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  تصميم المتاحف 

  وتشمل تصميم الموقع العام وجميع عناصر ومكونات المتحف  

  

   -:تصميم الموقع العام  

وهو وضع المنشات في تشكيل مجسم متكامل من المباني والفراغـات يحقـق العالقـات    

  . نامج من الناحية الوظيفية والتشكيلية المختلفة المطلوبة بين مكونات البر

  

   -:ويشمل تصميم الموقع العام على 

  اختيار الموقع  -١

 .دراسة العالقات الوظيفية  -٢

 . دراسة التشكيل البصري  - ٣

 . دراسة شبكة الطرق ووسائل النقل  - ٤

  

  

  اختيار موقع المتحف  -١

بـع فـي الثالثـين    الختيار الموقع عند اقامة المتاحف اهميـة آبيـرة وقـد آـان مـن المت      

عاما الماضية اقامة المتاحف في قلب المدن مع توفير سبل المواصالت اليهـا ، ولكـن مـع    

زيادة الكثافة السكانية وزيادة عدد السيارات ووسائل النقل المختلفـة اصـبح مـن العسـير     

  . اقامة المتاحف داخل المدن 

  

لمواقع التاريخية واألثريـة  باالضافة الى ذلك تقام متاحف محلية صغيرة في المدن او ا 

، آما تلحق ببعض الجامعات والمعاهد والجمعيات متاحف صـغيرة يمكـن ان نعـدها ضـمن     

المتاحف المحلية ايضا ، فلذلك اتجه المسئولون الى نقلها الى مواقع بعيدة عن الضوضـاء  

 .وازدحام المرور ، لكي تكون بعيدة عن التلوث البيئي 
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  :تاحفو ينبغى عند اقامة الم

  

، ) مثـل الجامعـات ، والكليـات ، والمـدارس     (ان تكون قريبة من األماآن العلمية والثقافية  

حتى يكون هناك تنسيق بين هـذه المؤسسـات العلميـة ، الن المتـاحف ال تقـل اهميـة       

 .في رسالتها عن المراآز الثقافية االخرى

زهات العامـة  تندائق والموعلى الرغم من ان هناك اعتراضا علىاقامة المتاحف داخل الح 

مـاآن شـعبية القامـة المتـاحف الجديـدة ، حيـث المكـان        ، اال انها اصبحت اآلن انسب األ

الفســيح والبعــد عــن مخــاطر النيــران ، وبالتــالي فهــي تــوفر الحمايــة مــن االتربــة وعــادم 

المرآبات واالدخنة المتصاعدة من المصانع والمنازل ، لما تسـببه آـل هـذه العوامـل مـن      

 .ار سيئة على االعمال الفنية داخل المتاحف اث

ــتوعب           ــوف يس ــف س ــد للمتح ــى الجدي ــاة ان المبن ــاحف مراع ــة المت ــد اقام ــب عن ويج

ثار وبالتالي ال بد من ضرورة مراعـاة المرونـة فـي تصـميمه ،     المجموعات المختلفة من اال

 .حتى يكون قابال للتوسع في المستقبل الستيعاب مجموعات اخرى

األماآن المحيطة بالمعروضات داخل صاالت العـرض ، حتـى تتناسـب مـع     ويجب مراعاة  

األشكال وااللوان ، لكي تتيح انطباعـات بـالفن المعمـاري الالئـق بمسـتويات محتويـات       

 .المتحف من تحف غنية ومجوهرات وخالفه

آما يجب مراعاة اختيار األماآن المناسبة لعرض اللوحات القديمه واللوحات المعاصـرة ،   

ومن هنا آان البد ان يتـيح التخطـيط العمرانـي    . يرى الزائر االختالف بين العملين حتى 

للمتاحف حرية وسهولة الحرآة عند نقل التماثيـل الثقيلـة ، وان يـوفر سـهولة وسـرعة      

 .تغير اماآن المعروضات

ويجب عند التخطيط القامة المتاحف  ليس فقط مراعاة عرض محتوياتها ، ولكن ايضـا ان   

ناك اعتبارات اجتماعية واقتصـادية بحيـث تكـون المتـاحف مـزارا لعـدد آبيـر مـن         يكون ه

العامة والخاصة بما يحقق دخال ماليا تستطيع به االستمرا والتطور ويتناسـب مـع آافـة    

 .األنشطة االخرى لها 

ويجب مراعاة المرونة عند تصميم المتاحف ، ليس بالترآيز فقط علي المنشات ، ولكـن   

  .علي اظهار النواحي الجمالية للقيم الفنية للمعروضات التاريخيةأيضا بالعمل 
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   :آيفية اقامة المتاحف
  

المتحف عمل علمي وفني له طبيعه خاصة يجمع  بـين علـوم آثيـرة ، باالضـافة الـى ابـداع          

الفنانين التشكيليين  والتطبيقيين ، فالمتحف الناجح هو الذي يقوم على استخدام األسـس  

ــة الصــ ــوم    الفني ــه علــى قواعــد العل حيحة فــي الفــن التشــكيلي والتطبيقــي ويعــرض اعمال

المتخصصة باسلوب نفسي اجتماعي ، الن الوظيفه األولى لمنظم المتحـف  هـي ان يفهـم    

بوضوح الفكرة التي يعرضها ،  ثم يترجمها الى اشكال مرنية يعرضـها علـى الجمهـور بطريقـه     

  .تحقق هدفه 

  

   
  :  التي تساعد على اقامة متحف وفيما يلي أهم المحددات 

  
.  تحديد الغرض من اقامة المتحف ، فالمتاحف المعاصرة نوعية وذات طابع وغرض خاص  

فقد يكون الغرض هو التعريف بنوع معين من انواع المتاحف ، او نشـاط هينـة أو انتاجهـا    

تــي أو األســاليب الحديثــة التــي تســتخدمها فــي اعمالهــا ، او المشــروعات الجديــده ال

تنشدها ، واهمية نشاطها في رفـع مسـتوى المعيشـة او توطيـد العالقـه بـين الهيئـة        

واهـم شـئ فـي    . والمجتمع والدعاية لحث األهالي على مسـاندة الهيئـة وتشـجيعها    

 .ذلك يكون للمتحف غرض رئيسي واحد حتى تكون فرصة نجاحه اآبر

لمسـتوى  الثقـافي   تحديد  نوع الجمهور الذي سـيزور هـذا المتحـف وذلـك مـن حيـث ا       

واالجتمــاعي واالقتصــادي  والســن والجــنس لتالميــذ  المــدارس االبتدائيــه  او لريــاض    

األطفال يختلف عن متحف للجمهور العـام وعـن متحـف  نـوعي لطـالب الجامعـه  ومـن        

امثلة متحـف التـاريخ الطبيعـي بحـدائق الحيـوان الـذي يتضـمن عـدد آبيـر مـن الطيـور            

  .ض المحنطة والزواحف والقوار

دراسة  المكان  المقترح للمتحف مـن حيـث الموقـع بالنسـبة للـزوار ، فيجـب ان يكـون         

وفـي  . قريبا  او سهل الوصول اليه ، وذلك لتيسير زيارته الآبر عدد ممكن من الجمهـور  

حالة اقامة المتاحف العامة يراعى اختيار موضع مناسب ، من حيث وجود مكان بجـواره  

توبيســات التــي تحمــل الــزوار والســياح والــراغبين ، حتــى ال تقــف فيــه الســيارات او اال

 .تتعطل حرآة المرور 
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من الضروري دراسة المكـان مـن حيـث االتسـاع مالءمتـه لنـوع المعروضـات وحجمهـا ،          

ومن حيث االضباءة الطبيعية او الصـناعية ، ونظـام توزيـع الفتحـات والشـبابيك واألبـواب       

 .والمداخل والمخارج 

ر المختلفة التي يتكون منها المتحف واختيار مايحقق منها اهافه والمالئـم  دراسة  العناص

هـل  : منها لمستوى رواده ودراستها من حيث ترتيبها في مكان العرض وطريقـه عرضـها   

تحفظ في صناديق زجاجية ام تعرض مكشوفه ، وهل تحتاج الـى ارضـيات مناسـبة ؟ الن    

ــر      ــوع العناص ــى ن ــع ال ــة ترج ــرض المختلف ــرق الع ــن   ط ــدف م ــا واله المعروضــة وطبيعته

  .استخدامها 

  

  

 

  :دراسة العالقات الوظيفية  -٢

أن تصميم المتحف هو توزيع لعناصـر برنـامج معـين علـى الموقـع المختـار يحقـق عالقـات         

سليمة ومناسبة بين مكونـات ذات الوظـائف المختلفـة وتشـمل امـاآن انتظـار السـيارات        

ــاني  والمــداخل والمخــارج واالجنحــة والمســطحا  ــة والمب ت الخضــراء والمســطحات المائي

الدائمة في حالة وجودها والموصالت الداخلية من ممرات مشاه ومرآبات وممـرات خدمـة   

  ومساحات

ــات المتاحــة     ... التجمــع   ــات للحــل االنســب ينبغــي  أوال االمكاني ــذه العالق وللوصــول به

ايـا طبيعيـة ومنـاطق اثريـة     بالمواقع سواء من الناحية الطبوغرافيـة او البصـرية او وجـود مز   

تستغل لمصلحة التصميم ، ثـم محاولـة مالئمتهـا مـع البرنـامج  المطلـوب بانسـب موقـع         

  .ممكن وعلى اساس الشروط المطلوبة 
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  : دراسة التشكيل البصري للموقع  -٣

 

  : يعتبر التشكيل البصري عنصرا بارزا في تصميم الموقع ويشمل 

  .معالجة الموقع   - أ

 .قات البصرية بين المباني والفراغات دراسة العال  - ب

  . اثاث الموقع  -جـ

  

  

  

  

  

  

  : معالجة الموقع  -١

  

تبدا الدراسة البصرية بمعالجة الموقع ، فاما ان يكون االجتهاد في تاآيد الموقع والمحافظة عليه 

قضاء باستئصال ما يفسد التجانس واضافة ما يؤآد طبيعة الموقع ويبرزه ، او يكون االتجاه الى ال

  . على ما يؤآد هذا الطابع او تعديله 
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   :دراسة العالقات البصرية بين المباني والفراغات  -٢

  . ذات التصميم الموحد وذات التصميم الحر : وهناك نوعان من المتاحف 

وال يقتصر التصميم البصري للموقع على دراسته اثناء النهار ، بل يجب آذلك ان تدرس العالقات 

للكتل سواء من المباني او االشجار والفراغات ليال ، اذ تتدخل االضاءة تجسيم  المختلفة

المباني آوحدات فراغية وتحدد عالقتها بما يحيط بها الموقع ، فهي تبرز بوضوح الكتل دون 

وقد تخلق االضاءة استمرار في تكون يبدو مفككا اثناء النهار . انتزاعها من االطار المحيط بها 

ه من نواحي جمالية او تحول المبنى من آتلة ثقيلة مضاءة نهارا الى مصدر ضوئي وتبرز مافي

  . خفيف ليال 

  

  

  

  

  :  اثاث الموقع   - ٣

عتبر اثاث الموقع من المكمالت االساسية للدراسة البصرية ويشمل النباتات والنافورات واعمدة ي

ا منعشا ورقيقا يتوازن مع النور والعناصر الفنية وتعطي النافورات ومسطحات المياه احساس

جفاف المباني وشدتها آما تتوفر اماآن شاعرية للرواد ، ويجب االهتمام بتصميم شكل 

النافورات وتناسب حجمها مع المقياس العام للمنظر المحيط بحيث تعطي تعبيرا واحدا 

  . ومتماسكا يساعد في ربط الموقع بصريا 

فالعناصر الفنية مثل التماثيل ولوحات : اصر السابقة وهناك عناصر اخرى ال تقل اهميتها عن العن

النحت والتكوينات تكون مرآزا للفراغ آما انها تربط الفراغات المختلفة وتتدخل مع تبليطات 

الممرات في توجيه وتوضيح حرآة السير داخل الموقع ، آذلك الدرجات التي تصل بين 

تعالمات والبيع ومحطات المرآبات المستويات المختلفة وقضبان الموصالت واآشاك االس

  . ولوحات االعالن ، يؤدي االهتمام بتصميمها الى الترابط والتماسك البصري للموقع 
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  : العوامل التي تؤثر في تصميم مباني المتاحف 

  : هناك عمالن اساسيان  يؤثران في تصميم المباني

  الجمهور                   

  طبيعة المعروضات 

ر من اهم العوامـل التـي تتـدخل فـي وضـع التصـميم االولـى الي مبنـي متحـف اذ          يعتبر الجمهو

يحدد نوع المتحف وطابعـه وحجمـه وامتـداده وخطـوط السـير بـه ، ولهـذا وجـب تقيـيم الجمهـور           

المنتظر على  اساس السن والمستوى الثقافي واالجتماعي والعلمي والـزمن الممكـن قضـاؤه    

يه وتثقيف وغالبا مانجـد فـي المعـارض الكبيـره تنوعـا فـي       في المتحف لتقديم ماينسبه من ترف

المادة المعروضة وذلك الرضاء اآبر قدر من الميول واالتجاهات ، اذ ال يقاس نجاح المتحـف بكثـرة   

وتقترن دائما آلمه الجمهـور بخطـوط السـير    . زواره فقط بل بمدى ما يحققه لهم من نفع وفائدة 

م يـؤدي الـى تكـدس النـاس واصـطفافهم فـي طـوابير        وبتصميم مسقط المتحف فسـوء التصـمي  

  . طويله امام المبنى 

  

  

  : النواحي الهندسة 

العناصر الميكانيكية تعتبر االساس ولكن الوحيدة من االعتبارات التي تحكم خط السـير واذا آـان   

هدف المتحف تقديم موضوع متسلسل يتحتم معه ان يرى آل شخص آل شئ فيجـب مراعـاة   

  : ية النقاط التال

م لـذا يتعـين وجـود امـاآن حـرة لتجنـب الشـعور          ١٠٠جب اال تزيد المسافه المحددة عن ي 

  . بالتغيير في الجو المحيط 

  .يجب مراعاة تجميع المعروضات ذات الطبيعة الواحدة  

يجب مراعاة وجود مكان آافي امام آل ما هو معروض لوقوف الزائر وتامله مـع عـدم اعاقـة     

  . حرآة المرور 

حسن وضع المعروضات الفنية في امـاآن منفصـلة حيـث ان آـل الجمهـور لـن يتوقـف        يست 

لمشاهدتها واحدث الطرق المتبعة فـي المتـاحف هـي الـتحكم فـي مسـار الجمهـور آليـا         

  . وغيرها ...... وذلك بواسطة مشايات اوساللم متحرآة 
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  :تطور اساليب العرض المتحفي
  

   
  :صاحبت عمليات تطوير المتاحف تطويرات السلوب العرض على المراحل التالية

عرض العناصر مصحوبة بلوحات توضيحية علمية او تعليمية مثل لوحات بيانيـه او نمـاذج    

مشاهدة مجسمة ، مما ادى الى الحاجه الى اعادة دراسـة الفـراغ المعمـاري وايضـاح     

 .يالفرق بين ماهو اصلي معروض وماهو توضيح

تطور االمر الى عرض العناصر بما يحيط بها من مظهـر البيئـة االصـلية لهـا آاطـار آامـل        

للصورة ، سواء ماآان مكشوفا في الضوء او المناخ الطبيعي او ماآان صناعيا مـن حيـث   

 .الشكل و االضاءة

تطور االحتياج الى اهمية ان تضـاف عناصـر مصـاحبة للتحـف يـتم بهـا عـرض المشـاهد          

على المتحـف اقامتهـا ، آمشـاهد الجبـل ، والصـحراء، والبحـار ، والمواقـع        التي يصعب 

وتتم هذه العـروض امـا بـاجهزة عـرض الشـرائح الملونـة وامـا بعـرض         . البحريه اواألثرية 

ــارات      الفيــديو ، وذلــك ضــمن مســار العــرض المتحفــي بمــا يترتــب علىــذلك مــن اعتب

 .او الصوتياتتصميمية خاصة من حيث المكان او الشكل او االضاءة 

ظهرت المتاحف التي تولى اهمية خاصة للحصول على المعلومـة عـن طريـق التجربـة       

، ممــا ادى الــى ظهــور ) ســواء بــاللمس او بتشــغيل األدوات المعروضــة (الذاتيــة للزائــر 

 .اعتبارات خاصة باسلوب التنفيذ والخامات والصيانه

تهـا الـى انهـا قطـع اصـلية او      ظهرت المتاحف التي تعرض تحفـا او مقتنيـات ترجـع اهمي    

ويقوم العرض على تقديم وسائل علمية او ثقافيـة  . نادرة او ما الى ذلك من األعتبارات 

 .آما في متاحف العلوم ومتاحف الفضاء وغيرها
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  :االعتبارات  العامة لتصميم المتاحف 
   

ي جميـع  مرونة الفراغ الداخلي للمتحف بشكل يسـمح بالتوسـع األفقـي والراسـي فـ      

 .االتجاهات ويتناسب مع جميع انواع العروض على مدى الزمان 

 .مرونة الهيكل االنسانى للمتحف ليتحمل جميع التغيرات المحتملة 

دراسة المسقط األفقـى للمتحـف بشـكل يسـمح بتطبيـق النظريـات المعروفـة لحرآـة          

نقطـة  الزوار داخل المتاحف والتي تتخلص فـي الحرآـة علـى محـور رئيسـي يبـدا مـن        

والعودة الة نفـس النقطـة دون ان يمـر علـى المعروضـات      ) آالمدخل الرئيسي (معروفه

ويمكن الخروج من هذا المحور والعودة اليه وزيـارة آـل قسـم    . التي سبق ان مر عليها 

 .على حدة ، اذا رغب الزائر في امتداد الزيارة لعدة ايام

ع االضاءة الطبيعية الى أي مكـان  دراسة اسلوب  االضاءة الطبيعية ليسمح بدخول او من 

 .بالمعرض حسب متطلبات العرض

توزيــع مخــارج شــبكات الكهربــاء ، والتكييــف ، واالتصــاالت ، والصــرف ، والمراقبــة علــى    

ويراعى امكان فك وترآيـب وحـدات   . مسافات ثابتة في السقف ، والحوائط ، واألرضيات 

غيرات التي يحتاجها العرض آل هذه الشبكة وتحويل مسارها حسب المتطلبات او المت

 .عدة سنوات

  

  

  

  :وينبغي ان يشمل التصميم األتي

  .....) الكوارث الطبيعية  –الحرائق ( خطة تامين وحماية المقتنيات في حاالت الطوارئ   

  .أجهزة لضمان سالمة الزوار والقائمين على ادارة المتحف   

  .لمتحف أجهزة للتحكم في الدخول والخروج ومراقبة اجزاء ا  

 . أجهزة لالنذار باندالع الحرائق واجهزة الطفائها   
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 :، وأهمــــــهاحماية المعروضات من عوامل التعرية التي يمكن ان تؤثر على سالمتها   

  .الرطوبة  

  . الضوء المباشر سواء آان من مصادر طبيعية او صناعية  

  .الحرارة والتغييرات الحرارية  

  .ن الحرآة الثقيلة او المرور الكثيف االهتزازات التيقد تنجم ع 

 .تلوث الهواء وتغير ترآيبه الكيماوي  

  

  

  

  

  

  األضــــــــاءة

  

  : تنقسم األضاءة الى

  اضاءة طبيعية  

 اضاءة صناعية 
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  :األضــــاءة الطبيعية

  

تعد االضاءة الطبيعية من األمور الهامة في تصميمي المتاحف وقد تمتاز به من سـهولة   

ولكـن التجربـة   : يل والتنويع ، عالوة علب ابراز المالمح الخاصـة بالمعروضـات   في التشغ

أثبتت أن هذا االعتقاد غير صحيح وأن ضوء النهار هو ضـوء المناسـب داخـل  المتـاحف ،     

علي الرغم من آل الصعوبات المختلفـة التـي تحجـب الضـوء فـي فتـرات مختلفـة مـن         

 .ل المتاحف السنة ومن عدم وصوله الي بعض األماآن داخ

البد أن يراعي عند التصميمي المبنـي االسـتفادة الـي أقصـي حـد بالضـوء الطبيعـي ،         

وحتي لو اقتضي األمر التضحية باعتبارات إنشائية أخـري وتجـدر االشـارة هنـا الـي أنـه       

يمكن أن تتخل هذه االضاءة المتحف من السقف ومـن النوافـذ الجانبيـة وبالتـالي يجـب      

وضات في تصميمي هذه النوافـذ طبقـا لمتطلبـات االضـاءة داخـل      مراعاة مقاسات المعر

 :ولالضاءة الطبيعية داخل المتاحف نوعان . قاعة العرض 

  

  .االضـــاءة العلوية 

 .االضـــاءة الجانبية 

  

 

 :االضـــاءة العلوية 

 

  :مميـــزاتها

طـة  يتخلل مباشرة الي قاعات العرض وال يتعرضه أي من المعوقات مثـل المبـاني المحي   

 أو وجود األشجار التي تحجب االضاءة داخل المبني

امكانية التحكم في آمية الضوء الساقط علي اللوحات والمعروضـات   

   .حتي تكون في مأمن من االنعكاسات الضوئية وتتيح الرؤية الجيدة

 .توفير مساحات الحوائط واستغاللها في أغراض العرض 
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يحقــق مزيــدا مــن  اســتغالل المســاحات الكبيــرة فــي المبنــي فيمــا 

 .القاعات دون الحاجة الي التقيد بعمل فتحات داخل الحوائط

تسهيل االجراءات األمنية في المحافظة علي محتويات المتحف لعـدم   

 .وجود نوافذ وفتحات الجدران

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :عيـــوبها

  

 .آمية اإلشعاع الضوئي المسلط علي المعروضات وعدم انتظام اإلضاءة 

يم في فتحات السقف الثقيل الزائد والدعائم المقامة علـي  مساوئ التصم 

هذه الفتحات وماينجم عن ذلك من تجمع القاذورات ، ومـن المخـاطرة عنـد    

ســقوط هــذه الــدعائم ، عــالوة علــي خطــورة المتوقعــة مــن ميــاه األمطــار  

  الخ...............والرطوبة وحرارة اشعة الشمس

ممـا يسـبب الملـل      ;مـن قاعـة الـي أخـري      عدم انتظام االضـاءة االتيـة مـن السـقف     

 للزائرين في جوالتهم داخل صاالت العرض

الصعوبات الفنية واالنشائية الكثيرة التي تحتاج الي انشاء السقف الذي يسمح بدخول هذا 
   .النوع من االضاءة وتاثير ذلك علي المنافع األخري له
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 :االضـــاءة الجانبية 

  :مميـــزاتها

يدة على الحوائط الجانبيـة وعلـى المعروضـات الموجـودة فـى منتصـف       تعطى اضاءة ج 

 .الغرفة على زوايا مناسبة لمصدر الضوء

ابراز العناصر التشكيلية و عالقات النـور   

و الظــل فــى اللوحــات و قطــع النحــت   

 .التاريخية

تحقق أقصى قـدر مـن البسـاطةو     

 .األقتصاد فى تصميم المبنى

اســـتخدام األســـقف التقليديـــة    

ــانس مــن    ال ــى تتج مســطحة الت

 .المنطقة المحيطة

توفير التهوية الجيدة و درجة الحرارة المناسبة فى قاعات العـرض   

 .بحيث ال تعتمد على التكييفات

 .امكانية توفير مناظر متنوعة للزوار، مطلة على حديقة أو فناء عرض داخلى 

 .التخلص من الملل و جذب انتباه الزوار للعرض الخارجى 

  

  :اعيـــوبه

  .عدم امكانية استخدام الحائط الذى تقع فيه ألغراض العرض 

  .الحائط المواجه ايضا ال يصلح للعرض 

بالنسبة للمعروضات ذات السطح الالمع أو المصـقول، فانهـا تعكـس مصـدر      

 .الضوء مما يعوق الرؤية
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 :األضـــاءة الصناعية 

 .تستخدم فى حالة استخدام االضاءة المرآزة 

الى يتجه نحو ترك االضاءة المنتظمة و تفضيل االضاءة المرآزة على قطعـة  واالتجاه الح 

أو مجموعة من المعروضات، وذلك بهدف جذب اهتمام الزائر و ايجاد نـوع مـن التغييـر و    

  .التنوع

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
   
  
  
  

  االنتفاعات وتقسيم االرض  

يم المعمــارى مــدرآا ينبغــى ان يكــون واضــع التصــم, عنــد التصــميم ألنشــاء المتــاحف  

االســاليب الرمايــة الــى  االســتفادهة فــى توزيــع وتقســيم االرض المخصصــة ألقامــة   

وهذا ايضا لـه عالقـه وثيقـة بنظـام االضـاءة الـذى       , المتاحف بحيث تفى بغرض العرض 

و االتجــاه الحــديث  هــو االســتحواء علــى مســاحات آبيــرة مــن . ســبق الحــديث عنــه 

او اشـغالها  , بعـد ذلـك تقسـيمها الـى اجـزاء متحرآـة        االراضى الخاليـة والتـى يمكـن   

او تحريكهـا او  . بهياآل من المبانى خفيفة الوزن ؛ حيـث يكـون مـن السـهل تجميعهـا      

 .ازالتها 
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وهذا عكس النظام التقليـدى لتقسـيم االرض الـذى يقـوم علـى انشـاء حـوائط دائمـة          

 . ز او منفصلة مقسمة الى حجرات باحجا م مختلفة متصلة بعضها ببعض بدهالي

  

ومن االفضل عند انشـاء المتحـف الصـغير تطبيـق نظـام وسـط يحتـوى علـى تقسـيم            

, بالمتـاحف  مجموعة من الحجرات ذات احجام متوسطة تصلح لعرض محتويات الدائمـة 

يمكـن تغييـر وتقسـيم مسـاحات منهـا حسـب المـراد        , وقاعة آبيرة او اآثـر مـن قاعـة   

فنية الخاصة به من الداخل والخارج يختلف طبقـا  وتشييد مبنى المتحف بالمواصفات ال

آمـا تختلـف المتطلبـات والتكـاليف فـى آـل حالـة        ,لالغراض التى انشـىء مـن اجلهـا    

فمــن الواضــح انــه آلمــا آانــت المســاحة اآبــر فــى مقاســات الســقف ذادت ,منفصــلة 

ــاليف الســقف  ــة وتك عــالوة علــى ان حســابات المعمــارى للمالمــح   . المشــاآل الفني

والخاصة بتنسـيق  . الخ.... مصادر االضاءة_ االعمال اصحية_ التصميم الفنى (المختلفة

التمثل نفس الشـىء فـى حالـة مـا اذا آـان البنـاء يـرتبط بانشـاءات دائمـة          ,المشروع 

 .بملحقات تصلح يتعديلها واجراء التغيرات الدورية التى يتطلبها المتحف

  

  

  

  

  :الخدمات المتعلقة بالمتاحف

_ عند التخطـيط لبنـاء المتحـف   _ يضع المصمم المعمارى فى االعتبار من  الضرورى ان  

اماآن وحجم الخدمات المختلفة الخاصة بالمتحف ؛بمعنـى انـه يقـرر مقـدار المسـاحة      

وآذا االنشطة الضـرورية التـى   , التى ينبغى ان تشغلها الملحقات والمرافق المختلفة 

تــوفير ( مثــل  ,قافيــه العامــه يقــدمها المتحــف فيمــا يخــتص بعالقاتــه بالمؤسســات الث

) وخدمـة تقـديم المسـتندات    , والمكتبـة , وقاعات االجتماعـات والمحاضـرات  , المكاتب 

بينمـا تشـغل اجهـزة التكييـف  والكهربـاء      , بحيث تشغل قاعات العـرض نفـس الطـابق    

او تشـغل مبنـى خارجيـا ملحقـا عـل      ,والمخازن والورش والجـراج اسـفل هـذا الطـابق     

  .المبنى الرئيسى مساحة بعيدة عن
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 هنا الى ان المعتاد هو توفير مساحة القامة مثل هـذه المنشـأت تصـل   وتجدر االشارة  

 وقد تنخفض هذه النسـبه . الكليه المخصصة القامة المتحف  ةمن المساح % ٥٠الى 

أن يكـون  ولكن تلوح فى االفق مشكله؛ وهى انـه يجـب   . المتاحف الصغيرة  عند اقامة

آمـا يكـون   , أت الخدمات و المنشأت الخاصة بالمتحف من ناحية توازن بين منش هناك

عالقة طيبه بين يجعل المما , هناك اتصال سهل بين قاعات الجمهور وخدمات المتحف 

بين قاعات الجمهـور بـين    يفصل يجب ان,من ناحية اخرى . الزائرين العاملين بالمتحف 

هـؤالء االداريـون يقومـون     و.ريـه بح االداريين بالمتحف ؛ حتى يسـتطيعوا تأديـة واجـبهم   

الجمهور وتكون المكتبـه  وقاعـة   ب العرض  باعمالهم فى الوقت الذى تزدحم فيه قاعات

  .االجتماعات مشغوله بالباحثين

 


