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 الشكر والتقدير

دائما هي سطور الشكر تكون في غاية الصعوبة عند صياغتها , ربما ألنها تشعرنا دوما بقصورها 

االسطر واليوم تقف امامي الصعوبة ذاتها ,وانا أحاول صياغة وعدم ايفائها حق من نهديه هذه 

احة كلمات شكر الى ينبوع عطاء تدفق بالخير الكثير ليروي هذا المكان ويدعم أسسه وقواعده هي مس

 نسان أعطى وما زال يعطي الكثيربسيطة تخصصها أل

اء الالمحدود ,لمن نسان األكثر من رائع .صاحب الجهد الوفير .صاحب العطكل الشكر موصل لأل

وأخص بالشكر الى ساعدني بالحصول على اجابات على أسئلتي ألتمكن من القيان بهذا البحث 

 .احمد دويكاتالدكتور 

ليس من النهاية بمكان ان انتهي من عبارات الشكر والتقدير للدكتور غاوي الغاوي والى رئيس قسم 

 الفنون التطبيقية الدكتور محمد جبر
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 مستخلص البحث

وحل هذه المشاكل  ثاتر ال حفتم عرض في هذا البحث , مجموعة من األهداف والمشاكل التي تواجه متا

عن طريق التصميم الداخلي وتم دراسة ثالث حاالت ) محلية , عربية , عالمية ( وتحليلها ومعرفة 

االضاءة وايجاد , وتم دراسة مشاكل البحث المقدم تفادي هذه المشاكل فيالمشاكل التي واجهتها ليتم 

, سيتم بهذا البحث ثراتال احفالحلول لها , واستنتاج افضل انواع وحدات انارة التي يمكن ان تفيد مت

طرق العرض وأنواع وحدات االنارة , وتكمن  دراسة طرق العرض , ومعرفة المساوئ والمحاسن ل تحليل

لفلسطيني وايضا تتضح بمعالجة اهمية هذا المشروع بمعرفة كل ما يتعلق بتصميم متحف للفلكلور ا

 .مستوى يليق بالمعروضات  تتالئم معلجمالية اليفية و الوظتصميمية و المشاكل ال

 

Summary of the research 

In this research, a set of objectives and problems facing heritage museums 

and solving these problems through interior design were studied. Three cases 

(local, Arab, and international) were studied and analyzed, and the problems 

encountered to avoid these problems were investigated. This project will study 

the methods of presentation, the study of the disadvantages and the 
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advantages of the analysis of the presentation methods and the types of 

lighting units. The importance of this project lies in the knowledge of 

everything related to the design of a museum of Palestinian folklore. And its 

functional and aesthetic fit with the level befitting the exhibits. 
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 :االولالفصل 

 خطة البحث 

 المقدمة

ينظر الكثير الى المتاحف على أنه صندوق أو مخزن لحفظ ما تبقى من التراث والتحف والبقايا األثرية 

لكن الحقيقة غير ذلك , فالمتحف مؤسسة غير ربحية يهدف والموجودات التي يخشى على ضياعها , 

ويحكم من خالله  ,, فهو المكان الطبيعي للحفاظ على التراث الحضاري الثقافيةالى نشر العلم والمعرفة 

والمواطنين على فهم تاريخ , ويساعد الطلبة والباحثين  على حضارة شعب ما ومكانته بين الشعوب

والمكتشفات امتهم. ان شعب فلسطين هو خالصة تواجد انساني على ارض فلسطين منذ االف السنين , 

حياه متقدمة قبل اكثر من  االثرية في اريحا ونابلس وغيرها, تؤكد ان االنسان مارس على هذه االرض

فقد أبدع االنسان الفلسطيني في انتاجه خمسة االف سنة , وله من مقومات الحضارة الشيء الكثير , 

ويبرز ذلك من خالل المظاهر الحضارية التراثية الفلسطينية وعمق الجذور التي تمتد بعيدا في اعماق 

ي سبيل حياه افضل , ولما كانت فلسطين محتلة التاريخ , تاريخ الشعب الفلسطيني وتطلعاته وكفاحه ف

من قبل العدو االسرائيلي فان االعتداء لم يقتصر على انتزاع االرض الفلسطينية وتشريد سكانها وتدمير 

وازاله اثارها من الوجود , بل تعدو ذلك الى طمس التاريخ والتراث الفلسطيني حيث اقاموا في القرى 



www.manaraa.com

01 

 

عارض لألزياء الشعبية الفلسطينية المطرزة, والفنون التطبيقية المتمثلة عواصم اوروبا واالمريكيتين م

 على انها مصنوعات اسرائيلية . …. والمنحوتات الخشبيةبالزجاج والفخار والصدفيات 

ومن هنا نشأت الحاجة الى وجود مؤسسات تبرز التاريخ والتراث الفلسطيني عبر العصور التي تعاقبت 

هذه البداية كان ال بد من االهتمام بالتصميم الداخلي  للمتاحف التراثية التي على أرض فلسطين , ومن 

طرح  تعتبر مأوى لتاريخ االمم وحفظ حضارتها , حيث ان اتباع المبادئ التصميمية االساسية في طرق 

 والجمهور لها,الشعب  جذب انتباهيضمن واالنتاجات الفنية وعرضها بشكل شيق القطع االثرية تقديم و 

عربية,  ,حاالت : حالة محلية 3سيتم دراسة واجراء مقابالت مع متخصصين في هذا الموضوع,  و 

واعادة الرؤية  لمتاحف,حالة منهم, والتعرف لبعض أهم مشاكل اكل لنقد الو  تحليلعملية الو , عالمية

 ألفضل أساليب ممكنة في التصميم.

  البحثأهمية 

,  مجتمعية تسهم في نشر العلم والمعرفةأهمية  أنه ذو,  مسبقا يتناولالذي لم البحث تكمن أهمية هذا 

 , ة االنتماء للوطن والروح الوطنيةوزياد , تقديم نظرة واعية عن الموروثات الثقافية والماديةضافة الى باإل

أهمية من الناحية التصميمية تكمن في رفع من المستوى الحضاري وايجاد نوع جديد من خالل  وله 

 التصميمات الداخلية 
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 هدف البحث 

لى مستوى في التصميم الداخلي االتيان ا كذلك السابقة ,  تسليط الضوء نحو الفنون تهدف الدراسة الى 

بلوغ خطط  تراعي , وذلك  لمظهر الئقبفي طريقه لطرح عدد من القطع االثرية , وعرضها  يرتقي

جمالية  للخروج بمجريات تؤدي الحية الوظيفية,  و االسس التصميمية االساسية للفراغ المعماري من النا

وروثات متحف وطني لحماية الماقامة الى تبرز الحاجة  , ايضا, تكار تصميم واف للمتحفابالى 

في ظل ظروف الشعب الفلسطيني والصراع القائم على الوطنية القومية  والحفاظ عليه من الضياع, 

 )العربي واالسرائيلي(.

 مشكلة البحث

 هناك العديد من المشاكل, أهمها:

 ني من سوء فيعدد المتاحف الموجودة في فلسطين اال ان هذه المتاحف تعابالرغم  من قلة  .1

 تصميماتها الداخلية.
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سوء توزيع مسارات  من الناحية الوظيفية المتمثلة في الداخليافتقار االكتراث في التصميم  .2

اذ ان كمية المعروضات االثرية ال تتالئم مع , زوار, وسوء التوزيع للفراغات الداخليةالحركة لل

ا ه, التي تتمحور حول الخامات واالضاءة وتوزيعاتالتشكيليةمن الناحية و  ,حجم قاعات العرض

 الداخلية.وااللوان والديكورات 

 فرضيات البحث

  سيعمل الى االرتقاء بالمستوى الفكري لدى المواطن الفلسطيني بأهمية متاحف ال عدد زيادةان

 ,وجعله مؤسسة ثقافية وعلمية.العالمي آباءه  وأجداده  تراث 

  ومتساوق, سيعمل على  تأكيد  متجانس تخطيط اجراء اعادة التصميم الداخلي للمتحف الىان

لدى المواطنين حول  االثرية , ويصبح هناك اقبال  متزايدالتكامل الداخلي للمتحف والقطع 

ترسخهم امعانهم النظر حول الهوية  الوطنية, وكذلك دمج وتناغم حركتهم داخل المتحف بطريقة 

 . عطر ثقافة أجدادهبحيث يشعر المواطن بانتعاشه  في رؤية القطع االثرية بكل سالسة
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  ان دراسة االنماط التصميمية العالمية سيؤدي الى االسهام في رفع من مستوى التصميم الداخلي

 المقترح.للمشروع 

 منهجية البحث

 ها:نيتبع هذا البحث عدة أساليب ومناهج للبحث م

  المتحف , المنهج الوصفي : يتمثل في وصف  التصميم الداخلي والقطع االثرية المختلفة في

 ووصف الخامات , وأنواع االنارة وتوزيعاتها, وكذلك وصف االلوان ومسارات الحركة للزوار.

 وذلك من خالل الصور, واالشكال المطروحة والتي سوف يتم تحليلها الحقا لتحليلي: المنهج ا

جميع وسيتم اخذ عدة حاالت دراسية )حالة محلية, حالة عربية, حالة عالمية( سيتم تحليلها من 

  الخ.…….الجوانب من حيث العالقات الوظيفية وااللوان والخامات 

 من خالل االستعانة بالكتب والمواقع االلكترونية التي تعزز هذه الدراسة. المنهج االستقرائي : 
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 حدود البحث

 ا: يتضمن البحث عدة حدود , منه

  م.2222 انتفاضةبعد الحدود الزمانية : ما  

 :يتضمن البحث اماكن تواجد اثار من مدن الضفة الغربية الحدود المكانية. 

 .الحدود البشرية : جميع فئات العمر 

  م.022-م02حدود المساحة: من 
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يكل البحثه  

 

 م2108يوصح خطة البحث 0رسم توضيحي 

 

طينيلمتحف التراث الفلسالتصميم الداخلي 

األولفصلال

(خطة البحث)

المقدمة

مشكلة البحث

أهمية البحث

أهداف البحث

فرضيات البحث

منهجية البحث

محددات البحث

الثانيفصل ال

االطار النظري

ةناحية التاريخيال

يةالناحية االقتصاد

يةالناحية التصميم

الثالثالفصل

(ةدراسات تحليلي)

حالة محلية

حالة عربية

حالة عالمية

الرابع فصلال
المشروع )

(المقترح

مقدمة

تحليل المسقط 
االفقي

تحليل الخامات 
وااللوان

تحليل االضاءة
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 الثاني : االطار النظري  لالفص

 الناحية التاريخية  

  فقد أهتم ملوك الحضارات بجمع التحف في قصورهم ألغراض دينية وجمالية ,  فكرة قديمةفكرة المتاحف 

, وتطورت الفكرة حتى أصبح هناك مبنى خاص عرف ب   , وكان الكلدانيين هم السباقين لذلك

"Housionمنذ أقدم بتراث االنسان الفلسطيني على وجه المعمورة  ما ان موضوع المتحف يتعلق " , وب

ر , فال بد من التعرف على التاريخ الفلسطيني وتطوره , وفيما يلي الفترات التي مرت بها العصو 

 فلسطين:

عاش في فلسطين في العصور الحجرية والبرونزية القديمة جماعات من البشر البدائيين الذين اخترعوا 

 عددا من االدوات المختلفة , مثل الفأس والسكاكين واألدوات الصوانية البسيطة.

وبدأ بعد ذلك تطوير هذه األدوات , وبدأ االنسان باالستيطان وأخد يبني البيوت ويكون المدن , كما تدل 

على ذلك اآلثار المكتشفة في اريحا , وقد ظهرت صناعة الفخار في هذه الفترة , أعقب اختراع الفخار 

تخراج المعادن , وكان باكتشاف وسيلة تطبيقية أخرى ذات أهمية بالغة وهي صهر النحاس ومحاولة اس

 التطور بطيئا جدا في هذه العصور واستغرق بضعة اآلف من السنين .
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متمثلة بالهجرات السامية , ومن أهم القبائل السامية وبدأت الهجرة من الجزيرة العربية الى بالد الشام 

ة وعسقالن الذين سكنوا فسطين  هم الكنعانيون في المدن والقرى في فلسطين منها صيدا وصور وغز 

وشكيم "نابلس" واورشليم "القدس" وغيرها, وطوروا الزراعة والصناعة مثل الخزف والنسيج والتطريز 

 والتجارة أيضا مع االمم االخرى.

في عصرنا الحاضر أصبح للمتاحف أهمية كبيرة في أقطار العالم , وذلك في سبيل المحافظة على 

 التراث 

 لبالد , وازدهار االقتصاد , وخلق لمستقبل أفضل.الثقافي , وتطيور المجتمع وتقدم ا

 

 الناحية االقتصادية

حيث ان , ال تعتبر محلية فقط  ذات الطابع الفلكلوري  إن األهمية االقتصادية للمعروضات بالمتاحف

فهي تعكس مدى تحضر المجتمع  , وثقافية عالمية ايضا من المعروضات قيمة معنويةلهذا النوع 

إضافة  أيضا إلى القيمة االقتصادية  وتثبت أحقية هذا الشعب بأرضه وجذوره الممتدة بهذه االرض , 

نظرا لالقبال الكبير من فئات المجتمع المحلي  ة ,فهي تسهم في السياحة ورفع مقام االقتصاد للدول

فالقيمة ,  اضافة الى ما تم ذكره والعالمي على المتاحف التي تعكس وعي ومدى تقدم الدول

 ابناء الشعب الفلسطيني .مرتبطة في جميع  التراثية للمعروضات
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 الناحية التصميمية

حيث ان تقديم القطع االثرية وطريقة عرضها كل أصبح للمتحف دور كبير في المجتمع المدني , 

ذلك , يحتاج الى مصمم ديكور يضع لمساته في الفراغ الداخلي وتصميمه المتناسب مع 

صر والمخصص لمواضيع محددة , ألنه يقوم بتصميم المشاريع الكبيرة المهمة, متطلبات الع

كتوزيع االضاءات الداخلية والخارجية  بطريقة صحيحة , تعطي للمتحف االحساس بالقطع 

 االثرية .
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 الفصل الثالث )الدراسات التحليلية  للحاالت  المحلية والعربية والعالمية(

 المحلية للمتحف الفلسطينيمعلومات الحالة 

كم شمال رام الله و 7بيرزيت, على بعد , بمحاذاة جامعة /فلسطين_رام الله بلدة بيرزيتالموقع: 

المتوسط, انظر  بحر االبيضاحل الشرقي للعلى السكم شمال القدس المحتلة, على تلة مشرفة  15

 (.               2الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عام من العمل  22حف بعد : الثامن عشر من مايو وهو اليوم العالمي للمتافتتاحاالتاريخ 

 والتخطيط.

 م2212سنة المشروع:

 gooogle/20180توضح موقع الحالة المحلية )1صورة 
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 دوالر22222222ميزانية البناء: 

 دونم. 02المساحة : 

 1 هينغان بينغ اإليرلندي المكتب المعماري  التصميم:

 Heneghan Peng: المهندس المعماري 

 مهندسة المناظر الطبيعية: الرا زريقات

 جمعية التعاون / شركة المقاولون المتعاقدون  المشروع: مديري 

 مدراءالمشروع: بروجاكس الدولية

 تحليل المبنى

كونه مبنى مستقل خاص بالتراث والروايات المقدمة تم بناء هذا المتحف بمحاذاه جامعة بيرزيت 

 0عن تاريخ فلسطين وثقافتها والمقتنيات االثرية, ينفتح على المستوى المحلي والعالمي , يتم فيه 

التاريخ المادي للتطريز الفلسطيني, ومقدمة في المتاحف -معارض كمعرض خيوط الذاكرة

 ( .2أنظر الشكل )فلسطينية, وفي حضرة الحبر االعظم, وفلسطين في عيون العالم,ال

 

 

                              
ولكن تم تحويلها إلى دبلن في عام  2999في عام  نيويورك تأسست الشركة في, وبرلين دبلن هي شركة معمارية مقرها في 0

  .وشيه فو بينغ روزيان هينغان هما مؤسساها.1002

http://www.hparc.com/
http://www.hparc.com/
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.ps&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Dublin&xid=25657,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700201&usg=ALkJrhhHAEwCsMPyrZBM1YGlg3ydDJR0EA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.ps&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Dublin&xid=25657,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700201&usg=ALkJrhhHAEwCsMPyrZBM1YGlg3ydDJR0EA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.ps&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Berlin&xid=25657,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700201&usg=ALkJrhhdNAfVcqIzCdXiPJXMeiEnIWvbXg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.ps&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Berlin&xid=25657,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700201&usg=ALkJrhhdNAfVcqIzCdXiPJXMeiEnIWvbXg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.ps&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City&xid=25657,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700201&usg=ALkJrhjIEaaKzm5noTvhzrWr8vKDygk91g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.ps&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City&xid=25657,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700201&usg=ALkJrhjIEaaKzm5noTvhzrWr8vKDygk91g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.ps&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Roisin_Heneghan&xid=25657,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700201&usg=ALkJrhjUJvv2ymG8TOmQHbIuEBHGjXpJQQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.ps&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Roisin_Heneghan&xid=25657,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700201&usg=ALkJrhjUJvv2ymG8TOmQHbIuEBHGjXpJQQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.ps&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Roisin_Heneghan&xid=25657,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700201&usg=ALkJrhjUJvv2ymG8TOmQHbIuEBHGjXpJQQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.ps&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Roisin_Heneghan&xid=25657,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700201&usg=ALkJrhjUJvv2ymG8TOmQHbIuEBHGjXpJQQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.ps&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DShih-Fu_Peng%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=25657,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700201&usg=ALkJrhjkAnrDURleS36KxzNxmb9hG-Cy3A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.ps&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DShih-Fu_Peng%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=25657,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700201&usg=ALkJrhjkAnrDURleS36KxzNxmb9hG-Cy3A
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ويختلف ارتفاع الطوابق حسب متر مربع, يتألف المتحف من طابقين, 3022حيث تبلغ مساحته  

ن المناطق واالخرى, م بي6-0المناطق ما بين طبيعة تصميم السقف, حيث تكون في بعض 

 (.3انظر الشكل )

 

 

 

 يوضح الشكل الخارجي للمبنى2صورة 

 توضح ارتفاع الطوابق3صورة 
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, الطابق االول يمتد على طول قمة التل من الجنوب الى الشمال ويطل على الحدائق الى الغرب 

 .(0انظر الشكل )

 

 المسقط االفقي للطابق االولتوضح 0صورة 

أما الطابق االرضي فهو يضم منطقة االستقبال والمدخل, وكذلك ادارة المتحف, وصاالت 

  ( .0انظر الشكل )والكافيتيريا, العرض, 
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 صورة توضح المسقط االفقي لطابق االرضي 0صورة 
 

م والتي 2216هاء من بنائها سنة االولى التي تم االنتن, المرحله وكانت مدة بناءة على مرحلتي 

, والتي تضم صاالت عرض ومدرج وكافيتيريا , وصفوف دراسية,  2م3022تكون مساحتها 

له  و, 2م6022أما المرحلة الثانية ستبنى بمساحةللموظفين,وخدمات,  ومكاتبومخزن,ومكتبة, 

يفتح ثالث مداخل, مدخل رئيسي ومدخل فرعي للموظفين ومدخل للحدائق عند منطقة الكافتيريا  

الواقع اسفلة في الطرف  مباشرة على الحدائق في نهايته الشمالية بينما يطل على المدرج الحجري 

 الجنوبي.
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 :المشروعمخطط 

شكل المدرجات التي تأخذ  (, zigzag(, خطوط متكسرة) 6يأخد شكل المخطط المرافق رقم )

معماريا بأسلوب حديث, المتتالية  كما في التالل الفلسطينية التي تاخذ شكل السناسل, ويظهر 

ممر  منطقة االستقبال , ومن جهة الشمال, يقع المدخل مباشرة من بعده 2م3022مساحته تبلغ 

, ومن ,ومكاتب االدارةطويل منه يؤدي الى غرف عرض, ومنه الى كافيتيرا , ومنه قاعات دراسة

الجنوب , مرافق عامة, صاالت عرض مفتوحة, تتم بها عرض مجموعة متنوعة من جهة 

 .المعروضات المختلفة

 صورة توضح اقسام المبنى )حالة محلية(6صورة 
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 :مسارات الحركة 

 

ا

ل

خ

ص

 و

 الخصوصية:

تم االعتبار في الخصوصية وهي األخذ بفصل حركة الموظفين عن حركة الجمهور وذلك بتواجد 

 مدخل فرعي للموظفين , وفصل غرفة االدارة عن االماكن العامة لحركة الجمهور.

 

 

 

 

 

 صورة توضح مسارات الحركة2صورة 
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10%

34%

28%

21%

7%

توزيع المساحات

منطقة استقبال

صاالت عرض

صفوف دراسية ومكتبة

كافيتيريا

(خدمات)مرافق عامة

 تحليل الكتلة والفراغ:

 

 

 

 

 

 

 المساحاتصورة توضح نسب توريع 8صورة 

 :االسلوب المتبع

في تصميمه التكسرات الصخرية المحيطة, ومن المدرجات  Heneghan Pengاتبع المصمم  

المتتالية المنحدرة )السناسل( المأخوذة من التالل الفلسطينية, فيتمثل االسلوب المتبع بالعمارة 

الخضراء, سميت بالخضراء وذلك للتفاهم البيئي والسالم مثل النباتات, وهي االكثر ارتباطا 

 بالمناظر الطبيعية.

“The concept of (Architectural Harmony with Nature) is not new, as the 

philosophy of Architecture represents the relationship between nature, 
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humanity and the built environment. This relationship is generally well 

known in the heritage as a natural instinct 

regardless of its changes and variety among cultures and civilizations.” 

 الواجهة الخارجية:

س تمتد ألواح من الحجر الجيري على جميع واجهات المبنى والسقف, مما يخلق مظهر متجان

 (.9)يظهر من قمة التل, أنظر الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 2أما الواجهة الخارجية الخلفية ف يوجد فتحات مائلة تحتوي على نوافذ من زجاج السكورييت

 (12انظر الشكل)

                              
مرات أقوى من الزجاج الخام  5،و بذلك يصبح  درجة مئوية ثم يتم تبريده فجأة 700يتم تسخينه حتى  )سيفتي(المقوى الزجاج 1

 .درجة مئوية، وهو زجاج آمن يتحول إلى قطع صغيرة عند الكسر 300ويتميز بمقاومة عالية للحرارة بحيث يتحمل حتى 

 صورة توضح الشكل الخارجي للمبنى9صورة 
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  :مناطق العرض

تم عرض االثواب في صالة العرض المفتوحة للمتحف, منطقة عرض االثواب الفلسطينينية : 

محمولة بقضبان من الحديد المدهونة باللون االبيض, على مساحة تأخذ شكل مستطيل لون 

حيث ان توزيعها   على ارتفاعات متفاوتة, سم,182 -162ابيض, وذلك على ارتفاع ما بين 

ساحات المناسبة بين كل منطقة عرض بتوزيع الم صوصا بخطوط السير خ يأخذ الشكل الوظيفي

بابراز طابع البساطة والروح المنبعثة من جمالية وساهمت من الناحية ال سم ,  102 -122

(, كما وضع لوحات في االسفل كمسقط افقي  بشكل  11أنظر الشكل )  ااالثواب القديمة,

 يتناسب مع المعروضات.

 صورة توضح الشكل الخارجي للمبنى من قريب12صورة 
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منطقة لعرض الثوب الخليلي: تم عرض الثوب الخليلي ألن ما يميزه عن غيره من االثواب 

(, تم عرضه باسلوب بسيط  12التطريز من الخلف بوشحة عريضة وهنا يظهر في الشكل ) 

 م.2على ارتفاع وحديث 

 

 صورة توضح طريقة عرض الثوب الخليلي داخل المتحف12صورة 

 صورة توضح طريقة عرض االثواب داخل المتحف11صورة 
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_ 22تم عرضها في بوكسات من الزجاج للحمايه, على ارتفاع ما بين   :منطقة عرض االدوات

 (. 13, أنظر الشكل المرافق ) م 1م, على ارتفاع 1_02سم وعرض ما بين 32

 

 

 

 

 

 صورة توضح طريقة عرض االدوات10صورة 

 صورة عرص ثوب فلسطيني13صورة 
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 :الخامات المستخدمة

 يشمل المتحف على الخامات التالية: 

 الجيري االبيض: الحجر

(,   13أنظر الشكل رقم ) تم استخدامه بكثرة خصوصا في المدرج عبر جميع الواجهات المبنى,  

ملم, 20_22تكون أرضية حجر الرخام من الواح من الرخام بسماكة المستخرج من بيت لحم, 

, وثم يتم وصله ب 3:1يبلغ من  , ملم من رمل اسمنت خشن رقيق22يوضع فوقها قاعدة بسمك 

بيض ممزوج بصبغة للتتناسب مع ظل الحجر,ويتم تنظيف الخرسانة المسلحة مالط أسمنت ا

لوضع االلواح الرخامية, والرمل المستخدم في المونة رمل خشن, وتتم عملية التسطيح )الفراش(, 

 (.10له لمعة طفيفة, أنظر الشكل )  سم,02*02 ه للبالطومقاس

 

  

  

  

  

  

 

 الخامات المستخدمة بالداخلصورة توضح 10صورة 
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 صورة توضح الخامات المستخدمة بالخارج16صورة 
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  : for ceiling الجبص

, لوح الجبصين مقاسه ما بلون ابيض  , وتم دهنه يحوي وحدات انارة , تم استخدامه في السقف

قدما, يثبت عن طريق المسامير  12 – 12 – 8بوصة, وبأوال ما بين  00 – 08بين 

والدبابيس والبراغي, فالجبصين يتركب بسهولة ونظرا لخفة وزنه, وهومعدن صلب , ويعتبر من 

 (. 12المواد العازلة للصوت والمقاوم للنار, أنظرالشكل ) 

 

 

   

 

 

 

 

 ا

  

 

 

 

 صورة توضح تصميم السقف الداخلي12صورة 
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 الحديد:

واالقمشة التراثية, على ارتفاعات الحديد في طرق عرض القطع قضبان تم استخدام 

, فمنه لالعمدة  PVCمختلفة نسبيا, وتم وضع مادة عازلة مانعة للصدأ وهي عوازل 

 الخليلي استخدم اللون االحمر.استخدم اللون االبيض, ومنه لعرض الثوب 

 زجاج السكوريت: 

تم استخدامة في الواجهة الخارجية للمبنى, واستخدامه كنوافذ خلف صفوف التي توفر 

, نظرا لقوته وهو مادة اكثر صالبا ولمعانا, كما في درجة من  الظل للمساحات 

 (.  2الشكل السابق رقم ) 

 : (off whiteمطفي ) دهان ابيض

بكثرة في المبنى, خصوصا في الواجهات واالسقف حيث يضفي طابع الهدوء تم استخدامه 

 (. 10والبساطة ومريح للنظر, أنظر الشكل السابق) 
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  الخشب:

حيث يتميز بلمعان السطح في الغرف االدارية كمكتب المدير والخزائن, م استخدام خشب الزان ت

 ونعومته, وقوه تحمله.

 االضاءة:

 الطبيعية:االضاءة 

 2يكون مصدرها من أشعة الشمس, وتواجد ذلك في الواجهة الخارجية الخلفية للمبنى شكل رقم ) 

 , بحيث يوجد زجاج السكورييت الذي  يكون منفذا لالضاءة الطبيعية. (

 : صناعيةالضاءة اال

مع ظالل تعطي الفراغ الداخلي اضاءة ثالثية االبعاد  : ((target light with generalاضاءة 

  .محدودة

( : تركز هذه االضاءة على مساحة صغيرة من مسافة بعيدة لون  spot lightingاضاءة  ) 

 (,  10االضاءة ابيض, كما في الشكل السابق رقم) 
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 االلوان:
o  اللون االبيض:كونه االكثر بروزا في المتحف,  استخدم بكثرة في االسقف والواجهات

 االلوان المحايدة, وأكثر سطوعا ووضوحا.واالرضيات, بحيث يعتبر من 

o  في االسقفمحدودة اللون االسود: يعتبر اللون المخالف للون االبيض, استخدم بنسب 

 (. 10كما في الشكل السابق رقم) , بخطوط
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 للتراث معلومات الحالة العربية متحف الشارقة االسالمي

, /االمارات العربية المتحدةالشهير بالشارقة ميدان الثقافة ضاحية حلوان على مقربة منالموقع: 

 (. 16, انظر الشكل رقم)  يتمركز وسط "قلب الشارقة" في منطقة التراث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م0222: التاسيسسنة 

http://archive.is/20121127015749/www.shjmun.gov.ae/v2/arabic/parks/myadeen/meedan_quran.asp
http://archive.is/20121127015749/www.shjmun.gov.ae/v2/arabic/parks/myadeen/meedan_quran.asp
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 صاحب االنشاء: د. سلطان بن محمد القاسمي.

 :تحليل المبنى

تم بناء هذا المبنى ليكون متحف يقع في منطقة التراث, حيث يتألف المبنى من طابقين وفي 

صاالت  6الطابف االول منه يتم عرض القطع التراثية , ويأخذ شكل شبه المستطيالت, يتضمن 

عرض في المتحف, المناظر الطبيعية, نمط الحياة, االحتفاالت, سبل العيش, المعارف والتقاليد, 

 .ليد الشفهية, انظر الشكل المرافق)  (التقا
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  :مخطط االفقيال

تم توزيع مناطق العرض بخطوط شبه مستقيمة , مما )  (,  يوضح الشكل المرفق

 ساعد على تنظيم مسارات الحركة, أثناء المرور.

 

 تحليل الكتلة والفراغ 
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 الواجهة الخارجية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توزيع المساحات

مناطق العرض

منطقة االستقبال والنتظار

(مسارات الحركة)الفراغ 
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م, تقع منطقة 0بشكل مستطيل ,يبلغ ارتفاع الواجهة االمامية يأخد الشكل الخارجي للمتحف 

 ل, ومنطقة المعروضات على الجوانب .االستقبال مباشرة عند منطقة المدخ

م وعرض 2,0توضح الواجهة االمامية للمتحف ببساطة البناء, باستخدام الطين , والمدخل بطول 

بلغتين العربية واالنجليزية, باللون االبيض م, والباب مصنوع من الخشب, تم كتابة اسم المتحف 2

 ,بلوحة مربعة الشكل, وبجانب المدخل تم وضع مصباح قديم ,انظر الشكل )  (.

 الخامات المستخدمة :
 استخدم عدة خامات منها:

  : تم استخدام اخشاب لينة طبيعية باشكال مكعبة لعرض القطع المعروضة الخشب

 روضات.والتصاقها مع الزجاج لحماية المع

 ونفاذا لالضاءة الصناعية مربعة لحفظ القطع  تم التصاقة مع الخشب باشكال :الزجاج

 بحيث تبين القطع المعرضة من جميع الجوانب.

  بحيث يتميز بقلة انعكاسه, انظر الشكل المرفق)  ( 02*02بالط: تم استخدام بقياس , 
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 تم استخدامها على الجدارن بجانب كل قطعة من المعروضات بحيث لوحات جدارية :

 تفاصيل القطعة, انظر الشكل المرفق)  (توضح 

االلوان 

 :المستخدمة
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والجمال , : يعتبر االختيار االمثل لمناطق العرض, بحيث يضفي طابع الدفء الفاتح  اللون البيج

 المساحة, واعطاءه الشعور بعمق القطع . واستخدم الى جانبة الخشب البني ,اعطاه ميزة بزيادة

 االضاءة المستخدمة:

Target led spotlight  استخدمت

في االسقف وكانت موجهة نحو 

واعتمد في  المعرضات والكاونتر

تصميم السقف ب شرائح من الخشب 

 .انظر الشكل المجاور)  (.

 

 

 

 االسلوب المتبع:
مقامها االول بتبسيط االشكال مع امكانية لتوظيف اتبع في تصميم المتحب اسلوب الحداثة, 

القطع المعروضة, ينظر المصمم بها الى الخطوط المستقيمة المجردة, ودمجها مع الوان عالبيج 

 الفاتح مع االضاءة باللون االبيض لتعطي جمال القطع المعروضة.
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 نمط االثاث المستخدم:

وجماليا مع القطعة المعروضة, بحيث ال تصميم االثاث كان بخطوط مستقيمة يتماشى وظيفيا 

يعيق مع مسارت الحركة بالنسبة للزوار, فكان توزيع المعروضات على اطراف الممرات وفي 

 الوسط, كما في الشكل المرفق)  (.
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متحف متروبوليتيان  (Metropolitan Museum of Art)علومات الحالة العالميةم

  للفنون 

 ./الواليات المتحدة االمريكيةنيويورك في3 سنترال بارك الموقع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2870ابريل  23سنة التأسيس: 

 اسم المصمم: ريتشارد هنت 

 مليون 5.1عدد الزوار: 

 مربع.المساحة: اكثر من مليوني قدم 

 

                              
 37.5, وتستقبل سنوياً حوالي ²كم 3,4تبلغ مساحتها  .الواليات المتحدة ،ويوركمدينة ني ،مانهاتن هي حديقة كبيرة موجودة في 3

 .بمسابقة التصميم لتحسين وتوسيع الحديقة مع خطة لتحسين العشبفريدريك لو أولمستيد وفاز ,مليون زائر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D9%84%D9%88_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D9%84%D9%88_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF
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 مخطط المتحف:
مليون من القطع 3طوابق, ويضم اكثر من 3خذ المتحف شكل مستطيل, يتكون المتحف من يا

 روضات بوسط القاعات وعلى االطراف,البناء من الحجر االبيض, تم توزيع المع المعروضة,
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 أنظر الشكل المرافق)   (.

 

 

 الواجهة الخارجية:

 

ف االبواب كانت شاهقة االرتفاع وفي , 4انواع العمارة الكالسيكيةتمثل الواجهة الخارجية نوع من 

تتخللها الزخارف التي توظف الفلسفة الجمالية,  اليونانية  االرمات, مع وجود االعمدة الحجريةاالعلى 

 انظر الشكل المرافق)  (.

 
 

                              
4 -isually.com/langhttps://wikiv

ar/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9
%83%D9%8A%D8%A9 
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 تحليل الكتلة والفراغ:

 

 االسلوب المتبع:
يستخدم النسب الرياضية, ودقة التفاصيل فهو أسلوب اتبع في تصميم المتحف العمارة الكالسيكية, 

المنحوتة عالحجر, تعطي اشكاال مثالية , تشتهر باالنسجام والتوازن في التماثيل واللوحات, يعطي تأثيرا 

واس المنحنية, فكان جزء استخدم المصمم في المبنى التعقيدات ,بخطوط متعرجة واالق متناغما ومتأمال, 

 لتماثيل القديمة .ل تظهرجماال اخر ن الزجاج وذلك نفاذا الشعة الشمس,من السقف مبني م

 الثاث المستخدم:انمط 

تحليل المساحات

مناطق عرض

منطقة المدخل واالنتظار

مسارات الحركة

مكتب 
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معظم التماثيل الضخمة كانت من الحجر فتم استخدام احجار لوضعها كقاعدة باشكال تتناسب مع التمثال 

كما تم وضع بعض الرفوف لعرض  ا في الشكل المرافق)  (,جماليا وتتحمل وزن التماثيل وظيفيا , كم

 التماثيل صغيرة الحجم على الجدران.

 

 

 االضاءة المستخدمة:

Target led spotlight ة بشكل مكثف فوق المعروضات المكثفة بحيث تظهر ظالل تم استخدام االضاء

 , وتعطيه جماال اخر

السقف الذي يسمح بمرور الشمس وتعطي ملمسا ناعما  االضاءة الطبيعية باستخدام الواح من الزجاج في

 للقطع المعروضة.
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 االلوان 

اللون االبيض: يعتبر من االلوان النقية, واالكثر سطوعا بحيث ارتبط باالضاءة ,واعطى ميزة بزيادة 

 المساحة,والهدوء.

ما بين االبيض  استخدم في القواطع الجدارية,وفي بعض الجدران, يصف ظل اللون يقعاللون الرمادي: 

 واالسود, من االلوان الحيادية.

 الخامات المستخدمة:

نظرا لقوته وصالبته, واستخدم كقواعد باشكال مربعة ومناسبة الحجر االبيض: استخدم بكثرة في المبنى 

 لحمل التماثيل.

: استخدم في السقف الزجاج

واستخدم  منفذا الشعة الشمس,

في القطع المعروضة ,كما في 

 المرافق)  (.الشكل 
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الخشب : استخدم في المناطق المعروضة مع التصاقه بالزجاج لحفظ التحف القديمة وحمايتها, انظر 

 الشكل المرافق)  (.

 

 الجبصين:

 , نظرا لكثرة استخدام االضاءة في االسقف. استخدم في االسقف بشكل عام, بدهان ابيض

 

 نتائج الفصل:

o استخدام اللون االبيض اجماال 

o ءة الطبيعية والصناعيةاكثرة العتماد عاالض 

o قلة استخدام الخامات 
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 الفصل الرابع)المشروع المقترح(

 المقدمة:  
قوم المشروع المقترح على فكرة تصميم متحف, ويشمل جميع االقسام المطلوب تواجدها بالمتحف مع ي

واجهات  3واجهات مستقيمة و 8بشكل مراعاة مسارت الحركة , ويتكون المشروع المقترح من طابق واحد 

 من بفتحات معمارية زجاجية مطله على الشارع.

أنظرالشكل المرفق)  (, والموقع عبارة عن فراغ داخلي حيز الموقع:رفيديا/ نابلس/ الضفة الغربية/ فلسطين.

 االنشاء والتصميم.

 م.232المساحة: 
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 مخطط المشروع المقترح:
ويحتوي على جميع االقسام الخاصة للمتحف المراد تصميمه, م(, 232تبلغ مساحه المشروع المقترح )

 ويراعي المخطط جميع النواحي االنشائية والمعمارية.

 

 تحليل الفراغ الداخلي:
ان عملية التصميم لمتحف التراث تتم بتقسيم المساحات الداخلية بشكل يراعي طبيعة المكان ويركز 

داخله سواء من قبل الزائر أو من خالل الموظفين, كما باالساس على وظيفة المتحف وعملية التنقل 

وتوزع باقي النسبة على مناطق العرض وممرات الحركة,  تعطي أقل نسبة من المساحة لمنطقة الخدمات
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وبشكل يتالئم مع طبيعة احتياجات المشروع المقترح ,يبين الشكل )  (أدناه اقسام الفراغ الداخلي للمشروع 

 المقترح.

 روع :عناصر المش
 كاونتر استقبال ومحاسبه 

 منطقة االنتظار للزبائن 

 منطقة االدارة 

 منطقة لعرض االثواب الفلسطينية 

 منطقة لعرض االدوات المتعلقة بالتراث 

 منطقة لعرض العمائر الدينية 

 منطقة االستراحة للموظفين 

 الخدمات)دورة مياه,مستودع( 

 االضاءة المقترح استخدامها:

متنوعة ما بين االضاءة الطبيعية ,الصناعية, المخفية,المنتشرة  والموجهة حيث أن االضاءة المستخدمة 

 التنوع في اشكالها وتوزيعاتها يكون تبعا لعرض القطع وتبعا للحاجة الوظيفية والجمالية.
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 االلوان والخامات المقترح استخدامها:

العرض واالوان المحايدة,كذلك اللون يفضل استخدام اللون االبيض وبكثرة لتعزيز نظر الزائر على مناطق 

االسود في الفراغغ الداخلي الذي يضفي طابع الفخامة, أما الخامات فيفضل استخدام الخشب باالرضية 

اما السقف فسيتم استخدام الجبصين والواح من المعدن في ابراز جسور معلقة, الضفاء لمسة طبيعية, 

رحة, وفي الواجهة الخارجية, لتعزيز التواصل البصري وسيتم استخدام الزجاج في مناطق العرض المقت

 مع المحيط الخارجي, باالضافة الى استخدامه في تصميم منطقة االستقبال والمحاسبة.
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 النتائج والتوصيات:

 النتائج:

 بعد هذه الدراسة للحالة المحلية , العربية والعالمية والتعرف على مدة رؤية وأهمية متاحف التي يفتقر لها

 المواطن, وعدم تمسكه بها, توصل البحث لعدة نتائج اهمها:

  عدم الحفاظ على روح التصميم داخل المتاحف,باالضافة الى عدم اتباع اسلوب تصميمي

 واضح.

 االهمال في ترتيب أولويات االقسام حسب أهمية كل قسم 

 اءة بعض المتاحف ال يوجد تنوع في نوع االضاءة المستخدمة من حيث استخدام االض

 المخفية,المنتشرة,او الموجهة وتوزيع االضاءة بشكل متكرر في بعض المتاحف.

  المختلفة يساعد في احداث الفوضى وتضييع  من القطع عدم تقسيم مناطق العرض وتدخل انواع

 الوقت.

  للقطع المعروضة,  مما يؤثر على نظر الزائر المشاهد  عدم مراعاة كمية االضاءة الموجهة

 على بعض القطع المعروضة.ويؤثر ايضا 
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  عدم مراعاه القياسات النموذجية واالشتراطات الفنية في تصميم بعض قطع االثاث المستخدمة

 بالعرض.

 التوصيات:

بعد معرفة النتائج التي تم التوصل اليها بعد الدراسة للحالة المحلية,العربية والعالمية, تم وضع التوصيات 

 االتيه:

  الداخلية بين مناطق العرض والحركة بشكل سليم مع مراعاة ترك مسافة ضرورة تقسيم المساحات

 للتنقل بكل راحة من قبل الزائر والمشاهد باالضافة الى الموظفين.

  مراعاة اشكال االضاءة وطرق توجيهاتها وتوزيعها بشكل الئق وسليم بحيث تتحق الوظيفة

 والجمالية على حد سواء.

 ائن في حال اصطحابهم الشخاص معنيين بمشاهدة القطع مراعاة وجود منطقة انتظار للزب

 المعروضة.

  امكانية تجربة بعض المعروضات وذلك ترغيب وزيادة اقبال الزوار مراعاة وجود منطقة تتيح

 بالقطع.

 .مراعاة وجود منطقة عرض بالقرب من المدخل لتكون عامل جذب وانبهارللزوار 
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 وتليق بالمعروضات. توفير طرق عرض حديثة ومبتكرة تبهر الزوار 
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