 . فءحض، م ففقلي  ح  فكثيح  اعء   فض حة
  فح فء ح  م  ح فمى  فكم مذ  فج ك ي  يقل  ح  لحي   إلض مة  فحفملء  ح   فكم مذ.إ  ف كز حك من  ف قب  -

  ععفخ ح   عععل  ععع م ح،عع  يح  ففلمح عع ك   فحفمضععء  مععز  ف ععقب إلضعع مة مح غعع    فءععحض   إلضعع مة  ف،ععك عي :
ي    عفخ م معز مين ، إضع م  إفعا   عفخ  حن  معز  فححعح   م ففح غع    فء حع ، معز  ع  فحئي ي م ففز علل   إلض مة 
 :يلز ح إض مة  فحءحمض   

 : دراسة المقياس الفراغي:(558) صورةال
يتضح تناسب حجم المعروضات ضمن القاعة مع 

 المصدر: الباحثة.-المقياس الفراغي
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: إلكعع حة  فحءحمضعع    فحث فعع  علععا  فجعع  ح إضوواءة خارجيووة .1
م فح عععفك ة عليععع ،  حععع  خعععن  م ععع     إلضععع مة  فحمضعععءي   
 فحمجنععع  ع عععح حجحمعععع  حععع   فكقععع ر  فضعععمئي   فحث فععع  إفعععا 

 فجع  ح ففححلع  معمق  فخعر  فءلعمج عع   لضين حءع كز كع مح
فلحءحمضععععععععع   مفمجععععععععع  إفينععععععععع   ععععععععععل  ح  ععععععععععح، إلضععععععععع مة 

  فحءحمض    ف جحي .
ح    خ  خع  ئ   فءعحض    عفخ  م م ع     :إضاءة داخلية .3

إك حة كقري ، مفكمع   إلضع مة   خع  خع  ئ   فءعحض مل كع  
 .1علمي  ح   قب  فم  ة مج ك ي 

محعععع  خععععن  ف ليعععع  ك عععع م  إلضعععع مة  ف،ععععك عي   نععععح   ءععععض 
  إلعل في   م ففز فحثل   ح  يلز:

فم ف فخ م أج منفعح خ ،ع  ف ح يع   فحءحمضع   حع   ف عح حة  -
 فحك ءث  ح  م      إلض مة، م ففجكن  ف رمن  فح نح فنع  

 ف ثح علا ح ي   ف م ح. م ففز
حلععععع    إلضععععع مة  ف،عععععك عي  علعععععا خععععع  ئ   فءعععععحض م ءعععععض  -

 فحءحمض   مفم فعح  غ ف يفن ، م قي   ءض  فحءحمضع   
 محكنععع   ففح ثيععع  م فحك مفععع    ف جحيععع  حضععع مة  ععععل  غيعععح
ح  ععععح حععع   ف عععقب حععع  ح،ععع  يح  ففلمح ععع ك  م ففعععز فءرعععز 
 فجعععععم  ف ععععع ح  فلق عععععع ، م  ففععععع فز عععععع م مضعععععمح  فحءحمضععععع   

 م   ن ح فف ،يلن   فخ ،    فعل   فجي .
فء كز م      إلض مة  فحمجن  ك م  فءك ،عح  فحءحمضع  حع   -

إك حفنعع  حمجنعع  فخلععب  فحءحمضعع  أم  فلععم  إحعع   ععمم  ففمضععم
فمجم  ح  م  ل يحة فععف  ك حً  حمض  علا  فج  ح أعلا  فحء

  فضمم ل   م،مف  فلءك،ح  فحءحمض.
ع م فم ي  ك  م  إلض مة  ف،ك عي  مز ل م  ، ال   فءحض،  -

مفعععز ،ععع ف   ففعععع   إل عععنحز   ععععفخ ح   إلضععع مة  ف،ععععك عي  
ححف ر  ح ححج امفمح فيلي   فق ئح  علا مجم  ل رم فإلض مة 

                                                           
4
 ح   ف ي حة  فحي  كي  فلحف ب. 

: اإلضوواءة الصووناعية الخارجيووة فووي صووالة (525) صووورةال
تظهووور وحووودات اإلضووواءة المعلقوووة علوووى  الفووون اإلسوووالمي:

مجوورى مثبووت علووى الجوودار، والموجهووة بشووكل مباشوور إلووى 
، مووع وجووود مسووافة كبيوورة تشووتت الضوووء قبوول المعروضووات

 الباحثة.المصدر:  .وصوله للعنصر المعروض

: اإلضووووواءة ضووووومن صوووووالة عووووورض الفووووون (522) صوووووورةال
إضوووواءة المعروضووووات  بالضوووووء العووووام تظهوووور  الكالسوووويكي:

اإلضواءة المركوزة التوي تظهور تفاصويل للفراغ وعدم استخدام 
 .المصدر: الباحثة-العناصر المعروضة

(: اإلضاءة الصناعية في صالة تل حلف: 523الصورة )
 المصدر: الباحثة-المعروضاتتوجيه اإلضاءة خلف 
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ل    فحم في ، أح    لز  ف، ال  م  فحغم ح  إع  ة فكهيع   فحف عب ملعم  ححمح  ف م ح، لح  يحل  فعييل  ح  
 يرحأ أج فء ي  أم فرميح فإلض مة ضح  خ  ئ   فءحض.

  ءض م      إلض مة حنحل  مف ف   إفا ،ي ك . -
 :فحء فج   فف،حيحي  فلفح غ    ف  خلي  فلءحض  

فكمع   افم    فح فخ ح  فلج ح   ضح  مح غ    فءعحض ملع   فلع  معح غ ععحض فعم  خع ص  ع ،  يعث   فج ح  :
فك م   فحءحمض    عم م معز    فخ م فرنم  فج ح    ف ه    فح لز مج م  أفم كن  خفيف  ح  ي ة غيح ع ل   ال

  فخ ح  أم  فح       فلمكي .
  نرع   حخ حيع  ح،عقمف  محف  يكع   افعم   حغعم أكنع  معز  مة احضي   مز ل م  مح غع    فءعحض حل ع  احضي  :

 حجحلن  فحي  فلم   ا يض  فح،فح علا  خفنب  حج ف . فل  ل   يفض :
 .حءحمض  ف مي  ح    ففكميم  ي  أحضي   مح غ    فءحض  ح  يفم مق حم ح  -
 فمجي   حل   ف  ئح ح  خن   فح مح    ففز يحل  فعليلن  مز  احضي . -
ذ    حففع ن  مهعز قب جحيم مح غ    فءحض ح فء حة ذ   فم  أ يض ف مج ضحكن  م      إلض مة، أ  ف قب:

 حم   مز ل م  مح غ    فءحض ف   حك من  فكم مذ  فعحيري .

تظهر فيها آثار  األرضية في صالة الفن الكالسيكي: :(524) صورةال
 الباحثة. المصدر:-التمديدات الكهربائية، مما أدى إلى تشويه في شكلها

(: السقف والجدران واألرضية المصقولة في صالة الفن 521الصورة )
 المصدر: الباحثة.-اإلسالمي 

 :ح ى حح ع ة  فءم ح   إلك  كي  مز ف،حيم مح غ  فءحض 
 عك  ف لي  ح ى حح ع ة  فءم ح   إلك  كي  مز ف،حيم مح غ  فءحض،  فضح ح يلز:

فقم  فحءحمض   مز خ  ئ   فءحض   خ  حخحمر  فح ي ، ميحل  فإلك    ح يفن    حل    ير    م ي   فح ي : -
فلمكنعع  مععز ح ععفمى  فك ععح، لععذفل  فحءحمضعع   حعع   فحك مفعع   م ففح ثيعع   ف جحيعع  فقععم ضععح  حجعع   حك  ععن 

 فلح ي .
حة  ععم   فءك،ععح ي فعع    ف  ئععح مععز أغلععن مح غعع    فءععحض فح عع م  ل يعع ال  فحءحمضعع  : ععي   ف  ئععح م  فح عع م   -

ف،عيح  جعم  فحءحمضع   مينع  ميلفعز معح غ لليع   مفنع  فح يفنع ، معز  عي    فحءحمض فح يف  م  فيء   ، ك عح ً 
  فحفم ج ة  ي  خ  ئ   فءحض فح  م  أل ح.  فقرم  ف جحي   فحءحمض ف ف   
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ع   فجحنمح فم ع    فلثيح ح   فحءحمض    م  ر    م  مخ  ئ   ج جي  م م ج  حء كي  مم،ل    فلح : -
فضح    نحفن ، إال أك  يمج   ءض حكن  حلعمب محءحض فلح  م ال فل ل  فح  عح  يكن  م ي   ف  ئح  م  

 .يخلم  احح ح   ءض  فلف     م ففمجين   فل  ئح  ء م  فلح   الال  أم عم ئق فحكء  ح  ذفل، مال

 الحواجز في صالة الفن الكالسيكي: :(526) صورةال
حواجز التي توفر حدود ضمنية لحماية العناصر تظهر وجود 

 المصدر: الباحثة.-المعروضة من اللمس

تظهر عدم وجود أي حواجز مادية تمنع الزائر من  (:528الصورة )
 -لمس المعروضات الحجرية  في صالة الفن اإلسالمي

 المصدر: الباحثة.

 :للمبنى ألحدث التقنيات والتجهيزات الفنية واألمنية الداخلي تصميمالمدى استيفاء  .3
 : فعف لم   حجع    فقكيع   فلييعب   خليع  3009مز ع م   حم إع  ة فكهيل فحف ب   م  فقكي    ففلييب  ف  خلي

، لحرلعععن أ   عععز فف قيعععق ح عععفمي    فح  ععع  م ف فععع   علعععا  فحءحمضععع  ، مم عععع  مف ععع   4 ف عععح حة م فحرم ععع 
ح ععفء ح فم يءعع  حكف حعع  فضععح   فم يععم  فنععم م  عععل  جيعع  ضععح   ففح غعع    ف  خليعع ،  ففلييععب ضععح   ف ععقب  ف

غيععح أكنعع  مععز  فملعع   ف عع فز حءرلعع  مف فعع   إفععا ،ععي ك ،  يكحعع   لففععز مععز  ف نععم  فعع  خلز م فححععح    م عع    
 فلييب حكف،ل  محفمضء  علا  احضي  .

 : ح يلز: كا محءحمض ف  ح   ف حل  فم  ئ   فحف ء  ف ح ي  أح   فح ففحث   ف ح ي  ح   ف حل  ، 
 .عك ،ح  عحي  حفحثل    ح   فحف ب -
 .ك  م إلف   فلخ  ئ    ير حخفز ضح   م من   فخع ي  م فحء كي   -
 .  فخ  م ل حيح    فحح ل    ففلف يمكي  -
 .جحيم  ففف     فخ حجي ع ل حء كز ييرز  -

حع   اك حع   ف  يثع    ً علعا   عفخ  م  فم ع ئ   ففقلي يع  مفعم ف عفخ م أيع ح حح    ق كجع  أ   ح يع   فحف عب  لف،ع
 فإلكذ ح ض   ف حل . 

 :كحع   عفحع  علعا ك ع م  إلرفع م  فحلعم    ف ح ي  ح   ف ح ئق فم ف فخ م أي  أك حع  فإلكعذ ح  ففلقع ئز فل حيعق، م  
 مز       مث ،    ن: ، فلكن  غيح ل مي  إلرف م  ف حيق ف حيق  في مي   فحف حل  م     إرف مح  

                                                           
4
 حق  ل  حم  ف ي  أحي  حف ب  لن  فمركز. 
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 لل  ع  ه  ضح   فحف ب. -
م،عععع  ف،عععع ال   فءععععحض م ففح غعععع    ف  خليعععع  فءعععع م مجععععم   ععععنمف   كفععععع ح  ف حيععععق م،ععععءم    ف ععععيرحة عليعععع   -

 .أمفمح فيلي 
 .ع م مجم  حخح  خ ص فلرم حئ ح  ضح  ف،حيم  فح كا -

ساعة  24: كاميرا مراقبة تلفزيونية للتسجيل طوال (527) صورةال
 المصدر: الباحثة.-على أحد األعمدةمثبتة 

ظهر فيها توضع طفاية الحريق على األرض قرب ي :(528) صورةال
 المصدر: الباحثة.-العناصر المعروضة

مكانية التغيير:لمبنى المتحف  الداخلي تصميمالمرونة  .4  وا 
خ ،  مز حف  ب  فح  ،  ففز فج  ،ءم   ل يحة مز  أ،    ححمك  مح غ    فءحض  فحف فز حرل ً  أ   ي ً 

 مز    ث     ففعلي   فء م م فح  خ  م فحخ ح  م فعل   فخ حجز فلحف ب. فم م ف
جعح   ءعض  ففيييعح    ففح غيع   فح ع م ة، حع   3009عك  إع  ة  ففكهي  م فف ع يث  فعذج رعحأ علعا  فحف عب عع م 

  ف  فز فلحف ب.  فم يفز ضن   آلخح،  ن ب ف  ي   ا  م ، إفا إع  ة فق يم  ء   ءضن فيييح   فءح ال
    امقي  م،ءم فن  حم ث      فءح ال   اح ضز  فح يرع ، فم ءممز    ح  م ي   ف الطابق األرضيمز  -

مقعع  ف قععق ميعع  لعع ح حعع   فححمكعع  حعع  خععن  فق ععيم مععح غ  فل مفحيعع   ف عع  ق  م  ععر   فجعع ح    ف  خليعع  م فقم رععم 
لنعع  إفععا غععحب إ  حيعع ، مفععم فيييععح   ععفءح   مععح غ  فءععحض  فح لعع  مف ميلعع  إفععا ،عع ف  فءععحض  فخفيفعع  مف مي

 .حقفكي    ض حة إي ن
  فم لم ممق  فح خ   فحئي ز إفا حجحمع  ح   فيحب  إل  حي . ُل م مز  فج مطابق الميزانين:  -
يعث جعحى فق عيحن   م  عر  فم يرحأ أج فءع ي  علعا مح غ فع   عمى معح غ ،ع ف   ففع   ف ع يث،   :لطابق األولا -

مح غععز  إفععالعع رم خفيععب ال ععفين  جعع م حكنعع  مععز عععحض  ففعع   إل ععنحز  فععذج أ،عع    حءحمضعع ف  حق ععح  
 عحض.

حعع   فححمكع    خعع  مح غ فعع  معكحل  حءنعع  إجععح م فءع ي  مفيييععح مععز   ً يفضعح فكعع  أ  ف،عحيم  فحف ععب لعع  ممعح لعع ح   
 ففح غ    ف  خلي   م   إلضح ح  ن     ن ك  ح   إلكع ئز  فنيللز، م  فف فز ي فريم   فيء ن  يع  ة ح ع م ة معز 

 .عك   ف  ج أع     فحءحمض   م فيييح رحيق   فءحض ح فق ُن 
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 المتحفي:تقنيات العرض المتبعة ضمن فراغ العرض  (3
  لعع ح  إلحلعع   علععا  فحكعع رق  فجيح ميعع   ف فعع  رحيقعع   فءععحض:  ف ععم أ ععلمن  فف ل عع   ف حكععز فلحقفكيعع   حععم  -

مفكقي عع   لعع   ءثعع  علععا  عع ة، ممععز  ءععض  ا يعع   عحضعع   فقرععم  ففععز فجحءنعع  ح  رعع   فحعع  ة أم  فم يفعع  
 .1لحجحمع  م   ة

 (. ا ء   ثنثز -فقكي    فءحض:   فخ م كمعي  ح   ففقكي    ا   ي  مز  فءحض ) فيح ميل -
 :الغرافيك 

  فخ ح   ف ك    ح  أفم ح خع ي ، ف ي  ة ح      فج ح    فح فخ ح  معز  فءعحض، لحع  معز   ف ك     فءحض: 
  فحئي ز.  فحم نل    فف حي  م فحفم ع  ضح   ، ف  ع،مح ح 

  ففمفمغح مي   فح يك  فحملم محل    لفع ب  فقرء   اثحي .  لف،ح  علا  ءض  ف،محضي ي :  فح مم  ففم 
أحعععع   ف ر لعععع     ف ر لعععع    فععععع ح   مفم عععع    ففءحيععععب م إلحععععع  :

 مل ك  علا كمعي :  فع ح  
أغل نعع  ع عع حة ععع   ر لعع   محليعع  حث فعع   عععل  ح  عععح علععا   .1

أم علععا جعع  حه  مأيضععع  علععا  فقم عععع   خ  كعع   فءعععحضأحضععي  
 . ف  حل  فلحءحمض  

م فج م  آلخح ع  حة ع  فم     ج جي  حث فع  علعا  فجع ح     .3
خ ،    ففح ثي  م فحك مف    ف جحي  غيح أ   جحن  ،ييح 

 .مح فم ه  غيح م ضح ،مهز ذ     فخ  م ح  م 
 فءك ،ح  فحءحمض  فم ف  ا  كج  ر ل  ععحح هك ل  فلثيح ح  م 

أم فءحيعععععب عكنععععع ، إضععععع م  إفعععععا أ  أحععععع ل  فمضعععععءن  معععععز  ءعععععض 
 ا يعع   غيعععح جيعع  فلععع م  ف  ئععح علعععا  الك كعع م  ععععل  ل يععح فح يععع  

 .ح فم ه 
عك  ح  خ  ، ال   فءحض ، مضح   فمضء : فم     ففءحيب

 ءععض  ف،ععمح م فحخررعع   م فح ععمم  ف ي كيعع  فلحم لععم  اثحيعع  مأهععم 
 فحءحمضعع    فحلفعععف  مينعع  مكععمن  ف ضعع حة  ففععز فحثلنعع  حعععحم   

 . كلثح ح  في 
 ففععز ف ععمج عكععم   ،عع ف   فءععحض مل كعع    فلم عع    ففحني يعع أحعع  

                                                           
4
 (.177عءث عملز: ححجم    ق، ص) 

: توضع البطاقة الشارحة للمعروضة على (530) صورةال
مستوى منخفض جدا تعيق معها الرؤية الواضحة 

 المصدر: الباحثة.-لمحتواها

: عدم وجود أي لوحة داللية عند مدخل (535) صورةال
 المصدر: الباحثة.-الصالة تعبر عن محتواها
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  ح ،  معي   فن  أج فم   فء ح ع  ح فم ه  حث  ، ف  إي ن غيح حم  ة  فعل ، م ءض  ف، ال  فم يلم حفكمع  
 .4أم فلم  حث ف    خ   ف، ف  كف ن ، ل، ف   فف   فلن يلز

 :ثالثي األبعاد 
 خفنب  فقرععم  فحءحمضعع  مر يءعع   ففععح غ  ععلعع   هكعع ل ععع ة كحعع ذ  حعع  خعع  ئ   فءععحض  خفلفعع  خعع  ئ   فءععحض: 

  فحف فز  فذج ي مين ، مهز:
  فج  حي .خ  ئ   فءحض  -
معز ،ع ف     فخ ح خ  ئ   فحقحأ  فحكخفض فءحض  فحخرر   مغيحه  ح   فءك ،ح  ففز ف ف   إفا  ف ل  ،  -

  فف   إل نحز.
 م جن   فءحض مين  أمقي . ،خ  ئ  ر مال  -
 م جن   فءحض مين  ع لمفي . ،خ  ئ  م ري  -

 مع  ح   فحخ م.مأغلن فلل  فكح ذ  ح،كمع  ح   فخعن، ع    ءض  فخ  ئ   فم ري  ح،ك
ف حعع   فقرععم  فثقيلعع   فحءحمضعع   عععل   ععح خعع ح   فخ  كعع ، مهععز علععا كععمعي  مععز حف ععب  لععن،  فقم ععع   ف  حلعع : 
 خع ي  محخ حي .

 عفح   مز ف،ميح  فحء    م ام     اثحي  لح  هز مز  فم لم ضح  أعل   ح،عيحة فععحح فل  ئعح  ءعض   فكح ذ :
 م مغيحه ، م ف   مز خ  ئ  ر مال . فحءلمح   عكن  ح  ف،حيم محم    ك 

 يلز: ميكفز فحفين  فحءحمض   ضح   فحف ب، ممق ح 
 ترتيب المعروضات الجدارية ضمن فراغات العرض المتحفي: ( أ

إ  ج ح   مح غ ، ف   فءحض فم ف في   عل  ل يعح حق حكع    ا ع فين م فم ع ئ   اخعحى  فحف ءع ، مقع   لف،عح معز 
فخ  ئ   فج  حي   فخعع ي   فحث فع  علعا  فجع ح  ، مال يخلعم  احعح حع  فءليعق  ءعض عحض  فحقفكي   علا   فخ  م  

محعع    فلم عع   م فحك مفعع    ف جحيعع  مفم عع    إلحععع   م فعععحح م ففمضععيح  عع فقحن حعع   فحءحمضعع    فحف،ععل   نعع ،
 يلز: ي  ف ي  ح  ح خن  ف لي  فم ن  فحءحمض    فج 

فمجع  مينع   علا  فجع  ح جيع  محنئعم فحجع   ح يع   ف  ئعح مال حفف ن خ  ئ   فءحض مفمضم  فءك،ح  فحءحمض  -1
 حع ل .  أي

  يكن .ميح   فف  ع   ي   فحءحمض   جي  مال يمج  ف  خ   -3
  فخ  ئ   فج  حي  جي ة فل   ءضن  ي ف   إفا إع  ة  ح    خلفي    فءحض. -9
 فمج   ءض  فح       فج  حي  غيح ح فيل  مز  فءحض   فعل   فل مز. -1
 

                                                           
4
 ح   ف ي حة  فحي  كي  فلحف ب. 
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 :ترتيب المعروضات على األرضية ضمن فراغات العرض المتحفي ( ب
 ح : ففكمن رحق مفحفين  فحءحمض    فح حج  ف   هذه  ففقحة

حءحمضعععع   ححف عععع    خعععع  خعععع  ئ  )خععععع ي  أم حخ حيعععع ( ذ    -1
م جنعع   ععععحض  ج جيعع ، ححفععع ة  عععل  رعععمفز علععا ح ععع ذ ة 
ج ح    ف، ف ، مل  فم ن  عل  عحم ج علعا  فجع ح   مفءحع  

فق عيم ،ع ف   فءعحض إفعا عع ة فجع ميب ف عمج حم ضعيم  علا
 حفكمع ، مأيض  عك ح  يح   فمجي   ف  ئح ك م ح  ح حءي .

حءحمضعع   ححف عع    خعع  خعع  ئ  خععع ي  م جنعع   فءععحض مينعع   -3
 (م جن   فءعحض مينع  أمقيع )ع لمفي  أم ضح  خ  ئ  ر مال  

 .فضم  فءحن   فحء كي  مغيحه 
ل  خع ي  أم حخ حي  )لليلع   الحففع ن( م عري  أم ححفع ة  ح ع ذ ة  فجع ح   حءحمض   حفمضء  علا لم ع    ح -9

 مز ، ال   فءحض.

(: تظهووور طووورق العووورض ضووومن خوووزائن وطووواوالت خشوووبية 531الصوووورة )
 المصدر: الباحثة.-وسطية وعلى قواعد خشبية حاملة في صالة إيبال

بمحوووا اة توضوووح القواعووود الرخاميوووة الحاملوووة الممتووودة (: 536) صوووورةال
الجووودار إضوووافة إلوووى خوووزائن العووورض الوسوووطية  ات الحافظوووات الزجاجيوووة 

 المصدر: الباحثة.-متوازية المستطيالت في صالة الفن اإلسالمي

تظهر الخزانة الجدارية المستخدمة في العرض :(532) صورةال  
المصدر: الباحثة.- في صالة إيبال   

 عدم استغالل الجدران في العرض بالشكل  :(533) صورةال
 المصدر: الباحثة.- األمثل في صالة ماري

العرض الخشبية في  : تظهر توضع خزائن(534) صورةال
 المصدر: الباحثة.-صالة ماري
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حعع  خععن  ف ليعع  فم يءنعع  مأ ععلمن فمضععءن  فلعع   فحءحمضعع    عععل  ععع م حم ععع   عععل  حفععم    ضععح   فحف ععب، 
 ف ي   فف فز:

 .مميح   ي   فق ع     فم   ة  فءحض ل ع   خ   فم    فحفين  فحءحمض   -
 ،ع ف  إيعع ن عع    ءعض  ففجعع م     ففعز  نعح ،  حكنعع  معز حع ً  حلع   فمضعءن  ضعح  مععح غ  فءعحض جيع  كمععع ً  -

 يعععث مضعععم  فءك،عععح  فحءعععحمض  ععععل  يقرعععم ح ععع ح  حلععع  
 ف م ح  فححف  ح     ي   ف، ف  م فا كن يفن  حح  يخلق كقر  

  خفك ق فل حل  عك  ذفل  فءك،ح.
م فقم عععع   ف  حلععع  جيععع ة حععع   يعععث  فجعععم ة    فخععع  ئ   ف  م ععع  -

معععععععز  فخععععععع  ئ   فخعععععععع ي    ً م فف،عععععععكيم، إال أ  هكععععععع ل  خفنمععععععع
حض مفعععز ،ععع ف   ففععع   إل عععنحز  فحفم جععع ة معععز ،ععع ال   فءععع

فحيععععع   خ  ئكنععععع   ععععع فجم ة  فء فيععععع  حععععع  ك  يععععع  آفيععععع  إك حفنععععع  
 امفمح فيليعععع  م،ععععك عفن  مكمعيعععع   فخعععععن  فح ععععفخ م، مهععععذ  

 يخفلب ع    لز خ  ئ  ، ال   فءحض.
 الخارجية: والفراغاتترتيب المعروضات في الفناء الداخلي  ( ت

حففحل  ح   ففك م  ف  خلز إال أك  فم ي فخ م  عل  جي  مز  فءحض، فل   فم ع   ءض  فحءحمض   مز كم ح   -
% حع  حءحمضعع    فحف ععب  فلليعع  30مفلثعحة أععع     فحءحمضعع    فحخ كع  مععز  فح ععفم ع   م ففعز ف،عع  إفععا 

لعععع   حعععع   امضعععع    ععععفين   فح عععع      فف حغعععع  مععععز  ففكعععع م فءععععحض  ءععععض حكنعععع   عععع    ععععمم فخ يكنعععع  مععععز 
 .1 فح فم ع  

م فحءحمضع   مينع    الهفح م ع   فح ر     فخ حجيع ،غ ن  -
ففءعع ى لمكنعع  حجحمععع  حعع   ففح ثيعع  م فحك مفعع   م ففيجعع    ال

 فحفمضء  معز  ءعض  ف ع ال  علعا حع  حيل  جحيع   م  أج 
 .حقمح   أم فحفي    أخحى

 فج ك ي  عك    فح ر     فخ حجي  فحءحمض    فحفم ج ة مز  -
 فحععععع خ   ففحععععععز حنحلععععع   ععععععل  ل يعععععح مال فمجععععع  أج حح عععععع ة 
فقيحفنعع   اثحيعع  إضعع م  إفععا فرعع م   ف ععع ئش  مفنعع  م ج نعع  

 ع   فح ي .
 

                                                           
4
  ف ي  أحي  حف ب  لن  فمركز.ح  حق  ل   

توضع العنصر المعروض بشكل يقطع  (:538الصورة )
 المصدر:الباحثة.-حركة الزوار في صالة إيبال

 المسطحات: تظهر توزع المعروضات في (537) ةصور ال
 المصدر: الباحثة.-الخارجية للمتحف
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 م8691 حلب الوطني/ متحف 2المثال /
م، ويتميز المتحف عن غيره كونه يحتوي على مجموعة نادرة من اآلثار السورية القديمة، تعود إلى عصر ماقبل الفتح المكدوني 7391م وتم افتتاحه عام 7397تأسس عام أهمية المبنى: 

 ق.م993لسوريا 

 للمتحف التخطيطية التحليلية الدراسة

 المعطيات الدراسةمعايير 
تقييم النتائج من خالل تطبيقها للمعايير التخطيطية للمتاحف 

 مالحظات العالمية
 السلبية اإليجابية

 الموقع العام
 وعمرانيا   يتميز الموقع سياحيا   في منطقة بستان كل أب يقع في مركز المدينة موقع المتحف 

لقربه من القلعة وأسوار المدينة 
القديمة، وإمكانية الوصول إليه 

 بسهولة

  

   محاور حركة رئيسيةيقع على  الشوارع المحيطة

 يقع على خط رئيسي للنقل العام متوفرة مواقف السيارات والنقل العام
عدم وجود مساحة كافية لمواقف 

بسبب قلة مساحة  السيارات
 الموقع

 

  المدخل الفرعي مغلق  مدخل رئيسي وآخر فرعي مداخل األرض

  توجد مساحة أمامية وخلفية األفقي توسعالمساحة الكافية لل
عدم وجود مساحة كافية 

 مستقبل   توسعالستيعاب أي 

بسبب وقوعه على محاور حركة ذات كثافة 
مرورية عالية، وارتفاع الكثافة العمرانية 

 في المنطقة المحيطة

الخارجية والمساحات مساحات العرض 
 الخضراء

مساحات خضراء محيطة بالمبنى، واألمامية منها للعرض 
  في الهواء الطلق.

المساحات الجانبية والخلفية 
 مهملة

تبلغ نسبة إشغال المساحة المبنية حوالي 
% من مساحة الموقع، وما تبقى 17

 مساحات خضراء

 الخارجي تصميمال

مبنى  تصميمتوافق الطابع المعماري ل
 المتحف مع طبيعة المواد المعروضة.

تماثيل  الحجارة المحلية في الواجهة إضافة إلى استخدمت
ق.م عند  3واجهة القصر الملكي في تل حلف من القرن 

 المدخل الرئيسي
   أعطى نوع من انطباع التوافق

 توسعالخارجي لتحقيق  تصميمقابلية ال
 مستقبلي

  أو شاقولي أفقي توسععدم إمكانية تحقيق أي 
 

بسبب ثبات استعماالت األراضي 
والمحددات المحيطة، ووجود مياه جوفية 

 تؤثر على أساسات المتحف

 للمتحف التصميمية التحليلية الدراسة

 المساحة التوضع معايير الدراسة
للمتاحف  التصميميةتقييم النتائج من خالل تطبيقها للمعايير 

 مالحظات العالمية
 السلبية اإليجابية
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 الداخلي تصميمال

    العناصر المتحفية األساسية
يوجد نقص في بعض الخدمات 
 والمكونات األساسية للمتحف

عدم وجود فراغات معمارية كافية أدت 
 لحدوث النقص في المكونات المتحفية

م9077 في الطابق األرضي واألول قاعات العرض الدائم
3

    

     اليوجد الكافتريا

في الطابق األرضي لمديرية اآلثار  قاعة العرض المؤقت
 والمتاحف

  
 مهملة وغير مؤهلة للستخدام

 

    قاعة المحاضرات

 مكتبة
في الطابق األول لمديرية اآلثار 

 والمتاحف
  للمتحف تابعة مباشرةغير   

م210 في الطابق األرضي والميزانين الفراغات اإلدارية
3

    

 مالحظات السلبية اإليجابية المعطيات الدراسةمعايير 

 التوضع والتوزيع الجيد للعناصر المتحفية
ة بين مبنى المتحف ومديرية يتوزعت العناصر المتحف

اآلثار والمتاحف، إضافة للتوظيف غير الجيد لبعض 
 الفراغات

العناصر المتحفية موزعة بشكل 
 جيد

التوظيف غير الجيد لبعض 
االستعماالت الفراغات وتداخل 

في بعضها اآلخر بسبب قلة 
الفراغات و التعديلت التي 

 عليها حفتأجرتها إدارة الم

 

 نمط الحركة داخل المتحف
 فراغات العرضفي غالبية  المقترح المتسلسل شكللااتبع 

 الباقيوالحركة غير الموجهة في 
 والحركة الموجهة بين صاالت العرض المتتابعة

تسمح بحرية اختيار مشاهدة 
 في غالبية الفراغاتالعروض 

استمرارية الحركة تحول دون 
 تحقيق الفائدة المرجوة

 

 مرتبة بشكل حلقي حول فناء مركزي ترتيب صاالت العرض
لنقطة البداية لدى  تسمح بالعودة

 انتهاء الزيارة
  

تناسب بين مقياس فراغ العرض و حجم 
 المعروضات التي يحويها

أحجام المعروضات التي استوعبت فراغات العرض 
 تحويها

   يوجد تناسب جيد

 عولجت بكاسرات في الجدران العلوية الجانبيةاإلضاءة من النوافذ  اإلضاءة الطبيعية
 

تم االستفادة من فرق االرتفاع بين سقف 
 .الصاالت والرواق الجانبي لإلضاءة

 تنوع في أنظمة اإلضاءة المباشرة وغير المباشرةاستخدمت اإلضاءة  اإلضاءة الصناعية
من وحدات  بعضسوء توضع 

مع عدم وجود  اإلضاءة  الموجهة
 فلتر لها.

 

المعالجة التصميمية الجيدة لفراغات 
 العرض الداخلي

 دهان محليالجدران: واألرضيات: رخامية 
 مستعارةاألسقف: 

المعالجة التصميمية لمعظم 
  الفراغات جيدة

 

استخدام التقنيات والتجهيزات الفنية 
 واألمنية الحديثة التي تخدم العرض

اعتماد الطرق التقليدية في الحماية من السرقة وإطفاء 
 الحريق

  استخدام محدود للتقنيات الحديثة استخدمت تقنيات تكييف حديثة

 دون اإلضرار بها جرى إعادة تقسيم بعض الفراغات الداخلي  تصميمالمرونة في ال
اإلنشاء الهيكلي سمح بتحقيق 

 المرونة المطلوبة
 

 

 أساليب وتقنيات العرض
    التسلسل الزمني خطة العرض
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 متنوعة في إظهار المعروضات الغرافيك وثلثي األبعاد تقنيات العرض
 

 

استخدام التقنيات الحديثة والوسائل 
 التفاعلية في نقل المعلومة

  عدم استخدام التقنيات الحديثة  نقل المعلومة على الوسائل التقليديةاقتصار وسائل 

 ترتيب المعروضات

 استخدمت الخزائن الجدارية الخشبية للعرض الجدارية
التباعد جيد فيما بينها وعلى 
 ارتفاع ملئم لمجال رؤية الزائر

عدم استغلل كامل المساحات 
 الجدارية

 

 األرضية
وسطيا أو ممتدا بمحاذاة  المعروضات منها ماجاء

 الخزائن والقواعد الحاملة، واستخدمت الجدران
 تحقيق التوازن في التوزيع

 
 

 في الفناء الداخلي والفراغات الخارجية
وزعت المعروضات في الفناء الداخلي والفراغات 

 الخارجية
 

عانت المعروضات الخارجية من 
 اإلهمال

 

 الدراسة التحليلية لمتحف حلب الوطني نتائج(: 5جدول )ال
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 :خالصة الدراسة التحليلية لمتحف حلب الوطني 
لوقوعه في  مرزيا المنينيع وعميا محياور حرزيع ، نظرا  من حيث التوضع اختيار موقع المتحف مناسبا  جاء  -

 رئيسيع، وغير مناسب من حيث المساحع.
 من انطباع التوافق مع نوعيع وطبيعع معروضاته. ا  الخارج  لممتحف نوع التصميمأعطت عناصر  -
متب ييييع مييين ، بسيييبب ضييييق المسييياحع السيييواء أف ييي  أو  ييياقول   توسيييععييينم امزانييييع تح ييييق أا نيييوع مييين ال -

 .عما أساسات المتحفسمبا  لوجون م زمع المياه الجوفيع ف  ال بو الت  تؤثر ، و الموقع
 ن ص ف  العناصر المتحفيع األساسيع الالامع لماوار والمعروضات. -
 عنم تح ق العالقات الوظيفيع الجينة بين العناصر المتحفيع  بسبب سوء توضع وتوايع تمك العناصر. -
 ف  اإلضاءة الطبيعيع الجانبيع، مع وجون تنوع ف  استخنام أنظمع اإلضاءة الصناعيع.استغالل الجنران  -
عنم استخنام الت نييات والتجييياات الفنييع واألمنييع الحنيثيع، عينا أنظميع التزيييف الناخمييع، واعتميان الطيرق  -

 الت مينيع.
اإلضييافع المطموبييع ميين خييالل  الناخميييع قيينرام ميين المرونييعاعتمييان نظييام اإلن يياء الييزميي  فيي  البنيياء ح ييق  -

 والحذف والتعنيل ف  العناصر المعماريع لممتحف.
التفاعمييع  الت نييات الحنيثيع والوسيائلاعتمان ت نيات عرض متنوعيع في  اظييار المعروضيات نون اسيتخنام  -

 .ف  ن ل المعمومع
 واعت المعروضات الجناريع واألرضيع ب زل متواان ف  جميع فراغات العرض. -
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 الوطني دير الزور: متحف الثالثالمثال 
 
 

 

 

 

 

 المصدر: الباحثة-الوطني دير الزور: الواجهة الرئيسية لمتحف (931) صورةال

 المحور األول: الدراسة الميدانية الوصفية: 3-2-3-9
 للمتحف: الموقع العام 3-2-3-9-9

يقععا متحف عع  لععة متغرععة مت اليععة حععق متح ييععة متق يحععة لععة  
 يا متزوا، عي  يقطة متفقاء شااع متحشفى متعسكاي لشااع 
يععععا ي مت،ععععلاط، لععععة  وما متسععععي  متععععا ي ، وفل عععع  حسععععا ة 

ت ليعععاء، ولععع ت   2م2999، خصعععن حيرعععا 2م0999متحوقعععا 
 .1متشاقية يع  حق أكلا متحفا   لة متحيطقة
                                                           

1
 (.222حعاي أحل : حاغا سالق، ن ) 

 الوطني: دير الزور(: الموقع العام لمتحف 19الشكل )
 المدخل الفرعي. -3المدخل الرئيسي. -2مبنى المتحف. -9

 غرفة المرآب.-6مواقف سيارات. -9مدخل اآلثار. -4
 المصدر: إعداد الباحثة.  ساحة العرض الخارجية.-7

في مدينة دير موقع المتحف صورة جوية توضح : (941الصورة )
 Google Earthالمصدر: -الزور
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 سبب اختيار المبنى: 3-2-3-9-2
م وش ل لة متل مية اومقًا ،عحق حاكعز فغعااي لغايعس متسعوق 1091أس  متحف   متوطية ل يا متزوا عام       

يعفلعععا حيشعععام حفكاح عععة ت  فعععا  ع عععى متفعععام  م ، متععع ي 1001متقععع يم،  فعععى ملففعععاا متحليعععى متغ يععع  ت حف ععع  ععععام 
تعلع   واًم حرحعًا وححيعزًم لعة يشعوء مت ،عاام متق يحعة وفطوازعا وألعاز  لة حيطقة متغزيام متسواية ، متفة  مت ،ااي

 .حكاية سواية كحر  ت  ،اام 

 نوع المتحف ومكوناته الحالية، وتوزيعها داخل المبنى: 3-2-3-9-3
 نوع المتحف: -9

يصععي  كحف عع  ر فععاايخة أضععاير ي،ععم حقفييععا  أضايععة حيعع  م تعع  متسععالعة ق.م، وفعععو  تحومقععا ع يعع م حععق حيطقععة 
لات ،عاام  متسععواية متق يحععة  ، حععاوامً عصعوا حاقلععل متفعااي ل ميعة حععق متغزيعام متسععواية، حعق عصععوا ق يحعة حخف فععة 

 .و فى متعصوا مإلسالحية
 الوطني، وتوزيعها داخل المبنى: دير الزورمكونات متحف  -2

 يفكوق متحف   حق طالق أا،ة وأول وقلو، وي فوي كل طالق ع ى حاي ة:
 الطابق األرضي: 

 يفكوق متطالق م ا،ة حق متعياصا م ساسية متفاتية:
قاععا  متععاا متع م م: وزععة حكويعة حعق سععلا قاععا  ومسععة حفصعع ة حفوزععة لشعكل   قععة  عول ليعاء حاكععزي،  (1

حخطعط متليع  متلعال ة متقع يم )متع ي مفلعا يحعط متليعاء  عول م لييعة مت مخ يعة لا،عه ع يعه حيعا  زع   لشكل يشله 
 . 2/م1199متحيطقة متشله متص اموي( ، فق ا حسا فرا ل ومتة /

كصعاتة  صاتة حفع  م م غاما: فقا حقالل متح خل متا يسة لة حيطقعة حاكزيعة حعق متحف ع ، وفسعفخ م غاتلعاً  (2
 .2/م129   حسا فرا  ومتة /ت عاا متحؤق ، وفل

 . 2/م52متحكفلة: فقا لاتقاس حق متح خل متفاعة متخان لحو فة متحف  ، وفل   حسا فرا  ومتة / (3
 غا  متحامقلة ومت امسة فقعاق ع ى غايلة متح خل. (1
 :الطابق األول 

ل ععة( ومتفععة فقعع ا يفكععوق حععق حغحوعععة حععق متفامغععا  مإل مايععة )، مام متحف عع ، و م ععام م ضععاا ومتحفععا   لععة متح ا
 ، يفم متوصول ،تيرا علا متح خل متفاعة وزو خان لاتحو فيق.2/م159حسا فرا ل ومتة /
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 المدخل الرئيسي (1
 غرفة مراقبة (1
 غرفة حراسة (1
 صالة متعددة األغراض. (4
 غرف إدارية (5
 المدخل الفرعي (6
 المكتبة (7

8) W.c 
 الفناء المركزي (9

 (1قاعة الحضارة الرافدية وماقبلها ) (11
 (1الرافدية وماقبلها )قاعة الحضارة  (11
 (1قاعة الحضارة الرافدية وماقبلها ) (11
 (1قاعة اآلثار الكالسيكية) (11
 (1قاعة اآلثار الكالسيكية) (14

 قاعة اآلثار العربية واإلسالمية (15
 قاعة الفنون الشعبية والتقاليد  (16
 

 الزور مع بعض إضافات الباحثةمديرية آثار ومتاحف دير (: المسقط األفقي للطابق األرضي للمتحف. المصدر: 16الشكل )
 
 
 

 غرف إدارية (1

 مع بعض إضافات الباحثة دير الزورمديرية آثار ومتاحف  (: المسقط األفقي للطابق األول للمتحف. المصدر:17الشكل )
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 :القبو 
متحسععفو عا  وواا متفععاحيم، وحععع خل ي فععوي ع ععى حغحوعععة حععق 

 خان تآلضاا.
 :العناصر المكونة للموقع 

يفعععات  حوقعععا متحف ععع  حعععق  أحعععاكق وقعععو  سعععياام ، وحسعععط ا  
خ،امء وحسط ا  حا ية، ولعا متحعاو،ا  مت غاية متحوزعة 
لعععععة أحعععععاكق حففاقعععععة حعععععق متحوقعععععا، وغالعععععة حعععععا س وعالعععععة خاصعععععة 

حع خل ا يسعة و خعا لات،يالة، ،،عالة ،تعى وغعو  ضالضعة حع مخل ، 
 لاعة وح خل ضايوي خان ل خول م ضاا.

 :التحليلية: الدراسة الثانيالمحور  3-2-3-2
 الوطني: دير الزورتقييم أداء مبنى متحف دراسة و 

 موقع المتحف: 3-2-3-2-9
 حق متزياام متحي ميية تحوقا متحف   فليق حاي ة:

حياسس ت اؤية متلصاية حق قلل متزوما، ولاتفاتة  وقوع متحف   ع ى ح اوا  اكة ا يسية يغع ه ،حق حغال -
 ز م يؤحق سروتة لة متوصول ،تيه.

متو،عععا متعععامزق تحليعععى متحف ععع  ،عععحق متحوقعععا ولعععا حسعععا ة خ فيعععة كليعععام فكفعععة  سعععفيعاس أيشعععطة متحف ععع   -
 حسفقل ة ته. فوسام ساسية أو   و  

 كة وع م   و  ف مخال  ليرا.سحح حوقا متحف   لفوليا ضالضة ح مخل ته، لشكل يؤحق سروتة مت ا  -
 لاتاغم حق ف   متحيزم  ،  أيه فوغ  لعا م شكاتيا  متفة فؤضا ع ى م  مء متحف فة، فحض   لحاي ة:

 ،عا م فازيل.لوقو  سياام  متحو فيق ومتزوما ،تى  ف فاج متسا ة متخااغية متخاصة -
متحسععط ا  متخ،ععامء ومتحسععط ا  ،زحععال يقععاط متغعع س لععة متحسععا ا  متخااغيععة ت حف عع ، حععق  يعع  ،زحععال  -

و،ععا أي أحععاكق  سععفام ة متععزوما ،ععحق  ، كحععا تععم يععامعمتحا يععة وححععام  مت اكععة ومتعععاوا لععة مترععومء متط ععق
 متحسط ا  متخااغية.

يحعا مكففعة لو،عا لع،عرا قعاس متحع خل  - ع م فوزيا متحعاو،عا  لشعكل حفعومزق ع عى كاحعل حسعا ة متحوقعا، ومت
 متا يسة لقط.

 
 

: لقطة منظورية تظهر بعض مكونات (949) صورةال
 الباحثةالمصدر: -الموقع
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 المتحف: تصميم 3-2-3-2-2
 الخارجي: تصميمال (9
 طبيعة المواد المعروضة:مبنى المتحف مع  تصميمل توافق الطابع المعماري .9

  يوغ  زيا  طالا حعحااي ح    يفحيز له حليى متحف  ،  
متامل يعععة متفعععة  مت ،عععاامولحعععا أيعععه ،عععم  ،عععاام  حففالععععة وأزحرعععا 

كاي  سا  م لة ف   متحيطقة ، لق  فحضل متطالا متحعحعااي ت حليعى 
لة فعليا  متوم،ح عق كفل حفحاسكة فؤ ي و يففرا، ومتخصا ن 
متححيععزم ت طععالا متحعحععااي علععا لشععكل لسععيط عععق متعحععاام متح  يععة 
تح يية  يا متزوا حق  ي  ق ة عع   متفف عا  متخااغيعة متحقفصعام 

متشععايط متع ععوي تكفععل صععا   متعععاا وزعع م يامعععة متحيععا  ع ععى 
 متغا  شله متص اموي تر   متحيطقة.

 المستقبلي: توسعالخارجي لمبنى المتحف لتحقيق ال تصميمقابلية ال .2
،ق متحسعععا ة متكليعععام ت حوقعععا فسعععحح لف قيعععق     
ا ، وت ى  امسعة فو،عا متحليعى  مخ عه فوسعلعا مت

 وغ  حاي ة:
ت حف عععع  لشععععكل حياسععععس حععععق خععععالل  فوسععععايف قععععق 

يعؤضا  متحسط ا  متخ فية متومسعة ومتغايليعة، وزع م  
 ع ى أيشطفرا لسلس مإلزحال مت ي يعفايرا.

قععععع  فكعععععوق  فوسعععععامتعياصعععععا متفعععععة سعععععي فويرا مت
عياصععععععا حوغععععععو م أصععععععاًل لععععععة متحف عععععع  كقاعععععععا  
متعاا مت م م أو عياصا غ يع م حعق متخع حا  متفعة 

 )لامغ خعان لاتكالفايعا،  ، حضلتم ففومغ  لة متحف  
 فوسععاليعع  مترعع ميا ومتفعع كاام .....(، وعيعع   عع و  مت

ييل ععععة فععععاحيق متعالقععععا  متصعععع ي ة لععععيق متعياصععععا 
متح،الة ومتعياصا متحوغو م، ويغس حامعام مت فعا  
ع عععععععى متطعععععععالا متحعحعععععععااي ت حليعععععععى وفعععععععومزق كف فعععععععه، 

 .1هفوسعو  لاإل،الة ،تى ،اوام فوليا متالط متحا ي ومتحعيوي ليق متحف  
                                                           

1
 حق متزياام متحي ميية ت حف  . 

 
: تظهر الفتحات الخارجية في صاالت (942) الصورة

 المصدر: الباحثة.-العرض

ات األفقية التي يمكن أن تضاف إلى توسع(: يظهر جهة ال19الشكل )  
 المصدر: الباحثة.-مبنى المتحف القائم
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 الداخلي: تصميمال (2
 توفر العناصر المتحفية األساسية والعالقات الوظيفية والتصميمية في الفراغ الداخلي للمتحف: .9

 مدى توفر العناصر المتحفية األساسية ضمن المتحف: ( أ
  :أق ي فوي متحف   ع ى لعا عياصا متفامغ متعام متحفحض ة لة )كوم قطا متف مكا، كالفيايعا( متفامغ متعام  ،

متحف     ي فوي ع ى أغ س متعياصا متخ حية م خاى ت فامغ متعام حضل )حكعاق تليعا مترع ميا،  غعام أحايعا ، 
مسفعالحا ...(، ي اًم تح  و ية متفامغا  متحفا ة، ولاتاغم حق وغعو  متكالفيايعا ،  أيعه   يوغع  ،عحق متحليعى 

يحا مسف ل اكق حق اومق متفياء متحا   كزي تر م مت اا.لامغ خان لرا، ومت
 :مف،ح حق متزياام متحي ميية وغو  متعياصا متفاتية: متفامغ شله متعام 
متحكفلة حفومغ م لة متطالق م ا،عة عيع  متحع خل متفاععة متخعان لعاتحو فيق، ،  أيرعا  ف قعق متفا ع م متحاغعوم  -

 حيرا، تع م وغو  أي مزفحام لفطويازا أو ،غيا را لاتكفس متقيحة.
م غاما حسفخ حة كقاعة ت ععاا متحؤقع  يحكعق متوصعول ،تيرعا لسعروتة حعق متحع خل متا يسعة،  صاتة حفع  ممت -

 ويحكيرا أق فعحل أضياء لفام  ،غالق متحف  ، تكق   يوغ  حسفو ع خان ح  ق لاتقاعة.
 ع م وغو  صاتة ،سقاط. -
 ع م وغو  قاعة ح ا،ام  -

متخ حععة متالزحععة ت لععا ضيق ومتحفخصصععيق، لسععلس   فسععفطيا عياصععا زعع م متفععامغ متحفومغعع م ،ععحق متحف عع  فقعع يم 
 يقن لعا متعياصا، و اغة متلعا م خا ،تى ،عا م فازيل.

 :متفامغ متخان: فوزع  عياصا ز م متفامغ كحا ي ة 
متفامغا  مإل ماية: فو،ع  لة متطالق م ول حعا وغعو  حع خل خعان لرعا، وزع م يعيعة عع م  ع و  فع مخل لعة  -

 ا.مت اكة ليق متحو فيق ومتزوم
 متحسفو عا  وغالة متكرالاء ومتف ل ة حفو،عة لة متقلو. -
 وغو  صاتة )واشة( ت فاحيم لة متقلو. -
وغو  غالة حامقلة وف كم وقالرا حق متح خل متا يسة متخان لاتزوما، ولاتفاتة مطالعرم ع ى فغريزمفرا متفقييعة  -

 وع م ، كام فاحييرا.
 ي ة مت مخ ية متقياسية.ع م وغو  فغريزم  ليية خاصة لاتفكيي  ت،لط متل -

 :العالقات الوظيفية بين العناصر المتحفية األساسية داخل المتحف ( ب

لععع  ،غععامء مت امسععة متف  ي يععة ت عالقععا  متو يفيععة متععة فععالط متعياصععا متحف فيععة متحوزعععة لععة متطععالق م ا،ععة فلععيق 
 حاي ة:
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متفاععة ت حعو فيق وحع خل م ضعاا، وزع م وغو  ضالضة ح اوا  خول ت حف ع  حفحض عة لاتحع خل متا يسعة ومتحع خل  -1
 يؤحق ع م   و  ف مخل وفقاطا لة مت اكة لييرا.

،ق متعالقة متحلاشام متفة فالط صاتة متعاا متحؤق  حا متح خل متا يسة، ساع  ع ى ،حكايية عح را حيفص ة  -2
 م م.أضياء لفام ،غالق متحف  ، وز م ل وا  سرل عح ية ، كام متفاحيق ع ى لامغا  متعاا مت 

ع م   و  ف مخل لعة م سعفعحا   لعيق متفامغعا  متحخف فعة، لعة  عل وغعو  لصعل غيع  لعيق لامغعا  متععاا  -3
مت م م متفة فحضل أزم عياصا متفامغ متعام، ولعيق متفعامغ شعله متععام ومتفعامغ متخعان متحفحضعل لاتفامغعا  مإل مايعة 

 متحفوزعة ،حق متطالق م ول.
 خل متا يسة كا   عياصا متفامغ متخان، ولاتفاتة سوء متعالقة متو يفية سوء و،ا غالة متحامقلة لغوما متح -1

لييرععا ولععيق عياصععا متفععامغ متعععام حععق متععزوما، وزععو حععا يفععيح متحغععال  كلععا ععع   حععق متععزوما لععا طالع ع ععى 
فغريزمفرععا، ححععا يشععكل خطععوام ع ععى أحععق متحف عع  لاإل،ععالة ت،ععيق متحسععا ة متحخصصععة ترععا، وزععو حععا يعيععة 

 ،،الة أي فقييا  أو أي حة غ ي م ترا لة متحسفقلل.مسف اتة 
،ععع  فو،ععا متحعع خل م ساسععة تصععا   متعععاا لاتيسععلة تحععوزع متحعع خل متا يسععة ، لقعع  كععاق غايليععا ع ععى  -2

يحييه، وأ ى فو،ا متحخاج ،تى متفياء متحاكزي لغوما ح خل متصا   ،تعى مإلي عاء لازحيعة متحخعاج أكضعا حعق 
 ،عفه. متح خل لغوما  ححا زم  لة 

 ع م وغو  حسفو ع خان لصاتة متعاا متحؤق . -1
وغععو  عالقععة غيععا حلاشععام لععيق متحكفلععة ومتحعع خل متا يسععة، وزعع م ي،ععطا متزم ععا تاليفقععال ،تععى متحععوزع متخععان  -9

 .1لاتحو فيق ت وصول ،تى متحكفلة، وزو حا يؤ ي ،تى ف مخل مت اكة ليق متزوما ومتحو فيق

                                                           
1
 متزياام متحي ميية  ت حف  . 
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المصدر: –بفراغات الطابق األرضي للمتحف : مخطط تحليلي تفصيلي للعالقات الوظيفية بين العناصر المتحفية(11) شكلال
 الباحثة.

 مالءمة الفراغات الداخلية للمبنى لتصميم وأداء المتاحف العالمية: .2
 المتحفي:عالقة المعروضات بفراغ العرض  ( أ

غعععاء  صعععا   متععععاا حفياسعععلة لعععة ماففاعافرعععا متحففاوفعععة حعععا طليععععة متحعاو،عععا   مخ رعععا، ومتفعععة فحيعععز  
 ل،خاحفرا لرة ف،م يحا ج وحغسحا  وتو ا  غ ماية كليام مت غم.

 حركة الزوار ضمن المتحف وفراغات العرض: ( ب
فقعل علعا  متعزوما تع ى م يفرعاء حعق ف ف  لامغا  متعاا مت م م لشكل   قة  ول لياء حاكزي ح اط لعاومق يي

 حشاز م متعاوا ،تى حوزع متح خل متا يسة.
 وت ى  امسة  اكة متزوما  مخل متحف   و،حق لامغا  متعاا مت م م، فليق حاي ة:

 مت اكة حوغرة ،حق صا   متعاا مت م م متحففالعة ومتحفص ة ليق لامغافرعا لع ءًم حعق صعاتة مت ،عاام متامل يعة -
وحا قل را قاس متح خل متا يسة، وفسفحا علا متصا   وصوً  ،تى صاتة متفيوق ومتفقاتي  متشعلية، ضم متخاوج 

 ،تى متاومق متح يط لاتفياء متحاكزي، ضم ،تى متحوزع متا يسة، ول ت  يعو  متزم ا ،تى متيقطة متفة ل أ حيرا.
ل ايعة ي  يسحح ت زم ا عي   خوته لعامغ متععاا  متحقفاا متحفس سل ،حق صاتة متعاا متوم  م  شكلتممفلا  -

 م خفياا.
 تكق  را  لعا مإلشكاتيا  لة  اكة متزوما ،حق متحف  ، وفف خن لة متفاتة:
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قاحعع  ، مام متحف عع  لعععغالق لعععا حخععااج صععا   متعععاا تف  يعع  مت اكععة وفوغيررععا، ومقفصععا ع ععى متحعع خل  -
 ل را(، ومتحخاج عي   خا صاتة )متفيوق ومتفقاتي  متشعلية(.عي  متصاتة م وتى )صاتة مت ،اام متامل ية وحا ق

،غلععاا متزم ععا ع ععى مت اكععة ،ععحق صععا   متعععاا  وق وغععو  أحععاكق تالسععفام ة، أو لاصععة م يسعع اس تععلعا  -
متوقعع ، ححععا يلععع  ،تععى متح ععل ومتفعععس ت يععه حععا ععع م متفاكيععز ع ععى متحعاو،ععا ، وزعع م لعع وا  يععؤ ي ،تععى ععع م 

 م حق متزياام.ف قيق متفا  م متحاغو 
ع م وغو  حسا ة كالية عي  حخاج صا   متععاا )عيع  صعاتة متفيعوق ومتفقاتيع  متشععلية( ححعا أ ى ،تعى كضالعة  -

 .1ومز  ام متزوما عي  ف   متيقطة

 
 
 
 
 

 

 عامة توضع فراغات العرض حول الفناء المركزي بشكل حلقي ، مع وجود حركة : مخطط تحليلي للطابق األرضي:(911) شكلال
 المصدر: الباحثة.-موجهة للزائر

 
                                                           

1
 حق متزياام متحي ميية  ت حف  . 
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 تحليل الفراغ الداخلي وفقًا للمعايير التصميمية المتحفية: ( ت
 : متحقيا 

م وغعععاء  لععع ت  12،تعععى3 يفعععاموا ماففعععاع لامغعععا  متععععاا حعععاليق
حفياسععععلة لحقياسععععرا متفامغععععة حععععا حقيععععا  متحعاو،ععععا  ومتيحععععا ج 

 متحشالرة ت ومقا متفة ف ويرا.
 :مإل،اءم 

  رععا غ يععاً  متحف عع ل امسععة حليععى حععق متزيععاام متحي مييععة و 
 يوعة مإل،اءم متطليعية ومتصياعية:  معفحا 

 ي ة: حق خالل مت امسة متف  ي ية فليق حامإل،اءم متطليعية: 
فعم م عفحعا  ع عى مإل،ععاءم متغايليعة كحصع ا أساسعة ت ،ععاءم  -

متطليعيععة متحفحض ععة لععة متيوملعع  متغايليععة متح يطيععة متشععايطية متحفو،عععة لععة متغععزء متع ععوي حععق غعع امق لامغععا  
 متعاا.

،ق متفلعععايق لعععة م اففاععععا  لعععيق صعععا   متععععاا يفسعععرا ،  قعععق مإل،عععاءم متطليعيعععة متغايليعععة ،عععحق لامغعععا    -
 .متعاا

غعععاء  متفف عععا  متغايليعععة متع ويعععة لشعععكل ععععام حياسعععلة تطليععععة  -
متحغسعععحا  ومتيحعععا ج متحعاو،عععة  حعععق خعععالل أيحعععاط متف  يعععل 

 متفة فعطيرا تف   متحعاو،ا .
ة ع عععى ماففعععاع كليعععا وزععع م أ ى غعععاء  غاتليعععة متفف عععا  متغايليععع -

تع م   و  سطوع حلرا  مخل لعامغ متععاا، ولسعلس لعاوق 
م اففاععا  لعيق متصععا   أ ى فع ية حسععفوى لععا متفف ععا  
،تععععى  عععع و  حشععععاكل لععععة متاؤيععععة وحومغرععععة مت،ععععوء متحلاشععععا 
 عيق متزم ايق، حا ع م حعاتغة ف ع  متيوملع  سعومء لاتكاسعام  

وء أو غيازععا حععق طععاق متحعاتغععة، ت فخفيعع  حععق متععوزد وأشعععة متشععح   مخععل أو متزغععاج متشععفا  متحشععف  ت ،عع
 لامغا  متعاا.

تناسب ارتفاع صالة العرض لحجم (: 943الصورة )
-قديمالنموذج المحاكي للواقع لواجهة بيت بابلي 

 المصدر: الباحثة.

ع المبهر بسبب (: تظهر الوهج والسطو 944الصورة )
 المصدر: الباحثة. -عدم معالجة النوافذ
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 معفح  متحف   لة مإل،اءم متصياعية ع ى: متصياعية:مإل،اءم 
مإل،اءم متعاحة غيا متحلاشام علا مسفخ مم حصاليح متف واسي  متحضلفة لة م سق  لشكل ا يسعة لعة ،،عاءم  .1

 .متححام  ومتفامغا  متعاحة ولامغا  متعاا
 مإل،اءم متحلاشام متحاكزم، لاسفخ مم: .2
   حغحوعة حق متيقاط مت،و ية متحضلفعة ،تعى سعاق حع ييعة فلعع

حسعععععالة ععععععق متغععععع امق وففحاكعععععز لعععععوق متخعععععط متع عععععوي حعععععق 
متعياصععا متحعاو،ععة وحوغرععة ي وزععا، وزععة حصععاليح  م  
مسععععععفطاعا  حيخف،ععععععة، خاصععععععة لاتحعاو،ععععععا  متغ مايععععععة 

 ومتحعاو،ا  متحوزعة ع ى متحيصا  متخشلية.
  كليععام حضلفععة ،تععى سععق  صععا    حصععاليح  م  مسععفطاعا

متعععععاا، وزععععة خاصععععة لاتحغسععععحا  ومتحعاو،ععععا  كليععععام 
 مت غم.

حعععععق خعععععالل ف  يعععععل ي عععععام مإل،عععععاءم متصعععععياعية  رعععععا  لععععععا 
 فحض   لحا ي ة: وق مإلشكاتيا  

ف فاج متكضيا حق حصاليح وأغرزم مإل،اءم ،تى ،غامء متصعياية  -
 متالزحة ترا.

 وق حامععععام تيوعيعععة فو يععع  ماففعععاع غحيعععا متحصعععاليح متحوغرعععة  -
 و غم وماففاع متقطا متحعاو،ة. 

يحعععا كايععع   - عععع م مسعععفخ مم أي حعععق أيعععومع مإل،عععاءم مت  يضعععة ، ومت
 مإل،اءم متفق ي ية زة متسا  م.

 

 المصدر: الباحثة-: يوضح تباين االرتفاعات بين صاالت العرض، بشكل يؤمن اإلضاءة الطبيعية الجانبية(919) شكلال

: مصابيح الفلورسنت المستخدمة في (949) صورةال
 المصدر: الباحثة.-العرضاإلضاءة العامة ضمن فراغات 

: المصابيح ذات االستطاعات المنخفضة (946) صورةال
المصدر: -المستخدمة في اإلضاءة المباشرة المركزة

 الباحثة.
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 :متحعاتغة متفصحيحية ت فامغا  مت مخ ية ت عاا 
تطعععالء  متععععا ي متغعععو م  و متح حعع  متيعععاعم غيعععا متحصعععقول متح  عععةم لععيا مسعععفخ م متععع زاق   متغععع امق:م سععق  و 
 ،حق حليى متحف  ، وأضياء متزياام متحي ميية  را  لعا مإلشكاتيا  أزحرا: متغ امقمتسق  و 

أحاحرعا  متومقععة ع م وغو  فيعوع لعة مسعفخ مم متخاحعا  وأتعومق  زعاق متغع امق، ولاتفعاتة عع م حامععام متحعاو،عا  -
 تخصا ن.حق  ي  مت وق ومتح ح  وم

مسفخ م متاخام متحصقول  و مت وق م ليا متحصفا لة ،كساء كاحل أا،عيا  متحف ع ، تكيرعا ف فعاج  م ا،يا :
 ،تى:
فيععوع لععة مسععفخ مم م ا،ععيا  ،ععحق لامغععا  متعععاا و تعع  لحععا يفوملععق حععا مت ،ععاام ومت قلععة متفععة فحض رععا كععل  -

 صاتة.
غامء متصياية متالزحة ترا. -  متفي ي  ومت
  متعومحل مإليسايية لة فصحيم لامغ متعاا:ح ى حامعام 

 ت ى ف  يل ح ى حامعام متعومحل مإليسايية لة فصحيم لامغ متعاا، مف،ح حاي ة:
ففو،ععا حع ععم متحعاو،ععا  ع ععى حيصععا  خشععلية لح ععا مم متغعع امق ،ععحق صععا   متعععاا، وزعع م  زوميععا متاؤيععة:

كعععق يفيغعععة تفشعععكل غيعععوس أحعععام لععععا يغع رعععا لشعععكل ععععام لعععة حسعععفوى متي عععا و،عععحق حغعععال حياسعععس ت اؤيعععة، ت
 متحغسعحا  )كحعا لعة متقاععة متخاحسعة ومتسا سعة(، وفع تة متغعوم ز حعق م سعق  زع م أ ى تعع م ،عطعاء متزم عا حغععا ً 

 ت اؤية. مً غي 
فوغ  حسالة كالية  ول متعيصا متحعاوا تاؤيفه ومسفيعاله حق قلل متزم عا لعة  متحعاو،ا :و  ليق متزم ا متحسالة

 غاتلية لامغا  متعاا.
فحععع   حايعععة متحعاو،عععا  لشعععكل ععععام حعععق خطعععا فعا،عععرا ت حععع  حعععق قلعععل متغحرعععوا لومسعععطة متخعععزم ق  مت حععع :

 متزغاغية، حا وغو  لعا متحعاو،ا  ف فاج تفاحيق مت حاية ترا تحيا مت ح .

للمعروضات مما يجعلها عرضة (: عدم تأمين الحماية 947الصورة )
 المصدر: الباحثة.-للمس

(: تدلي الجائز أمام المجسم في القاعة السادسة إضافة 949الصورة )
-لتشكل جيب بين المجسم والجدار لم يعط الزائر مجاال جيدا للرؤية

 المصدر: الباحثة.
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 :للمبنى ألحدث التقنيات والتجهيزات الفنية واألمنية الداخلي تصميمالمدى استيفاء  .3
 تم يسفخ م أي حق فقييعا  متفكييع  متفعة حعق شعايرا مت فعا  ع عى متحسعفوى متحياسعس فقييا  متفكيي  مت مخ ية :

ت  ععامام ومتاطولععة ،ععحق لامغععا  متعععاا، ولاتفععاتة تععم يععفم فععاحيق شععاوط متلي ععة مت مخ يععة متالزحععة متفععة ف،ععحق 
 ،ا  وفؤحق متفغول متحايح ت زم ا ،حق لامغا  متعاا. حاية متحعاو 

 :تم يسعفخ م لعة متحف ع  أي حعق  أي حعة مإليع ما مت  يضعة ،ع  متسعاقة، ومقفصعا م حعا  مت حاية حق متساقة
 ع ى متوسا ل متفق ي ية متحفحض ة لة:

 .غحيا متفف ا  متخااغيةشل  حع ية ي طة  -
 أقفال ي وية ت خزم ق متزغاغية. -
 لة.كاحيام  حامق -
 عياصا لشاية حفحض ة ل ا  متحف  . -

 :تعم  ، ومت ايعق متي ويعة متحف اكعة و  م  ،طفعاءمعفح  ع ى ي ام مإلطفاء متحكوق حق  مت حاية حق مت ام ق
، خاصة لعة  عل عع م وغعو  حخعاج خعان ت طعومان حعق ،عحق فسفخ م أية أي حة ت ي ما متف قا ة ت  ايق
 متحخااج متحافلطة لاومق متفياء كحخااج ت طومان.فصحيم متحليى، تكق يحكق م سففا م حق 

مكانية التغيير:لمبنى المتحف  الداخلي تصميمالمرونة  .4  وا 
لشكل عام تم فطاأ أي حق متف ييام  متفامغية ع ى متحف   حق  ي  ،زمتة متغ امق تكوق مإليشاء حق متغع امق    

 متفامغا  مإل ماية متحفومغ م لة متطالق م ول.مت اح ة، و  يخ و م حا حق لعا متف ييام  متلسيطة لة 

 تقنيات العرض المتبعة ضمن فراغ العرض المتحفي: (3
 مفلا لة متعاا أس وس متفس سل متزحية ت حقفييا . طايقة متعاا: -
مت يععا  ويفحيَّععز لععععا م ،يشععاء ععع   حععق متحومقععا م ضايععة ،ععحق أغي فععه، حضععل: ومغرععة قصععافقييععا  متعععاا:  -

مسعععفخ م يعععوعيق حعععق و  وحغسعععم حعلععع  لل....وغيازعععا،، متشعععاقة
 (.ضالضة م لعا  -متفقييا  م ساسية لة متعاا )مت املي 

 :الغرافيك 

لعا متصعععععوا لععععع شعععععح   حع وحعععععا  حالقعععععة: تاسعععععوم متفو،عععععي يةم
، ،،عالة متحليية تحوقا وحكاق مكفشعا  متقطععة م ضايعةمتفوفوغاملية 

 تصوا فو،ي ية ت قطعة م ضاية يفسرا.
متلطاقععا  متشععاا ة وتو ععا  متفعايعع : حكفولععة لععاكضا حععق ت ععة، ،  
أق  غحرععععا صعععع يا وح فومزععععا غيععععا وم،ععععح، وزععععة  م  مسععععفخ مم 

 ح  و .
(: نموذج للوحات الشرح والتوضيح 941الصورة )

 المصدر: الباحثة.-المستخدمة ضمن صاالت العرض
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صعوا وحخططعا  لياييعة وشعاو ا  وأزعم وي فاج متحف   ،تى تو ا  فعاي  خاصة لكل صعاتة ع عى  ع م، فقع م 
 متحعاو،ا  متحكفشفة ويوع مت ،اام متفة فحض را وحشاو ة لاكضا حق ت ة.

 :ثالثي األبعاد 
 متعاوا متحشالرة ت ومقا(. -متحغسحا  -متقومع  مت اح ة -)خزم ق متعاا

 ترتيب المعروضات الجدارية ضمن فراغات العرض المتحفي: ( أ
 ي ة: حاحق متزياام متحي ميية فليق 

ق ة متحعاو،ا  متغ ماية، لييحا مسف    متغع امق لشعكل كليعا لعة فع يعق تو عا  متفعايع  ومتشعاا ومتفو،عيح   -
 متخاصة لاتحعاو،ا  متحافلطة لرا وع ى  ساس مسف الل متغ امق تفع يق متحعاو،ا .

 ع م وغو  فيسيق وفافيس لية غي  فغ س عيق متزم ا ت حعاو،ا  متغ ماية. -
   متغ ماية متحوغو م ،حق حغال حياسس وحايح تاؤية متزم ا.فقا متحعاو،ا -
 متفلاع  ليق متحعاو،ا  غي  و  يوغ  ف مخل لييرا. -

 :ترتيب المعروضات على األرضية ضمن فراغات العرض المتحفي ( ب
 ففيوع أساتيس فافيس متحعاو،ا  ع ى م ا،ية ولق حاي ة:

حعاو،ا  حافلة ،عحق خعزم ق حع ييعة حفو،ععة لعة وسعط  -1
 متصا  .

حعاو،ععععا  حافلععععة ،ععععحق خععععزم ق وحفو،عععععة ع ععععى قومععععع   -2
  اح ة خشلية ححف م لح ا مم متغ امق لة صا   متعاا.

حعاو،ا  حافلة ع ى قومع   اح ة خشلية أو  غاية ق ي ة  -3
 ا ية ت غ امق.م اففاع ح 

حغسحا  فف،حق يحا ج لشاية لعات غم متطليععة حافلعة لعة  -1
 حشر  فاايخة.

يحا ج وعاوا حشالرة ت ومقا تحغحوعة حق م ومل  م ضاية ومتحعحااية حضل قصا حااي وومغرة قصا مت يا  -2
ت علععوا لععيق متشععاقة...وغيازا، وميفشععا  لععة متع يعع  حععق متقاعععا  فلعععًا ت فس سععل متزحيععة ولع،ععرا شععكل لوملععة 

 قاعة وأخاى تاليفقال حق  ،اام ،تى أخاى.
 حق خالل ف  يل فوزيا متحعاو،ا  وطايقة فو،عرا فليق حاي ة:

 متفومزق غي  ،حق صاتة متعاا متوم  م وليق صا   متحف   ككل. -
 حع م خزم ق متعاا ومتقومع  مت اح ة سي ة متغو م ومتفصييا وف فاج ،تى صياية. -

: ترتيب المعروضات على قواعد حجرية (991) صورةال
 المصدر: الباحثة.-قليلة االرتفاع بمحاذاة الجدار
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 المصدر: الباحثة. -: نموذج للعروض المشابهة للواقع(992) صورةال المصدر: الباحثة.-استخدام المجسمات في العرض: (999) صورةال

 الخارجية: الفراغاتترتيب المعروضات في  ( ت
فاكععز فوزيععا متحعاو،ععا  لععة متحسععط ا  متخااغيععة م حاحيععة  -

لقعععط، متفعععة غعععاس عيرعععا م زفحعععام ومتفيسعععيق، وزعععة   ففعععع ى 
  كويرعا حغحوععة حععق متفيغعاق ومتفحاضيعل متحفو،عععة ع عى قومععع

 كساء  غاي. اح ة مسحيفية  م  ،

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(: توزع المعروضات في المسطحات 993الصورة )
 المصدر: الباحثة.-الخارجية للمتحف
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 م6991 الوطني دير الزور/ متحف 3المثال /
 يعتبر المتحف منشأة متكاملة للحفاظ على التراث الحضاري في منطقة الجزيرة السورية.، م6991وتم افتتاحه عام  م6991تأسس عام أهمية المبنى: 

 الدراسة التحليلية التخطيطية للمتحف

 المعطيات معايير الدراسة
تطبيقها للمعايير التخطيطية تقييم النتائج من خالل 

 مالحظات للمتاحف العالمية
 السلبية اإليجابية

 الموقع العام
يقع ضمن مجال مناسب  يقع في الجهة الغربية من المدينة القديمة موقع المتحف 

إمكانية الوصول  للرؤية مع
 إليه بسهولة

  

   محاور حركة رئيسيةيقع على  الشوارع المحيطة

 متوفرة السيارات والنقل العاممواقف 
يقع على خط رئيسي للنقل 

 العام
مواقف السيارات غير مؤهلة بشكل 

 جيد
 

 ثالثة مداخل مداخل األرض
تأمين سهولة في الحركة 

وضمان عدم حدوث 
 تداخالت فيها

  

 يتميز الموقع بالمساحات الواسعة األفقي توسعالمساحة الكافية لل
من  توسعإمكانية تحقيق 

خالل المسطحات الجانبية 
 والخلفية

 
 

مساحات العرض الخارجية 
 والمساحات الخضراء

محيطة بالمبنى، واألمامية  بسيطة مساحات خضراء
  منها للعرض في الهواء الطلق.

إهمال نقاط الجذب في الموقع من 
حيث )إهمال المسطحات الخضراء 

العروض -ممرات الحركة-والمائية
 في الهواء الطلق(

تبلغ نسبة إشغال المساحة المبنية حوالي 
% من مساحة الموقع، وما تبقى مساحات 32

 غير مستغلة

 الخارجي تصميمال
 تصميمتوافق الطابع المعماري ل

مبنى المتحف مع طبيعة المواد 
 المعروضة.

تمثل الطابع المعماري في تعبيره عن كتل متماسكة 
الصحراوي تؤدي وظيفتها ويراعي المناخ الجاف شبه 

 للمدينة

أعطى نوع من انطباع 
 التوافق

  

الخارجي لتحقيق  تصميمقابلية ال
 مستقبلي توسع

 شاقولي توسعإمكانية حدوث  أساسات المبنى بحالة جيدة
 

ينبغي في حال حدوثه تأمين العالقات 
الوظيفية الصحيحة بين العناصر المضافة 
والموجودة أصال، وضرورة توفير الربط 

 ه.توسعوالمعنوي بين المبنى والمادي 

 الدراسة التحليلية التصميمية للمتحف

 المساحة التوضع معايير الدراسة
 التصميميةتقييم النتائج من خالل تطبيقها للمعايير 

 مالحظات للمتاحف العالمية
 السلبية اإليجابية

 الداخلي تصميمال
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    العناصر المتحفية األساسية
الخدمات يوجد نقص في بعض 

 والمكونات األساسية للمتحف

االستفادة بشكل جيد من المساحات عدم 
يسمح  توسعالخارجية الواسعة في تحقيق 

 بتأمين المكونات المتحفية غير الموجودة

م6111 في الطابق األرضي قاعات العرض الدائم
3

    

  عدم وجود فراغ خاص بها   في الطابق األرضي الكافتريا

م631 في الطابق األرضي المؤقتقاعة العرض 
3

    

     اليوجد قاعة المحاضرات

م58 في الطابق األرضي مكتبة
3 

  تحتاج إلعادة تأهيل 

 الفراغات اإلدارية
في الطابق األرضي 

 واألول
م811=11+151

3 
   

 مالحظات السلبية اإليجابية المعطيات معايير الدراسة

التوضع والتوزيع الجيد للعناصر 
 المتحفية

األساسية في مستوى  ةيالعناصر المتحفمعظم توزعت 
 واحد من المبنى.

تحقق الكثير من العالقات 
الوظيفية الجيدة بين العناصر 
 المتحفية األساسية والخدمية

  

 نمط الحركة داخل المتحف
الحركة ضمن صالة في  المقترح المتسلسل شكللااتبع 

بين صاالت العرض الواحدة، والحركة الموجهة 
 العرض المتتابعة

تسمح بحرية اختيار مشاهدة 
في غالبية العروض 

 الفراغات

استمرارية الحركة تحول دون 
 تحقيق الفائدة المرجوة

 

 مرتبة بشكل حلقي حول فناء مركزي ترتيب صاالت العرض
لنقطة البداية  تسمح بالعودة

 لدى انتهاء الزيارة
  

تناسب بين مقياس فراغ العرض و 
 حجم المعروضات التي يحويها

أحجام المعروضات التي استوعبت فراغات العرض 
 تحويها

   يوجد تناسب جيد

 النوافذ غير معالجة  في الجدران العلوية الجانبيةاإلضاءة من النوافذ  اإلضاءة الطبيعية
صاالت  من فرق االرتفاع بينتم االستفادة 

 .العرض

  استخدمت اإلضاءة المباشرة وغير المباشرة اإلضاءة الصناعية
سوء توضع الكثير من وحدات 

حاجتها مع  اإلضاءة  الموجهة
 .للصيانة

 

المعالجة التصميمية الجيدة لفراغات 
 العرض الداخلي

 أبيض دهان: واألسقف الجدرانو ،األرضيات: رخامية
  غير مصقول محلي

  غير جيدة

التقنيات والتجهيزات الفنية استخدام 
 واألمنية الحديثة التي تخدم العرض

اعتماد الطرق التقليدية في الحماية من السرقة وإطفاء 
 الحريق

  عدم استخدام التقنيات الحديثة 

 الداخلي  تصميمالمرونة في ال
لم يحدث أي نوع من اإلضافة او الحذف أو التعديل في 

 الفراغات الداخلية
 

الجدران الحاملة منع من  اإلنشاء من
 تحقيق المرونة

الفراغات المفتوحة في صاالت العرض يمكن 
إجراء فيها  بعض التقسيمات واإلضافات عند 

 الضرورة

 أساليب وتقنيات العرض
    التسلسل الزمني خطة العرض

 تقنيات العرض
 الغرافيك وثالثي األبعاد

متنوعة في إظهار 
  المعروضات

 

  عدم استخدام التقنيات الحديثة  اقتصار وسائل نقل المعلومة على الوسائل التقليديةاستخدام التقنيات الحديثة والوسائل 
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 التفاعلية في نقل المعلومة

 ترتيب المعروضات

 الجدارية
 

التباعد جيد فيما بينها وعلى 
ارتفاع مالئم لمجال رؤية 

 الزائر

عدم وجود تنسيق وترتيب فني جيد 
 تجذب عين الزائر إليها

 

 األرضية
المعروضات منها ماجاء وسطيا أو ممتدا بمحاذاة 

 الخزائن والقواعد الحاملة، واستخدمت الجدران
 والنماذج والمجسمات المشابهة للواقع

 تحقيق التوازن في التوزيع
غالبية الخزائن والقواعد الحاملة 

 سيئة الجودة والتصنيع
 

والفراغات في الفناء الداخلي 
 الخارجية

  غاب عنها االهتمام والتنسيق  وزعت المعروضات في الفراغات الخارجية

 الوطني دير الزورالدراسة التحليلية لمتحف  نتائج(: 1جدول )ال
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 :خالصة الدراسة التحليلية لمتحف دير الزور الوطني 
 تميز موقع المتحف بالمساحة الواسعة والتوضع الجيد في مركز المدينة وعلى محاور حركة رئيسية. -
 الخارجي للمتحف نوع من انطباع التوافق مع نوعية وطبيعة معروضاته. تصميمأعطت عناصر ال -
 بنوعيه األفقي والشاقولي، لوجود المساحة الواسعة واألساسات الجيدة. توسعإمكانية تحقيق ال -
 نقص في العناصر المتحفية األساسية الالزمة للزوار والمعروضات. -
 تحقق العالقات الوظيفية الجيدة بين العناصر المتحفية  بسبب التوضع والتوزيع الجيد لتلك العناصر. -
 في اإلضاءة الطبيعية الجانبية، مع عدم وجود تنوع في استخدام أنظمة اإلضاءة الصناعية.استغالل الجدران  -
 ، واعتماد الطرق التقليدية.استخدام التقنيات والتجهيزات الفنية واألمنية الحديثةعدم  -
 اإلنشاء من الجدران الحاملة منع من تحقيق المرونة الداخلية المطلوبة. -
التفاعليةة فةي  التقنيةات الحديثةة والوسةائلفةي إظهةار المعروضةات دون اسةتخدام اعتماد تقنيات عرض متنوعةة  -

 .نقل المعلومة
 وزعت المعروضات الجدارية واألرضية بشكل متوازن في جميع فراغات العرض. -
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 متحف إدلب الوطنيالمثال الرابع: 

 المصدر: الباحثة-الوطني إدلب : الواجهة الرئيسية لمتحف(451) صورةال

المؤديدي عددى مرديا القديا المية يدي يقع مبنى المتحف عند المددل  الردي ل لدمديندي سدل  دلحي المحديا  
لدبندل،، ويتتبدي مد   2م6051، لصد  منهدل 2(م0555إلى دمرا _ حد  _بل  الهوى، وتبدغ م لحي المو ع )

، وةل  الداسع ثدث آثلي  وييل عدى ويتالمتلحف الهلمي سل  وييل بتد متحرل حد  ودمرا لو وعه سل منققي تح
، والمبندى سدل بدايتده ملقدق لده ليةدو  محقدي اليئي ل الستتلحه هل االةترلسلت الهلمي سل مو ع ت  ميديخ /إيدبا

م 6181انقدداا بلصددلت لةدد  الفيددت الرةددير ةونهددل ميددي منل ددبي ثددم  ددل، اال تددياا بت  ددي  متحددف، واحدددث عددلم 
 .6م6515واستتح علم 

 /0/بنل المتحف عدى قديا  المبدلنل والحصدو  ام داميي، وهدو مؤلدف مد  قدلبقي  وقدلبا ميد اني  و بدو، ي دم 
الحديث وينتهل بتصوي مل  ب  التلييخ  سيهل التحف والمتيو لت وسا ت د    منل، يبدا بللتصيا نحي تتيض 

 وهل متو عي عدى النحو التللل:
 ي م  نلا التقلليد الرتبيي،  نلا اآلثلي ام اميي ،  نلا التصوي الةا يةيي. القلبا األي ل: -6
 ي م   م م  ال نلا المنوع اللل  بتدد م  الموا ع األثييي. قلبا المي اني : -2
 : ي م  نلا ممدةي إيبا، و ال نلا المنوع.القلبا األو :  -3
 قلبا القبو: ي م م تودعلت لآلثلي، وميف الةهيبل، والتدسئي. -4

النقددلق وذلددب بددذةي اهددم ، (8التدليصددل ي ددم ) مدد  لددا  ال دددو  اةترددى البلحددث بديا ددي متحددف إدلدد  :مالحظةةة
 لإلقللي. الديا ي التحديديي منتل   لاليئي يي س

 

                                                           
 (.254-253رتث رو ل : مي ع  لبا،  ) 6
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 صور متحف إدلب الوطني
 

 -موقع المتحف في المدينة(: صورة جوية توضح 455الصورة )
 Google Earthالمصدر:

 (: الموقع العام لمتحف إدلب الوطني:401لشكل )ا
 مدخل اآلثار. -3مبنى المتحف.  -1المدخل الرئيسي.  -4

 مع إضافات الباحثة. مديرية اآلثار والمتاحف بإدلبالمصدر: 

 
 
 
 
 

 صللي عيض التقلليد الرتبيي. -6
 صللي عيض التصي ام امل. -2
 صللي عيض التصي الةا يةل. -3

  لعي محل يات. -4
 ميف إداييي. -0
 

 م  د. -1
 سنل، مية ي. -7

 

 .بإدلب مع إضافات الباحثةالمصدر: مديرية اآلثار والمتاحف -الوطني( إدلب: مسقط أفقي للطابق األرضي )متحف (403) شكلال
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 صللي المتيو لت المنوعي )عصوي مل ب  التلييخ( -6

 المصدر: مديرية اآلثار والمتاحف بإدلب مع إضافات الباحثة. -(الوطني إدلب)متحف لطابق الميزانين : مسقط أفقي (401) شكلال
 
 

 صللي ممدةي إيبا، والق م المنوع )عصوي مل ب  التلييخ(. -6
 ميف إداييي. -2

 مةتبي. -3
 

 المصدر: مديرية اآلثار والمتاحف بإدلب مع إضافات الباحثة. -(الوطني إدلب: مسقط أفقي للطابق األرضي )متحف (405) شكلال
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المصدر: -: اإلضاءة الجانبية في صاالت العرض(451) الصورة المصدر: الباحثة-مشابهة للواقع (: نموذج لعروض451الصورة )
 الباحثة.

  المصدر: الباحثة-رطوبة على الجدران (: أثر ال451الصورة )

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
: توضح اإلضاءة العلوية ذات االتجاه القطبي المستخدمة (451) صورةال

)التماثيل(، إضافة للسقف المستعار الذي يحتاج في إضاءة المعروضات 
 المصدر: الباحثة-إلى صيانة

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-: توزع المعروضات في المسطحات الخارجية للمتحف(410) صورةال
 المصدر: الباحثة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المصدر: الباحثة. – : الفناء المركزي الداخلي للمتحف(414) صورةال
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 م9191 الوطني إدلب/ متحف 4المثال /
 آثار سوريا.لتوضعه في منطقة تحوي ثلث بعد متحف دمشق وحلب بعد اكتشاف مدينة إيبال لحفظ اآلثار التي وجدت بها، ويعتبر من المتاحف الهامة ، 9191افتتح عام أهمية المبنى: 

 الدراسة التحليلية التخطيطية للمتحف

 المعطيات معايير الدراسة
تقييم النتائج من خالل تطبيقها للمعايير التخطيطية للمتاحف 

 مالحظات العالمية
 السلبية اإليجابية

 الموقع العام

مناسب للرؤية يقع ضمن مجال  عند المدخل الشرقي للمدينة في ساحة المحرابيقع  موقع المتحف 
 سهولة الوصول إليه مع

سيئ التوضع لقربه من سوق 
 الهال

والمبنى في بدايته مخطط له ليكون محطة 
انطالق باصات لكن ألغيت الفكرة، ثم جاء 

 متحفالاالقتراح بتأسيس 

   مفرق طرق مركزية تؤدي إلى باقي المحافظاتيقع على  الشوارع المحيطة

 العاممواقف السيارات والنقل 
مواقف السيارات غير متوفرة بينما يقع المتحف على خط 

 رئيسي للنقل العام
 يقع على خط رئيسي للنقل العام

عدم توفرها رغم وجود مساحة 
 كافية

 

  المدخل الفرعي مغلق  مدخل رئيسي وآخر فرعي مداخل األرض

 األفقي توسعالمساحة الكافية لل
تبلغ نسبة إشغال المساحة المبنية حوالي ثلث المساحة 
 الكلية، وتتوضع كتلة المبنى في الجهة الغربية للموقع

من خالل  توسعإمكانية تحقيق 
)الشرقية(  الخلفية المسطحات

 للمبنى

الشكل غير المنتظم للموقع 
 ات كبيرةتوسعاليسمح بتحقيق 

 

مساحات العرض الخارجية والمساحات 
 الخضراء

الخضراء ضمن  والمسطحاتانتشرت العروض الخارجية 
 المساحة الكلية للموقع

 متوفرة
نقاط الجذب في الكثير من إهمال 

 الموقع
 

 الخارجي تصميمال
مبنى  تصميمتوافق الطابع المعماري ل

 المتحف مع طبيعة المواد المعروضة.
للمبنى طراز المباني والحصون الطابع المعماري  شابه

 اإلسالمية
   أعطى نوع من انطباع التوافق

 توسعالخارجي لتحقيق  تصميمقابلية ال
 مستقبلي

هيكل المبنى وأساساته تعاني من بعض التصدعات مما 
 يشكل خطراً حقيقياً على محتوياته من المعروضات

 
 توسععدم إمكانية حدوث أي 

 شاقولي
 

 الدراسة التحليلية التصميمية للمتحف

 المساحة التوضع معايير الدراسة
للمتاحف  التصميميةتقييم النتائج من خالل تطبيقها للمعايير 

 مالحظات العالمية
 السلبية اإليجابية

 الداخلي تصميمال

    العناصر المتحفية األساسية
يوجد نقص في بعض الخدمات 

 والمكونات األساسية للمتحف

االستفادة بشكل جيد من المساحات عدم 
يسمح بتأمين  توسعالخارجية في تحقيق 

 المكونات المتحفية غير الموجودة

 قاعات العرض الدائم
في الطابق األرضي والميزانين 

 واألول
م199حوالي 

4
    

     اليوجد الكافتريا
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     اليوجد قاعة العرض المؤقت

م924مايقارب  في الطابق األرضي قاعة المحاضرات
4 

إمكانية االستفادة منها في غير 
أوقات الدوام لوقوعها قرب 

 المدخل الرئيسي
  

م924مايقارب  في الطابق األول مكتبة
4 

   

م400 في الطابق األرضي واألول الفراغات اإلدارية
4    

 مالحظات السلبية اإليجابية المعطيات معايير الدراسة

 للعناصر المتحفيةالتوضع والتوزيع الجيد 
على ثالث مستويات توزعت العناصر المتحفية األساسية 

 )أرضي وميزانين وأول(

تحقق الكثير من العالقات 
الوظيفية الجيدة بين العناصر 
 المتحفية األساسية والخدمية

االرتباط الجيد بين  وجود عدم
صاالت العرض المتوزعة على 

 كافة المستويات
 

 المتحفنمط الحركة داخل 
المقترح المتسلسل في غالبية فراغات العرض  شكللااتبع 

 والحركة الموجهة بين صاالت العرض المتتابعة
تسمح بحرية اختيار مشاهدة 

 العروض

وجود تسلسل وتتابع للحركة بين 
المستويات لكنها تؤدي إلى 

تداخل في الحركة بين الزوار 
والموظفين في الطابق األول 

الشاقولي  وعند عنصر االتصال
 الفرعي

 

 ترتيب صاالت العرض
توزعت على ثالثة مستويات، جاءت في الطابق األرضي 

  مرتبة حول الفناء المركزي
  

تناسب بين مقياس فراغ العرض و حجم 
 المعروضات التي يحويها

استوعبت فراغات العرض أحجام المعروضات التي 
 تحويها

   يوجد تناسب جيد

 اإلضاءة الطبيعية
اإلضاءة من مصدرين: النوافذ الجانبية العلوية في 

من  عبر مالقفالجدران وإضاءة من الفتحات العلوية 
 السقف

تعدد مصادر اإلضاءة دون زيادة 
في كمية وشدة الضوء في 

 صاالت العرض
  النوافذ غير معالجة

  استخدمت اإلضاءة المباشرة وغير المباشرة اإلضاءة الصناعية

وحدات اإلضاءة الموجهة غير 
جيدة من حيث النوع  وتعاني من 

مع  منهاتوضع الكثير في سوء 
 حاجتها للصيانة.

 

المعالجة التصميمية الجيدة لفراغات 
 العرض الداخلي

أبيض  محلياألرضيات: رخامية، والجدران: دهان 
  السقف: مستعار من ألواح األلمنيوم

  غير جيدة وتحتاج للصيانة

استخدام التقنيات والتجهيزات الفنية 
 واألمنية الحديثة التي تخدم العرض

اعتماد الطرق التقليدية في الحماية من السرقة وإطفاء 
 واستخدمت وحدات خاصة بالتدفئة فقط الحريق

 
استخدام محدود جداً للتقنيات 

 الحديثة
 

 دون اإلضرار بهاجرى إعادة تقسيم بعض الفراغات  الداخلي  تصميمالمرونة في ال
اإلنشاء الهيكلي سمح بتحقيق 

 المرونة المطلوبة

والجوائز المتدلية األعمدة الحاملة 
في فراغات العرض أعاقت 

 الرؤية الجيدة
 

 أساليب وتقنيات العرض
    التسلسل الزمني خطة العرض
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 لتحديث وإعادة تأهيلتحتاج  متنوعة في إظهار المعروضات الغرافيك وثالثي األبعاد تقنيات العرض
يجدر االهتمام بعملية اختيار المواد 

والخامات بما يتناسب مع المعروضات 
 إلظهارها بالشكل الجيد

استخدام التقنيات الحديثة والوسائل 
 التفاعلية في نقل المعلومة

  عدم استخدام التقنيات الحديثة  اقتصار وسائل نقل المعلومة على الوسائل التقليدية

 المعروضات ترتيب

 استخدمت الخزائن الجدارية الخشبية للعرض الجدارية
التباعد جيد فيما بينها وعلى 

 ارتفاع مالئم لمجال رؤية الزائر
عدم وجود تنسيق وترتيب فني 

 جيد تجذب عين الزائر إليها
 

 األرضية
وسطيا أو ممتدا بمحاذاة  المعروضات منها ماجاء

الجدران، واستخدمت الخزائن والقواعد الحاملة والنماذج 
 والمجسمات المشابهة للواقع

 تحقيق التوازن في التوزيع
غالبية الخزائن والقواعد الحاملة 

 سيئة الجودة والتصنيع

 

  غاب عنها االهتمام والتنسيق  الخارجيةوزعت المعروضات في الفناء والفراغات  في الفناء الداخلي والفراغات الخارجية

 الوطني إدلبالدراسة التحليلية لمتحف  نتائج(: 7جدول )ال
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 :خالصة الدراسة التحليلية لمتحف إدلب الوطني 
 قرب سوق الهال.لوقوعه  لم يكن موفقًا في توضعهاختيار موقع المتحف  -
 الخارجي للمتحف نوع من انطباع التوافق مع نوعية وطبيعة معروضاته. تصميمأعطت عناصر ال -
 أفقي فقط ، لوجود مساحة خلفية تسمح بذلك. توسعإمكانية تحقيق  -
 نقص في العناصر المتحفية األساسية الالزمة للزوار والمعروضات. -
ة بيين العناصير المتحفيية  بسيبب سيوع توضيع وتوزييع تليك العناصير ، عدم تحقق العالقات الوظيفية الجيد -

 أدى إلى تداخل في االستعماالت وتقاطع في مسارات الحركة.
اعتميياد ااضيياعة الطبيعييية الجانبييية ميين الجييدران وعلوييية ميين السييقف، مييع عييدم وجييود تنييوع فييي اسييتخدام  -

 أنظمة ااضاعة الصناعية.
ت الفنيية واألمنيية الحدي،ية، عيدا أنظمية التكيييف الداخليية، واعتمياد الطيرق عدم استخدام التقنييات والتجهييزا -

 التقليدية.
ااضييافة المطلوبيية ميين خييالل  الداخلييية قييدرام ميين المرونييةاعتميياد نظييام اانايياع الهيكلييي فييي البنيياع حقييق  -

 والحذف والتعديل في العناصر المعمارية للمتحف.
التفاعليية  التقنييات الحدي،ية والوسيا لروضيات دون اسيتخدام اعتماد تقنيات عرض متنوعية فيي إظهيار المع -

 .في نقل المعلومة
 وزعت المعروضات الجدارية واألرضية باكل متوازن في جميع فراغات العرض. -
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 تلخيص عام ألسس تقييم األداء المتحفي لنماذج متاحف عينة الدراسة

 متحف إدلب متحف دير الزور متحف حلب متحف دمشق معايير الدراسة

 موقع المتحف
،قةمببباقمناسبببوقوعهعفبببرقزبببمقمنةببب ق وم  نببب ق

 تم ببب ق ومعهبببهقمننمبببرقمبببلق ةمببباةلق و  م ببب ق
قع وثناز  .

أمببلققمناسببوقوةعنببرق نببهقزببمقمنةبب ق وم  نبب ،قممببا
ةماق تم  ق ومعههقمننمبرقمبلق،قسهعو ق وعصعلقإو ر

ق ةماةلق و  م  قع وثناز  .

 ون  مبب ،قعف بب ق نببهقزببمق واهبب ق ومنم بب قمببلق وم  نبب ق
،قعهبا ق بنملقسبهعو ق وعصبعلقمحاعنقحنة قنئ س  

قةماق تم  ق ومعههقمننمرقملق ةماةلق و  م  .،قإو ر

ق نبببهقفنبببب ق ومببب للق ونببببنهمقو م  نببب قزببببمقسبببباح 
وةنرقسمءق،ق ومحن وقعف  قمحاعنقحنة قنئ س  

ق وتعضهقوننمرقملقسعقق وهال

توفر المساحات الخارجية 
الالزمة للعرض وأماكن 

 وقوف السيارات

تم بببب ق ومعهببببهقماتسبببباخق ومسبببباح ق ولانا بببب ق
 وال مببب قو  بببنيقعتبببعز نق و   ببب قمبببلقننبببا ق

ق وااوقوةنرقومق نملقمع هفقو س ان ت.

فقغ بببنقةاز ببب قسبببع ءق ومسببباح ق ولانا ببب قو متحببب
وتحن قق و نيق وا  قأعقتبعز نقمع هبفقو سب ان تق

قف  قف  قملق ومع هفق ولاص قماومعظف ل

تم ببب ق ومعهبببهقماتسببباخق ومسببباح ق ولانا ببب ق وال مببب ق
و  ببنيقعوعهببعفق وسبب ان ت،قوةنهبباقفمعمببا قتحتببا ق

قإلفا ةقتأه ل.

تم بب ق ومعهببهقماتسبباخق ومسبباح ق ولانا بب ق وال مبب ق
قملقمع هفقو س ان ت.و  نيقوةنرقومق ن

توافق الطابع المعماري 
مبنى المتحف مع  تصميمل

 طبيعة المواد المعروضة.

 ن نب ق وم اواب ق وم مان ب قنبعخقمبلقأف تق
 ن مببباخق وتع زبببققع إل حببباءقماسبببتل  مق وممنببب ق

قةمتحف

 ن ن ق وم اوا ق وم مان  قنعخقملق ن ماخقأف تق
ق وتع زققع إل حاءقماستل  مق وممن قةمتحف

أف بب ق و ببامهق وم مببانمقنببعخقمببلق ن مبباخق وتع زببقق
قمنةلقا ئمقمهق م   ق ومع  ق وم نعض 

أف  ق و امهق وم مانمقنبعخقمبلق ن مباخق وتع زبقق
قمنةلقا ئمقمهق م   ق ومع  ق وم نعض 

 توسعقابلية المتحف لل
 المستقبلي.

أزنببمقوعاببع ق ومسبباح ققتعسببهإمةان بب قتحن ببقق
قعومقمح ع .ناهقتعسه وةاز  قواوك،قعتحن قق

ق

مسببموققتعسببهفبب مقإمةان بب قتحن ببققأمقنببعخقمببلق و
ضببب قق ومسببباح ق ولانا ببب ق ومتمن ببب قمبببلق ومعهبببه،ق
قععاع قم اهقاعز  قتنثنقف  قأساساتق ومتحف.

التسبببباخق ومسبببباح ققتعسببببهإمةان بببب قتحن ببببققنببببعفمق و
 ولانا بب ق وتببمقت ببانمقأصببالقمببلق إلهمببال،قعوةببعلق

ق ةساساتقمحاو قا  ة.

أزنمقوعاع ق ومسباح ق وةاز ب ققتعسهإمةان  قتحن قق
ناهعومقمسموققتعسهواوك،قمهقف مقإمةان  قتحن قق

ق.زمقأساساتق وممن  وتص فاتق

توفر العناصر المتحفية 
 األساسية ضمن المتحف

 عابب قننببيقةم ببنقزببمق ولبب ماتقع ومةعنبباتق
ق ةساس  قو متحف

 عابببب قننببببيقزببببمقم ببببيق ولبببب ماتقع ومةعنبببباتق
ق ةساس  قو متحف

زمقم يق ول ماتقع ومةعناتق ةساسب  ق عا قننيق
قو متحف

 عابببب قننببببيقزببببمقم ببببيق ولبببب ماتقع ومةعنبببباتق
ق ةساس  قو متحف

تحقيق عالقات وظيفية 
صحيحة بين المكونات 

 والعناصر المتحفية

سبببببعءقتعضبببببهقعتع  بببببهقم بببببيق و ناصبببببنق
 ىق ومتحف بب قعتبب  للق سببت ماالتق وفن غبباتقأ

،قعفبب مقإوبب قتنا  بباتقزببمقمسببان تق وحنةبب 
 و الهببباتق وصبببح ح قمببب لق و ناصبببنققتحن بببق
ق ومتحف  

فمعما قع فتق و ناصنق ومتحف ب قمنبةلقا ب قوةبلق
وسببعءقتعظ ببفقم ببيققىأ عمسببموقه بب ق وفن غبباتق

 وفن غبببباتقعتبببب  للق سببببت ماالتقم ضببببهاق  لببببنق
عماوتببباومقفببب مقتحن بببقق و الهببباتق وصبببح ح قمببب لق

ق. و ناصن

تحنبببقق وةث بببنقمبببلق و الهببباتق وعظ ف ببب ق وا ببب ةقمببب لق
قنق ومتحف  ق ةساس  قع ول م  ق ومعاع ة و ناص

تحنببقق وةث ببنقمببلق و الهبباتق وعظ ف بب ق وا بب ةقمبب لق
ق.ف  ق ةساس  قع ول م  ق ومعاع ة و ناصنق ومتح

حركة الزوار ضمن المتحف 
 وفراغات العرض

 تم بتقفب ةقأنبع خقمبلق وحنةب قممباقأ ىقإوب ق
ت  لالتقةم نةقم لقمسان تق وحنة قعتحتا ق

ق ن س .إو قإفا ةق

 ومنتببببنمق ومتس سببببلقمبببب لقم ببببيققنببببةل تمببببهق و -
زن غبباتق و ببنيقع وحنةبب قغ ببنق ومعاهبب قزببمق

  وماهم.
ق وحنة قمعاه قم لقصاالتق و نيق ومتتاو  . -

 ومنتنمق ومتس سلقزمق وحنة قضملقصباو ققنةل و -
  و نيق وع ح ة

ق وحنة ق ومعاه قم لقصاالتق و نيق ومتتام  . -

 وحنةبب قضببملق ومنتببنمق ومتس سببلقزببمققنببةل و -
 صاو ق و نيق وع ح ة.

ق وحنة ق ومعاه قم لقصاالتق و نيق ومتتام  . -

 المقياس

ت   تق نتفافاتقزن غباتق و بني،قم ضبهاق
ااءقمتناسماقمهقحامق وم نعضات،قعم ضهاق
تم بببب قمةمببببنقمن اسببببرق وفن غببببمقنسببببم قإوبببب ق

ق وم نعضات.

 تناسبببوقمن بببااق وفن غببباتق وم مان ببب قمبببهقحابببمق
ق. وم نعضات

من ببببااق وفن غبببباتق وم مان بببب قمببببهقحاببببمق تناسببببوق
ق. وم نعضات

 تناسبببوقمن بببااق وفن غببباتق وم مان ببب قمبببهقحابببمق
ق. وم نعضات

 اإلضاءة

 ونع زبباق و  ع بب ق مببل  و م  بب   إلضبباءةق -
  واانم  ،قوةنهاقغ نقم اوا .

 إلضبباءةق وصببناف  ققغ ببنقمناسببم قو  ببنيق -
قملقح ثق وةمقع ونعخ.

 واانم ب ،ق ونع زباق و  ع ب ق مبل  و م  ب   إلضباءة -
 عم اوا قمةاسن ت.

 إلضببباءةق وصبببناف  قا ببب ةقو  بببنيقمبببهقعابببع ق -
قتنعخقزمقأنظمتها.

 ونع زاق و  ع  ق واانم  ،قوةنهاق مل  و م     إلضاءة -
 غ نقم اوا .

 إلضاءةق وصناف  ققغ نقمناسم قو  نيقملقح ثق -
ق وةمقع ونعخ.

 ونع زبباق واانم بب ،قعمببلق مببل  و م  بب   إلضبباءة -
لق وسبببنف،قعهبببمقم اواببب ق وفتحببباتق و  ع ببب قمببب

قمةاسن تقحان  قلانا  .
 إلضبباءةق وصببناف  ققغ ببنقمناسببم قو  ببنيقمببلق -

قح ثق وةمقع ونعخ.

المعالجة التصميمية 
 للفراغات الداخلية للعرض

 وم اوا ق وتصم م  قو فن غباتق و  ل  ب قغ بنق
قا  ة

 وم اوابب ق وتصببم م  قو فن غبباتق و  ل  بب قو  ببنيق
قا  ةقنعفاقما

ق وم اوا ق وتصم م  قو فن غاتق و  ل   قغ نقا  ةق وتصم م  قو فن غاتق و  ل   قغ نقا  ة وم اوا ق

مراعاة العوامل البشرية في 
 تصميم فراغ العرض

فبب مقمن فبباةق و ع مببلق ومنببن  قزببمقتصبببم مق
قزن غق و نيقمنةلقا  

فبب مقمن فبباةق و ع مببلق ومنببن  قزببمقتصببم مقزببن غق
ق و نيقمنةلقا  

لق ومنبببن  قزبببمقتصبببم مقزبببن غقفببب مقمن فببباةق و ع مببب
ق و نيقمنةلقا  

فبب مقمن فبباةق و ع مببلق ومنببن  قزببمقتصببم مقزببن غق
ق و نيقمنةلقا  

استيفاء التقنيات الفنية 
 واألمنية

 فتمببا ق وعسببائلق وتن    بب قزببمقتببأم لق وتة  ببفق
ق و  ل مقع وحما  قملق وسنه قع وحن ق.ق

 فتمببببا ق وعسببببائلق وتن    بببب قزببببمقتببببأم لق وتة  ببببفق
ق و  ل مقع وحما  قملق وسنه قع وحن ق.

 فتما ق وعسائلق وتن    ب قزبمقتبأم لق وتة  بفق وب  ل مق
قع وحما  قملق وسنه قع وحن ق.

 فتمببببا ق وعسببببائلق وتن    بببب قزببببمقتببببأم لق وتة  ببببفق
ق و  ل مقع وحما  قملق وسنه قع وحن ق.
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 تحقيق المرونة الداخلية
 إلنناءقملق وا ن لق وحام  قمنبهقمبلقتحن بقق

ق ومنعن ق وم  عم ق

 إلننبباءق وه ة ببمقو متحببفقسببم قمتحن ببقق ومنعنبب ق
 وم  عم قمإان ءقت   لقعتم  نقزمق وفن غاتق علق

ق إلضن نقمها.

 قمنهقملقتحن قق ومنعنب ق إلنناءقملق وا ن لق وحام 
ق. وم  عم 

 إلننبباءق وه ة ببمقو متحببفقسببم قمتحن ببقق ومنعنبب ق
 وفن غاتق علق وم  عم قمإان ءقت   لقعتم  نقزمق

ق إلضن نقمها.

تقنيات العرض المتبعة 
 ضمن فراغ العرض المتحفي

ق ومن ز ك:قس ئق ونعف  قع وتع  ه
غاوم ب ق ولب  ئلقسب ئ ق وابع ةقثالثمق ةم ا : -

قعتحتا قإو قص ان 

تنعفتق وتنن باتق ومسبتل م قو  بنيقممباق تناسبوق
 نعضبببباتقعإظهانهببببباقماونبببببةلقمببببهق م  ببببب ق وم

قثالثمق ةم ا (-) ومن ز كق ومالئم.

ق ومن ز ك:قس ئق ونعف  قع وتع  هق-
غاوم  ق ول  ئلقس ئ ق واع ةقعتحتا قثالثمق ةم ا :قق-

قإو قص ان 

تحب  ثق ) ومن ز ك_قثالثمق ةم ا (قعهبمقتحتبا قوق
عإفببببا ةقتأه ببببلقممبببباق تناسببببوقمببببهق وم نعضبببباتق

قإلظهانهاقماونةلق وا  .

 خطة العرض
 و منمقع فتم قزمققومق ن خق و نيق وتس سل
ق.ةلقهسمقف  قمم أقثانعم

ق تمهقأس عوق وتس سلق و منمقزمق و نيق تمهقأس عوق وتس سلق و منمقزمق و نيق تمهقأس عوق وتس سلق و منمقزمق و ني

وسائل نقل المعلومة 
 المتحفية

عابع ققمبهعسائلقتن     قماستل  مق ومنن  لق
فبببنيقمنئبببمقف ببب قنبببةلقنانببب قوبببرق عنهق

ق إل ااممقزمق و ني

 هتصببببانقعسببببائلقننببببلق وم  عمبببب قف بببب ق وعسببببائلق
ق وتن     .

عسبببببائلقتن    ببببب قماسبببببتل  مق و عحببببباتق إلننبببببا   ق
قع ومنن  ل.

عسببببائلقتن    بببب قماسببببتل  مق و عحبببباتق إلننببببا   ق
قع ومنن  ل.

 ترتيب المعروضات

ف  قتماف قا ب قز مباقم نهباقق:قنتمت وا  ن   -
 عضملقماالقمناسوقو نن  .

ق وتع  بهف مقتحنبقق وتبع  لقزبمق ةنض  :ق -
 م لقصاالتق و ني

ع فببببتق وم نعضبببباتقزببببمق ومسببببب حاتق -
ق ولانا  قمنةلقمتع  لقعا  

وبببمقتسبببتملق ومسببباحاتق وا  ن ببب قزبببمق و بببنيق -
 ماونةلق وةازم.

تحن ببقق وتبببع  لقزبببمقتع  ببهق وم نعضببباتقمببب لق -
 صاالتق و ني.

وببمقتسببتملق ومسبب حاتق ولانا بب قزببمق و ببنيق -
قماونةلق وةازم.

 عتنت وقزنمقا  ف مقعاع قتنس قق وا  ن  : -
مب لقصباالتقق وتع  بهتحنقق وتع  لقزمق ةنض  :ق -

  و ني
غببببباوقفنهببببباق الهتمبببببامق:ق ومسببببب حاتق ولانا ببببب  -

قع وتنس ق

ف ببب قتمافببب قا ببب قز مببباقم نهببباقق:قنتمبببت وا  ن ببب  -
 عضملقماالقمناسوقو نن  .

 وتنسببب ققع الهتمبببامققفبببلق وم نعضببباتقغببباوق -
ق ولانا  .

قالمصدر: إعداد الباحثة.-تلخيص عام ألسس تقييم األداء المتحفي لنماذج متاحف عينة الدراسة(: 8الجدول )



012 
 

ولجفدددفجةغا دديجلسب ف ددفحجلسةددفج اددلجن  ندددفجلسبف دد جمدددج دد لجلس  ددفا جلسم إل  دددلجلةدداجللددة إلاجاددإجسمةددف عجن  دددلجلسإاللددل وبعددإجراددالدجلسإاللددلجلسة     ددلج -
االدجلسمقفب حجمعجأم فدجلسمةف عج  :كمفج  ف ولسمن إل دجلسم ةا دجضمدجكلجمة ع ولسم  ظلجلسمبفشا جول 

 المصدر:إعداد الباحثة -الدراسة اإلحصائية المتعلقة بالفراغات الخارجية لمتاحف عينة الدراسة(: 9الجدول )

 

 

 

 

 متحف دمشق متحف حلب متحف دير الزور متحف إدلب
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                المتحف موجود داخل المدينة 

ام
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
عـ
 ال
قع
ـو
مـ
ال

 

 

                القرب من أماكن علمية وثقافية 

                القرب من وسائل المواصالت العامة 

 وجود مواقف سيارات    

                خاصة للموظفين 

                خاصة للزوار 

                وجود مدخل خاص لآلثار 

                المستقبلي األفقي توسعتوفر مساحة كافية لل 

                وجود أماكن استراحة في المساحة الخارجية 

                وجود مساحات عرض خارجي ومساحات خضراء 

               
ال توافق الطابع المعماري للمتحف مع طبيعة المعروضات التي يحويها 

يم
صم

ت
ي 
ج
ار
خ
ال

                 مستقبلي توسعالخارجي لتحقيق  تصميمقابلية ال 
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 متحف دمشق متحف حلب متحف دير الزور متحف إدلب
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 توفر عناصر المنطقة العامة     

ال
يم
صم

ت
 

ي
ـــ
ـــ
لــ
خـ
دا
ال

 

                 الدائمصاالت العرض 

                كوة قطع تذاكر 

                حجرة امانات ومكان لبيع التحف والهدايا 

                كافتيريا 

 توفر عناصر المنطقة شبه العامة     

                مكتبة 

                قاعة عرض مؤقت 

                قاعة محاضرات 

                صالة إسقاط 

 توفر عناصر المنطقة الخاصة    

                فراغات إدارية 

                مستودعات 

                معمل ترميم 

                ورش صيانة 

                التوضع والتوزيع الجيد للعناصر المتحفية 

                وجود تداخل في الحركة بين الموظفين والزوار 

 الحركة داخل المتحف شكالأ    

                المقترح شكلال 

                غير المنظم شكلال 

                المنظم شكلال 

 ترتيب صاالت العرض    

                الخطي 

                الحلقي 

                المعقد 

                وجود تناسب بين مقياس فراغ العرض مع حجم المعروضات التي يحويها 

 اإلضاءة الطبيعية    

                اإلضاءة الجانبية من الجدران 



010 
 

                اإلضاءة العلوية من السقف 

 اإلضاءة الصناعية    

                إضاءة غير مباشرة 

                إضاءة مباشرة 

                وجود المعالجة التصميمية الجيدة لفراغات العرض الداخلية 

                وجود التقنيات والتجهيزات الفنية واألمنية الحديثة التي تخدم العرض 

                الداخلي لمبنى المتحف تصميموجود مرونة في ال 

                خطة العرض: التسلسل الزمني 

ي
حف
مت
 ال
ض

عر
 ال
ت
يا
قن
ت

 

                الغرافيك 

 ثالثية البعد    

                 خزائن جدارية 

                خزائن وسطية 

                العروض المشابهة للواقع 

                النماذج 

                العرض في الهواء الطلق 

                استخدام التقنيات الحديثة والوسائل التفاعلية في نقل المعلومة 

                تحقيق التوازن في ترتيب المعروضات بين قاعات المتحف 

 المصدر:إعداد الباحثة-الدراسة اإلحصائية المتعلقة بالفراغات الداخلية لمتاحف عينة الدراسة(: 01الجدول )
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 المتاحف المختارة:البياني لواقع  والتمثيلالتحليل  3-3-1
لقددا تمد ددا تل علدددع مرددص   ثددع  ي ددديغ الاددغ تدددغ دي ثددي تل ثعتددعا يد اثرثدددع تددغ     ددعا  ثعتثددد   لثددع م ددد        

غثدد  - ددع  يندديا تيمددع  -تل ا يسدد  تددغ تل دددعلال  ددى  ددل  تل  ددع تا تلدعلثدد    ينددياتل  ثددع  مددى  ددا  يندديا تلتقددع  
 يندددياث  ادددح ددددح دليثددد  تل  ثدددع  تلي ددديغ طلدددص   ثدددع    دددغ   مم دددعج  ددد  م دددع     دددع ثسدددعيثثع  دددى ددددا ثنعا مردددص 

 تل    عا تل ثعتث  لدص تد  ى  ى د اث  تلتقع  تل ا يس  مرص  لعي  هذه تل    عا.
 (.3-1(، وعبارة غير موجود )7-3(، وعبارة موجود نوعًا ما )11-7موجود من )حيث أخذت عبارة 

 تث ع ثرغ تدعئج ا تس   دعلال مثت  تلا تس  يتلدغ ديضح تس    ع هي    ق  ى تل  عثث .ي 
 وتفسير البيانات المتعلقة بالفراغات الخارجية للمتاحف: تمثيل 3-3-1-1

 
 

 ددى ل دد  تلددويت   يثلقددق تلدداي  تلاقددعتغ يتلد رث ددغ  عتل اثتدد    ددع ثسددث  تلي ددي  طلثثدد ات دد ن ثددم  دددعلال مثتدد  تلا تسدد  دقددم تددغ 
 لر دلال.

 (: يوضح موقع المتحف داخل المدينة1المخطط البياني )

  
 %57   ثت دع يهذت ثدم ى سدثيل  تلد    يتلدتسدثق  ثتثدع مثت  تلا تس  ل ث    ى تأل ع ى تل ر ث  يتلاقعتث  دعلال  %  ى57ليتلغ 
 تل ثت  دقم مرص  سعت    ثا   تثع. ى 

 (: يوضح قرب المتحف من األماكن العلمية والثقافية2المخطط البياني )
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 متحف دمشق متحف حلب متحف دير الزور متحف إدلب

 الموقع

في داخل 
 المدينة
100% 
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 متحف دمشق متحف حلب متحف دير الزور متحف إدلب

 القرب من األماكن العلمية والثقافية

 قريبة
75% 

 بعيدة
25% 
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 نثعا لسثيل  تلل   . 4دقم ن ثم  دعلال مثت  تلا تس  مرص أ ض  تي ر  مى تلنيت   لع    علشيت ع  ى 
 (: يوضح الشوارع المحيطة بموقع المتحف3المخطط البياني )

 
 

  ى  ل  تلوثع   تل ثاتتث  د ثى أى ن ثم  دعلال مثت  تلا تس  دقم مرص تل  ي  تل ئثسث  لل    تل يت لا تل ع  .
 (: يوضح قرب المتحف من وسائل المواصالت العامة4المخطط البياني )

  
% 57 سدعل  تأل ض تل ع نثد    ي%  دى  ددعلال تل ثتد   يتلدال لرسدثع تا  دم ينديا تسد   نثدا  غثد   سدد ر   دى 75لح ثيت  

 .% يت ا  يتلال  ع     يظيغ تل دلال تق   م طه ع  تلويت 57 ى تل ثت  يت ا  يتلال لرويت  يتل يظيثى   ثت ع 
 (: يوضح مدى تأمين الموقع لمواقف السيارات5المخطط البياني )
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 متحف دمشق متحف حلب متحف دير الزور متحف إدلب

 الشوارع المحيطة

 جهات 4
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 متحف دمشق متحف حلب متحف دير الزور متحف إدلب

 القرب من وسائل المواصالت العامة

 قريبة
100% 
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 متحف دمشق متحف حلب متحف دير الزور متحف إدلب

 مواقف السيارات

اليوجد 
 مواقف 

50% 
للموظفين 
 والزوار

25% 

للموظفين 
 فقط
25% 
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% 57  ي ديسدمتل تعسد   يتل سدعل  تلنثدا  لدلقثدق تل%  دى  ددعلال مثتد  تلا تسد  دديت ا تثثدع ظد يال تل يلدم 57طى  دع ثقدع   

 أتقغ  لايا نات . ديسمديت ا تثثع تل سعل  تلدغ دس ح  
 األفقي توسع(: يوضح توفر المساحة الكافية لل6المخطط البياني )

 
 

 
 

ث دعتغ  دى تمه دع  يت ا ن ثم  دعلال مثت  تلا تس  تل سعلعا تل ع    عل  ض تل ع نغ يتل سعلعا تل ض تج  ل ى   ضدثع 
معا  تلدأهث   يديتث  تقع  نذ    ع ثدتعس   م يظثي  تل دلال.  يماح تلدتظثح يهي  لعن   عس  للهد عح يت 

 (: يوضح توفر مساحات للعرض الخارجي والمساحات الخضراء ضمن الموقع7المخطط البياني )
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 متحف دمشق متحف حلب متحف دير الزور متحف إدلب

 المساحة الكافية للتوسع األفقي
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 متحف دمشق متحف حلب متحف دير الزور متحف إدلب

 مساحات العرض الخارجية والمساحات الخضراء

 متوفرة
100% 

متوفرة 
بشكل 
 جيد
75% 

متوفرة 
 جزئيا  
25% 
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تل عح تلذي ث    مى يظثيدثع تل دليث  يث  د    ث د  تل   يضدعا ت ال  دعلال مثت  تلا تس  دد ثو  يضيح تل ع م تل   ع ي 

 ات رثع  يتلت ال تآل    ى تل ثت  ث     ع  ثع تل   ع ي نوئثع  مى   ث      يضعدثع.
 (: يوضح توافق الطابع المعماري مع طبيعة المعروضات8المخطط البياني )

 
 

  
   ديى تألسعسدعا  لعلد  نثدا  يدديت أتقدغ يشدعليلغ ديسدمثع تل ع نغ مردص دلقثدق د  ث  دعلال تل ثت   قع رث   %  ى75دد ثو 

 تيمثد   ديسدملدلقثدق تل % غثد  لع د 57تألتقدغ تقد    ي ديسدم%  دى تل ثتد  لع د  لر57 تللو   لذلك   ثت عتل ع نث  تل سعلعا 
 .ل  تص تثثعتلتعدج مى سيج ديضم ت تقص تغ تل سعل  تل ع نث  يتغ تألسعسعا  ينيا د امعا س   

 مستقبلي توسعالخارجي على تحقيق  تصميم(: يوضح قابلية ال9المخطط البياني )
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 متحف دمشق متحف حلب متحف دير الزور متحف إدلب

 توافق الطابع المعماري مع طبيعة المعروضات
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 متحف دمشق متحف حلب متحف دير الزور متحف إدلب

 قابلية التصميم الخارجي على تحقيق توسع مستقبلي

 متوافق
50% 

متوفرة 
 جزئيا  
50% 

قابل 
لالمتداد 
 بنوعيه

50% 

قابل 
لالمتداد 
األفقي 
 فقط
25% 

غير قابل 
لالمتداد 
 بنوعيه

25% 
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 تمثيل وتفسير البيانات المتعلقة بالفراغات الداخلية  للمتاحف: 3-3-1-2
 الداخلي: تصميمال - أ

  
تليظثيثد  تلنثددا   دثى تل تع دد   %  ددى  ددعلال مثتدد  تلا تسد    ددم ددأ ثى تل للددعا 57ددديوع تل تع د  تل دليثدد   شد   نثددا تدغ 
%  ى تل ثت    م ينيا   دض تل شدع   تدغ تل للدعا تليظثيثد   دثى تل تع د    ثت دع 75ينعج ديضم تل تع   نثا تيمع   ع تغ 

 .%  ى تل دعلال  يهذت أا  طلص دات   تغ تمسد  عما يدقع  عا تغ تلل   57دديوع تل تع    ش   سغج تغ 

 يوضح التوضع والتوزيع الجيد للعناصر المتحفية(: 11المخطط البياني )

 
 

  
% 57طى تل للعا تليظثيث  غث  تلنثا   ثى تل تع   تل دليث  أاا طلدص ددات   سدثي تدغ تلل  د   دثى تل ديظيثى يتلدويت   تسد   

%  دى تل ثتد    ثت دع  دعى تلددات   57تغ  دعلال تل ثت   تغ لثى أا  تلديضم تلنثا طلص ماح لايع أي تديع  دى تلددات   تدغ 
 %  ى تل دعلال.75  ع ثقع    نوئغ

 (: يوضح تداخل الحركة بين الموظفين والزوار11المخطط البياني )
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 متحف دمشق متحف حلب متحف دير الزور متحف إدلب

 التوضع والتوزيع الجيد للعناصر المتحفية
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 متحف دمشق متحف حلب متحف دير الزور متحف إدلب

 تداخل الحركة بين الموظفين والزوار

 جيد  
25% 

جيد نوعا 
 ما
50% 

 سيئ
25% 

تداخل 
 سيئ
25% 

تداخل 
 جزئي
50% 

اليوجد 
 تداخل
25% 



 لباب الثالث                                                                 عمارة المتاحف في سوريا في القرن العشرينا

  

218 
 

  
 تلل      ثت ع تلت ال تل علغ تسد اح ت  ثى لرل    أي أل . تسد ا ا ت ال  دعلال مثت  تلا تس  تألت ع  تلالا  تغ

 (: يوضح نمط الحركة داخل المتحف12المخطط البياني )
 
 

  
%  ددى  دددعلال مثتدد  تلا تسدد   تددغ لددثى  د ددا تل ددعما 57 د ددا  ددعما تل دد ض  شدد   لرقددغ  رديدد  لددي  تتددعج    ددوي تددغ 

 %  ى  دعلال تل ثت .57 ش     غ ي  قا تغ 
 (: يوضح ترتيب صاالت العرض13المخطط البياني )
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 متحف دمشق متحف حلب متحف دير الزور متحف إدلب

 (المنظم-غير المنظم-المقترح)نمط الحركة داخل المتحف 
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 متحف دمشق متحف حلب متحف دير الزور متحف إدلب

 ترتيب صاالت العرض

 أنماط 3
50% 

نمطين 
 وأقل 

50% 

 حلقي
75% 

خطي 
 ومعقد
25% 
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%  ل دى 57نعجا ت تغعا تل  ض  دتعس   تغ  قثعسثع تلي تغغ  م تل   يضعا تلدغ دليثثع تدغ غعل ثد   ددعلال تل ثتد   تسد   

 %  ى تل ثت    عى  قثع    ض ت تغعدثع غث   دتعس   ش   نثا  م تل   يضعا.57
 (: يوضح التناسب بين مقياس فراغ العرض والمعروضات التي يحويها14المخطط البياني )

 
 

  
%  ى  دعلال تل ثت  مردص تلتيتتدذ تلنعت ثد  تل ريثد  تدغ ددأ ثى تاضدعج  تل  ث ثد   دم ينديا   دض تاشد علثعا تثثدع  57تمد اا 

 .يتليدلعا تل ريث   ى تلسقال%  ى تل ثت  تغ طتع دثع مرص تلتيتتذ تلنعت ث  57 ثت ع تمد اا 
 (:يوضح استخدام المتاحف لإلضاءة الطبيعية15المخطط البياني )
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 متحف دمشق متحف حلب متحف دير الزور متحف إدلب

 التناسب بين مقياس فراغ العرض والمعروضات التي يحويها
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 متحف دمشق متحف حلب متحف دير الزور متحف إدلب

 اإلضاءة الطبيعية

 موجود
75% 

موجود 
 جزئيا  
25% 

 جانبية
75% 

جانبية 
 وعلوية

25% 
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%  دددى  ددددعلال تل ثتددد  ندددعجا تثثدددع 57ن ثدددم تل ددددعلال تسدددد ا ا تددديمغ تاضدددعج  تل دددتعمث  تل  عشددد   يغثددد  تل  عشددد    ل دددى 

 . ثت  تل%  ى  دعلال 57د يغ   ع  أي تيمع  تغ يمتاضعج  نثا   تيمثثع  تغ لثى  عتا تاضعج  غث   تعس   لر  ض 
 (: يوضح استخدام المتاحف لإلضاءة الصناعية16المخطط البياني )

 
 

  
%  دى تل ددعلال د دعتغ  دى مداح دتعسد  57%  ى  دعلال تل ثت  دد ثو  عل  علن  تلد  ث ث  تلنثا  ل  ظح ت تغعدثع  ي 57طى 

 تلات رث  ل  ث   تل   يضعا تلدغ دليثثع  م لعندثع لر ثعت .تل  علن  تلد  ث ث  لري تغعا 
 (: يوضح جودة المعالجة التصميمية لفراغات العرض الداخلية17المخطط البياني )
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 متحف دمشق متحف حلب متحف دير الزور متحف إدلب

 اإلضاءة الصناعية
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 متحف دمشق متحف حلب متحف دير الزور متحف إدلب

 المعالجة التصميمية الجيدة  لفراغات العرض الداخلية

جيدة 
 بنوعيها

إعادة  25%
النظر في 
الكم 
 والنوع

75% 

 جيدة
25% 

 سيئة
75% 
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%  ى  دعلال تل ثت  يهغ دد ا   أتظ   تلد ثثال تلات رث  تقد   75دديتنا تلدقتثعا يتلدنثثوتا تليتث  يتأل تث  تللاثا  نوئثع  تغ 

 %  ى  دعلال مثت  تلا تس .75 ثت ع مدديتنا تلدقتثعا   عت  أش علثع تغ 
 ية الحديثة(: يوضح استخدام التقنيات والتجهيزات الفنية واألمن18المخطط البياني )

 
 

  
% 57%  ى  دعلال مثت  تلا تس  ذتا تظعح طتشعئغ هث رغ ثس ح  دلقثق تل  يت  تل  ري   ض ى تلي تغعا تلات رث   ي75طى 

 %  ى تل ثت  م دد دم  أي   يت .57 ى  دعلال تل ثت  ديت  تل  يت   ش   نوئغ تغ ت تغعا تل  ض   ثت ع 
 الداخلي لمبنى المتحف تصميمفي ال (: يوضح المرونة19المخطط البياني )
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 متحف دمشق متحف حلب متحف دير الزور متحف إدلب

 وجود التقنيات والتجهيزات الفنية واألمنية الحديثة
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 متحف دمشق متحف حلب متحف دير الزور متحف إدلب

 المرونة في التصميم الداخلي لمبنى المتحف

غير 
 موجود

50% 

موجود 
 جزئيا  
50% 

 موجود 
موجود  50%

 جزئيا  
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غير 
 موجود

25% 
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 تقنيات العرض: - ب

  
%  دى  ددعلال تل ثتد  مثيندا تثثدع 57%  ى  دعلال مثت  تلا تس      م ض  ت قث  م   تلدسرس  تلو تدغ   ثت دع 57تد  ا 

     م ض يتضل .
 (:يوضح اتباع أسلوب التسلسل الزمني كخطة عرض21المخطط البياني )

 
 

  
%  ى  دعلال تل ثت  يم ث ري تأل    ى   دض تاشد علثعا  يتدغ 57 ع تغ   تل  ض تل  تتثك نثا تمسد اتح تيمع   نعج أسري 

 %  ى تل دعلال معتص  ى تل شع    عمسد اتح تلسثي لر يتا ي  ثق  تلدتسثق يتا  تج.57
 (: يوضح استخدام المتاحف ألسلوب عرض الغرافيك21المخطط البياني )
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 التسلسل الزمني:اتباع خطة عرض
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 متحف دمشق متحف حلب متحف دير الزور متحف إدلب

 الغرافيك: أسلوب العرض

 موجود 
75% 

غير 
 موجود

25% 
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 االستخدام

25% 

 غير جيدة
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% 57%  دى  ددعلال تل ثتد   يل دى ندعج هدذت تألسدري  غثد  نثدا تدغ 57أسري  تل  ض الادغ تأل  دعا  شد   نثدا تدغ تسد اح 

  ى تل ثت  سيتج  ى لثع تيع تل  ض أي نيا  تل يتا تل سد ا  .
 (: يوضح استخدام المتاحف ألسلوب عرض ثالثي األبعاد22المخطط البياني )

 
 

  
 تليسعئ  تلدقرثاث  م   تلريلعا تا شعاث  يأش عص غث   د   ثى  ى  يظيغ تل دعلال.تسد ا ا ن ثم  دعلال تل ثت  

 (:يوضح استخدام التقنيات الحديثة في نقل المعلومة23المخطط البياني )
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مشديتئثع  %  ى  دعلال مثت  تلا تس    ثت ع نعجا تل   يضعا  يومد  57دلقق تلديتوى تغ د دث  تل   يضعا  ش   نثا تغ 

 %  ى  دعلال تل ثت .57تغ لعمعا تل  ض تغ 
 (:يوضح مقدار تحقق التوازن في ترتيب المعروضات بين الصاالت24المخطط البياني )
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 النتائج
تددم بعدد اقدقاا المعدايير التصددميمية المقدتنباة مدن الدراقدة الن ريددة ملدة بعدض اةمفلدة المحليددة فدي قدوريا        

 :  وفيما يلي أهم النتائجالنتائج التي تبين مدى التابيق أو االنحراف من المعايير التصميميةالتوصل إلة 
 الفراغات الخارجية:على مستوى نتائج -1

 العام: الموقعمتعلقة بنتائج  - أ
   وبصورة   رئيقية لحركة المواصالت العامةفي مركز المدينة وملة محاور  حيوياً موقعًا مع م المتاحف أخذت

وحقددق    الرؤيددة البصددرية المناقددبة للمبنددة وفددرممددا   محااددة بالاددوار  مددن الجرددات اةربعددة مددن الجددوار مقددتقلة
 رولة وصول الزوار والقياح إليرا.ق
  الدددور الفقددافي  قدداهم فددي تعزيددزوهددذا   بددالقرم مددن اةمدداكن العلميددة والفقافيددة مينددة الدراقددةتقددع لالبيددة متدداحف

ممددا أفددر قددلبًا ملددة دور   لقربددم مددن مناقددة الكراجددات وقددوق الرددالذلدد  إدلددم متحددف  مامدددا  والتعليمددي للمتحددف
 .الفقافي

  مقدداحات -مقدداحات خضددرا  -لعددرضخارجيددة سمقدداحات لبوجددود مقدداحة المدروقددة تميددزت لالبيددة المتدداحف
اإلهمددال ومدددم بقددبم   مددن لالبيترددالددم يددتم االقددتفادة لكددن   مددن متحددف  خددر اوتددةمتفمحيايددة بددالمبنة  (مائيددة

 التن يم.
 مدددم تدد مين أمدداكن خاصددة لوقددوف القدديارات رلددم تددوفر المقدداحة الالزمددة  تعدداني مع ددم المتدداحف المدروقددة مددن

قديارات بادكل محددود جددًا فدي متحفدي حلدم وديدر   بينمدا تدم تد مين مواقدف للكما في متحفي دماق وادلدم  لذل 
 .الزور
 الخارجي: تصميمالب متعلقةنتائج  - ب

  المصدمم   حيد  لجد  فيردا  ابيعدة المدواد المعروضدةتوافدق نقدبي بدين الادابع المعمدارا لمبداني المتداحف و يوجد
للمتحددف وامتمدداد الكتددل المصددمتة ذات الفتحددات  إلددة اقددتخدام واجرددة أحددد المبدداني اةفريددة منددد المدددخل الرئيقددي

 .دماق وحلم  كما في متحفي يحا  باقتخدام المبنة كمتحفاإلأماة ما البقياة  هذا 
 العناصدددر القائمدددة الحاليدددة أو تددد مين اةناددداة الخدميدددة القدددتيعام لالمتدددداد  تحتددداع مع دددم المتددداحف المدروقدددة

المقدتقبلي ملدة تحقيدق االمتدداد  قابليتردابأن نصف المتداحف تتميدز  حي  الح  الباح   المتحفية لير الموجودة
   والنصدف البداقيكما في متحفدي دمادق وديدر الدزور بذل  بنوميم اةفقي والااقولي لتوفر اإلمكانيات التي تقمح

مددن المتدداحف ليددر قابددل لالمتددداد قددوا  الادداقولي فقددا أو االمتددداد بنوميددم بقددبم وجددود تصدددمات فددي أقاقددات 
 .(سمتحف حلم نقص في المقاحة الخارجية أو سمتحف ادلم( المبنة



 لباب الثالث                                                                 عمارة المتاحف في سوريا في القرن العشرينا

  

227 
 

  لردداالخددارجي  تصددميمتميددز اللددم تجقددد المبدداني المتحفيددة فددي قددوريا الرويددة المعماريددة للمدينددة المتواجدددة فيرددا  و 
متة تلبيددة لمتالبددات فرالددات والواجرددات اددبم المصدد بنددا الاقددتخدام مددواد والتاددابم فددي  بالبقددااة ووضددوح المعددالم

   مددا متحدف إدلدمة الحدافدة والمتحمقدين لرداالعرض  بقبم المصممين ليدر المحليدين الدذين ينتمدون إلدة مدرقد
 .الذا اقتخدم بعض المفردات المعمارية المحلية

 الفراغات الداخلية:على مستوى نتائج -2
 الداخلي: تصميمالب متعلقةنتائج  - أ

   قامدة س قصدور فدي تدوفير بعدض العناصدر والمكوندات المتحفيدة اةقاقدية مدنالمدروقة تعاني لالبية المتاحف
  ممدددا أدى إلدددة حددددو  نقدددص فدددي الخددددمات اةقاقدددية الالزمدددة (....الددد -كافتريدددا-صدددالة إقدددقاا  -محاضدددرات 

التدي تقدمح بتحقيدق االمتدداد  ية في الموقع لددى لالبيدة المتداحفللزائرين والمعروضات  رلم وجود المقاحة الكاف
 وتعويض النقص الحاصل.

  المدروقدة  ويعدود  المتداحف مع دمر المتحفيدة فدي لم تتحقق العالقات الو يفية المفلدة التدي تدربا بدين العناصد
 ذل  إلة:

إذ كمدا فدي حالدة متحدف حلدم الدواني  قو  توزيع بعض الفرالات الداخلية المتحفية وقو  االتصال فيمدا بينردا -
اخدددذت المكتبدددة ومعمدددل التدددرميم وقامدددة العدددرض المؤقدددت وقامدددة المحاضدددرات فرالدددًا فدددي مبندددة المديريدددة بدددداًل مدددن 

 إضددافة للتو يددف ليدر الجيددد وتددداخل اقددتعماالت بعضدرا ا خددر كمددا فددي صدالة الرقددة بمتحددف دماددق   المتحدف
التددي اقددتخدمت كصددالة مددرض ومددوز  رئيقددي للحركددة ضددمن الجندداح التربددي  إضددافة إلددة اقددتخدامرا  الددواني

 .كنقاة انتقال إلة الاوابق العلوية مبر منصر االتصال الااقولي فيرا
همال بقية المداخل مما يؤدا إلة تداخل الحركة بين االمتماد في لالبية  - المتاحف ملة اقتخدام مدخل واحد وا 

 الزوار والمو فين وحركة التخديم.
  يلي: بما المدروقة التصميمية المتحفية ضمن الفرالات الداخلية للمتاحف المعاييرتمفلت 
وجود بعض التداخل فدي  معت العرض في مع م المتاحف  وجود ضبا جيد نومًا ما لحركة الزوار بين صاال -

حركددة الددزوار أفنددا  الصددعود والنددزول واالنتقددال بددين مقددتو و خددر القددتخدام منصددر اتصددال ادداقولي واحددد  لكددن 
مدم وجود مقار حركة واضح ضدمن فرالدات العدرض ممدا أدى إلدة تادتت فدي حركدة الح نا في متحف دماق 

 .الزوار
  لكدددن اةمدددر حجدددم المعروضدددات  وبدددين مقيددداا فرالاتردددا المعماريدددة لبيدددة المتددداحف وجدددود تناقدددم جيدددد فدددي لا -

مختلف في حالة متحف دماق التي تعداني بعدض فرالاتدم مدن كبدر مقياقدرا الفرالدي مقارندة بحجدم المعروضدات 
 داخلم كما في صالة الفخار.
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  وفدي حالدة النوافدذ الجداريدة العلويدةمدن يدة المتاحف في اإلضا ة الابيعية ملة اإلضا ة الجانب مع مامتمدت  -
 للفرالدات الجيددة الترويدة تد مين إماقدة دونمدن القدقف  مالقدف متحف إدلم لج  المصمم إلة ت مين اإلنارة مبر 

  لم تلج  إلة أا اريقة معالجة لتخفيف وهج أاعة الاما المدروقة كما الح نا أن نصف المتاحف  المعمارية
فيمدا لجد  الققدم البداقي إلدة معالجدة الفتحدات   كما في متحفي دماق ودير الزور اتمما أفر قلبًا ملة المعروض

 .كما في متحف حلم باار وتقليل ت فير اةاعة الضارةبالكاقرات أو القتائر إلماقة وصول الضو  الم
 مددددم وجدددود تناقدددم مدددن حيددد  الكدددم والندددو  بدددين اإلضدددا ة الصدددنامية والقادددع المعروضدددة فدددي لالبيدددة المتددداحف -

ومددم اقددتخدام أا ندو  مددن أندوا  أن مددة اإلضددا ة واتيددان اإلضدا ة العامددة ملدة اإلضددا ة المركددزة     المدروقدة
اقددتخدم اإلضددا ة الصددنامية اةوتوماتيكيددة فددي ققددم مددن صدداالتم سصددالة الفددن  حيدد  الحديفددة مدددا متحددف حلددم

 اإلقالمي(.
  فري تحتداع المدروقة الداخلية في لالبية المتاحفالمعمارية مدم وجود المعالجة التصميمية الجيدة للفرالات  -

  لكدن اةمدر مختلدف فدي متحدف حلدم في االكقدا  مملية اختيار المواد المقتخدمة وتعاني من قو  فيللصيانة 
 الذا يعد من أفضل الحاالت من حي  المعالجة المعمارية الداخلية الجيدة.

مدم ت مين المجال المناقدم لرؤيدة  الح نا فقدالعرض   مدم مراماة العوامل البارية باكل جيد ضمن فرالات -
  ومدم توفير الحماية الالزمة لبعض المعروضات وتركردا كما في متحف دماق المعروضات في بعض اةحيان

مددددم تددد مين أا مدددن االمتبدددارات التصدددميمية لدددذوا   أيضدددًا كمدددا فدددي متحدددف ديدددر الدددزور مكادددوفة ومرضدددة للمدددا
 .ية المتاحففي لالب االحتياجات الخاصة

وتمفلددت    لددم تددزود الفرالددات الداخليددة ةبنيددة المتدداحف بالتقنيددات المتحفيددة والتجريددزات الفنيددة واةمنيددة الحديفددة -
 التكييدف الداخليدة أن مدة واقتصدر اقدتخدامملة الوقائل واةقاليم التقليدية   وقائل الحماية من القرقة والحرائق

بداقي المتداحف امتمددت فدي التكييدف   أمدا  لكنرا تعاني من اإلهمال وتحتداع للصديانة متحف حلم ملةالحديفة 
  ملة الوقائل التقليدية.

 بقدر من المرونة في فرالاتردا الداخليدة مدع إمكانيدة إجدرا  أا تتييدر قدوا  باإلضدافة أو  مع م المتاحف تتمتع
وجددود ن ددام القددتيعام المكونددات الحاليددة والمقددتقبلية فددي حددال لددزم اةمددر  وقددامد ملددة ذلدد   والتعددديل الحددذف

بإحدا  التتيير بإمكانيدة ضدم أكفدر مدن فدراغ أو إمدادة تققديم الفدراغ نفقدم لمال مدة يقمح  مرن إناائي هيكلي
حف التدي ملدة خدالف بعدض المتداهدذا   كما في متحف حلم التاور في العروض وزيادة أمداد المعروضات

  .كمتحف دماق را الداخلي المرونة المالوبة بقبم نومية إناائراتصميملم يحقق 
 :تقنيات العرض المتبعة ضمن فراغ العرض المتحفيب متعلقةنتائج  - ب

  القورية وجود قصور في اقتخدامرا الح نا من خالل دراقتنا التحليلية لتقنيات العرض المقتخدمة في المتاحف
 :يلي يمكن تلخيصرا بما
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 .اتبعت لالبية المتاحف خاة مرض مناقية مبر التقلقل الزمني 
 مايلي  والح نا اقتخدمت تقنيات العرض المتمفلة بالترافي  وفالفي اةبعاد: 
ضعف في اقتخدام الترافي  ب نوامم من اللوحات التعريفية والرقوم التوضديحية والبااقدات الادارحة التدي وجود  -

 .كما في متحف ادلم اإلخراع وقو  في النومية والجودة والتوزيعاريقة التنقيق و  مانت من ضعف في
تنددو  فددي أقدداليم العددرض فالفددي اةبعدداد المتمفلددة بخددزائن العددرض و النمدداذع والعددروض الماددابرة للواقددع وجددود  -

 ولالبيترا تعاني من قو  في النومية والجودة وتحتاع إلة صيانة.وليرها  
ملدددة اةمدددر نقدددل المعلومدددة ضدددمن المتحدددف  واقتصدددر  يدددات الحديفدددة والوقدددائل التفامليدددة فددديمددددم اقدددتخدام التقن -

اللوحات اإلراادية والبااقات الاارحة وفي أفضل اةحوال في متحف دماق اقتخدمت اااات مرض تلفزيونية 
 محتوى كل قامة. ب ات لعرض معلومات تتعلقضمن بعض القام

  مددا متحدف وترتيم المعروضات ضمن صداالت العدرض فدي لالبيدة المتداحفتحقيق التوازن الجيد في توزيع  -
 .دماق

  باقدتفنا  متحدف ام االهتمام من ترتيم وتوزيع المعروضات في المقاحات الخارجية فدي لالبيدة المتداحفيل -
 .دماق

نتبدا  ملدة لفدت االارق التقليدية  فردي ليدر قدادرة  اقتصرت تقنيات العرض في مع م المتاحف المدروقة ملة -
مجام الزائر وتحقيق ال رور الجيد للمعروضات  والتي مانت مدن إادكاليات فدي نوميتردا واريقدة اقدتخدامرا   وا 

 وأماكن توضعرا.
 نتائج عامة:-3
  تصميم   لكن الفي مملية  ملحو اً  الذا ارد تاوراً إناا  المتحف ومقتوى تصميمم   تاري هنا  مالقة بين

  نومي يذكر فدي المعالجدة التصدميمية للفرالدات الداخليدة وتقنيدات العدرض في المقابل لم يكن هنا  أا تاور
 قد للكفير من الخبرة والدراقة وينقصرا المنرجية العلمية والخبرة المرنية.فما زالت تفت

 راداد الدزوار الادرح و المتحدف يدتم تددريبرم للقيدام ب ممدال  إدارة مدن متخصصدين أادخاص وجدود مدم للتعريدف ا 
 المتحف.بمحتويات 

  القدرن الماضدي وحتددة  مندذ بدايدةللدم ندو  المتداحف اةفريدة ملدة جميدع المتداحف الحديفددة فدي قدوريا الماديدة
 وقتنا الحاضر.
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 التوصيات:
إجرا  الدراقة التحليلية واقتخالص أهم النتائج حول المتاحف المدروقة  تمكن الباح  من صيالة مدة  بعد 

نادا  المتداحف مقدتقبالً  بمراماترا حتوصيات هامة ُينص وفدي تادوير المتداحف القائمدة   لدى الارو  في تصميم وا 
 لتالفي القلبيات وتعزيز اإليجابيات  ويمكن تصنيفرا ملة مدة مقتويات كالتالي:

 الفراغات الخارجية: على مستوى توصيات-1
 العام: متعلقة بالموقع توصيات - أ

  فدي  مالميداً  و اتبدا  الدنرج القدائد  إقامتردا فدي مراكدز المددنالتنو  في اختيار موقع المتحف من خدالل تجداوز
وتلدددو  المددددن  مدددن ضوضدددا  وازدحدددام المدددرور القدددنوات اةخيدددرة  بالقدددعي إلدددة إقامتدددم بمناقدددة قدددياحية بعيدددداً 

ومددن حيدد  مراماتددم    مددع دراقددة للموقددع المقتددرح بالنقددبة للددزوار مددن حيدد  قربددم وقددرولة الوصددول إليددمالكبددرى
  والعمددل ملددة  إقامددة متدداحف محليددة صددتيرة فددي المدددن أو المواقددع التاريخيددة واةفريددة  أو يئيددةلالمتبددارات الب

 إلحاقرا ببعض الجامعات والمعاهد والجمعيات.
 االقتفادة  يتممقاحة واقعة مند اختيار موقع المتحف  مع دراقة توضع المتحف ضمنرا بحي   ضرورة توفر

إضافة إلمكانية إاتالرا   مقتقبلي وتوفير المقاحة الكافية لحدو  أا توقع أفقي  منرا في العرض الخارجي
وتدوفير نقداا جدذم مدن أمداكن اقدتراحة ومقداحات خضدرا    بخدمات أخرى كت مين مواقف القيارات الالزمدة

جيدد ومائية ملة كامل المقاحة تضمن المتعة والفائدة للزائر  كما ينبتي دراقة توضدع مدداخل اةرض بادكل 
 بما يحقق النفع للمتحف.

  ونمدداذع مددن المقدداحات الخضددرا  والمائيددة  تددوز  ينبتددي دراقددة الفددراغ الخددارجي المحدديا بددالمتحف مددن حيدد
 قبل الوصول للمبنة. بمحتوى المتحفة تمريدية تعرف الزائر حبحي  تعتبر كمقاالمعروضات 

 الخارجي: تصميمالمتعلقة ب توصيات - ب
 تصدميممند إقامة المتاحف التي تقتومم مجمومات مختلفة من ا فار مراماة المرونة في التصدميم وال يفضل 

  كي ال تكدون إضافيةالقتيعام مجمومات أفرية  الً اةفقي والااقولي مقتقبللتوقع  الخارجي حتة يكون قابالً 
 .حبيقة المقتودمات ومرضة للتلف

  البعددد  يحقددقو يجقددد هويترددا المعماريددة والحضددارية    العمرانيددة للمدينددةينبتددي أن ياددكل المتحددف أحددد المعددالم
الخدددارجي والفتحدددات ومدددواد اإلكقدددا  المقدددتخدمة فدددي  تصدددميممدددن خدددالل ال وذلددد  الجمدددالي والتفدددرد المعمدددارا 

 .  وبحي  تعبر من مضمون المتحف من القاع المعروضةالواجرات
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 توصيات على مستوى الفراغات الداخلية:-2
 الداخلي: تصميمالمتعلقة ب توصيات - أ

 تحقيق أملة درجة من المروندة فدي الفدراغ الدداخلي للمتحدف المدراد إناداؤ  بادكل يقدمح بالتوقدع اةفقدي  ينبتي
تر  فرالات لير ماتولة يمكن اقتعمالرا مند الحاجة مقتقباًل لت مين العناصدر  وذل  من خاللوالااقولي   

 الخدمية والمكونات المتحفية اةقاقية في حال حدو  النقص. 
 العالقات الو يفية الجيدة بين العناصر المتحفية من خالل مايلي: العمل ملة تحقيق 

ومرامدداة التو يددف الجيددد لرددا وتتييددر   الفرالددات الداخليددةالتوزيددع الجيددد للعناصددر والمكونددات المتحفيددة ضددمن  -
 لت مين االتصال الجيد فيما بينرا.اقتعماالت بعض الفرالات مند الضرورة 

انقيابية الفراغ الداخلي ومدم تقااعم مع خاوا الحركة ومال متم من حي  معالم الفرالات الداخلية   توضيح -
 .لنو  وحجم المعروضات

 مداخل المتحف لضرورة منع تداخل الحركة بين الزوار والمو فين وحركة التخديم.تفعيل جميع  ينبتي -
  التصميمية المتحفية ضمن الفرالات الداخلية من خالل ما يلي: المعاييرمراماة 

العمل ملدة ضدبا حركدة الدزوار ضدمن مقدار حركدة واضدح أفندا  التنقدل بدين الفرالدات الداخليدة وفدي صداالت  -
الحركة المناقدم للمعروضدات  ومعالجدة نقداا الضدعف والفتدرات واةمداكن التدي تدؤدا العرض واختيار أقلوم 

تدد مين ارتبدداا جيددد بددين المقددتويات  والعمددل ملددة توضدديح المقددار مددن خددالل  لحدددو  تددداخل فددي الحركددة  مددع
 اللوحات التوجيرية أو اةرضيات.

د اةحجددام المتفاوتددة لصدداالت ينبتددي أن يتناقددم حجددم فرالددات العددرض مددع نددو  وحجددم المعروضددات  وامتمددا -
 العرض والعالقة بين االرتفا  والعرض إلبعاد الملل من الزائر الذا يخلقم الحجم الواحد للصاالت.

نوصددي بدراقددة أقددلوم اإلضددا ة الابيعيددة ليقددمح بدددخول أو منددع اإلضددا ة إلددة أا مكددان بددالمعرض حقددم  -
ضددا ة بمددا يتناقددم مددع ال ددروف المناخيددة فددي متالبددات العددرض   ومرامدداة حجددم الفتحددات المقددتخدمة فددي اإل

باالقدددتفادة مدددن  المناقدددة المتواجدددد بردددا المتحدددف  وتددد مين المعالجدددة الالزمدددة لردددا لتخفيدددف وهدددج أادددعة الادددما
 .التكنولوجيا الحديفة

بدراقدددة اإلضدددا ة الصدددنامية بنوميردددا العامدددة والمركدددزة   مدددن خدددالل تدددر  اإلضدددا ة العامدددة المنت مدددة  االهتمدددام -
واالهتمام باإلضا ة المركزة الموجرة نحو الجدران والمعروضات  ودراقة توضعرا بادكل جيدد بحيد  تكدون قدادرة 

  كمدا والتندو  التتييدر مدن ندو  اديجدإ و الزائدر اهتمدام جذم بردف وذل ملة إماا  الت فيرات الضوئية المناقبة  
 ينبتي االتجا  نحو اقتخدام أن مة اإلضا ة الحديفة اةوتوماتيكية في المتاحف الحالية والمقتقبلية.

االهتمدام مدن خدالل نوصي بالمعالجة التصدميمية الجيددة للفرالدات الداخليدة للمتحدف وخاصدة صداالت العدرض   -
 المقتخدمة في المعالجة دون أن تفرض أا وجود منافا للعرض المتحفي.بعملية اختيار المواد والخامات 
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ينبتي مراماة العوامل البارية باكل جيد فدي فرالدات العدرض  مدن حيد  تد مين مجدال الرؤيدة المناقدم وتد مين  -
الحمايددة للمعروضددات  مددع ضددرورة تددوفير االمتبددارات التصددميمية لددذوا االحتياجددات الخاصددة  مبددر تدد مين كافددة 

مات الالزمددة لرددم داخددل صدداالت العددرض وخارجرددا بددد ًا مددن تددوفير منحدددرات للصددعود والنددزول والخدددمات الخددد
الصحية الخاصة برم  وصواًل إلة اريقة توضع المعروضات يما بتناقم مع زوايا الرؤيا لديرم  ودراقة حركترم 

 داخل صاالت العرض بما يتوافق مع إمكانياترم واحتياجاترم. 
 لفرالات الداخلية ةبنية المتاحف ب حد  التقنيات والتجريزات الفنية واةمنية  من خالل:ينبتي تزويد ا 

الكترونيدة لتلدق  بدداراتتوزيع أجرزة إنذار للحماية من القرقة مرتبادة مدع مراكدز الادراة  وتزويدد اةبدوام  - أ
ة بد جرزة إندذار بحالدة الفتحات في حالة القرقة  وكذل  يمكدن تزويدد النوافدذ واةبدوام بخاليدا ضدوئية متصدل

 قاع الاعا  الصادر منرا.
توزيع أجرزة اإلنذار ضد الحريق وتزويدها ب جرزة قاع كرربائي من المبنة في حال حدوفدم مدع اقدتخدام   - م

 اةبوام المقاومة لالحتراق.
ت من االقتعانة بالتكنولوجيا الحديفة وتاويعرا في خدمة المقتنيات اةفرية خاصة أجرزة حماية المعروضا - ت

ت فير الضو  وأجرزة ضدبا الحدرارة والراوبدة  وأجردزة الحمايدة مدن التلدو  الجدوا  لضدمان تحقيدق الادروا 
 المالئمة للحف  والحد من العوامل المضرة بالمعروضات.

  ينبتي أن تتمتع الفرالات الداخلية في المتحف بالمرونة المالوبة  باقدتخدام ن دام إنادائي هيكلدي مدرن يقدمح
تتيير أو تعديل مند الضرورة  و باتبا  النرج الحدي  في تصميم صاالت العرض الواقعة  لخلدق بإجرا  أا 

 فرالات لير منت مة تعاي إمكانية تركيم فواصل متحركة خفيفة الوزن بينرا  توضع حقم الحاجة.
 بتقنيات العرض المتبعة ضمن فراغ العرض المتحفي: متعلقة توصيات - ب

المتاحف العالمية من نرضة تكنولوجية حديفة في  ليدات وتقنيدات العدرض وأجرزتدم وأدواتدم    نتيجة ما تارد   
يمكننا االقتفادة منرا في معالجدة جواندم القصدور فدي العدرض المتحفدي ضدمن متاحفندا  مدن خدالل مدرض بعدض 

 التوصيات  منرا:
ع  والخروع من الادرق التقليديدة فدي يفضل االهتمام بتقنيات العرض المختلفة من حي  الجودة والنومية والتوزي -

 اقتخدامرا بما يضمن إيصال الفكرة باكل جيد للزائر.
ينبتي اةخذ بعين االمتبار متالبات الزائر المعاصر ورلبتم في المعرفة والترفيم بنفا الوقت  باقتخدام الارق  -

سالوقدائل  التجربدة الذاتيدة للزائدرهميدة خاصدة للحصدول ملدة المعلومدة مدن اريدق أالتدي تدولة العلمية المعاصرة 
وتجعل تحت تصرفم كل ما يلزم من الصور واةفدالم التفاملية القمعية والبصرية(  بما يحقق لم المعرفة الواقعة 

 الوفائقية والارائح الضوئية.
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 توصيات للمديرية العامة لآلثار والمتاحف:-3
تقدددم المتحددف بالصددوت والصددورة والرقددوم التددي  العمددل ملددة إقامددة المتدداحف االفتراضددية مبددر اددبكة االنترنددت  -

المتحركة فالفية اةبعاد  حي  يتمكن الزائر من خاللرا االنتقال بين صداالت العدرض وماداهدة القادع المعروضدة  
 تاجيعا لم مقتقبال ملة القيام بزيارة المتحف.

والبدرامج المتنومدة والمعدارض المابومدات من المتاحف ودورها  وذل  مدن خدالل إاالق حمالت دماية وتومية  -
مدن  االمؤقتة والمحاضرات إلة جانم الناااات الفقافية التي تقتردف المؤققدات التعليميدة والنداا ممومدًا  لمدا لرد

 أفر في زيادة الزيارات للمتاحف.
لنا  معل وتوجيررم مرنياً  وانتقائرم للعمل داخل المتاحف والمترجمينتريئة اةدال   -  وماترم.وتوقيع فقافترم وا 

 توصيات للجهات الرسمية:-4
مددن اريددق ذلدد  و   التعدداون بددين الددوزارات وبددين المديريددة العامددة لففددار والمتدداحف لدددى ت قدديا المتدداحفتعزيددز  -

دموة كبار المفقفين واالختصاصيين وأقاتذة كليات الجامعة القورية والجمعيات العلمية والفقافيدة وليدرهم للمقداهمة 
 .مااريعرافي إمداد مااريعرا وتنفيذ 

الح  الاديد ملة مواكبة التكنولوجيا ما أمكن في التصميم واإلناا  ومواد البنا  وكذل  أن مة التدفئة والتكييف  -
 إلضا ة  بحي  تؤمن أفضل المعايات التي تحقق الو يفة وتحاكي تكنولوجيا العصر.وا
إماددا  االقددتقاللية الماليددة للمتدداحف ممددا يقددامدها ملددة التصددرف بعائددداترا إلجددرا  ممليددات التاددوير والتحدددي   -

 ة.فيرا دون الرجو  إلة وزارة المالية من أجل أخذ الموافقة وصرف االمتمادات المالية الالزم
 توصيات عامة:-5

  ضرورة التنو  في المتاحف المنا ة حديفًا ومدم حصرها بالمتاحف الوانيدة اةفريدة وتجاوزهدا إلدة أندوا  أخدرى
 كمتاحف العلوم ومتاحف التاري  الابيعي وليرها.

 توصددي الدراقددة البحفيددة بضددرورة االاددال  ملددة التجددارم العالميددة الماددابرة واالقددتفادة مددن الخبددرات اةجنبيددة 
حدل  منردا و القدائمتادوير  برددف المقدامدة فدي تصدميم المتداحف مقدتقباًل و  المتخصصة فدي أبنيدة المتداحف

 .امااكلر
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 1(1الملحق رقم )
 قائمة بأسماء المتاحف وتصنيفها في سوريا

 تصنيفه تاريخ إحداثه عنوان المتحف اسم المتحف
    متاحف دمشق

 حديث 6391تأسس عام  شارع قصر الحير الشرقي المتحف الوطني بدمشق
 معاد تأهيله 6399 جنوب الجامع األموي-آخر سوق البزورية قصر العظممتحف 

 معاد تأهيله 6391 شارع الثورة متحف دمشق التاريخي
 معاد تأهيله 6391 جانب الباب الشمالي للجامع األموي متحف الخط العربي

منطقة الحريقة إلى الجنوب الغربي من الجامع  متحف الطب والعلوم
 معاد تأهيله 6391 األموي

 معاد تأهيله  في سوق البزورية خان أسعد باشا
    متاحف ريف دمشق

 حديث 6336 مدينة دير عطية متحف دير عطية
    متاحف القنيطرة

 معاد تأهيله 6331 مدينة القنيطرة متحف مدينة القنيطرة
 معاد تأهيله 6331 مدينة القنيطرة متحف التقاليد الشعبية

    متاحف درعا
 حديث 1009 الشارع الرئيسي -دوار الحمامة متحف مدينة درعا
 معاد تأهيله 6336 المدينة القديمة المتحف اإلسالمي

 معاد تأهيله 6311 البرج الخامس في قلعة بصرى متحف بصرى للتقاليد الشعبية
    متاحف السويداء
 حديث 6399 جانب المصرف السوري-طريق قنوات متحف السويداء

 معاد تأهيله 6311 جانب الحمامات الكبرى في شهبا متحف شهبا
 معاد تأهيله 1060 منطقة القرية في السويداء متحف صرح الثورة السورية الكبرى

    متاحف حمص
 معاد تأهيله 6391 شارع شكري القوتلي متحف حمص األثري

 معاد تأهيله 6311 طريق طرابلس-مقره قصر الزهراوي متحف التقاليد الشعبية بحمص
 حديث 6399 ساحة الملكة زنوبيا متحف تدمر األثري

 معاد تأهيله 6311 مدينة تدمر متحف التقاليد الشعبية بتدمر
    متاحف حماه

 حديث 6333موقف مؤسسة األعالف جانب جامع عمر بن  متحف حماه الجديد
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 الخطاب

 معاد تأهيله 6311 تاج محلنزلة مجمع -شارع أبي الفداء متحف التقاليد الشعبية
 معاد تأهيله  قرية طيبة اإلمام متحف طيبة اإلمام للفسيفساء

 معاد تأهيله 6311 خان الحجاج سابقا  -مدينة أفاميا متحف أفاميا
    متاحف إدلب
 حديث 6313 ساحة المحراب-مدخل إدلب الشرقي متحف إدلب

 معاد تأهيله 6319 الشرع الرئيسي للمدينة متحف معرة النعمان
    متاحف حلب

 حديث 6399 شارع المتنبي-حلب متحف حلب الوطني
 معاد تأهيله 6311 سوق الصوف-حلب الجديدة متحف بيت أجقباش للتقاليد الشعبية

 معاد تأهيله 6311 قلعة حلب متحف قلعة حلب

قيد -معاد تأهيله 1009  متحف ذاكرة المدينة /دار غزالة/
 اإلنجاز

والعلوم بحلب  متحف الطب
قيد -معاد تأهيله 1009 باب قنسرين -حلب /البيمارستان األرغوني/

 اإلنجاز
    متاحف طرطوس
 معاد تأهيله  جانب حديقة المنشية-المدينة القديمة متحف طرطوس

 معاد تأهيله  ضمن قلعة أرواد في الجزيرة متحف جزيرة أرواد
 معاد تأهيله 1001 دار المجاهد صالح العلي-بدرمنطقة الشيخ  متحف الشيخ صالح العلي

    متاحف الالذقية
 معاد تأهيله 6391 الكورنيش الغربي مقابل حديقة البطرنة متحف الالذقية
    متاحف الرقة
 معاد تأهيله 6316 شارع القوتلي-السرايا القديمة متحف الرقة

 معاد تأهيله 6319 للفراتضمن قلعة جعبر على الضفة اليسرى  متحف قلعة جعبر
    متاحف دير الزور
 حديث 6331وافتتح  6391 ساحة السيد الرئيس متحف دير الزور

 معاد تأهيله 6331 السوق القديم-جامع السرايا متحف التقاليد الشعبية
    متاحف الحسكة

قيد  -حديث  مدينة الحسكة متحف الحسكة
 اإلنجاز
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