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 http://www.cadyar.com/?cat=206       دانلود رایگان نقشه های معماری              

 http://www.cadyar.com/?cat=1300     دانلود رایگان رساله و مطالعات معماری      

 http://www.cadyar.com/?cat=283    آموزش رایگان نرم افزار های معماری        

صورت رایگان و یا در قبال هزینه به جهت مشاهده مطالب کاربران  مهمان که مطالب خود را به  

  کلیک کنید. اینجاکدیار  گذاشته اند در سایت  اشتراک

شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل 

 را کلیک کنید. اینجاالب خود جهت اشتراک گذاشتن مط دوم شوید.

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با 

 قیمت پایین با ما تماس بگیرید.

09903570990 

 

   موزه آثار باستانی طراحی قسمتی از رساله

 صفحه در قالب ورد: 191 در

 

 هیمطالعات پامبانی نظری و 
 

انسان امروزی در هر جای این کره خاکی از دیدن آثار باقی مانده از انسان 

های گذشته ، که نشانه هایی از فطرت و فرهنگ انسان و شیوه های پاسخ او به 

این نیازها ، گرایش به خالقیت انسان و تولید او و آثار این گرایش ، 

زیبایی و باالخره صنعت و هنر انسان در آنها زیبایی شناسی انسان و خلق 

نهفته است و بیانگر رابطه اصولی و تنگاتنگ بین مغز و دست های اوست و یا 

به مفهومی دیگر بیانگر رابطه اندیشه و عمل اوست ، لذت می برد عبرت می 

.گیرد ، می آموزد و همه اینها موجب بقاء و پیشرفت او می شود  

ذشته به نام " عتیقه " نامیده می شدند و امروز به نام این آثار در سالهای گ

" اموال فرهنگی _ تاریخی " و مجموعه آنها به نام " میراث فرهنگی " مشهورند 

 . تمام این آثار با طبقه بندیهای گوناگون در موزه ها نگهداری می شوند

زه ای هر مو ،اکنون چندین دیدگاه در مورد مبانی نظری موزه ها آورده می شود

بشر . از هر نوع که باشد ، پاسخی به یک پرسش بنیادی است . پرسش این است

 بودن به چه معنی است؟
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هیچیک از موزه هایی که می شناسیم ، پاسخ کاملی به این پرسش نمی دهد ، و 

چنین انتظاری هم نمی توان داشت . هر موزه ای فقط بخشی از پاسخ را می دهد 

گسترده ای بین موزه های جهان در جریان است . چرا می توان گفت که محاوره 

که هر موزه ای اظهاری درباره طبیعت بشر می کند ، بطوریکه گاهی بر ادعای 

 .یکدیگر صحه می گذارند ، ولی گاهی نیز نتایج متناقض می گیرند

یک موزه باید با جامعه خود در بحث باشد و فراتر از آن بحثی به موقع را 

خوب همواره توجه را به سوی آنچه تماشای آن دشوار و حتی  موزه.مطرح کند

و روشنگر آگاهی اجتماعی است ، مورخ آینده است ،  دردناک است جلب می کند

زرهی در برابر تاریکی و نا امیدی است ، و پرسش آگاهی در تجلیل از تعالی 

 . انسان است

ر و محل مطالعه موزه جایگاه نگهداری آثار و نشانه های فرهنگی و تمدن بش

موزه وسیله ای برای ، روند و تحول فرهنگ ها و در مجموع فرهنگ انسان است

نمایش شیء در چهارچوب مجموعه ها و نه اینکه اشیاء وسیله ای باشد برای 

 نمایش موزه

موزه تنها وسیله ارتباط عینی نیست ، بلکه هدف اساسی آن القاء تأثیر فرهنگی 

بصری از طریق برخورد مستقیم با اشیاء دو بعدی به و هنری و ایجاد رابطه  

در . صورت رویایی یک جهته و با اشیاء سه بعدی از راه بر خورد چند جهته است

نهایت موزه یک مکان فرهنگی معرفی و آموزش است . شیء را به نمایش می گذارد 

، ارزش های آن را می نمایاند و از این گذر شیء بیننده را به شناخت می 

 .رساند و آموزش می دهد ، او را آشنا و آگاه می کند 

 

 ف موزهیتعر 1-1

بر مبناي تعریفي كه "ایكوم" از موزه مي دهد، موزه مكان گردآوري، نگهداري، 

مطالعه و بررسي كردن و نیز به نمایش گذاشتن نعمتهاي فرهنگي یا طبیعي به 

 لذت بردن از آنهاست.منظور آموزش، پژوهش و ارزش دادن به این مجموعه ها و 

 

 

 معناي لغوي و اصطالحي موزه: 9-1

" گرفته شده و به معناي مكاني است كه  Museeنام موزه از لغت فرانسوي "

مجموعه بزرگي از آثار باستاني و صنعتي و چیزهاي گرانبها را در آن به معرض 

از آن نمایش مي گذارند و دانشمندان و پژوهشگران و هنرمندان و عالقه مندان 

استفاده مي كنند. كلمه موزه را فرانسویان از لغت یوناني گرفته اند. موزه 

نام تپه اي در آتن بوده است كه در آن عبادتگاهي براي موزه ها ساخته شده 

 بود.

امروزه در كشورهاي گوناگون جهان موزه ها، آثار باستاني، مردم شناسي، طبیعي، 

كشورها را به نمایش مي گذارد. فرهنگ  حیوانات و وحوش و مجموعه تاریخي آن

تمدن هر قوم و ملتي از طریق اشیا و وسایلي كه در آن موزه ها جمع آوري شده 

است شناخته مي شود. یكي از راههاي شناخت اقوام گذشته و نحوه زندگاني آنها 

 بازدید از موزه هاست كه جنبه آموزشي نیز دارد.

 

 تاریخچه موزه: 7-1

متخصصان موزه داري، به دنبال ریشه یابي واژه موزه به مبدأ پژوهشگران و 

"هلني" بسنده كرده و تاریخ موزه و تاریخگذاري این پدیده را این گونه تعریف 

 كرده اند:

"معبد خدایان هنر شعر و موسیقي كه بر فراز تپه اي در آتن قرار داشت، نخستین 

ود و موزه "آشمولین" در شهر موزه اي است كه در تاریخ موزه ها نام برده مي ش

آكسفورد نخستین موزه اي است كه آثار مشرق زمین را در خود محفوظ داشته است. 

نخستین موزه در قاره آسیا موزه "هارمیتاژ" یا "هرمیتاژ" در لنینگراد روسیه 



 

 

هـ .ش به نام "موزه ملي ایران" پایه  5921است و اولین موزه ایران در سال 

میالدي را در تاریخ تحول و تكامل موزه  5471افته است. سال گذاري و گشایش ی

ها باید نقطه عطفي به شمار آورد. زیرا در این سال نویسنده فرانسوي، "الخون 

دوسن ین" عقاید و اندیشه هاي نویني را درباره موزه مطرح كرد كه موجب تحرك 

میالدي  5411 و تسریع در بنیادگیري موزه ها شد. چهار سال پس از آن به سال

 اولین موزه واقعي جهان در قصر لوكزامبورگ برپا شد."
 

نقش حیاتي موزه ها در جوامع بشري نقشي بدیع، ماندگار و مروج ناب ترین 

پدیده هاي فرهنگي است. موزه ها از معدود مراكز حافظ یادگاران نسل گذشته و 

در عین بي زباني در حقیقت فرزندان هنر و تاریخ هستند. هر یك از این اشیا 

به هزار زبان سخن مي گویند زیرا اسناد معتبري از هنر، فرهنگ و تاریخ را 

 ارایه مي دهند.

موزه كلمه اي یوناني است كه از " موزه یون " به معناي مجلس فرشتگان الهام 

گرفته است. به طور كلي موزه به مجموعه اي از آثار و اشیایي اتالق مي شود 

 ارتي نگه داري و در معرض نمایش گذاشته شوند.كه در محل یا عم

روزنامه شرف موزه را اینگونه تعریف مي كند : " موزه به اصطالح اهالي فرنگ 

عبارت است از مكان یا محلي كه مخزن آثار قدیمه و اشیاي بدیعه و نقایس و 

مستظرفات دنیاست و از هر تحفه و یادگاري كه در آن مخزون و موضوع است اهل 

و اطالع، كسب فایدتي و كشف سري مي نمایند و از احوال و اوضاع هر زمان  علم

و صنایع و حرف آن و رسوم و آداب معموله آن ایام و عواطف انام با خبر مي 

گردند. مي توان گفت كه موزه مقیاس شعور و میزان عقول و درجه افهام، اصناف 

ل مي شود و بر معلومات و مرآت ادراك سالسل است. مشكالت الینحل در اینجا ح

 تاریخي شهود اقامه مي نماید. "

در یونان قدیم به محلي موزه گفته مي شد كه در آنجا به مطالعه صنایع و علوم 

مي پرداختند. " ایكوم " شوراي جهاني موزه ها، موزه را موسسه اي دایمي 

خدمت دانسته كه اهداف مادي ندارد و در آن به روي همگان گشوده است و براي 

به جامعه و پیشرفت آن فعالیت مي كند. هدف موزه ها، گرد آوري و نگه داري، 

تحقیق، انتقال و نمایش شواهد بر جاي مانده از انسان و محیط زیست او به 

منظور بررسي، آموزش و بهره برداري معنوي است. تعریفي دیگر موزه را بنیادي 

و نمایش اشیا را بر عهده  دانسته كه سه وظیفه اصلي جمع آوري، نگه داشت

دارد. این اشیا ممكن است نمونه هاي از طبیعت و مربوط به رمین شناسي و 

ان سستاره شناسي یا زیست شناسي باشد. یا آن كه آفرینش هاي هنري و علمي ان

را در طول تاریخ به نمایش بگذارد. اولین موزه هایي كه در دنیا شكل گرفتند، 

معابد ن و پرستشگاه هاي مقدس چون كلیساي كاتولیك،هدف خاصي نداشتند. اماك

یوناني و پرستشگاه هاي بودایي در ژاپن را در بر مي گرفتند. اولین مجموعه 

میالدي در آكسفورد انگلستان با نام موزه آشمولین به  5161شخص دنیا در سال 

)  صورت عمومي درآمد. در دوره رنسانس كه تحول عظیم فرهنگي. هنري در اروپا

قرن پانزدهم به بعد ( پدید آمد، موزه ها نیز بیشتر مورد توجه قرار گرفتند 

 یافتند. زو ارزش راستین خود را با

اوج هنري موزه داري جهان را مي توان در موزه لوور پاریس دید. این موزه كه 

بزرگترین موزه دنیا هم اكنون به صورت یك مركز بزرگ پژوهشي در آمده است،

شود. ساختمان این موزه قبل از انقالب كبیر فرانسه، یكي از كاخ هاي محسوب مي 

سلطنتي فرانسه بود كه در آن آثار با ارزش هنري نگه داري مي شد. پس از 

م این كاخ با آثارش به مردم فرانسه اهدا  5462انقالب كبیر فرانسه در سال 

عظیمي از آثار م تبدیل به موزه ملي فرانسه گردید. بخش  5421شد و در سال 

این موزه به دایره " هنر اسالمي " اختصاص دارد كه این اشیا را وزارت آموزش 

و هنرهاي ظریفه دولت فرانسه براي غني كردن موزه از كشورهاي مشرق زمین 

گردآوري كرده است. هیات هاي مختلف فرانسوي حدود صد سال در ایران به كاوش 

از جمله آنان مي توان به آندره گدار، هاي باستان شناسي پرداخته اند. كه 

م دمورگان به ایران  5662ژاك دمورگان و مارسل دیوالفوا اشاره نمود. در سال 

م امتیاز حفاري در ایران را از  5621آمد و به حفاري پرداخت. سپس در سال 



 

 

ناصرالدین شاه گرفت و بعد از آن در زمان مظفرالدین شاه آن را تمدید كرد 

آن امتیاز انحصار حفاري باستان شناسي در تمام ایران به دولت  كه به موجب

فرانسه و اگذارشد. در این مدت بیشتر اشیاي تاریخي و منحصر به فرد چون لوح 

 زینت بخش موزه لوور پاریس شد. …قانون حمورابي و 

 

تاریخ تشكیل اولین موزه در ایران را باید در گنجینه هاي گرانبهایي كه 

ان به دست آورده اند، جستجو كرد. ایرانیان براي رهایي از آسیب باستان شناس

بیگانگان گاهي گنجینه هاي گرانبهایي مانند كلوزر، كلماكره و مجموعه سفال 

 ئ آبگینه گرگان را درون چاه ها و حفره ها پنهان مي كردند.

اولین بار به دستور ناصرالدین شاه قاجار در داخل كاخ گلستان، تاالري به 

وزه اختصاص یافت كه سپس همین مكان با ملحقاتي غني تر شد و به نام موزه " م

همایوني " گشایش یافت. روزنامه شرف در توصیف این موزه مي نویسد:" موزه 

همایوني طوال" چهل و سه زرع و عرضا" هیجده زرع مشتمل بر بیست اتاق است. این 

و  ا و ظرایف و نفایس اشیاءموزه خزینه اي است مشحون به ظواهر جواهر گرانبه

آثار جلیله علمیه و مهمات حربیه قدیمه، آالت، ادوات متنوعه و مصنوعات ازمنه 

سابقه ونتایج خیاالت حكماي بزرگوار و تماثیل و تصاویر نگارنده هاي بي مثل 

و مانند روزگار و پرده هاي نقاشي كار نقاشهاي مشهور و حاصل صناعي كارخانه 

وف چیني بسیار و ممتاز كار چین و روسیه و انگلیس و بلور هاي معروف و ظر

 آالت، كارخانه هاي ساكس و نیز كارخانه هاي معتبر"

این موزه پس از مدتي از بین رفت. جواهرات آن به خزانه بانك ملي انتقال 

یافت و بعدا" به موزه مجهزي تبدیل شد و سالح هاي آن به موزه دانشكده افسري 

وره مشروطه به دستور وزیر معارف " صنیع الدوله " دایره اي سپرده شد. در د

م ( به وجود آمد كه كارش سر و  592124به نام اداره عتیقات بین سال هاي ) 

سامان دادن به وضع خراب حفاري هاي غیر مجاز بود و در همین زمان بود كه 

كاشي،  قه،موزه ایران " معارف " تاسیس شد. این موزه در بر گیرنده اشیاي عتی

سفال، سكه و سالح بود و. به عنوان اولین گام موثر در تاریخ موزه داري ایران 

 به شمار مي رود.

بیشترین جلوه تاریخ موزه داري ایران را در ایجاد موزه ایران باستان باید 

متر زیر بنا به دلیل قدمت اشیا، در زمره یكي  9477جستجو كرد. این موزه با 

 خورشیدي افتتاح گردید. 5151ر دنیا محسوب مي شود كه به سال از موزه هاي ماد

طراحي ساختمان این موزه به عهده " آندره گدار " فرانسوي بود و شكل ظاهري 

 ساختمان الهام گرفته از طاق كسري انوشیروان ساساني است.

این موزه در برگیرنده آثار مختلفي از هزاره ششم پیش از میالد تا دوران 

اسالمي است كه در دو طبقه به نمایش در آمده است. آثار و اشیاء به مختلف 

باورها آداب و روسوم،نمایش در آمده در موزه آیینه تمام نمایي ازفرهنگ، هنر،

حال و اعتقادات گذشتگان و نیاكان ماست و آن را تنها پل ارتباطي بین گذشته،

 و آینده مي توان به شمار آورد.

كاني دانست كه در آنجا صرفا" آثار تاریخي و باستاني به موزه را نبایستي م

نمایش در مي آید، بلكه تمامي نمایشكاه هاي هنري، علمي، جانوري، پزشكي، 

نگارخانه ها، كتابخانه ها و آرشیوها و بیشتر بناهاي تاریخي به نوعي موزه 

حالي  هستند. هر شیئي و اثر به نمایش گذاشته شده در موزه یا نمایشگاه زبان

دارد و با بیننده اش ارتباط برقرار مي كند با تعمق و تفكر مي توان زبان 

 حال این آثار را دریافت و از دیدگاه هاي مختلف آن را بررسي نمود.

یكي از مهمترین وظایف یك موزه برقرار كردن ارتباط فرهنگي بازدید كننده با 

شیئي به نمایش در آمده است. در حقیقت باید كوشید تا همان ارتباط وحسي را 

كه بین خالق یك اثر و خود وجود داشته به نوعي دیگر به بازدیدكنندگان منتقل 

 این امري دور از دسترس نیست. نمود كه

امار نشان مي دهد كه در قرن نوزدهم فقط عده خاصي از موزه ها بازدید كرده 

م ( تاكید  5211اند. كنفرانس عمومي یونسكو در نهمین جلسه خود در دهلي ) 
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كه بازدید ازموزه ها به ویژه براي طبقه كارگران آسان تر شود و  نموده است

منظور پربار شدن و غني شدن موزه ها پیشنهاد مي شود، به راه هایي كه به 

 توجه گردد.

آمار دیگر نشان داده است كه كشورهایي كه داراي موزه هاي متنوع هستند و 

بازدیدشان رایگان است از هر دویست نفر كه به سینما مي روند تنها یك نفر 

اگر مدرسه و از موزه هاي بازدید مي كنند. در انگلستان رسم بر این است كه 

یا هر مركز آموزشي دیگر، زماني را به تدریس هنر اختصاص ندهد، موزه ها این 

كمبود را جبران مي كنند. عده اي از كارشناسان تاسیس موزه هاي ویژه كودكان 

را كه از جذابیت بیشتري برخوردار است، توصیه مي كنند. در اینجا شایسته است 

 .كهبه راي روشن دالن هم فكري شود

موزه ها روزانه بازدید كنندگان زیادي در سنین مختلف با فرهنگ هاي گوناگون 

دارند، اگر با موزه آرایي سنجیده و راهنمایي مناسب ارزش تاریخي و هنري هر 

شیئي بر بیننده مشخص شود، یك شیئي سفالي ساده مربوط به هزاره اول پیش از 

 پر بیننده خواهد شد.میالد همانند یك تابلوي نقاشي معاصر جذاب و 

باید یك وابستگي و دلدادگي فرهنگي بین اشیا و بازدید كنندگان به وجود آورد 

و موزه را مانند یك مجتمع آموزشي و پژوهشي مورد استفاده همگان قرار داد و 

آموزش از طریق اشیا تنها بیننده را به سوي خود جذب نمي كند. بلكه هدفي 

ردن سطح آگاهي و دانش بازدیدكنندگان است. در سایه باالتر دارد و آن باالتر ب

همین آگاهي است كه غارتگران اموال فرهنگي كم تر موفق خواهند شد آثار مار 

 را به یغما ببرند.

باید فرهنگ آموزش موزه ها را گسترش داد و پهنه گسترده اي را براي این كار 

را تشویق به معرفي ارزش در نظر گرفت. رسانه هاي گروهي و وسایل ارتباط جمعي 

تاریخي این آثار كرد و با پخش برنامه هاي مختلف آموزشي بر آگاهي مردم 

افزود. با ایجاد امكانات رفاهي . تفریحي در كنار موزه ها از جمله تاالر 

 . مردم را به سمت موزه ها كشاند.…تاتر، بوستان، شهربازي و سخنراني، سینما،

ها مي توان یكي از مهمترین راه هایي باشد كه به ارتباط فرهنگي میان موزه 

بررسي و شناخت فرهنگ ها پرداخته و موزه ها را از سكون و ركود بیرون آورد 

و پربار كند. چه خوب است هر از گاهي آثار موزه هاي مختلف كشور نزد یكدیگر 

ت به امانت گذارده شود و این كار آنقدر ادامه یابد كه به صورت چرخه تبادال

فرهنگي موزه در آید. براي نیل به دیگر اهداف موزه ها مي توان كالس هاي 

آموزشي مرتبط و در خور نوع موزه ها برگزار نمود مثال" در كنار موزه هاي 

هنرهاي تزییني كالس هاي تذهیب، تشعیر و كتابت و براي موزه هاي تاریخ و 

 دایر نمود. …لي بافي و كالس قاباستانشناسي كالس هاي سفال گري و موزه فرش،

و این  در ایران معماري موزه همچنان معطوف و متعهد به نمایش شيء باقي مانده است

بیش از هرچیز بدان معنا است كه تعریف ما از موزه در گذر زمان تغییر محسوسي 

است. فرایند دیدن در موزه است. اما این نگاه در جهان امروز تغییر كرده نكرده

 .ندي انفعالي نیستمدرن،فرای

اغلب ما با شنیدن نام موزه بنایي شکوهمند و مجلل را به یاد مي آوریم که بقایاي 

تمدن بشري را در خود جاي داده است و با زیبایي رعب آور و خیره کننده اش احساس 

توامان غرور و حقارت را در ما برمي انگیزد. اما اگر در موزه هاي مدرن جهان حضور 

متفاوت مواجه شده اید که  هایي کامالً  فیزیکي یافته باشید، قطعًا با صحنهمجازي یا 

قرابت چنداني با تصویر ذهني تان نداشته اند. شما را به سفري در معماري و طراحي 

موزه دعوت مي کنیم تا با تحول بنیان هاي فکري و تأثیر آن بر معماري موزه در گذر 

رین شرکت هاي طراحي و معماري موزه در جهان را زمان آشنا شوید. سپس یکي از بزرگ ت

 خواهید شناخت و عملکرد آن را در قیاس با شرکت مشابه ایراني به قضاوت خواهید نشست.

رود.مخاطب موزه ترین منبع اطالعاتي آن به شمار ميمعماري هر موزه كارآمدترین و خاموش

گیرد. معماري موزه از ه ميپاسخ بسیاري از سواالت خود را از فرم و ساختار یک موز

هایي که ریشه در هاي بسیاري شده است؛ دگرگونيبدو پیدایش تا امروز دستخوش دگرگوني

 اند.تغییر دیدگاه بشر نسبت به موزه داشته



 

 

هاي كالسیك،معطوف به نمایش شيء به عنوان مظهر قدرت بود. ارتباط شيء با معماري موزه

 گردد. اش با تمدن برميو سپس به رابطهقدرت،نخست به رابطه آن با دانش 

اي برخوردار ء،از اصالت و اعتبار ویژهحضور یك شيء در موزه به آن معناست كه آن شي

هاي تاریخي است. كشف این اصالت، مستلزم دانش و آگاهي گردآورنده، نسبت به ارزشبوده

اشیا تاریخي، به جز دار و فرهنگي شيء است و دانش و آگاهي، عامل قدرت. پس مجموعه

كند. از اي معنوي نیز هست كه او را از دیگران متمایز مياي مادي، صاحب گنجینهدفینه

ها موزه ساختند تا سوي دیگر شيء، حامل هویت تاریخي و فرهنگي یك تمدن است. اروپایي

 شان را همچون نمادي از برتري تمدن غرب به جهانیان معرفي كنند.دستاوردهاي نیاكان

اش با تمدن،نماد اش با دانش، موجود قدرت است و در رابطهبه این ترتیب، شيء در رابطه

است و متناسب با آن اجزاي بیروني و دروني موزه آن.اما این نگاه امروز تغییر كرده 

داران را بیش از هرچیز مشغول اند.در حال حاضر آنچه ذهن موزهنیز دچار تحول شده

هایي است كه از قطعیت و انحصارطلبي عات در قالب روایت یا روایتاست ارائه اطالكرده

هاي نمایش آثار در موزه، آورياي، و فنبندي و چیدمان اشیاي موزهتهي باشند. نوع طبقه

تواند خطي و مسلط باشد، و هم چندگانه دهند كه هم ميخود به خود روایتي را شكل مي

اي كوشند با استفاده از امكانات چند رسانهمي شناسان در دنیاي مدرنو موازي. موزه

شونده اي دوسویه با مشاهدهكننده را در رابطهاز این چیرگي و قطعیت بكاهند و مشاهده

قراردهند. بنابراین فرایند دیدن در موزه مدرن،فرایندي انفعالي نیست. مخاطب موزه 

 ها سهم بیشتري دارد تا در مصرف آنها.در تولید داده

همان نسبت معماري موزه نیز در دنیاي امروز، نه معطوف به شيء كه معطوف به ایجاد به 

 هاي متكثر و موازي است.روایت

در دنیاي امروز، موزه بنایي مجزا از محیط خود نیست، و ارتباطي منطقي و معنادار 

ندان افتد. این رابطه ممكن است چبا رخدادهایي دارد كه در فضاي پیرامون آن اتفاق مي

كند كه در آن هر جزئي قابل رویت نباشد اما همچون ارگانیسمي پویا و پرتحرك عمل مي

پردازد. فرایند انتقال اطالعات در در كنار جزء دیگر به انتقال اطالعاتي منسجم مي

موزه مدرن مبتني است بر بازنمایي تكامل فرهنگ در طول زمان . هر چه این اطالعات 

ها گیرد و او در پردازش دادهبیشتري در اختیار مخاطب قرار مي اتبیشتر باشند امكان

 آزادتر است.

به همین دلیل امروزه برنامه ریزي و طراحي موزه رشتهاي تخصصي است که اغلب به یاري 

 شرکتهای بزرگي که مشخصًا به این کار اختصاص یافته اند انجام مي شود.

اي هاي هنري ، كلكسیون یا مجموعه آثار خود را طي برنامهبطور معمول موزه

دهند . بنابراین بخش اعظمي از فضاي ثابت در معرض مشاهده عموم قرار مي

نمایشگاهي موزه ، بطور دائمي ، به نمایش آثار كلكسیون موزه اختصاص داده 

امه ها ، هم زمان با شود . عالوه بر این براي ایجاد تنوع در ادامه برنمي

ریزي و به مورد اجرا هاي موقتي نیز برنامهنمایش دائمي موزه ، نمایشگاه

هاي هنرهاي معاصر رعایت شود . اما این قاعده معمواًل توسط موزهگذاشته مي

ها یا مجموعه آثار چندان گسترده و ماندگاري ندارند و یا شود . این موزهنمي

بیني قاطعي در مورد تثبیت ندان مجموعه خود ، پیشبه دلیل معاصر بودن هنرم

جایگاه هنري آنها در آینده وجود ندارد . بدین معنا كه برخي هنرمندان قابل 

توجه كنوني ممكن است در آینده اهمیت و اعتبار هنري خود و یا سبك و شیوه 

 اي قلمداد نشوند . هنریشان را از دست داده و الجرم هنرمند موزه

دهد و این رهاي معاصر ، طبیعتًا آثار هنرمندان روز را نمایش ميموزه هن

دهند. هنرمندان با همه نوآوري و خالقیت جالب توجهي كه امروز از خود بروز مي

هاي هنري گذشته، ممكن است چندان در آینده و به هنگام بررسي تحلیلي جریان

ختصاص ندهند . به مهم تلقي نشده و یا نقطه عطفي در تحوالت هنري به خود ا

 اي كافي براي نمایشهمین دلیل مجموعه آثار هنرمندان متاخر، از ارزش موزه

دهند آثار هاي هنرهاي معاصر ترجیح ميدائمي برخوردار نبوده و بنابراین موزه

 كلكسیون خود را نیز به صورت موقتي به نمایش بگذارند.

هاي تاریخ هنر مانند :موزه نمایش دائمي مجموعه آثار گنجینه موزه در موزه

متروپلیتن )نیویورك( بریتانیا ، لندن، لوور)پاریس(  ،پرادو )مادرید( و 

ها ، بالغ هاي نمایشگاهي این موزههومیتاژ)سنت پیترز بورگ( بخش عمده فعالیت



 

 

هاي هنر مدرن همانند دهند . این نسبت در موزهبر نود درصد ، را تشكیل مي

ویورك، گالري تیت مدرن لندن، موزه هنرهاي مدرن مركز موزه هنرهاي مدرن نی

فرهنگي ژرژ پمپیدوپاریس، موزه رنیا صوفیا مادرید و گالري ملي هنر نو برلین 

یابد . به طوري كه درصد كمتري از فضاي نمایشگاهي موزه به تا حدي تقلیل مي

جاه درصد یابد . اما باز هم كماكان بیش از پننمایش كلكسیون موزه اختصاص مي

فضاي نمایشگاهي به مجموعه دائمي و بخش كمتر از آن به رویدادهاي نمایشگاهي 

 شود . موقت اختصاص داده مي

هاي هنرهاي معاصر حاكي از آن است كه مجموعه آثار گنجینه تجربه جهاني موزه

ها یا كمتر از یك سوم فضاي نمایشگاهي موزه را به طور دائمي اشغال این موزه

عمده  -مثاًل نمایشگاههاي فصلي –هاي موقتي و یا آنكه صرفًا در فرصت كندمي

حل معقول آن است كه در صورت رسد راهگیرند. به نظر ميفضاهاي موزه را در برمي

وجود یك كلكسیون ارزشمند در یك موزه هنرهاي معاصر، بخشي از ساختارشناسي 

شناسي شكل ظاهري و ریخت ها ، فراتر ازها به بررسي كلي و جامع موزهموزه

ها و مسائل بنیادین اهمیت پردازد . در این بررسي زیرساختاي آنها ، ميسازه

فزاینده اي یافته و طراحي معماري تنها یك عامل از میان عوامل متعدد شناخته 

هاي مدرن سه ركن اساسي ذیل قابل تفكیك شود . در بررسي ساختارشناسي موزهمي

 هستند : 

سالن انتظار و افتتاحیه ، كنترل و اطالعات ورودي، كافه و  : ق پذیرشيمناط-5

 رستوران ، فروشگاه كتاب و محصوالت هنري . 

 هاي ارائه آثار هاي نمایشگاهي، سالنها، اتاقگالري:  مناطق نمایشگاهي-9

ها ، انبار ، آرشیو، هاي اداري، مدیریتي ، كارگاهاتاق:  مناطق خدماتي -1

الذكر سات، سالن سخنراني یك موزه بطور معمول مركب از سه دسته فضاي فوقاتاق جل

كنند . هر چقدر موزه است كه هر یك حدود یك سوم كل فضاي موزه را اشغال مي

 Kunsthallenاش یا به تعبیر آلماني Art centerبه سمت یك مركز نمایشگاهي به صورت 

شود تا حدي كه مجموع كاسته مي . حركت كند از سطح فضاهاي پذیرشي و خدماتي

 یابد . این نوع فضاها به نیم و یا حتي یك سوم كل سطح زیربنا كاهش مي

هاي جدید تنها یك محل نمایشگاهي صرف نبوده و معموالً فضاهاي متعدد جنبي موزه

ها ، سالن سخنراني، اموراداري، براي مرمت آثار ، كتابخانه و كتابفروشي

شود، به همین دلیل بازدیدكنندگان به ن در نظر گرفته ميرایانه نیز براي آ

ها طور معمول پس از ورود به موزه و قبل از رسیدن به مكان نمایشگاهي یا گالري

چندین فضاي جنبي دیگر همانند اطالعات ، كافه تریا . فروشگاه و صندوق را پشت 

 گذارند. سرمي

كند فضایي یك موزه را تعریف مي مجموعه عملكردهاي یادشده تا حد زیادي ساختار

 . و طرح معماري موزه بر این ساختار مرتب است . 

به همین دلیل در طرح پیشنهادي موزه هنر تنها بصورت یك عملكردي نبوده بلكه 

هاي آموزشي هاي هنري( بصورت كالسیك مركز آموزش هنري )تحت عنوان مركز آفرینش

شود بیشتر موزه هنرهاي معاصر موزه سعي ميدهند . در این را تحت پوشش قرار مي

عملكرد داشته باشد و تابلوهاي نقاشي، مجسمه و ... را به عرضه نمایش بگذارد 

هاي موقت اما از آثار هنرهاي مدرن و كالسیك و زیبا نیز در این موزه در گالري

خواهم عنوان كلي موزه هنر را در به نمایش گذاشته شود در واقع به نوعي مي

 ذهن مردم تداعي كنیم .
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روند تکاملی آن از یک مجموعه ی خصوصی تا موسسه های عظیم فرهنگی را می توان 

در طی سه مرحله یا به اصطالح موزه داران سه انقالب بیان نمود. البته انقالب 

 فتد.به آن معنا که درهر مرحله تحویل بنیادی فرهنگی واجتماعی ژرف اتفاق ا



 

 

اصوال" هسته مرکزی موزه ها را چه در غرب وچه در شرق مجموعه هایی تشکیل می 

دهد که به تدریج وبدون هدف خاصی شکل گرفته است . البته در این میان اماکن 

مقدس و پرستشگاهها سهم بسزایی داشتند وازمعروفترین آنها می توان پرستشگاه 

نارا در ژاپن و یا معابد یونان و و خانقاه های بودایی شوسومین در ایاالت 

 گنجینه نذورات عیسویان در کلیساهای بزرگ کاتولیک را نام برد.

در طی سالهای قرون وسطی در شرق وغرب ثروتمندان اقدام به گردآوری آثار هنری 

گرانبها و غیر معمول کردند. دانشمندان نیز کم کم مجموعه های مطالعاتی در 

شناسی وامثال آن را جمع آوری نمودند، ولی مردم  زمینه گیاه شناسی و کانی

به طور کلی از دیدن آنها محروم بودند. فقط بعضی از کلیساها درایام خاص و 

مراسم ویژه در گنجینه ها به روی زوار بازمی کردند، سرداران رومی نیز گاهی 

 غنائم را در پارکها به معرض نمایش می گذاشتند.

ت تحوالت فکری به اشیاء تنها از جنبه مالی و باری اما در دوره رنسانس به عل

نگاه نمی کردند و کم کم به ارزش هنری و فرهنگی و علمی آنها توجه می نمودند. 

از این پس اشیاء نه تنها نشانه  ثروت بلکه سمبل هنرنیز بودند و می توانست 

آمده  الهام بخش هنرمندان قرارگیرد. به این ترتیب اشیاء از مخفیگاه بیرون

 و در تاالرها جای گرفتند اما هنوز تنها برای عده ای قابل مشاهده بود.

 ایجاد اولین موزه های عمومی در جهان ) دسترسی و مشاهده مستقیم توسط مردم(

میالدی مجموعه ی شخصی آشمولین در شهر آکسفورد انگلستان به صورت  5861در سال

میالدی در قصر لوکزامبورگ  5471 موزه عمومی به روی مردم گشوده شد و در سال

 5421قسمتی از مجموعه سلطنتی فرانسه به معرض نمایش گذاشته شد و بالخره در سال

میالدی بود که دولت جمهوری فرانسه موزه هنری لوور را افتتاح کرد و این خود 

 نقطه عطفی در تاریخ موزه دارای جهان به شمار می رود.
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 ول: با گشودن مجموعه های خصوصی به روی همگان اتفاق  افتاد.انقالب ا

انقالب دوم: با روی آوردن مردم به سوی موزه ها در سده نوزدهم میالدی در جهان 

 صنعتی پدید آمد که انقالب صنعتی نام گرفت.     

انقالب سوم: پس از جنگ جهانی دوم به وقوع پیوست. در عصر انقالب الکترونیکی 

ران برای امتحان موزه ها را به میان مردم بردند و به تکنولوژی جدید موزه دا

 ارتباطات مجهز شده و حتی اشیاء را به سخن گفتن با مردم واداشتند.  

.... 
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