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 االهداء

إلى زوجي الغالي, إلى من عشت معهم أجمل , ي سندي قوتي ومالذيالى كل من في الوجود بعد اهلل ورسوله, أمي وأب

لى من سأفتقدهم من جعلهم اهلل إخوة لي طالب قسم و  غانم" مصدرا الدعم والتحفييز لحظات الحياة "بكر الصدر" و"يحيى ا 

لى كل من كان له فضل بفضل اهلل أن أعلم وأتعلمعامة  التصميم  الداخلي خاصة وكلية الفنون  وا 

 و أساتذتي جميعا..
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 الشكر والتقدير

 

 ها , اتقدم بالشكر لكل من ساهم في اتمام هذا البحثبعد شكر اهلل و حمده على نعمه و افضاله التي من علي ب

الذي كان خير معين و وموجه   -قسم التصميم الداخلي–واخص بالذكر استاذي الفاضل  أحمد دويكات 

للطريق الصحيح  وكل من ساهم في تقديم هذه المعلومات لي واشكر جميع اصدقائي و زمالئي وكل من مد يد 

 ة .العون لي وساعدني ولو ببسم
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 الملخص
تحتويه من عناصر وأسس ومحددات من اهم الدراسات المعمارية ال  تعتبر دراسة الفضاءات الداخلية بما

سيما لحديثة منها .فهي تحاكي االنسان في محاولة لتشكيل لغة مفهومة بين االنسان وبين المحيط او 

الحيز الذي يسكنه ، فالفضاء المعماري بتكوينه الفيزيائي وشكله الوظيفي ومظهره الجمالي هو الوعاء 

 يه البشرية لتكوين الحضارة التي تعبر اسمى وأرقى ما أبدعته االنسانية .الذي تتفاعل ف
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ومن هذا المنطلق كانت هذه الدراسة ،وقد كانت في فصلها االول تعرف بالتصميم الداخلي للمتاحف 

وكيف عرفه الباحثون والمتخصصون وتحدد مفهومه وأسسه ومجموعة العالقات الترابطية بين اجزاءه 

خارجية ، ولهذا سلطت الدراسة الضوء على جدليات تصميم الفضاء الداخلي للمتحف الداخلية وال

،فطرحت المبادئ النفسية التنظيمية للفضاء الداخلي ،كالتوازن والتسلسل والقياس والنسب ومبدأ الوحدة 

 وغيرها .ثم ركزت الدراسة على الفضاء المعماري الخارجي من حيث الموقع والبيئة المؤثرة والشكل

 الخارجي للبناء ومعايير عالقته بمحيطه كاالضاءة والتهوية والخصوصية واالطاللة وغيرها . 

وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي في العمارة الداخلية ، فاعطت لمحة تاريخية عن تطور التصميم 

متطلبات الداخلي للمتاحف ، ثم ناقشت متطلبات التصميم الداخلي وعرضت المدارس التي قسمتها الى 

وظيفية ومتطلبات انشائية ثم متطلبات جمالية وانسانية ،ولكن بغض النظر عن نوع تلك المتطلبات فإن 

هناك قوى مؤثرة في بنية التصميم الداخلي جوهره االنسان بتكوينه الشخصي واالجتماعي وثقافة وكافة 

 مصادر معرفته وتقاليده .

ته وانواعه ،وفصلت في عناصر الوحدات الداخلية المنفصلة ثم انتقلت الدراسة لتتحدث عن المتحف واهمي

كونها الجانب التطبيقي في الدراسة ،كمطقة الدخل واالستقبال وقاعات العرض وغرفة المدير والخدمات 

 وغيرها ..
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فتحدثت عن المبادئ التصميمية لتلك العناصر او الفراغات ،كالمساحة والمقاييس والتوجيه والموقع 

  اللوان والعالقات الترابطية والبيئية.واالضاءة وا

ولما كانت الدراسة الحديثة تدعم القول بان لعلم االلوان واالضاءة والخامات المستخدمة وطريقة 

استخدامها والمكمالت التزيينية كاالثاث واللوحات وغيرها في التصميم الداخلي بالغ االثر على الحياة 

مع فقد تطرقت الدراسة لهذه المواضيع وعززت الجانب النظري لها النفسية والسلوكية على الفرد والمجت

بالصور الموضحة والشارحة وبينت طرق االستخدام والتنسيق بهدف التناغم والتكامل الضفاء الشكل 

 الجمالي المطلوب وبث الشعور بالهدوء والراحة النفسية

 

 

 المقدمة  
مكانياته، وبعد أن يفنى  وفق شرو دورة الحياة تقتضي أن يقوم كل جيل بتعمير األرض  طه، ومتطلباته، وا 

َأبناء ذلك الجيل تبقى ممتلكاتهم موجودة؛ حيث يمكن لألجيال الالحقة أن تستخدمها وتستفيد منها بشكل 

جيد. اآلثار هو مصطلح يطلق على كل ما تبقى من ممتلكات مادية لألجيال القديمة؛ فال تكاد تخلو 

ر؛ إال أن مقدار هذا التواجد لآلثار مختلف بشكل نسبي من منطقة إلى أخرى، منطقة في العالم من اآلثا
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فبعض المناطق تكاد تخلو من القطع األثرية إال من عدد بسيط جدا؛ حيث تعتبر مثل هذه المناطق 

وحضاريا، بعكس مناطق أخرى توجد فيها اآلثار بشكل كبير جدًا، األمر الذي  امناطق فقيرة تاريخي

المناطق، وحجم الثروة التاريخية والحضارية التي تمتلكها ومن هذا المنطلق ال بد نى هذه يعكس مدى غ

الداخلي للمتاحف االثرية التي تتواجد في بالدنا بشكل ضئيل جدا حيث يجب  من االهتمام بالتصميم

ليعطي  الداخلي بمراعاة كافة متطلبات واحتياجات المشروع وفق اسس هندسية  كيف يقوم المصمممعرفة 

التوزيع الوظيفي واستغالل المساحة بالطريقة االنسب .وسيتم محاولة إثبات   تصميم داخلي متكامل يراعي

انه بتغيير اسلوب التصميم المتبع واضافة هوية له يزداد درجة إقبال الزوار والسياح على المتحف و 

وجود مسار حركة مناسب عرض مع  االهتمام بمسارات الحركة وطريقة العرض لتوفير اكبر مساحة

ضافة إلى االهتمام الجيد في القياسات المناسبة وخاصة في أماكن العرض.  وا 

 

 الفصل االول: خطة البحث

 أهمية البحث  
تكمن أهمية دراسة المتاحف أنه لم يتم تناول هذه الدراسة بشكل كبير ونظرا لوجود االثار في بالدنا لكن 

وكثير منها بدأت تزول نظرا لعدم إعطائها حقها في الحفاظ عليها وفق لم يتم استغاللها بالشكل الصحيح 

متاحف مصممة بالشكل األنسب وهناك ضرورة لمراعاة الناحية الجمالية والوظيفية وكيف يقوم المصمم 

الداخلي بمراعاة كافة متطلبات واحتياجات المشروع وفق اسس هندسية  ليعطي تصميم داخلي متكامل 
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زيع الوظيفي واستغالل المساحة بالطريقة االنسب وجذب الزائر لاللتفات الى المعروضات يراعي فيه التو 

بطريقة غريبة ومفاجأة وتعد هذه الدراسة اختيارا موفقا ومشجعه  لجذب السياح على المدينه المتواجد 

ة.االقتصادية باالضافة للسياح عليها هذا المتحف وبالتالي انتعاش الحالة  

 أهداف البحث 

 هدف هذا البحث الى ايجاد المشاكل التي يمكن ان تواجه المصمم الداخلي وكيف يجد حلول مناسبة ي
 

 لها مع توفير الناحية الجمالية ضمن أسس ومواصفات عالمية من حيث توظيف الفراغ والخامات
  

 المشروع  ومن أهم اهداف هذه الدراسة: المستخدمة في
 
نجاح الفراغات تهدف الدراسة الى القاء الضوء وال .1 تأكيد على أهمية التصميم الداخلي في تعزيز وا 

 الداخلية للمتاحف 
وضع خطوط إرشادية تساعد المصمم الداخلي على االعداد الجيد والتخطيط وااللمام بمتطلبات  .2

تصميم الفراغات الداخلية للمتاحف ؛لتالفي االخطاء الناتجة عن نقص المعلومات المتوافرة عند 
 التخطيط.

 هيل عملية الوصول إلى المعروضات والبحث عنها ، وذلك من خالل خلق مساحات ومساراتتس
 
 .حركة مناسبة  
 
 . زوارعرض االحافير واالثار وعرضها بمظهر الئق يثير الفضول لجذب الطرق الرقي في  .3
 
 ستغالل المناطق الوظيفية إيجاد جو مالئم للعرض وجذب الــزائر إلى األحافير المعروضة وا .4
 

 .المناسببالشكل 
 
 من ناحية االنعكاسات ومدىاالهتمام بشكل اكبر في توزيع اإلضاءة ونوعها واثرها على الزجاج  .5
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ذا كانت جمالية أو وظيفية.تاثيرها على وضوح الرؤية   من حيث المكان الموجودة به وا 

 مشكلة البحث 

 هي : هناك عدد من االمور التي تعتبر مشاكل اساسية لمعظم المتاحف و 

 الغالب ال يتم االستعانة بالمصمم الداخلي عند تصميمفي عدم الدراسة لمسارات الحركة حيث انه  .1

 الفراغ الداخلي داخل هذه المتاحف  مما يؤدي الى سوء االستغالل للمساحة الموجودة 

 

 جدا لذا  خم للغاية والبعض االخر منها صغيرمختلف فالبعض يكون حجمه ض واالثار, حجم هذه األحافير .2

االهمال للنواحي الجمالية في معظم المتاحف التي تتمثل وعدم يجب مراعاة التنسيق في توزيع المسارات  

  .توزيعها  باالضاءة والخامات وااللوان و طرق

 

 فرضيات البحث:
 هنالك عدة فرضيات تدور حول البحث وهي :

معماري متميز وبيئة داخلية مناسبة من  همية للتصميم الداخلي إليجاد متاحف ذات طابعوأهناك ضرورة  .1

نسانية والنفسية لداخلية تتوافق مع االحتياجات اإلحيث التصميم الناتج عن دراسة مستفيضة للفضاءات ا

 .والصحية للزوار
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ركان العملية التصميمية في أهناك عالقة عكسية بين عمليات التقييم المستمرة ورأي االطراف الفاعلة من  .2

يجابي إلثر اتصميم الفضاءات الداخلية ،بما يعود باأل أوعادة دراسة إفذة للمتاحف،وبين المشاريع المن

 يجابي على الزوار .ثر اإلعلى الوحدات التي سوف يتم تصميمها في المستقبل، وبالتالي األ

 

 ادئ ن العمل على تصميم المتاحف ومراعاة التوزيع الوظيفي وتناسقه مع التوزيع الجمالي ومراعاة المبإ .3

 

 والوعي المجتمعي وتحسين  التصميمي  سس التصميمية الصحيحة ستؤدي الى رفع مستوى الفكرواأل

 

 وضع البلد من الناحية السياحية  فيقتـرح دراسة التوزيع الوظيفي بشكل جيد عند عملية التصميم

 

 .الداخلي 

 

 

 و طق عرض بطريقة جمالية ان عملية التوزيع الوظيفي بالشكل األمثل وتوزيع المعروضات  في منا .4

 

 لمتحف عدم ترك مساحات كبيرة فارغة لالداخلي  في تصميم الفراغ سيؤدي الى تحقيق التكامل وظيفية

 

 .تشعر الزائر بالملل  وخلق مسار حركة مناسب في منطقة العرض
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 مع توحيداذا تم العمل على مراعاة مسارات الحركه ودراستها بشكل يمكن الزوار من رؤية المعروضات  .5

 

 باعتبار الزائر  هو نقطة السيادة  بحيث يرى جميع أماكن العرض من حركتهم ودون شعورهم بالملل  

 .مكانه سوف تتناسق مساحة االقسام الداخلية مع المساحة الكلية للمتحف

 

 منهجية البحث 
 اتبع في البحث عدة مناهج منها :

تحليل الحاالت الدراسية والمشاكل لتالفيها  : سيتم استخدام هذا المنهج في المنهج التحليلي •

 وتحقيق االهداف المرجوة  مثل تحليل االنارة واثرها عند انعكاسها على الزجاج ومدى أثرها على رؤية 

  .المعروضات

 

والذي يقوم على وصف الوقائع والحاالت وصفا كيفيا او كميا بناءا على :  المنهج الوصفي •

يات العالمية فالتعبير الكيفي يعطي وصفا للفضاء الداخلي موضحا المعلومات الموجودة والمرجع

خصائصه في حين يعطي التعبير الكمي وصفا رقميا موضحا قياس او مساحة او حجم الفراغ 

المعماري ودرجة او كيفية ارتباط الفضاءات الداخلية فيما بينها وهو اسلوب يركز على وصف الفكرة 

ير واحيانا بالتحليل ثم يربط بين المقدمات والنتائج ويتم في هذا المنهج لموضوع الدراسة بالشرح والتفس
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وصف مسارات الحركة وتوزيعها ووصف الخامات والمواد المستعملة ووصف االثاث المستعمل 

يتم في هذا المنهج وصف مسارات الحركة وتوزيعها و .وانواع االنارة وعناصر التصميم المستخدمة 

 .المستعملة ووصف االثاث المستعمل وانواع االنارة المستخدمةووصف الخامات والمواد 

 

وفي هذا المنهج كان الجانب التطبيقي من الدراسة فقد تم من خالله : المنهج الوصفي التحليلي

الدراسة للوحدات المنفصلة بهدف جمع المعلومات من مصادرها المباشرة والقائمة على الوصف الدقيق 

تلك الوحدات ثم تحليل تلك المعلومات والتعبير  عنها بارقام يسهل على  للتجربة الشخصية الصحاب

القارئ فهمها او مالحظتها وقد عززت الدراسة المقابالت بالصور والمخططات بعد عملية التصميم 

الداخلي بهدف التعرف على اهمية دور ومسؤولية المصممين الداخليين ودور المستخدم او المالك في 

 تلك المرحلة
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 حدود البحث
 وحتى االن  1985تقتصر الدراسة على الفترة المعاصرة الممتدة منذ سنة : الحدود الزمانية (1

 

 تختص بدراسة المتاحف في إطار محافظة نابلس _الضفة الغربية :الحدود المكانية (2

 

 .: تشمل جميع الفئات العمرية  الحدود البشرية (3
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 البحثمخطط 

 

 يوضح الشكل االتي مخطط البحث 1رسم بياني  

هيكل البحث

الباب الثالث

المشروع 
المقترح

مقدمة

العالقات 
الوظيفية

تحليل 
المساحات 

الداخلية

تحليل مسارات
الحركة 
للمعرض

اسلوب 
بعالتصميم المت

نمط االثاث 
المقترح 
وتوزيعه

انواع االضاءة 

الخامات 
المقترحة

التصميم 
المقترح

النتائج

التوصيات 

مراجع 

المالحق

الباب الثاني

الحاالت 
الدراسية

الحالة 
العالمية

الةتعريف بالح

المخطط

تحليل 
المساحة

ةتحليل الحرك

يع تحليل التوز
الوظيفي

تحليل 
الخامات

تحليل 
االلوان

تحليل 
االضاءة

الحالة 
العربية

تعريف 
بالحالة

المخطط

تحليل 
المساحة

تحليل 
الحركة

زيع تحليل التو
الوظيفي

تحليل 
الخامات

تحليل 
االلوان

تحليل 
االضاءة

الفصل االول

مقدمة

اهمية البحث

اهداف البحث

ثمشكلة البح

فرضيات 
البحث

منهجية 
البحث

محددات 
البحث
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  ولالفصل اال 

 االطار النظري 

هم االماكن لدى السياح أنها تعتبر من أال إماكن التي يجهلها الكثيرون ـأتعد المتاحف واالثار من ال

ه صحاب هذه المتاحف بعرض ما تواجد لديهم من اثار وما قامو بشراءأوالزوار بشكل  خاص حيث يقوم 

من عمالت  ةمن الحضارات المختلف ةما زالت متواجد ةوان فخاريأيضا لعرضه في هذه لمتاحف من أ

 .ةمعدني ةنقدي

i 

 باالضافة لمراعاة الجانب الجمالي والوظيفي في متحف االسكندرية توصح الصورة طريقة لعرض االواني الفخارية 1 الصورة
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كما ان وجود هذه المتاحف في البالد المتواجد تتعامل مع مختلف شرائح المجتمع, فمثل هذه المتاحف 

جميع  من تصميمها الداخلي لذلك يجب االهتمام ب ةبها اثار مهم جدا للحفاظ عليها لالجيال القادم

  . الزوارالجمالية للعمل على جذب  وألناحية الوظيفية النواحي سواء من ا

 الداخلي للمتاحف واالماكن االثرية  التطور التاريخي للتصميم
 

ان اعادة تصميم المتاحف بمثابة الوعاءالحافظ لما تركه لنا االجداد على مر العصور من موروثات 

وخبرات واشياء كانت تمثل اساليب حياتهم وعاداتهم اما في العصر الحديث اصبحت المتاحف من ابرز 

يرة الظهار رؤيتهم الفنية في معالجة الواجهات العناصر المعمارية حيث يجد المصممون فرصة كب

المعمارية التي تتناسب مع الطراز المعروض مع اضافة ما وصل اليه العصر من تكنولوجيا في مواد 

 المستخدمة او طرق االنشاء او التجهيزات الخاصة باساليب العرض للحصول على هيكل بنائي البناء

 .ii1متكامل للمتحف  

 

                                                           
1 http://www.3d2ddesign.com 

 

http://www.3d2ddesign.com/
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 ض المتحفي تطور اساليب العر 

 صاحبت عمليات تطور المتاحف تطورات السلوب العرض على المراحل التالية :

 _عرض العناصر مصحوبة بلوحات توضيحية علمية تعليمية مثل لوحات بيانية او نماذج 

 لفراغ المعماري وايضاح الفرق مشاهدة مجسمة مما ادى الى الحاجه الى اعادة دراسة ا

 ا هو توضيحي .ما هو اصلي معروض ومبينه

 تطور االمر الى عرض العناصر بما يحيط بها م مظاهر البيئة االصلية لها كإطار كامل _

 حيث ن للصورة سواء ما كان مكشوفا في الضوء او المناخ الطبيعي او ما كان صناعيا م

 الشكل واالضاءة.

 

 شاهد_تطور االحتياج الى اهمية ان تضاف عناصر مصاحبة للتحف يتم بها عرض الم

 التي يصعب على المتحف اقامتها كمشاهد الجبل والصحراء والبحار والمواقع البحرية  

 وتتم هذه العروض اما باجهزة عرض الشرائح الملونة واما بعرض الفيديو وذلك واالثرية 

 ضمن مسار العرض المتحفي بما يترتب على ذلك من اعتبارات تصميمية خاصة من حيث 

 اءة والصوتيات .المكان والشكل واالض
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_ظهرت المتاحف التي تولى اهمية خاصة للحصول على المعلومة عن طريق التجربة الذاتية للزائر 

خاصة باسلوب التنفيذ  وضة ( مما ادى الى ظهور اعتبارات)سواء باللمس او  بتشغيل االدوات المعر 

 والخامات والصيانة.

 

 

 اهميتها الى انها قطع اصلية او نادرة _ظهرت المتاحف التي تعرض تحفا ومقتنيات ترجع 

 iiiاو ما الى ذلك من االعتبارات . ويقوم العرض على تقديم وسائل علمية او ثقافية .

 

 تصميم المتاحف من اهم مجاالت التصميم حيث يخضع لعدة اعتبارات  

 تصميمية ومن اهم هذه االعتبارات :
 

حدد نوع يالتصميم االولى ألي متحف اذ تتدخل في وضع يعد من اهم العوامل التي  :الجمهور ▪

 ولهذا يجب تصميمه بناء علىالمتحف وطريقة العرض وطابعه وحجمه وامتداده وخطوط السير به 

نوعية الجمهور من حيث السن والمستوى العلمي والثقافي والتربوي ومعرفة الفترة الزمنية التي سيمكثها 

 الزائر في المتحف .
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ن موضوع العرض له تأثير كبير على المتحف حسب المواد التي حيث ا: طبيعة المعروضات ▪

ستعرض, باالضافه للفراغات الداخلية للتمحف التي تصمم لخدمة المواد المعروضة من حيث 

صميم واجهاتها مع الطرز ارتفاعها وموادها وكتلتها وعالقتها مع بعضها البعض وتوافق ت

 ivv2.المعروضة

 عناصر المتحف 

 والمخارج أوال: المداخل 

ار المكونة له ويراعى في تصميمهوتعد من اهم العناص  

 _تصميم مدخالن على االقل احدهما للجمهور واالخر للخدمة وضمان االمان.

_يجب ان يحتوي على مخرج للطوارئ بحيث يكون مجكم االغالق._يجب اعطاءاهمية كبيرة من حيث 

معرض وعدد الزوار .التصميم والموقع, ومساحته تكون متناسبه مع حجم ال  

 

                                                           
 كتب-و-مجالت-معمارية/معايير-تصميم-المتاحف 2
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 حركةثانيا: محاور ال

 وهناك نوعان للمحاور داخل المتحف :

 .وهي الممرات العادية التي تصل من قاعه ألخرى:  محاور رئيسية_

ادراج او ممرات خاصة  والتي تنتج عن تغير في مستويات قاعات العرض بواسطة:  محاور فرعية_

 بالمعوقين .

 

 ثالثا: قاعة االستقبال

 تبر قاعة االستقبال منطقة التحكم الرئيسية في حركة الجماهير وفيها يتم احصاء الجمهور ._تع

_تزود القاعة باالضاءة والتهوية ويفضل ان تكون واسعة وجذابة وتحتوي على شباك تذاكر وغرفة فحص 

 وتفتيش.
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 ف المصريتوضح الصورة قاعة االستقبال داخل المتح 2 الصورة
 رابعا: قاعات العرض 

 :تشكيل فراغ العرض 

وهو االتجاه الحديث في تشكيل الفراغ بايجاد فراغات ضخمة :  العرض في فراغ واحد كبير_

  ل: مستمرة يمكن تقسيمها بواسطة قواطع خفيفة متحركة
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 بيرةالصورة توضح قاعات العرض في مساحة واسعة وك3 الصورة 

  خطوط السير والحركة

هدف التصميم الجيد هو توحيد  حركة الناس بطريقة تمكنهم من رؤية المعروضات بسهولة دون حدوث  

 العرض.خلط والتباس في 

 محاور الحركة

يراعى فيها اماكن الوقوف ومشاهدة  المعروضات وأخرى يسرعون فيها لذلك يجب ان ياخذ في الحسبان 

 على الحركة المتوقعة لتالفي التجمع الناتج عن تباطؤ الناس .التغيرات التي تطرأ 
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في  ومن المهم في التصميم ان نتالفى الممرات المستقيمة في المسقط الن الزوار يفضلون غالبا السير

 ممرات متعرجة حتى لو كان اتجاه السير مستقيم 

 

 

 م  بممرات متعرجةصورة توضح اتجاه سير مستقي4 الصورة 
 انواع العرض المتحفي 

 العرض الحر 

عرض القطع المتحفية الكبيرة على قواعد مناسبة او على حوامل او معلقة على جدران ويقصد به 

 يوصى باالحتكاك المباشر بين القطعة االثرية وبين الزائر مما يزيد من استمتاعوالعرض الحر 

  لهالزائر بالمتحف والمقتنيات التي بداخ
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 العرض داخل فترينة 

من مميزاته انه يعطي حماية للقطعة االثرية من احتماالت التلف السريغة واهمها غازات التلوث 

 .الجوي واالتربة

 

 توضح الصورة طريقة العرض داخل الفترينه 5 الصورة
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 عناصر ادارة المتاحف 
 غرفة مدير المتحف •

 تير او امين السر غرف الموظفين مكتب السكر  •

 خدمات القسم االداري من ) مخازن ودورات المياه للجنسين(  •

 المكتبة حيث تعتمد على نوعية المتحف وحجمه  •

 viقاعات العرض  •

 االهتمام بالتصميم للمتاحف من الناحيتين الجمالية والوظيفية
 

والشكل وتوجيه  المقياس ن ناحيةي مطالب االنسان الحسية م: التي تتمثل ف الناحية الوظيفية •

 .دراسة طبيعة ونفسية الزائر وتصرفه في الفراغ ع  م الحركة وطريقة االضاءة واتصال الفراغات

: يعني وجود تكامل بين عناصر تكوينية تختص بالنسب والتكرار وااليقاع  الناحية الجمالية •

 .االنسان النفسيوالتماسك الشكلي والتباين وهي متصلة ببناء 
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 للتصميم الداخلي للمتاحف واالماكن االثرية  القتصادي التطور ا
 

حيث يتجه العالم بخطى سريعة نحو تعتبر السياحة احد اهم القطاعات االقتصادية واالجتماعية في العالم 

وتعد المتاحف بشكل عام من مواقع  ة واالهتمام باالماكن االثري ةاعاده تاهيل واعداد الكوادر السياحي

في البلدان التي تتوافر فيها االثار للعمل على استغاللها في جذب لسياحة الثابتة التي يقصدها السياح ا

عن طرق تصميمها بالشكل  كون هذه االماكن ذات تاثير مباشر في نفوس السواح  السياح والزوار

عمل هذا على جذب فيمن معروضات والحركه بطريقه موحدة المناسب الذي يتيح للزائر رؤيه كل ما فيها 

باالضافة الى توفير رؤوس اموال مهمة لغرض  المجتمع السياح  الى هذه االماكن ومما يساعد في رقي

 vii. استغاللها في تطوير المشروع او االستعداد 

 

 نيويورك من السياح في متحف المتروبوليتان للفنون في ورة االعداد الكبيرةتوضح الص 6 الصورة 
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 الفصل الثاني : دراسة تحليلية لمشاريع مشابهة

 

 متحف روكفلر في القدس: المشروع االول تحليل حالة محلية .1

 المتحف الوطني في دمشق :المشروع التاني تحليل حالة عربية  .2

 متحف المتروبليتان في نيويورك: المشروع الثالث تحليل حالة عالمية .3
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 تحف فلسطين لالثار متحف روكفلر او م
  التعريف بالمتحف

من سور مدينة القدس بالقرب من باب الساهرة  ثري يقع في عند الزاوية الشمالية الشرقيةهو متحف ا

يضم مجموعة كبيرة من القطع  ,1930تم وضع اول حجر اساس عام  والحي المعروف بوادي الجوز

ن في عهد االنتداب البريطاني ما بين العشرينيات االثرية المكتشفة من الحفريات التي اجريت في فلسطي

ليكون احد اقدم متاحف االثار في الشرق  1938من القرن العشرين  تم افتتاحها في عام والثالثينيات 

 االوسط. 

 

 توضح الصورة مبنى المتحف كامال 7 الصورة 
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 الموقع الجغرافي للمتحف 
المتحف الحجري السداسي يلفت النظر من   فبرج حف من معالم مدينة القدس البارزة،ان مبنى هذا المت

, يقع في منطقة عرفت منذ العصر العثماني مسافات بعيدة ومن علو، خاصة وان المتحف انشئ على تلة

  وال تزال تعرف بكرم الشيخ محمد الخليلي، حيث ال تزال معالم قصره  كانت بما يسمى كرم الشيخ 

يقع الى الواجهة الغربية لباب الساهرة حيث ان تلك المنطقة سياحية كون من طابقين ماثلة وقائمة. الم

 يأتيها الكثير من الزوار

وطراز هذا القصر يمثل أصدق تمثيل طرز العمارة العثمانية المحلية التقليدية التي سادت في القدس 

دخول التأثيرات والتيارات البنائية  وفلسطين منذ نصف اوائل القرن السابع عشر واستمرت حتى

 viiiالحديثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sultan Suleiman St The garden tomb Jerusalem Jerusalem 
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 المسقط االفقي للمبنى
دونم  في مدينة القدس بالرجوع الى المسقط االفقي نجد ان  20  بني المتحف على قطعة ارض مساحتها

ة والغربية نجد ان المبنى يميز عن باقي االبنية في المنطقة  ويتكون المبنى من طابقين وغرفتين الشمالي

والبرج الثماني المضلع  وتظهر به معالم الهندسة الباهرة والساحة الداخلية المدهشة ,عندما نخرج الى 

الساحة الداخلية ساحة االقواس المميزة التي في مركزها بركة ماء وفي جانبها الغربي بركة ماء بصورة 

الفنان ديفيد اوهنسيان  كلها ببنائه الذي اسد وبعدها تقع نافورة صغيرة مبلطة بكراميكا ارمنية صممها 

  امتار 10مترا تقريبا وقطره  30يتوسطه برج ثماني االضالع يبلغ ارتفاعه 

 المهندس المصمم : اوستين هاريسون 

 األقصى مسجدفي الغرفة الجنوبية، عرضت خشبيات إسالمية محفورة من القرن الثامن من ال

 صًبا من البازلت يعود إلى الفرعون المصريوفي القاعة المثمنة الجنوبية، عرض ن



www.manaraa.com

34 

 

أما الغرفة الشمالية والجناح الشمالي، فقد عرض فيها بعض الزخارف التي نقلت من كنيسة القبر 

المقدس

 

 يوضح المخطط االتي المخطط االفقي لمتحف ركوفلر2رسم بياني  

 

 فقي للمبنىالمسقط االتحليل 
تم تكليف المهندس "أوستين سانت بارب هاريسون" بتصميم المتحف، وقد أظهر اهتماماً خاصاً في 

القدس القديمة، وكان هدفه المزج بين عناصر معمارية من الشرق والغرب. واقتبس هاريسون  تصميميه

حدات بناء مختلفة، أما المخطط العام الذي كان متبعاً في المباني العامة في أوروبا والمركبة من و

االختالفات في االرتفاعات بينها، فاقتبست من تنظيم المباني في البلدة القديمة بالقدس، وصمم صاالت 

كقاعات الكنائس ذات الشبابيك العالية التي تسمح للضوء بالمرور عبرها؛ أما سقوف الصاالت فصممت 

 صاالت العرض 

 البرج الثماني المضلع

 المدخل

 الساحة الداخلية للمتحف

 المكتبة

 غرقة المدير وغرفة االجتماعات
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اعة المكتبة وتقاليد تستيت الحجارة بروح عصر النهضة األوروبية، واستوحى هاريسون تصميم ق

والبالط  والزخارف الهندسية التي تزين برج المتحف، وأشكال المداخل والشبابيك، والقبب واألقواس،

األرمني وصناعة األخشاب، من بنايات ترجع إلى العصور الوسطى، ومن الحضارة الشرقية 

 .ixوالمحلية

تماثل من ناحية المداخل واالقواس و حيث ان الغرفتين كل الطابق االرضي للغرفتين الشمالية والغربية م

منهما تقابل االخرى ويفصل بينهما ممر واسع وكبير يتوسطه حوض كبير تتوسطه بركة وممرات 

 .للدخول الى المتحف 

 

 الواجهة االمامية للمبنى 
ن الغرفتين  يتألف عند النظر الى المتحف من االمام تالحظ وجود البرج المضلع الثماني هو الفاصل بي

ونالحظ ارتفاعات المبنى من طابقين ويعد احد المباني االولى التي بنيت خارج اسوار البلدة القديمة.

كما ويشرف هذا المبنى على منظر  الشبايبك واالختالفات بينها كما نالحظ االقواس واختالف ارتفاعاتها ,

م واالشجار التي غرست حوله. استعمل الطابق خالب يحيط بالمبنى, باالضافة الى محافظته على الكرو 

 .االول كمعصرة زيتون, والطابق الثاني للسكن

قام المهندس اوستين هاريسون بتصميم المتحف وقد اظهر اهتماما خاصا بتصميمه حيث سافر عدة 

وكان هدفه مرات للتجول في متاحف اوروبا لالطالع, ثم عاد لفلسطين ليدرس مباني القدس القديمة 

لمزج بين عناصر معمارية من الشرق والغرب,  ومن الحضارة الشرقية والمحلية استمد تقاليد تستيت ا
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الحجارة والزخارف الهندسية التي تزين برج المتحف واشكال المداخل والشبابيك والقبب  واالقواس ,اما 

 بالقدس . االختالف في االرتفاعات بينها فاقتبسها من تنظيم المباني في البلدة القديمة 

 .تم تغطية الواجهة االمامية بالحجارة التي تم تستيتها وتصفيفها استيحاءا بالحضارة الشرقية المحلية

 

Figure 8 )صورة توضح الواجهة االمامية لمتحف ركوفلر )رسم 

 

 فلرتوضح الصورة الواجهة االمامية لمتحف ركو1صورة 
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 صورة توضح الواجهة االمامية للمتحف 9 الصورة 

 

 

 

 توضح الصورة مدخل المتحف والتماثل بين الغرفتين 10 الصورة



www.manaraa.com

38 

 

 اسلوب التصميم المستخدم 
لمركبة من وحدات بناء من الغرب اقتبس المخطط العام الذي كان متبعا في المباني العامة في اوروبا ا

مختلفة, اما االختالفات في االرتفاعات بينها اقتبست من تنظيم المباني في البلدة القديمة. صاالت 

المتحف صممت كقاعات الكنائس ذات الشبابيك العالية التي تسمح للضوء الطبيعي بالمرور من عبرها. 

بة يذكرنا ببنايات ترجع الى سقف الصاالت صممت بروح عصر النهضة االوروبي وقاعة المكت

 x .العصور الوسطى

 يعتمد التصمم على الشكل المربع في تقسيم مناطق العرض التي جاءت في قطع االثاث 

ة بالزجاج  في عرض الفترينات المستوحى من الطابع المكعبات الحديدية المفرغة المغلفوتم استخدام 

لحديدية عليها , واالقواس المستوحاة من طابع البلدة الغربي واستخدام خزائن خشبية لتثبيت المكعبات ا

 القديمة في القدس .

من الحضارة الشرقية والمحلية استقى هاريسون تقاليد نحت الحجارة, الزخارف الهندسية التي تزين و

 .البرج, اشكال المداخل والشبابيك, القبب واالقواس, البالط االرمني وصناعة االخشاب

 

 

 توضح الصورة قاعة العرض الجنوبية فترة االنتداب 11 الصورة
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 توضح الصورة مكتبة المتحف 12 الصورة 

 

في تصميم المتحف استعمل هاريسون ايضا اساليب التجديد في العمارة الغربية الحديثة. حيث ابرز 

كال الهندسية البحتة, اقل في استخدام الزخرفة وبنى ايضا الجانب االستعمالي للمبنى, استعمل االش

بالباطون. ارضية الفلين التي استخدمت لتخفيف الضجة في صاالت العرض اعتبرت هي ايضا تجديدا 

, استوحى قاعة المكتبة من بنايات ترجع للعصور الوسطى. في تلك الفترة . 
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 الموجوده في الغرفة الغربيةغرفة اجتماعات المتحف   لصورةتوضح ا 13 الصورة 

موجودة في الزاوية الجنوبية الغربية للمبنى. استعملت الجتماعات اللجنة االستشارية فترة االنتداب المكتبة 

البريطاني. غرفة دائرية الشكل, سقفها قبة تشبه الحمامات الشرقية القديمة. تحت القبة مباشرة يوجد بالط 

بالقاعدة, صنع على يد فنان الخزف دافيد اوهانسيان. لونه ابيض وعليه كتابه سوداء  يطخزفي يح

.باليونانية  

هذا النموذج المصغر هو احد النماذج العديدة التي صنعت لمبنى المتحف. حضر على يد مهندس 

مة المتحف اوستين سانت بارب هاريسون, وذلك حسب ما هو دارج في دائرة االعمال العامة لحكو 

بالجبص وعرض على جون ديفيد روكفلر االبن في تلك السنة  االنتداب يعرض المخطط النهائي للمبنى

 عند زيارته للبالد.
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وسطها شجرة الصنوبر لم يتم الساحة المربعة ذات االروقة والتي تربط قصر الشيخ بالمبنى والتي تت

ابناءه  

 

14 الصورة  مجسم لمبنى المتحف توضح الصورة   

 نسبة الكتلة والفراغ

 

 توضح الصورة نسبة الكتلة الى الفراغ في المتحف2 صورة

 

النسبة

الكتلة

الفراغ
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 المناطق الوظيفية والخصوصية 

 

 يوضح المناطق الوظيفية والخصوصية في المتحف3  رسم بياني
 

يتكون متحف ركوفلر الضخم من صاالت سب احتياجات كل منطقة ,قسمت المساحة على المناطق ح

%  40تشكل ما يقارب  فقد خصصت بهذا الشكل نتيجة للحاجة لمساحات عرض  عرض كبيرة وواسعة

الذي تتفرع منه مداخل صاالت  ,ثم تليها منطقة المدخل الكبير في الساحة الداخليةمتحفمن مساحة ال

اما المكتبة  % 15ثم منطقة االستقبال  ,من مساحة المتحف %25الذي يشكل ما يقارب  العرض

االجتماعات  ةمن مساحة المتحف وغرف%  5%  , وهنالك غرفة المدير فلعلها ايضا تشكل 10فتشكل

.%5والندوات تشكل تقريبا   

 

اقسام المتحف

صاالت العرض

المكتبة 

غرفة االجتماعات

المدخل

غرفة المدير 

منطقة استقبال
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 االثاث المستخدم وتوزيعه 
 تشكل مناطق العرض معظم االثاث المستخدم 

 تحليل مناطق العرض :

بان الحديدية على شكل مكعبات مفرغه مثبت عليها من القضلعرض على شكل فترينات مكونه مناطق ا

 من االعلى مكعبات خشبية لعرض التفاصيل الصغيرة من المقتنيات .

 

 توضح الصورة منطقة عرض داخل متحف 3صورة 
ا الفترينات الزجاجية بشكل مربعات وفي المنتصف  قاعة عرض كبيرة ذات سقف عال جدا موزعة فيه

عرض وكل فترينة عباره عن قاعده خشبية وارجل كطاولة مثبت عليها مكعبات زجاجية لعرض التحف 

 فيها .
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 توضح الصورة مناطق العرض داخل المتحف4صورة 

 مدخل المتحف 

 تم استعمال خشب الجوز في االبواب 

 

 صورة توضح مدخل المتحف 15 الصورة 
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 تحليل االلوان 

ة الى لون الخشب في افان اللون الغالب هو اللون االبيض واللون االسود في القضبان الحديدية باالض

حيث تم استعمال  اقتصرت الوان المتحف على اللون البني ومشتقاتهفترينات العرض والطاوالت واالبواب 

وذلك  في قاعة العرض الهائلة التي تحتوي الخزائن الزجاجية  واالبواب الخشبية نالخزائخشب الجوز في 

البالط  باالضافة الى تماشيا مع اسلوب التصميم الذي يميل الى الكالسيكية والذي يتخذ الطابع التراثي

تم تبليطها بمادة االرمني الذي تم اعتماده في تبليط االرضيات واما بالنسبة للساحه الداخلية فاالرضية 

 ويمكن لمسها  3الفلين

 

 صورة توضح االلوان المسخدمة في المشروع  16 الصورة 

 

 
                                                           
 الفلين :عادة ما نراه في سدادت زجاج الخمرة  3
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 العالقات الوظيفية

في اي متحف االهتمام بالعالقات الوظيفية من حيث التوزيع والترتيب حسب االولويات , ومن من المهم 

فية تبين ان عملية الدخول للمتحف تكون من الساحة الداخلية للمتحف المهم في تحليل العالقات الوظي

للوصول الى منطقة االستقبال وصوال الى منطقة العرض وحيث ان المساحة الواسعة تقلل من حدوث 

 االكتظاظ عند مدخل قاعات العرض 

فة الثمانية المقابلة تحتل منطقة العرض مساحة كبيرة من مساحة المتحف الكلية وكما توجد الكتبة في الغر 

 لقاعة العرض وتتوافر فيها الطاوالت ومقاعد لتوفير الراحة للزوار .

 

 خدمة في المشروعتاالضاءة المسيوضح الشكل المناطق الوظيفية داخل المتح4رسم بياني  

المدخل

قاعات 
العرض

المكتبة غرفة المدير

منطقة 
االستقبال

المحاسبة
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ابيات المتحققة في لمبنى, وتتوفر يعتمد المبنى على االضاءة الطبيعية بشكل كبير وهذا يعد من االيج

االضاءة الطبيعية من خالل النوافذ الكبيرة التي تسمح بدخول اكبر قدر من الضوء, لكن االضاءة 

تدخل االضاءة الطبيعية من الشبابيك الموجودة في صالتي العرض تقتصر على االضاءة الموجهة. 

لى السقف لتساعد في دخول اكبر قدر من الكبيرة بشكل كبير وايضا هنالك شبابيك صغيرة مائلة اع

الضوء للصالة اما بالنسبة لالضاءة الصناعية ف استخدمت بشكل قليل نسبيا نظرا لالعتماد على 

 كل فترينة مباشرة الن هذا سيعيق تم توزيعها ما بين فترينات العرض وليس فوق قداالضاءة الطبيعية ف

 ة على الزجاج نظرا النعكاس االشعة الضوئيرؤية المعروضات 

 

 توضح الصورة نوافذ صالة العرض 17 الصورة
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 توض الصورة االضاءة الطبيعية في المتحف 18 الصورة 
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 الخامات المستخدمة

 لى الطالء تم استخدام الخشب )خشب الجوز( لالبواب ولفترينات العرض بلونه الطبيعي بدون الحاجة ا

 اما الجدران فاختلف في عدة مناطق حيث بعض الجدران اعتمدت على الطالء االبيض فقط

والبعض االخر تم وضع حجارة لمنتصف الجدار  كالطابع الشرقي وبقية الواجهة الى السقف تم طالؤها 
 بالدهان االبيض السادة 

في االرضية تم استعمال البالط االرميني تم استخدام ثريات اضاءة بسيطة كروية الشكل بيضاء اللون  و 
 وفي صاالت العرض تم استعمال الفلين في االرضيات 

وتم استعمال الزجاج في فترينات العرض التي كانت على شكل مكعبات زجاجية الشكل مثبته على 
 الطاوالت الخشبية 

ة في بعض الفترينات وتم استعمال الستانلس ستيل والقضبان الحديدية في عمل مكعبات حديدية مفرغ
 التي تم تثبيت الزجاج عليها في فترينات اخرى 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 توضح الصورة خامة الزجاج   

 

 

Figure 23 توصح الصورة خامة خشب الجوز   

 

 

Figure 20 توضح الصورة خامة الستانليس ستيل  

 والحديد

 

 

Figure 19 توضح الصورة خامة الحجر   

 

 

Figure 24توضح الصورة خامة الفلين لالرضيات 

 

 

Figure 22 توضح الصورة لون الطالء

 المستعمل
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 صورة توضح الخامات المستخدمة في المتحف25 الصوةر 

 

 

 

 

 صورة توضح العالقة بين بالط االرضية والحجر المستخدم في الواجهات 26 الصورة 
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 الداخلي  الثاثا

اقتصر على الخشب المستخدم في تصميم المكاتب والرفوف وصناديق العرض وذلك تماشيا مع اسلوب 

وتم استخدام الزجاج في فترينات  التصميم المستخدم والذي يميل الى الطابع الكالسيكي القديم والتراثي 

ثالث خامات الخشب والزجاج , والخشب المستخدم هو خشب الجوز حيث تتكون الفترينات من العرض

 باالضافة الى ان النمط المستخدم في تصميم االثاث هو التكعيبي  والحديد .

 حيث ان الفترينات عبارة عن مكعب مصنوع من قضبان حديدية مفرغا وتثبت عليه المكعبات الزجاجية 

لبيسه بااللواح الزجاجية وهنالك اشكال اخرى فمثال خزائن خشبية ومثبت عليها المكعب الحديدي الذي تم ت

 على شكل مكعبات . 
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 صورة توضح الخامات المستخدمة في الفرش الداخلي للمتحف 27 الصورة

 

 

 

 الصورة توضح نسبة الحجر الى الطالء االبيض على الواجهات 28 الصورة
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 الحالة العربية 

 طني االردني لالثارالمتحف الو 

 التعريف بالمتحف 

طع ، بني ويضم مجاميع القعّمان وسط جبل القلعة يقع على قمة  1951بني عام أردني هو متحف

ولقد رتبت المجاميع  .األردن األثرية الواردة للمتحف من الحفريات األثرية التي أجريت في مختلف مواقع

القديم وبالتدريج حتى العصور اإلسالمية. وتشمل معروضات  العصر الحجري ترتيبا زمنيًا متسلساًل من

، ونقوش والحجر الجبص الفخار المتحف قطعا فخارية متنوعة وزجاجية ومعدنية وتماثيل من

 .الذهبية الحلي ومجموعات من وأختام وكتابات

 

 توضح الصورة المتحف االردني لالثا 29 الصورة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1951
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AE%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AA%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D8%A8
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 الموقع الجغرافي للمتحف 
المملكة  الجديد لآلثار في المتحف الوطني ان مبنى هذا المتحف من معالم عمان االثرية المهمة, هو

أمانة عمان الكبرىومنشآت  عّمان، حيث توجد وسط مدينة راس العين يقع في منطقة .األردنية الهاشمية

  .عّمان الثقافية

 

 

 

 

 

 

 

 تحليل المسقط االفقي للمبنى
يشتمل متحف األردن على مستودعات حديثة كم   10000  ني المتحف على قطعة ارض مساحتهاب

ومركز للصيانة والترميم، ويدعم البحث والنشر العلمي، ويقدم المعارض الدائمة والمؤقتة، وتشغل 

اريخي، قاعات العرض جزًءا كبيراً من مساحة مبنى وتتوزع المواقع التفاعلية ما بين قاعات التسلسل الت

حيث تعرض المواضيع المكملة لقصص التسلسل التاريخي. تعتمد هذه المواقع على أسلوب التفاعل مع 

 

 

 

Hasjem alkheir ST  Jabal al qalaa Amman 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
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الضيوف بشكل أكبر من عروض قاعات التسلسل التاريخي، وتتواصل معهم في مواضيع علم اآلثار 

 .نوالتعدين، واإلنسان المبدع، والبداوة والترحال، والكتابة، واإلنارة، وأطفال األرد

إضافة إلى أجنحة العرض داخل المتحف، تمتد معروضات متحف األردن إلى الساحات الخارجية وقاعة 

المعارض المؤقتة، حيث سيقدم المتحف الفرصة لضيوفه الستكشاف مواضيع متعددة ضمن المعارض 

ات المحلية والعالمية. وفي المتحف يحتوي على صور للملوك و مكتبة تحوي عدة آالف من المطبوع

  .والمنشورات في حقول اآلثار والتاريخ والتعليم وعلم المتاحف، وعديد منها أهدي إلى المتحف

 

 الواجهة االمامية للمبنى 
عند النظر الى المتحف فاانك تجد ان المدخل الى المتحف عبارة عن باب طبيعي الحجم ليس بالضخم 

درجة تحتاج لصعودها  16-15ك ما يقارب الذي يلفت ان المبنى هاءل الى هذا الحد , وتجد ان هنال

للوصول الى الباب , وكما نالحظ ايضا في الصورة ان الواجهة االمامية بسيطة جدا في تصميمها حيث 

وايضا تعتمد في التصميم على المباني القديمة ويوجد عليها شباكين صغيرين فقط يسمحان بتخلل الضوء 

 كما ويشرف هذا المبنى على منظر خالب يحيط يفها وفقا للمباني الحجارة التي تعلو الشبابيك التي تم تصف

 

 توضح الصورة مدخل المتحف30 الصورة
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 اسلوب التصميم المستخدم 
ان اسلوب التصميم المعتمد في قاعات عرض المتحف يعود الى المدرسة التكعيبية حيث وكما نعلم ان 

ظهر المربع واألشكال   فاستخدم فنانوها الخط المستقيم الهندسيتمد على الخط التكعيبية في التصميم تع

الهندسية المسطحة في المساحات التي تحيط بالموضوع، وتنوعت المساحات الهندسية في األشكال تبعا 

 لتنوع الخطوط واألشكال واتجاهاتها المختلفة. ولهذا فإن التكعيبية ركزت على فكرة النظر إلى األشياء

من خالل األجسام الهندسية وخاصة المكعب، فهي تؤمن بفكرة الحقيقة التامة التي تأخذ كمالها وأبعادها 

الكلية، عندما تمتلك ستة وجوه، كالمكعب تماما, فالتوصل إلى هذا الهدف ال يتحقق إال عن طريق تحطيم 

 .الشكل الخارجي والصورة المرئية

لون االبيض في فترينات العرض ك قواعد للمكعبات الزجاجية وتم استخدام المكعبات الخشبية ذات ال

المحاطة باطار خشبي وتم عرض المقتنيات االثرية بداخلها  ومكعبات اخرى بيضاء خشبية بدون 

المكعبات الزجاجية فتم عرض بعض محتويات اخرى من االثارات عليها للعلمل على توفير مناطق 

ال يعج المكان بالزجاج فيتوه نظر الزائر بل للعمل على  استراحة ومناطق عمل في التصميم وحتى

يضا اساليب التجديد في طوقان افي تصميم المتحف استعمل  توفير الراحة لعين الناظر في المتحف.

 .العمارة الغربية الحديثة حيث ابرز الجانب االستعمالي للمبنى
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 م المتبع في الاثاثتوضح الصورة التصمي31 الصورة 

لكن في بعض االماكن لم يراعي ترك فراغ واسع لنظر الزائر فقد كانت بعض االماكن تعاني من 

 اكتظاظ في عرض التحف والمقتنيات االثرية مما يشتت نظر الشخص 

 

 

32 الصورة  توضح الصورة االكتظاظ في العرض   
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 نسبة الكتلة والفراغ

 

م بيانيرس   5 يوضح الرسم نسبة الكتلة الى الفراغ في الحالة العربية   

 المناطق الوظيفية والخصوصية 

 

 

6  رسم بياني يوضح الشكل المناطق الخصوصية والوظيفية في المتحف   

Sales

الكتلة

الفراغ

Sales

المدخل 

منطقة االستقبال 

مناطق العرض 

غرفة المدير 

مناطق الندوات واالجتماعات 

مناطق استراحة 

منطقة المحاسبة 
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 متحف صاالت عرض كبيرة وواسعةاليتكون نطقة ,قسمت المساحة على المناطق حسب احتياجات كل م

% من مساحة  40تشكل ما يقارب  فقد خصصت بهذا الشكل نتيجة للحاجة لمساحات عرض 

% من مساحة 20الذي يشكل ما يقارب  مداخل صاالت العرض ,ثم تليها منطقة المدخلالمتحف

من %  5فلعلها ايضا تشكل اما غرفة المدير % ,5% والمحاسبة 10المتحف, ثم منطقة االستقبال 

% .5ومناطق االستراحة تشكل  %5االجتماعات والندوات تشكل تقريبا  ةمساحة المتحف وغرف  

 

 االثاث المستخدم وتوزيعه 
 تشكل مناطق العرض معظم االثاث المستخدم 

 تحليل مناطق العرض :

عات العرض وزعت على مساحات واسعة جدافي مبنى المتحف حيث ان معظم قامناطق العرض 

مصممة بشكل جيد وذات فراغات مناسبة لمرور الزوار بشكل جيد وال يسبب االكتظاظ كما يظهر في ية 

على هذه الفترينات على شكل مكعبات وتم عرض التحف االثرية بداخلها بشكل مرتب ومريح للعين 

لعرضها فهذه الطاوالت ولتمييز القطع وتم استعمال بعض الطاوالت الصغيرة التي تم تثبيت الجرار بها 
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منحنية االرجل مقوسة ,تم التغيير في طرق العرض حتى ال يمل الزائر وال يشعر بالضجر من المكان  , 

وكما نالحظ الغرفة ذات سقف مقوس ولهذا تم استعمال سبوتات اضاءة موجهة نحو السقف بشكل 

الضاءة الصناعية بقدر كبيرجدا منحني لتعطي منظرا جماليا في سقف الغرفة وهنا تم االعتماد على ا

 مقارنة باالضاءة الطبيعية الموجهة من الشباك الصغير .

 

 توضح الصورة منطقة العرض في الحالة العربية5صورة 
 

 تحليل االلوان 

اللون  الخشبي في فترينات العرض وتم اضافةواللون  بشكل كبير جدا ان اللون الغالب هو اللون االبيض

اقتصرت الوان المتحف على اللون االسود بكميات ضئيلة كتكحيل للمكان واعطاء طابع كالسيكي هادئ  
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واالبواب في قاعة العرض الهائلة  في الخزائن الخشبيةالخشب حيث تم استعمال خشب  البني ومشتقاته

  لى الكالسيكية والذي يتخذوذلك تماشيا مع اسلوب التصميم الذي يميل االتي تحتوي الخزائن الزجاجية  

 . الطابع التراثي

 

 توضح الصورة االلوان المستخدمة في المتحف 33 صورة 

 العالقات الوظيفية

من المهم في اي متحف االهتمام بالعالقات الوظيفية من حيث التوزيع والترتيب حسب االولويات , ومن 

للوصول الى منطقة االستقبال وصوال لدخول للمتحف ظيفية تبين ان عملية االمهم في تحليل العالقات الو 

 الى منطقة العرض وحيث ان المساحة الواسعة تقلل من حدوث االكتظاظ عند مدخل قاعات العرض 
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تتوافر فيها ومناطق االستراحة التي تحتل منطقة العرض مساحة كبيرة من مساحة المتحف الكلية 

 فير الراحة للزوار .الطاوالت ومقاعد لتو 

 

 يوضح الشكل المناطق الوظيفية في المتحف7رسم بياني  

 

 خدمة في المشروعتاالضاءة المس

حيث انه ال  المتحققة في لمبنى, سلبياتة بشكل كبير وهذا يعد من الصناعييعتمد المبنى على االضاءة ال

ضاءة الطبيعية للمتحف مع العلم ان االضاءة الصناعية غير سيئة بد من ادخال كميات كبيرة من اال

تتوفر االضاءة  فهي توضح جميع معالم المتحف اال ان مثل هذه االماكن الكبيرة بحاجه الشعة الشمس ,

المدخل

قاعات 
العرض

المحاسبة
منطقة 

االستراحة

منطقة 
االستقبال

قاعة 
الندوات

غرفة المدير
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من الضوء, لكن االضاءة  قدر قليل جداالتي تسمح بدخول  لصغيرة الطبيعية من خالل النوافذ اال

 العرض تقتصر على االضاءة الموجهة. الموجودة في صالتي 

 

 توضح الصورة اضاءة المبنى 34 الصورة 
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 الخامات المستخدمة

 تم استخدام الخشب لالبواب ولفترينات العرض بلونه الطبيعي بدون الحاجة الى الطالء 

 طالء االبيض فقطاما الجدران فاختلف في عدة مناطق حيث بعض الجدران اعتمدت على ال

وتم استعمال الزجاج في فترينات العرض التي كانت على شكل مكعبات زجاجية الشكل مثبته على 
 الطاوالت الخشبية 

 

 

 

 

 

 الداخلي  الثاثا

لقد تم استعمال الخشب في معظم قطع االثاث خاصة في فترينات العرض فقد تم استعمال الخشب على 

ض واستعمال اطارات مكعبة من الخشب البني فاتح اللون اشبه بخشب شكل مكعبات تم طالؤها باالبي

وتم  مع اسلوب التصميم المستخدم والذي يميل الى الطابع الكالسيكي القديم والتراثي البلوط وذلك تماشيا 

حيث تتكون الفترينات من ثالث خامات الخشب والزجاج والحديد .  استخدام الزجاج في فترينات العرض

 

Figure 36 توصح الصورة خامة خشب الجوز   

 

 

Figure 37توضح الصورة خامة الفلين لالرضيات 

 

 

Figure 35 توضح الصورة لون الطالء

 المستعمل
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الى ان النمط المستخدم في تصميم االثاث هو التكعيبي  باالضافة

 

 توضح الصورة االسلوب التكعيبي المستخدم في التصميم38 الصورة 
 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

66 

 

 الحالة العالمية

 متحف متروبوليتان للفنون 

 التعريف بالمتحف:

يعتبر من اكبر تتح بعد عامين ,اف و 1870هو متحف يقع في سنترال بارك في نيويورك اسس عام 

من المتاحف الكبيرة والضخمة في  يعدفي مدينة نيويورك  المتاحف في الواليات المتحدة وهو االكبر

تمثل المتحف في المجموعة الدائمة واألعمال  , العالم, ويحتوي على اثار من جميع الحضارات البشرية

ديمة واللوحات و المنحوتات من الفن األميركي الفنية من العصور الكالسيكية القديمة و مصر الق

والحديث أيضا يحافظ على مواقع الحيازات الواسعة من أفريقيا وآسيا و المحيطات ، والبيزنطية ، و الفن 

اإلسالمي. هو أيضا موطن ل مجموعات موسوعية لآلالت الموسيقية ، واألزياء و االكسسوارات ، 

أنحاء العالم  تبلغ مساحته اكثر من مليوني قدم مربع ويضم اكثر من  واألسلحة العتيقة والدروع من جميع

ماليين قطعة من الفن الحديث والقديم من مختلف دول العالم . 3  

الطراز المستخدم :الطراز القوطي   ماري :ريتشارد موريس هونت المع  
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 االعلىصورة توضح متحف ميتروبوليتان من  39 الصورة 

 موقع المتحف الجغرافي 
يقع المتحف على قطعة ارض تبلغ مساحتها اكثر من مليوني قدم مربع, حيث ان هذا المتحف انتقل في 

، حيث يقع على الطرف الشرقي من سنترال بارك في مانهاتن عدة مواقع حتى استقر في موقعة الحالي 

 . لمعارض الفنية في العالمعلى طول متحف مايل ، وهي المنطقة الواحدة واألكبر ل

في مانهاتن العليا التي تملك مميزات الفن في ” األديرة ” وهناك أيضا موقع ثان أصغر بكثير في 

 4  .العصور الوسطى

 

 

 

                                                           
4 https://www.almrsal.com/post/85856 

 

https://www.almrsal.com/post/85856
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 المسقط االفقي للمبنى 
ع الى المسقط مليون قدم مربع  في منهاتن نيويورك  بالرجو  2 بني المتحف على قطعة ارض مساحتها

,وتشكل المساحات الداخلية للمتحف   االبنية في المنطقةبالنسبة لبقية  نجد ان المبنى ضخم جدااالفقي 

  في الطابق الرئيسي والطابق الثاني مرتبطتين بالدرج الكبير اجزاء حيوية من مجمع المتاحف

   

Manhattan Central park  The metropolitan musueum  
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مة المؤسسة ؛ أن هذه ان عظمة بنية المتحف ومساحاته الداخلية الرائعة هي مكمل مناسب لعظ

التصميمات الداخلية الكبرى هي تكريم لمواهب ريتشارد موريس هانت ، أحد المهندسين المعماريين 

الرائدين في هذا البلد ؛ أن المتحف يحتل مجمًعا مميًزا ومميًزا من الناحية المعمارية في موقع بارز في 

 5الجادة الخامسة

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2013/living-in-style 
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 الواجهة االمامية للمبنى 
ثالثة ابواب ضخمة متماثلة في االرتفاع يعلو كل تالحظ وجود  الواجهة االمامية للمتحف د النظر الى عن

اال ان الباب الرئيسي للمدخل هو الباب االوسط وان كل باب من هذه االبواب مقسم الى  منها قوسا كبيرا

ن حجريين ذو قاعدة وراس يفصل بين كل باب واخر عموديثالثة اجزاء بواسطة عمودين رفيعين يتخلالنه 

, ويتخلل الواجهة ستة شبابيك الثماني  من الطراز القوطي اي يوجد على الواجهة ثمانية عمدان ضخمة

موزعة ثالثة منها على يمين الواجهة والثالثة االخرى الى اليسار وينصف الواجهة درج ضخم على 

 رمي تقريبا .مستوى االبواب الثالثة عرض الدرجة  ويكون الدرج على شكل ه

 

 صورة توضح الواجهة االمامية للمتحف40 الصورة 
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 صورة مقتطفة للواجهة توضح االبواب الثالثة 41 الصورة 

 

 اسلوب التصميم المستخدم 
دة اجنحة فصمم  كل ان المتحف يحتوي على حضارات مختلفة و لهذا السبب تم تقسيم المتحف الى ع

جناح حسب الحضارة الموجودة به من حيث الخامات وتصميم الجدران وما يعرض به من اثاث حيث انه 

لم يعرض فقط قطعا منفردة من االثاث بل كان كل جناح يعرض غرة كاملة بما فيها من مثال الطابع 

ات وكذلك الجناح االمريكي فتصميم الشرقي كانت به اشكال الكراسي كما الكراسي الشرقية والبالط والخام

 السقف المفتوح المزجج والسقف المرتفع وهكذا ,

اما غرف عرض اللوحات فكانت غرف ذات لون طالء واحدلجميع جدران الغرفة واطار من الجبص 

الرفيع في نهاية كل واجهة ولم يكن هنالك تصميم على الواجهات فقط  وكانت بااللوان االخضر المزرق 
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البيج االبيض االزرق وهكذا ,ووضعت اللوحات الفنية عليها وفي كل غرفة يوجد مقعد او مقعدين الخمري 

في المنتصف وكان عدد الفترينات في كل غرف ال يتجاوز الفترينتين , كانت الفترينات موضوعة على 

 .ويعلوه مكعب زجاجي تعرض القطع الفنية به لكن فراغ الغرفة كان واسعا جدامكعب خشبي 

المتحف بطراز معماره القوطي اخذ باالتساع شيئا فشيئا حتى اصبح واحدا من اكبر متاحف الفن في و 

العالم ومن الممكن ان تشاهد فيه ما يعكس ثقافات شعوب عدة بدءا من الفن االشوري والمصري ومرورا 

 بفن فلورنسا وحتى ما يعكس ثقافة غينيا بيساو الجديدة وهضبة التبت الصينية 

  12ميم االمريكي  الذي عكس مراحل تطور هذا الفن في القارة الجديدة ويحتوي هذا الجناح على والتص

 الف قطعة من نماذج االثاث والتصاميم االمريكية 

وال يمكن لزائر نيويورك تجاهل متحف المتروبوليتان نظرا لموقعه وطرازه المعماري الذي يختلف كليا عن 

ة نيويورك حيث البنايات العلية ذات الواجهات الزجاجية فالمتحف ال  المعمار الحديث الذي ميز مدين

 وانما يغري محبي التصاميم وديكورات القصور الكبيرة وتصاميم االزياء يغري عشاق الفن فحسب 

والمتحف في نظامه وطريقة عرضه لالعمال الفنية يتجاوز الشكل التقليدي او الكالسيكي الذي ميز 

 6 متحف اللوفر في باريس . متاحف اوروبا خصوصا

                                                           
6 http://archive.aawsat.com/details.aps?section=41&article=452281&issueno=10627#.wt9jySWEbqa 
 

http://archive.aawsat.com/details.aps?section=41&article=452281&issueno=10627#.wt9jySWEbqa
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 صورة توضح مناطة العرض والفراغ في المتحف 42 الصورة 

 

 

 صورة توضح تصميم الواجهات في المتحف 43 الصورة 
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 صورة توضح الجناح المصري في المتحف44 الصورة 

 

 

 يوضح الشكل نسبة الكتلة الى الفراغ في الحالة العالمية 8م بياني  رس

 

 

النسبة

الكتلة 

الفراغ
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 المناطق الوظيفية والخصوصية 
 عند الدخول من مدخل المتحف الرئيسي فاننا نالحظ مدخل ضحم جدا وقاعه استقبال ضخمة ايضا 

 المحاضرات والى يسار البوابة تجد دليل صوتي الى يمين بوابة المدخل تجد شباك التذاكر للحفالت و 

 ثم الى امام المدخل بشكل مباشر لتجد قاعة تعرض في التلفاز عن القرون الوسطى 

وهكذا تتوزع قاعات العرض في ارجاء المتحف وحيث ان كل صالة عرض تحتوي على مناطق للخدمات 

باالضافة الى وجود كافتيريات لخاصة .الصحية )الحمامات (للذكور واالناث واخر لذوي االحتياجات ا

 مخصصة داخل المتحف لخدمة الزوار .

وتتوزع مكاتب الخدمات ايضا عند كل قاعة عرض اما مكتب المدير فهو بالجزي االيمن من المتحف 

 قرب معبد الدندور 
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 االجنحة كل حسب حضارتهخارج جميع انحاء المتحف وتوزيع مداخل م صورة توضح45 الصورة 

 

 صورة توضح التزيع الوظيفي في الطابق الثاني 46 الصورة 
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 توضح الصورة التوزيع في الطابقين االرضي واالول في المتحف 47 الصروة 

 

 اقسام المتحف الى بعضها يوضح الشكل نسبة9رسم بياني  

اقسام المتحف

المدخل 

قاعة االستقبال 

شباك التذاكر 

الدليل الصوتي 

مسارات الحركة 

صاالت العرض

االجنحة 

غرفة المدير 

مكاتب الموظفين 

الحمامات 

الكافتيريات 
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قسمت المساحة على المناطق حسب احتياجات كل منطقة ,يتكون متحف ميتروبوليتان  من صاالت 

%  30عرض ضخمة جدا  فقد خصصت بهذا الشكل نتيجة للحاجة لمساحات عرض  تشكل ما يقارب 

% الذي 10دخل الكبير% من مساحة المتحف,ثم تليها منطقة الم25ثم تليها منطقة االجنحة التي تشكل 

% من مساحة المتحف, اما منطقة االستقبال 15تتفرع منه مداخل صاالت العرض الذي يشكل ما يقارب 

% من مساحة المتحف  5%  , وهنالك غرفة المدير فلعلها ايضا تشكل 5%  اما المكتبة فتشكل10

 %.5وغرفة االجتماعات والندوات تشكل تقريبا 

  االثاث المستخدم وتوزيعه
 تشكل مناطق العرض معظم االثاث المستخدم 

 تحليل مناطق العرض :

عبارة عن قاعات عرض واسعة جدا وفارغة نسبيا تتكون من فترينة واحدة او اثنتين داخل مناطق العرض 

كل قاعه وا تتجاوز االثنتين او فترينة ومقعد خشبي واحد اي ان الفراغ فيها كبير جدا وبالنسبة للجدران 

ة بشكل تام من التصميم اال ان اللوحات الفنية تمالؤها ,اما بالنسبة لفترينات العرض فهي عبارة في فارغ

 عن مكعبات خشبية مطلية بلون يناسب كل غرفة وفوقها مكعب زجاجي تعرض بداخلة القطعة االثرية 
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 صورة توضح قاعة عرض داخل المتحف48 الصورة 

 

ع قاعات عرض اللوحات متماثلة بالشكل لكن اللون مختلف فمنها االبيض واالزرق والبيج حيث ان جمي

 والخمري واالخضر المزرق وغيرها .

اما بالنسبة لالجنحة فكل جناح مصمم حسب الحضارة التي يمثلها فمنها المصرية واالمريكية والطابع 

 الشرقي وغيرهم
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 ضح الصورة الجناح االمريكي في المتحفتو 49 الصورة 

 

 الجناح المصري في المتحف50 الصورة 
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وهنالك التماثيل التي تم عرضها فوق مكعب من الرخام االسود ثم مكعب من الرخام االبيض ثم وضع 

مود طويل عليه التمثال وتم التشكيل في طرق العرض ف منحوتات راس االنسان وضعت على ع

 اسمنتي بشمل تكعيبي وتم عرض عمدان الحضارات الضخمة بنفس شكل عرض التمثال 

 

 صورة توضح عرض التماثيل في المتحف51 الصورة 

 تحليل االلوان 

ن ال نستطيع ان نقوول ان هنالك لون يغلب على االخر فقد تم توزيع االلوان لكل منطقة حسب ما فيها م

 مقتنيات عدا ان صاالت عرض اللوحات الملونه كل غرفة بلون واحد بالكامل مختلفة عن الغرفة االخرى 

فمثال هنالك صاالت ملونة باالخضر كامال واخرى بالخمري واخرى باالزرق واالخضر المزرق واالبيض 

 والبيج وكل فترينة موجودة فيها ملونة حسب ما يتناسب مع الغرفة 

 فقد كانت خشبية وكان استخدام االسود بشكل خفيف تكحيال للمنطقة اما المقاعد 
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 وكان بالط االرضيات في هذه الغرفة خشبيا فقد تم استعمال بالط الباركيه  .

 

 صورة توضح صالة عرض في متحف الميتروبوليتان52 الصورة 
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 الفصل الرابع:

 المشروع المقترح  •

 النتائج •

 التوصيات  •

 

 المشروع المقترح 
يقع هذا المتحف داخل مدينة نابلس , بالقرب من منطقة دائرة السير امام مركز محافظة نابلس, بالقرب 

 م  4.5م ويبلغ ارتفاع السقف  350من منتزه إلسعاد الطفولة ,على ارض قيد االنشاء تبلغ مساحتها 

ئل من السيارت القادمة والخارجة من المدينة ونظرا لحيوية المنطقة تم اختيار هذه المنطقة نظرا للعدد الها

 للعمل على لفت انتباه السائقين والزوار للمدينة وجذب اكبر عدد ممكن من الزوار.

 



www.manaraa.com

84 

 

 

 

 مخطط المشروع 
كل ما دونم لكن في هذا المشروع تم اخذ منطقة جزئية من المتحف تش 2يقع المتحف على مساحة تبلغ 

متر مربع , سوف يتم توزيع المساحات ضمن منطقة المدخل واالستقبال وبهو المتحف  350يقارب 
وصالتي عرض , صالة تخصص لعرض التماثيل الكبيرة واللوحات الفنية وصالة اخرى يتم فيها عرض 

 ما وجد من اواني فخارية او ادوات العصور القديمة 

 الذي يتواجد فيه المتحفتطل الواجهة االامامية على الشارع 

 
  

 
 مكتب البريد مركز المحافظة نابلس
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 توضح الصورة المخط االفقي للمشروع المقترح 53 الصورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1توضح صالة العرض 

2توضح صالة العرض   

 توضح المدخل ومنطقة االستقبال 

رات بين صاالت العرضتوضح المم  
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 توضيح مسارات الحركة داخل المشروع المقترح 

 

 توضح الصورة مسارات الحركة في المشروع المقترح6صورة 

تم العمل على اختيار المخطط االفقي بهذا التوزيع للعمل على اثارة الغموض لدى الزائر ليحاول بطريقته 

اكتشاف ما سيتم عرضه من اثار و مقتنيات وحتى ال يشعر بالملل عند السير ضمن نطاق واحد 

 ومسارات مستقيمة كما الحظنا بالدراسات  للحاالت السابقة 

لفاصل بين صالتي العرض على شكل درج وتصميم صاالت العرض بشكل وتم  تصميم هذا الممر ا

 دائري على شكل قبة

يوضح هذا الممر الضخم بين 

 صالتي العرض 

 صالتي العرض

يوضح المدخل الضخم 

 للمتحف 
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 الواجهة االمامية للمشروع المقترح 

 

Figure 54 توضح الصورة الواجهة االامامية للممشروع المقترح 

هذا الحجر بهذا االسم الن  اعتمدت  المصمم في تصميم الواجهة على استخدام حجر الطبزة . سمي

نقشته تكون على شكل بروزات متباعدة وكبيرة وواضحة وفي الغالب يترك هذا الحجر على طبيعته دون 

نقش باستثناء تنظيم بسيط لسطحه ومن خالل ازالة الزوائد الحادة وذلك بما يتناسب مع شكل المبنى 

 الكلي .
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 اسلوب التصميم المقترح 
 لغربي الذي سيتم دمجه مع الطراز الشرقي ليجمع بين القدم والحداثة سيتم اتباع الطراز ا

سيتم استعمال الشبابيك العالية الكبيرة كمافي الكنائس الغربية واستعمال االقواس والقباب والحجارة كما في 

 الطراز الشرقي القديم 

االول بتبسيط  وفي رق العرض سيتم استعمال اساليب بسيطة في العرض والتي تشترك في المقام

 االشكال ونبذ الزخرفة اشتهر بها الكثير من معماري القرن العشرين المعروفين.

 

 الكتلة والفراغ المقترحين
بناء على الحاالت الدراسية التي تم تحليلها واالطار النظري الذي تم االطالع عليه ودراسته فأنه سوف 

من الفراغ وهو نسبة تقريبية تم التوصل اليها %  40يتم تصميم المتحف بحيث ال تتعدى الكتلة نسبة 
 بناءا على الدراسات السابقة كمعدل لنسبة التلة بشكل  عام 



www.manaraa.com

89 

 

 

 يوصح الشكل االتي نسبة الكتلة الى الفراغ في المشروع المقترح10رسم بياني  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

نسبة الكتلة الى الفراغ في المشروع المقترح 

الكتلة 

الفراغ 
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 العالقات الوظيفية المقترحة 
اقع العناصر بما يوفر احتياجات الزبون ويوفر له الراحة البصرية لرؤية المعروضات سوف يتم تصميم مو 

والراحة الحركية ضمن مسارات حركة مالئمة للمكان مع ايجاد اماكن استراحة لهم واالهتمام بمناطق 

 العرض وتوزيعها بما يتناسب مع التصميم الداخلي 

 

 يوضح الشكل العالقات الوظيفية في المشروع المقترح 11رسم بياني  

 

 

 

 

 

 

المدخل

مناطق العرض مناطق الخدمات
غرفة المدير 

والغرف االخرى

االستقبال
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 االثاث المقترح 

سوف  يتم توزيع االثاث وفقا لالسلوب المتبع .بمساعدة الخطوط االولية في المسقط االفقي حيث ان 
االثاث سيكون موجودا في منطقة االستقبال ووضع مقاعد االنتظار واالستراحة واالثاث المتواجد في 

 ت العرض الذي يتم توزيعه وفقا لالسلوب المتبع صاال

عن القطع سيتم االعتماد على اسلوب العرض داخل فترينات منفردة حتى ال يشتت عين الناظر 
 المعروضة 

الفترينة عبارة عن قضبان حديدية مشكلة فترينة مكعبة الشكل قاعدتها رخامية واعالها تحمل مكعب 
 رية .زجاجي معروضة به المقتنيات االث

 

 

 الخامات المقترحة

سوف يتم استخدام خشب الجوز في بعض المناطق كالمقاعد وبعد مناطق العرض واستعمال خامة 
الحديد في تشكيل الفترينات والزجاج والحجر في بعض الواجهات والرخام االبيض في قواعد الفترينات 

 ق مختلفة وكل حسب استخدامه .كما سيتم استخدام خامات اخرى  وسيتم توزيع هذه الخامات في مناط

 

 

 االضاءة الطبيعية والصناعية المقترحة 

سوف يتم تصميم المتحف بحيث تشكل االضاءة الطبيعية مساحة اكبر من االضاءة الصناعية وذلك من 
خالل النوافذ الكبيرة التي تسمح بمرور قدر كبير من الضوء باالضافة الى استخدام انارة داخلية تساعد 

والمناطق التي تحتاج اضاءة اكبر لرؤية التفاصيل المعروضات التي ال يصلها الضوء الطبيعي في رؤية 
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الدقيقة الموجودة على المعروضات وذلك بمساعدة اضاءة السبوتات الموجهة على المعروضات ,سوف 
 يساعد ذلك على تلبية الغرض المنشود بحيث تكون االلوان واضحة الى حد ما .

 

 ة االلوان المقترح

سوف يتم استخدام كل من اللون االسود في القضبان الحديدية واللون االبيض في الرخام والبني في 
 خشب الجوز وبصفة عامة سيكون هنالك تباين بين كل من لون الخشب والرخام والحديد .

 

 الخصوصية  

لى المتحف وتجنب سوف يتم اتباع االسس الصحيحة من اجل توفير الراحة التامة للزائر اثناء النظر ا
 حدوث االكتظاظ في بعض االماكن حيث يسمح لكل زبون برؤية المعروضات براحة بعيدا عن التشويش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

93 

 

 

 

 

 النتائج والتوصيات 

 النتائج 

من خالل دراسة الحاالت السابقة بشكل مفصل ,والنظر الي الحالة المحلية المذكورة بشكل خاص 
 وعربية وعالمية ,ثم التوصل الى عدة نتائج منها : واالطالع على عدة حاالت محلية

قلة مصادر اإلضاءة المتوافرة في بعض المناطق حيث تم التركيز على مناطق معينة من حيث  .1
 اإلضاءة الطبيعية والصناعية معا وهنالك مناطق أخرى تم اهمال االهتمام باالضاءة فيها 

 العربية سواء المخصصة للموظفين او الزبائن قلة المساحات الخاصة بمسارات الحركة في الحالة  .2
قلة وجود وضوح السلوب التصميم المتبع فالمعارض العربية مصممة بشكل غير صحيح أدى الى  .3

 اكتظاظ المعروضات وعدم إعطاء المعروضات حقها 
 اكتظاظ العرض في الحالة العربية يؤدي الى تشتيت عين الناظر وعدم توفير الراحة له  .4
اد تتناسب مع فكرة المشروع والبيئة التي يتواجد فيها لتحقيق النواحي الجمالية والوظيفية استخدام مو  .5

 معا ومحاولة إيصال الفكرة عن طريق أسلوب التصميم المتبع كما ورد في الحالة العالمية 
 تم استخدام الوان مدروسة في الحالة المحلية تدل على فخامة المعروض  .6

 

 يات  توصال

 يم التوصيات :دراسية المختلفة ,سيتم تقدالحاالت ال ليها من خاللالتي تم التوصل ا بناءا على النتائج

 .االهتمام بدراسة مسارات الحركة والمساحات بشكل عام مما يوفر الراحة للزبون  .1
 .يمفي التصمواالبتعاد عن العشوائية مدروس  أسلوباتباع  .2
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 أماكنوزيعها حسب الحاجة وعدم تركيزها في مكان معين واهمالها في تا و االهتمام باالضاءة جيد .3
  أخرى

نتظار والخدمات واالستراحة وغيرها مع تنظيم العالقات المرافق مثل االمام بتوفير جميع االهت .4
 الوظيفية بينها 

 طيز المعروضات في مكان معين حتى ال يتشوه التصميم االبتعاد عن تر  .5
 ة الخارجية للمتحف بسبب الدور الكبير الذي تلعبه في جذب الزبائناالهتمام بتصميم الواجه .6

 

 

 

 

 

 فهرس الصور 
 18 .. توصح الصورة طريقة لعرض االواني الفخارية في متحف االسكندرية باالضافة لمراعاة الجانب الجمالي والوظيفي 1الصورة 

 24 .................................................................... الستقبال داخل المتحف المصريتوضح الصورة قاعة ا 2الصورة 

 25 ..................................................................... الصورة توضح قاعات العرض في مساحة واسعة وكبيرة3الصورة  

 26 ......................................................................... ات متعرجةصورة توضح اتجاه سير مستقيم  بممر4الصورة  

 27 .............................................................................. توضح الصورة طريقة العرض داخل الفترينه 6الصورة 

 29 ................................ ان للفنون في نيويوركتوضح الصورة االعداد الكبيرة من السياح في متحف المتروبوليت 7الصورة  

 31 ........................................................................................ توضح الصورة مبنى المتحف كامال 8الصورة  

Figure 9 )36 .................................................................... صورة توضح الواجهة االمامية لمتحف ركوفلر )رسم 

 37 .................................................................................. صورة توضح الواجهة االمامية للمتحف 10الصورة  

 37 .................................................................... توضح الصورة مدخل المتحف والتماثل بين الغرفتين 11الصورة 

 38 ..................................................................... توضح الصورة قاعة العرض الجنوبية فترة االنتداب 12الصورة 

 39 ............................................................................................ توضح الصورة مكتبة المتحف 13الصورة  

 40 ................................................ توضح الصورة غرفة اجتماعات المتحف  الموجوده في الغرفة الغربية 14الصورة  

 41 ..................................................................................... توضح الصورة مجسم لمبنى المتحف 15 الصورة 

 44 ............................................................................................. صورة توضح مدخل المتحف 16الصورة  

 45 .......................................................................... صورة توضح االلوان المسخدمة في المشروع  17الصورة  

 47 ....................................................................................... توضح الصورة نوافذ صالة العرض 18الصورة 

 48 ............................................................................ توض الصورة االضاءة الطبيعية في المتحف 19الصورة  
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Figure 20 49 ............................................................................................... توضح الصورة خامة الحجر 

Figure 21 49 ............................................................................ توضح الصورة خامة الستانليس ستيل والحديد 

Figure 22 49 .............................................................................................. توضح الصورة خامة الزجاج 

Figure 2349 ...................................................................................... توضح الصورة لون الطالء المستعمل 

Figure 24 49 ........................................................................................ توصح الصورة خامة خشب الجوز 

Figure 2549 .................................................................................... امة الفلين لالرضياتتوضح الصورة خ 

 50 ........................................................................... صورة توضح الخامات المستخدمة في المتحف26الصوةر  

 50 ............................................. ستخدم في الواجهاتصورة توضح العالقة بين بالط االرضية والحجر الم 27الصورة  

 52 .......................................................... صورة توضح الخامات المستخدمة في الفرش الداخلي للمتحف 28الصورة 

 52 ......................................................... االبيض على الواجهاتالصورة توضح نسبة الحجر الى الطالء  29الصورة 

 53 .................................................................................... توضح الصورة المتحف االردني لالثا 30الصورة  

 55 .............................................................................................. توضح الصورة مدخل المتحف31الصورة 

 57 ................................................................................ توضح الصورة التصميم المتبع في الاثاث32الصورة  

 57 .................................................................................... توضح الصورة االكتظاظ في العرض 33 الصورة 

 61 ............................................................................توضح الصورة االلوان المستخدمة في المتحف 34صورة  

 63 ............................................................................................. توضح الصورة اضاءة المبنى 35الصورة  

Figure 3664 ...................................................................................... توضح الصورة لون الطالء المستعمل 

Figure 37 64 ........................................................................................ توصح الصورة خامة خشب الجوز 

Figure 3864 .................................................................................... توضح الصورة خامة الفلين لالرضيات 

 65 ................................................................ توضح الصورة االسلوب التكعيبي المستخدم في التصميم39الصورة  

 67 .......................................................................... صورة توضح متحف ميتروبوليتان من االعلى 40الصورة  

 70 ................................................................................... صورة توضح الواجهة االمامية للمتحف41الصورة  

 71 ........................................................................... صورة مقتطفة للواجهة توضح االبواب الثالثة 42الصورة  

 73 ...................................................................... صورة توضح مناطة العرض والفراغ في المتحف 43الصورة  

 73 ............................................................................. صورة توضح تصميم الواجهات في المتحف 44رة  الصو

 74 ...............................................................................صورة توضح الجناح المصري في المتحف45الصورة  

 76 ............................... نحاء المتحف وتوزيع االجنحة كل حسب حضارتهصورة توضح مداخل مخارج جميع ا46الصورة  

 76 ......................................................................... صورة توضح التزيع الوظيفي في الطابق الثاني 47الصورة  

 77 ..................................................... في الطابقين االرضي واالول في المتحف توضح الصورة التوزيع 48الصروة  

 79 ................................................................................ صورة توضح قاعة عرض داخل المتحف49الصورة  

 80 ............................................................................ حفتوضح الصورة الجناح االمريكي في المت 50الصورة  

 80 ............................................................................................... الجناح المصري في المتحف51الصورة  

 81 ................................................................................ صورة توضح عرض التماثيل في المتحف52الصورة  

 82 ................................................................... صورة توضح صالة عرض في متحف الميتروبوليتان53الصورة  

 85 ......................................................................... توضح الصورة المخط االفقي للمشروع المقترح 54الصورة  

Figure 55 87 .................................................................... توضح الصورة الواجهة االامامية للممشروع المقترح 

 

 فهرس الجداول 
 17 ....................................................................................... يوضح الشكل االتي مخطط البحث 1رسم بياني  

 34 ................................................................... يوضح المخطط االتي المخطط االفقي لمتحف ركوفلر2رسم بياني  

 42 ...................................................................... يوضح المناطق الوظيفية والخصوصية في المتحف3  رسم بياني

 46 .......................................... االضاءة المستخدمة في المشروعيوضح الشكل المناطق الوظيفية داخل المتح4رسم بياني  
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 58 .................................................................. يوضح الرسم نسبة الكتلة الى الفراغ في الحالة العربية 5  رسم بياني

 58 .............................................................. يوضح الشكل المناطق الخصوصية والوظيفية في المتحف 6  رسم بياني

 62 .............................................................................. يوضح الشكل المناطق الوظيفية في المتحف7رسم بياني  

 74 ................................................................. يوضح الشكل نسبة الكتلة الى الفراغ في الحالة العالمية 8رسم بياني  

 77 ............................................................................ يوضح الشكل نسبة اقسام المتحف الى بعضها9رسم بياني  

 89 ..................................................... يوصح الشكل االتي نسبة الكتلة الى الفراغ في المشروع المقترح10رسم بياني  

 90 ................................................................. يوضح الشكل العالقات الوظيفية في المشروع المقترح 11رسم بياني  
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