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 تاریخچه موزه 1-1

ت و ذوق و سیلقه در گردآوری بی شک مجموعه سازی در آدمی فطری اس

سان مجموعه ای  سنگی ان همواره همراه او خواهد بود. در دوران نو

ستخوان جانوران را گردآوری و  سنگریزه و ا صدف ، گوش ماهی ،  از 

از آن برای تزئینات استتتتهاده می نمود. در مرابع بتد تمدن ای  

مختلف گردید.  مجموعه ها بیانگر شیوه های اعتقادی و آیینی اقوام

ستان های تمدن  صا در قبر صو در مجموعه های تزئینی و تجملی که خ
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های باستای بی  النهری  و فالت ایران کشف شد ، اعتقاد به زندگی 

پس از مرگ را می توان دید. در عهد باستتتان اشتتیای گران بها و 

نهیس برای برآوردن نیازها در درون زیارتگاه ها و متابد گردآوری 

. در جامته ی امروزی ما ، موزه نمایانگر نهادینه شتتتدن می شتتتد

 گرایش های همگانی به گردآوری است.

موزه به شتت ع امروزی خود در اواخر قرن ستتوم پیش از میالد توستت  

بطلیموس در استت ندریه تاستتیس شتتد. اما در قرون وستتطی به دلیع 

ا باکمیت کلیسا و تهتیش عقاید ، نقش آموزشی موزه ها کمرنگ شد. ب

آغاز رنستتانس و شتت وفایی علوم ، موزه ها ه  به موازات رشتتد و 

سال  سته علوم مختلف فتالیت خود را آغاز کردند. در  موزه  1861تو

ی اشمولی  ، نخستی  موزه ی ملی بر مبنای یک مجموعه ی خصوصی در 

م. در کاخ  1571شتتهر آکستتهورد انگلستتتان گشتتایش یافت. در ستتال 

بخشتتی از مجموعه ی ستتلطنتی در متر   لوگزامبورگ در شتتهر پاریس

بازدید مردم قرار گرفت و در نخستی  سال انقالب کبیر فرانسه موزه 

 افتتاح گردید.« لوور» ی 

شد که آموزش  سبب  سترش موزه ها  ست  ، گ سده های نوزده  و بی طی 

شود و فتالیت  شناخته  دیگر بار به عنوان ی ی ازعمل ردهای موزه 

نری ، فرهنگی و آموزشتتی در موزه بیشتتتر و در زمینه های مختلف ه

 پربارتر گردد.

 

 اصطالح و تتریف موزه  1-1-1

» از اوایع قرن هجده  در زبان انگلیستتی به متنای  museumواژه ی 

صی » یا « اتاق مطالته  شخ به کار می رفت ، مثال در « کتابخانه ی 

است که که ستاختمانی متروف در شهر آکسهورد  Ashmoles Museumترکیب 

پیشتتتر به آن اشتتاره شتتد. اما ریشتته ی ای  لبت اتی  به اصتتع 

سامی م ان  سه ی ( برمی گردد که همچون بقیه ی ا یونانی)تلهظ : مو

تلهظ : موسا( که «)متبد موزه ها » در یونانی خنثاست و به متنای 



 

 

س  کلی  ستان  9ا شتر و هنر و فرهنگ و تربیت در یونان با ااهه ی 

شتند. همچنی  در  بود ، که البته شان را دا س  خاص خود هر کدام ا

» و « هنرکده » ، « دبستتتتان » یونانی قدی  ای  کلمه به متنی 

 museumبه کار می رفت. اصتتتع کلمه یونانی در اتی  « قرائتخانه 

)تلهظ : موسئوم( تبدیع شد و از آنجا به زبان های دیگر راه یافت 

 Museum)انگلیسی( ،  museum( ، )فرانسه museeو در تبدیالت بتدی به 

)ایتالیایی( تبدیع شتتد. در بدود سال های دهه  museum)آلمانی( ، 

 به زبان فارسی نیز راه یافت. museeهجری قمری لهظ فرانسوی  1991

 

 تتریف موزه 1-1-9

 ICOM : International Council Of Museums شتتورای بی  المللی موزه )ای ام( 

فرهنگی علمی و تربیتی ستتازمان ملع مت د ،  وابستتته به ستتازمان

س و ، در بند  سنامه ی خود جامع تری  تتریف موزه را  4و 1یون سا ا

موزه موسسه ای است دائمی و غیرانتهاعی » چنی  ارائه داده است : 

که درهای آن به روی همگان گشوده است و برای جامته و پیشرفت آن 

ار و شواهد بر جای مانده ی فتالیت می کند. هدف موزه ت قیق در آث

انستتتان و م ی  زیستتتت او ، گردآوری ، بهظ و بهره وری متنوی و 

ایجاد ارتباط بی  ای  آثار، به ویژه به نمایش گذاردن آنها به 

 «منظور بررسی و بهره وری متنوی است. 

 

 م ع وساختمان موزه 1-1-1

ید م انی که موزه در آن واقع می شتتتود اهمیت فراوان دارد و با

دارای امتیازات خاصی باشد. از جمله این ه موزه باید در جایی از 

شهر قرار گیرد که دسترسی به آن برای همگان آسان است ، و از سوی 

دیگر به سبب خصلت فرهنگی آن بهتر است که در کنار کتابخانه ها ، 

مدارس ، دانشگاه ها و سایر مراکز فرهنگی واقع شود تا افرادی که 



 

 

یاد شتتتده رفت و آمد دارند بتوانند از موزه نیز  در موستتتستتتات

استهاده نمایند. امروزه متموا موزه در میان یک م وطه ی سرسبز و 

صهیه ی هوای  شود ، زیرا درختان پارک با ت یا یک پارک ابداث می 

سر و  اطراف ، ایجاد رطوبت ازم ، مقابله با گرد و غبار و دود و 

ند. تاسیس موزه در م وطه ی سرسبز صدا به منزله ی بهاظ عمع می کن

مزیت دیگری ه  درد ، زیرا هنگامی که هوا مستتاعد باشتتد می توان 

بخشتتی از مجموعه را به م وطه ی خارن نیز منتقع کرد و به نمایش 

گذاشت که سبب جلب بازدید کننده ی بیشتر می شود. اما باید توجه 

 وی که ستتد داشتتت که تتداد درختان نباید زیاد از بد باشتتد به ن

بصتتتری برای بازدید کننده ایجاد نماید و او را از دنیای خارن 

ش ع ظاهری موزه بل ه تزئینات  ست که نه تنها  سل  ا سازد. م بدور 

کامال  ته  جام ماری متمول در  های مت با روش  ید  با داخلی آن نیز 

مطابقت داشته باشد و در ای  بال ساختمان موزه باید در برگیرنده 

از هنر و تاریخ جامته نیز باشتتتتد ، زیرا با گونه ی جنبه هایی 

سیس می  برداری از متماری های نامانوس یا نامتجانس ، موزه ای تا

ست ، یا چنان  شود که یا با زندگی روزمره ی مردم کامال متبایر ا

شوند ،  ست که مردم از آن رویگردان می  مجلع و دور از واقتیات ا

ذیرموزه داری جلب بازدید در بالی که از جمله اصتتتول عدول ناپ

ساختمانی موزه ها نیز باید  سوی دیگر نوع مواد  ست. از  کننده ا

 کامال موافق با شرای  اقلیمی زیست بوم باشد.

 

 عناصر فضایی موزه 1-1-4

 بخش های مختلف موزه 

وجود برخی از بخش ها الزامی است و برخی دیگر بستگی به نظر طراح 

 دارد.

 



 

 

 ی :. تاار ورود1-1-4-1

درهای ورودی موزه ها باید طوری در طرابی ل اظ شوند که م افظت و 

کنترل آن برای نگهبانان به آسانی صورت گیرد. وضع مطلوب آن است 

که موزه فق  یک ورودی عمومی و اصلی داشته باشد و توس  چراغ یا 

شد. ای  در باید به ابی موزه منتهی  شخص با عالمت های دیگر کامال م

)یا درهای( ورودی موزه باید به ل اظ تزئینات ساده و با شود. در 

شد. همچنی  اندازه  سبک متماری بومی و متمول در جامته هماهنگ با

ی آن باید چنان باشتتتتد که در هر ل ظه تتداد زیادی از بازدید 

 کنندگان بتوانند به آسانی از آن عبور کنند.

 . ابی و عناصر وابسته به آن :1-1-4-9

 روش بلی . گیشه ف 1

 فضای انتظار و نشیم . 1

 میز اطالعات و فروش انتشارات. 1

عناصتتر خدمات عمومی مانند باجه های تله  و اینترنت و صتتندوق  1

 پست.

 عناصر دسترسی عمودی مانند رمپ ، پله و آسانسور. 1

 

 بلی  گیشه فروش 1-1-4-1

ضای خارج شد که دید کافی به ف شه در موزه باید در م انی با ی گی

صف مربوط به آن  ضای ازم برای  شد که ف شد و در جایی با شته با دا

فراه  گردد ، و مردم در متابر عمومی تجمع ن رده و همچنی  مانع 

ورود و خرون مردم از موزه نشتتوند. در گیشتته بهتر استتت به درون 

شد که با باز  شود ، ولی ای  در نباید طوری با سال  انتظار باز 



 

 

شه در سطح آن به ازای هر  شدن آن درون گی متر  دید قرار گیرد. 

 متر مربع باشد. 1نهر باید بداقع 

 

 فضای انتظار و نشیم  1-1-4-4

شود که نظر مردم را  ساخته و تزئی   ضاها باید به گونه ای  ای  ف

جلب نموده و مترف نوع موزه باشتتد ، زیرا ای  اتاق نخستتتی  بخش 

شتتود. م وطه ی ورودی موزه استتت که بازدید کننده به آن وارد می 

نباید آنقدر وسیع باشد که بازدید کننده در آنجا ابساس غریبی و 

شد که  شته با ستت دا سوی دیگر باید آنقدر و شدن نماید و از  گ  

گروه های بازدید کننده به رابتی در آن گرد آمده ، و از آنجا به 

ستتتوی تاارهای نمایش برکت کنند. ای  م وطه را نباید از میز و 

صندلی با ی ی دو نیم ت ص شت ، فق  چند  سایع انبا ندلی و دیگر و

 11نهر بازدید کننده باید  111کافی است و به عبارتی به ازای هر 

شه ی دیواری راهنمای موزه نیز باید در  صندلی در نظر گرفت ، نق

شود. جزوه های راهنمای موزه را نیز می توان بر  صب  سمت ن ای  ق

ی  م ع قرار داد. ستتتتاعت دیواری ، تله  روی میزهای کوچ ی در ا

عمومی ، اینترنت و بتی صندوق پست نیز از وسایع ضروری ای  م وطه 

استتتت. مطلوب تری  و مناستتتب تری  رابطه بی  م وطه ی ورودی و 

تاارهای نمایش را می توان توستت  دو در به دو طرف ستتاختمان که 

ستند برقرار کرد. وج ود ای  دو در ، تاارهای نمایش در آن واقع ه

تردد در تاارها و نظارت بر آنها را آسان می سازد. در موزه هایی 

که ورود و خرون به وسیله ی دستگاه های ال ترونی ی کنترل می شود 

، تجهیزات مربوطه را می توان در م وطه ای که دو در اصلی تاارها 

 از آن منشتب می شوند تتبیه نمود.

 

 رهای نمایش آثارگالری ها یا تاا 1-1-4-7



 

 

امروزه به هنگام ابداث موزه ها ستتتی می شتتود که تاارهای نمایش 

شوند که بتوان در  ساخته  شند ، بدی  متنا که به ن وی  منتطف با

آنها به آسانی تبییراتی ایجاد کرد و ش ع و اندازه ی آنها را در 

صتتتورت نیاز تبییر داد ، هر چند که در ای  تبییرات چارچوب کلی 

شنایی و ابزارهای فنی اتا ست  رو سی ق ها ، ورودی و خروجی ها ، 

هد کرد. برای  یه و غیره تبییر نخوا دیگری همچون دزدگیر ، تهو

انتطاف پذیر نمودن تاارهای نمایش می توان از دیوارها یا پانع 

های سبک که در ی دیگر قهع می شوند استهاده کرد ، اما در بسیاری 

انع متداول نیست بل ه به همان روش سنتی از موزه ها استهاده از پ

تاارهای ثابت توجه می شتتتود که در آنها فق  اشتتتیا  ثابت برای 

نمایش عرضتته می کردند. درهای ورودی تاار نباید متتدد باشتتد و 

شوند ، زیرا  ساخته  همچنی  چندی  تاار نباید به موازات ی دیگر 

ننده زیاد می شود. در ای  صورت ابمال گ  کردن راه برای بازدید ک

در صورتی که چند تاار در دو طرف قرار دارد. توصیه می شود که یک 

راهرو در میانشان قرار گیرد تا بازدید کنندگان بتوانند از طریق 

 آن به آسانی از یک تاار به تاار دیگر بروند.

 

 

 

 ویتری  : 1-1-4-8

می شتتوند. اشتتیا  در تاارهای نمایش موزه در داخع ویتری  تنظی  

ویتری  ها نیز باید همانند تاارها منتطف و قابع تبییر باشتتند. 

بستتتتگی به  –که اغلب عمودی استتتت  –شتتت ع و ترتیب ویتری  ها 

ابتیاجات موزه و نوع کاربری آن دارد ، ولی گاه ماهیت اشتتیا  و 

یا ش ع و ابتاد آنها ایجاب می کند که در ویتری  های افقی سامان 

ش شی شد و یابند. جنس  شهاف با ش   و  ه ای ویتری  باید م    و ن

توستتت  ابزار و یراق ازم نبستتتت به گرد و خاک و بشتتترات موذی 



 

 

نهوذناپذیر باشد. همچنی  توجه به ش ع ، طرح ، جنس زهوارها ،رنگ 

ست. ارتهاع ویتری  باید چنان  ضروری ا سهولت نظارت آنها نیز  و 

ت  به پایی  و یا باشتتد که بازدید کننده بدون خ  شتتدن و نگریستت

بلند شتتتدن بر نوک پنجه های پا و نگریستتتت  به باا بتوانند به 

رابتی اشتتیا  را مشتتاهده کند. بررستتی های مختلف متماران داخلی 

سانتی  91نشان داده که ارتهاع مناسب برای اشیا  در موزه ها بی  

 سانتي متر بااتر از سطح چش  ها است. 11متر پایی  تر و 

 توضی ات عنوان ردیف

 mm1811ارتهاع  800mm,  عمق  کشوی کمدهای نگهداری اشیا مورد طالته 1

9  

 نسبت اندازه اتاق و دیوار

تتداد زیادی اتاق کوچک استتتهاده 

سطح دیوار  صورت  شود چون در ای  

بیشتتتری نستتبت به کف به وجود می 

 اید .

سطح تراز در بال 47یا  m 11 95زاویه دید در فاصله  1 ی باای 

 mm4911که ارتهاع تصویر اویخته 

تر  mm 511باا تر از سطح دید و  تصاویر بزرگ 4

 ایی  از سطح دید باشد.پ

باای پچشتتت  از  تصاویر کوچک 7 به  ایی  تری  

 زاویه دید برکت می کند .

ید م لی  فضای مجسمه ها 8 تاک طه  بهتری  م ع و نق

 ه  تراز با دید تماشاگران است.

متر مربع ستتطح زیر  8-11مستتابت  فضای تصویر 5

 زمی 

 

 

 ترتیب قرارگیری اشیا : 1-1-7

ترتیب اشتتیا  به نمایش درآمده به بازدید کنندگان و خصتتوصتتیات 

صورت  شی  به  ستگی دارد. رابطه ی بازدید کننده و  شیا  نمایش ب ا

 زیر است :



 

 

هر چه نسبت بازدید کنندگان به اشیا  کمتر باشد ، ام ان این ه  1

زدید کننده بتواند آزادانه با شتتتی  مورد نمایش ارتباط هر با

 برقرار کند بیشتر می شود.

در بازدید گروهی تماس نزدیک با شی  در متر  نمایش بدون ایجاد  1

ست. بازدید کنندگان باید  ضای گروه مم   نی سایر اع مزابمت برای 

به گونه ای گرداگرد شی  قرار گیرند که فاصله ی همگی شان تا آن 

 به یک اندازه باشند.

 

 مراکز جنبی موزه ها 1-1-8

 . تاارهای نمایشگاهی موقت و سال  های سخنرانی 1

 از الزامات موزه های امروزی می باشد. 1

 بهتر است در نزدی ی در ورودی و منشتب از آن طرابی شود. 1

 باید از نظر تجهیزات ایمنی مجهز باشد. 1

س 1 صد مختلف قابع تبییر باید انتطاف پذیر بوده و متنا ب با مقا

 باشد.

 

 کتابخانه و مرکز نگهداری اسناد 1-1-5

 از بخش های الزامی موزه است. 1

ابتاد آن به موارد مختلهی چون کتاب ها و موارد چاپی ، وستتتت  1

 موزه و بج  مجموعه ی آثار آن دارد. 

باید مستتئله ی توستتته ی کتابخانه در آینده را در نظر گرفت ،  1

 ا ارتباط مستقی  با توسته ی موزه دارد.زیر

 تابع ضواب  کلی کتابخانه ها است. 1



 

 

 

 

 انبار و مخزن  1-1-6

در تمامی موزه ها ایجاد مخزن و انبار ضروری است. انبار اشیا   1

را می توان در زیرزمی  یا طبقات فوقانی و یا در م وطه ای خارن 

و عاری از رطوبت  از ستتاختمان قرار داد. انبار باید کامال خشتتک

 باشد. نور کافی به آن بتابد و به بهتری  ن و تهویه گردد.

 وستت انبار باید کافی باشد. 1

ستهاده می  1 شیا  امانی نیز اغلب از انبار یا مخزن ا در مورد ا

 گردد.

صلی برق و  1 صلی دور از موتورخانه و کنتور ا ست انبار ا بهتر ا

 سایر ابزار ال تری ی باشد.

 

 کارگاه  1-1-9

در موزه وجود یک کارگاه مجهز به وستتتتایع نجاری ، م انی ی و  1

سر و  ست چون کارگاه ها اغلب  ضروری ا برقی برای تتمیرات ازم و 

شود که آنها را در م ان  صیه می  صدای زیادی تولید می کنند ، تو

 مناسبی که نزدیک م ع فضای نمایش موزه نباشد قرار داد.

 

 آزمایشگاه 1-1-11

در موزه ها باید به تاسیس آزمایشگاه هایی که بازسازی ، ترمی   1

و بهاظت آثار را به عهده می گیرند اقدام نمود ، که فتالیت آنها 



 

 

بربسب نوع موزه متهاوت بوده و به آزمایشگاه های فیزیک ، شیمی و 

 غیره تقسی  می شوند.

 

 ویژگی های آزمایشگاه 1-1-11-1

توان به نور کافی ، عاری بودن از  از ویژگی های آزمایشتتتگاه می

رطوبت ، سیست  تهویه ی مناسب ، وسایع ایمنی ضد سرقت و ضد بریق 

اشتتاره کرد و م ع آن باید در جایی از موزه باشتتد که به داخع و 

خارن از موزه به رابتی راه داشتتته باشتتد تا از نظر بمع و نقع 

 اشیا  اش الی به وجود نیاورد.

 فه تریاچایخانه و کا 1-1-11

طرابی و در نظر گرفت  فضتتایی به عنوان تریا برای موزه بستتیار 

سمی م لی برای تجمع  ست ، چو ای  م ان غیرر ضروری ا مهید و بتی 

شد و عالوه بر ای   جوانان و بازدید کنندگان و ب ث و گهتگو می با

فضای استرابتی ایجاد می کند که به کمک آن بازدید کنندگان پس از 

ه بازدید خود ادامه می دهند. بهتر است چایخانه توس  تجدید قوا ب

یک در به م وطه ی خارخ موزه متصع باشد. همچنی  وجود پنجره هایی 

که به خارن دید داشته باشد و نیز وجود رخت   ، دستشویی ، تله  

عمومی ، جتبه ی کمک های اولیه و صتتندوق پستتت در کنار چایخانه 

 ضروری است.

 بخش اداری 1-1-19

ستتایت اداری شتتامع بخش های زیر می شتتود : اتاق کنهرانس ، اتاق 

ریاست ، دفاتر کار ، بایگانی ، آبدارخانه ، سرویس های بهداشتی 

تداد  یت و ت تال باب رجوع و منشتتتی ، میزان ف ظار ار ، م ع انت

کارکنان موزه دارد و باید تا بد ام ان ستی شود سر و صدا به ای  

سمت نهوذ ن ند. ای  وابد شتب از م وطه ی  ق س  یک در من باید تو

ورودی با موزه مرتب  باشد و همچنی  دارای یک در ورودی مخصوص به 



 

 

خود باشتتد. زیرا ستتاعات کار کارکنان موزه با ستتاعات بازدید از 

موزه متهاوت است. همچنی  در صورت ام ان پارکینگ مخصوص کارکنان 

 مقابع همی  در تتبیه می شود.

 ه و نمایش آثارن وه ارائ 1-1-11

 ارائه و نمایش آثار به صورت آزاد. 1

 آثار بجی  و بزرگ. 1

نمایش و ارائه آثار در داخع ویتری  )منهرد ، جمتی ، افقی و  1

 ویتری  های زمینی(.

نمایش آثار در فضاهای باز و فضای سبز موزه )آثار بجیمی که در  1

 برابر عوامع جوی مقاوم می باشند ، مثع بیات وبش(

 

 

 نور در موزه 1-1-14

)مادون قرمز( به واستتطه ی ع س  IRطبق مطالتات انجام شتتده ، پرتو

ضر  شیای موزه م شیمیایی و باا بردن درجه ی برارت برای ا التمع 

)ماورا  بنهش( ه  که دارای طول مون کوتاه و  UVاستتتت. پرتوهای 

 انرژی زیاد است. اثر فوتو شیمیایی زیادی دارد که باعث فرسودگی

 مواد آلی می شود.

 فاکتور فرسودگی به وسیله ی پرتو نور  1-1-14-1

سودگی بر اثر پرتو نور و  از نتیجه گیری ت قیقاتی که پیرامون فر

انرژی انجام گرفته ، چنی  بر می آید که موارد زیر در ای  مسئله 

سیت مواد در مقابع نور 1دخیع و موثرند :  سا شدت پرتوهای 9. ب  .

شده  شیا  . ب1ساطع  سمت ا شی 4ی بهاظ بودن ق شیمیایی نا . فتالیت 

 از وجود طیف های موجود در پرتوی نور با طول مون های مختلف.



 

 

 درجه بساسیت اشیا به نور 1-1-14-9

مستتئله ی فرستتودگی مواد به وستتیله ی پرتوهای نور ، بستتتگی به 

شده از منبع نور و تاثیرپذیری  ساطع  مقاومت ذاتی مواد ، انرژی 

ز نور دارد. به عبارت کلی می توان گهت مواد غیرارگانیک مواد ا

سیت کمی دارند ، اما نمونه  سا سرامیک و غیره ب سنگ ،  مثع فلز ، 

 های دیگر به نور بساس هستند.

 نقاشی ها )اع  از آبرنگ یا رنگ روغ ( 1-1-17

ضخامت ک  ایه ی  شی های آبرنگ با  شدن نقا پرتو نور باعث کمرنگ 

ه( می شود ؛ در نقاشی رنگ روغ  اکسیداسیون ایه ی پیگمان )رنگدان

روغ  م افظ )وزنی( به رنگ روغ  صتتتتدمه می زند و اگر ای  روند 

 ادامه یابد اثر دچار ترک خوردگی و تخریب می شود.

 

 انواع پارچه 1-1-18

بیشتتتر پارچه ها به نور بستتاس اند. تاثیر نور بر الیاف پارچه 

 یدگی پارچه می شود.باعث خش ی و در نهایت رنگ پر

 کاغذ  1-1-15

شده و  سیدی  مواد خام طبیتی موجود در کاغذ بر اثر نور تجزیه و ا

 نهایتا کاغذ به تدریج ترد ، خشک و پودر می شود.

 چوب 1-1-16

به نور بستتاس نیستتت ولی از آنجا که نور در درجه ی برارت م ی  

ی و از ش ع دخیع است ، با ایجاد نوسان در درجه ی برارت باعث خش 

 افتادگی چوب باشد.



 

 

دید کنتراست به سطح 

چا مداد، روی پ کار 

 کاغذ سهید

بد متوستتت  فوت  زاویه دید

 کندل بر سطح کار

 م ع و نوع منبع نور

بع و  51 11 85 61 56 باای م نایی از  روشتتت

 روشنایی سقهی

 روشنایی جانبی آسمان ابری 51 11 69 95 91

آستتمان ابر روشتتنایی جانبی  51 11 67 91 65

 با کرکره ونیزی

 

 

 

 صنایع دستی و کتاب 1-1-19

 چرم و م صوات پوستی 1-1-91

 پر 1-1-91

 اشیا  غیر ارگانیک1-1-99

  1-1-23 نور در تاارهای نمایش 

 نور طبیتی 1-91-1-1

نور طبیتی از عناصر اصلی موزه هاست و باعث صرفه جویی در نیروی 

سقف تاار و از طریق برق می گردد. نور مورد نیاز را م ی توان از 

نورگیرهای ستتتقهی آن تامی  کرد ، چنانچه نتوان از نور ستتتقهی 

استتتهاده کرد ، می توان به نصتتب پنجره ی ثابت یا بازشتتو اقدام 

نمود که باید آنها را در ستتتط ی از دیوار تاار نصتتتب نمود تا 

 بازدید کنندگان بتوانند بیرون موزه را ببینند.

ی پنجره نظریات مخالف و موافق ابراز شتتده استتت.  در مورد تتبیه

م ققان متتقدند که استهاده از نور طبیتی از ل اظ اقتصادی مقرون 

به صرفه است و از طرفی نور طبیتی ، اشیا  سهالی و گلی باستانی 



 

 

ضح تر  شده اند ، وا ساخته  شید  را که با بهره گیری از گرمای خور

صب پنجره  شان می دهد. مخالهان ن در تاارهای نمایش می گویند که ن

پنجره از ل اظ ایمنی مش ع آفری  است ،به خصوص اگر در سطح پایی  

نصتتب شتتده باشتتد. همچنی  متتقدند که ویتری  ها را نمی توان در 

شیا  داخع ویتری   دیوار مقابع پنجره ها قرار دارد ، زیرا اگر ا

م خع کرده ،  تدا تاب  تابش آف با  ند ،  یدن نور را منت س کن انع د

شود  شت که پنجره طوری تتبیه ن شود. باید توجه دا شیا  می  دیگر ا

که توجه بازدید کننده را چنان به فضای خارن جلب کند که از توجه 

به مجموعه من رف گردد. مه  تری  بس  نورپردازی با نور روز صرفه 

 جویی در هزینه است.

 

   1-1-23-2نور ال تری ی   

شنا شید برای رو ست ، یک چراغ نور خور یی موزه به تنهایی کافی نی

ست. به منظور بهره گیری  ضروری ا سقف هر تاار  ثابت و پرقدرت در 

وجود چند چراغ  –مانند پانع ویتری   –از وسایع نمایشگاهی مت رک 

ست. چراغ های کوچک درون  ضروری ا شی کامال  مت رک در تاارهای نمای

نوراف   ها به منظور روش  ویتری  ، چراغ های متمرکز بر اشیا  و 

تر ستتاخت  اشتتیا  ه  مورد نیازند. هر یک از ای  چراغ ها باید 

شند و به هنگام  ستقع با صوص به خود بوده ، کامال م دارای کلید مخ

استتتهاده از آنها باید چراغ های ستتقهی خاموش شتتوند تا تداخلی 

در ایجاد نگردد. کلیه ی چراغ های موزه باید به کنتور اصلی واقع 

شند تا در هنگام تتطیلی موزه و یا  صع با بخش فنی یا نگهبانی مت

صلی واقع تمام یا تتدادی  ضروری بتوان از طریق کنتور ا در مواقع 

سمت  سمت های موزه )مانند ق از چراغ ها را خاموش کرد. در تمامی ق

های خارجی ، ستتال  ستتخنرانی ، راهروها و زیرزمی ( ترجی ا بهتر 

ای مهتابی استهاده کرد زیرا ای  چراغ ها بسیار است که از چراغ ه

مقرون به صتترفه هستتتند ، ولی به علت دارا بودن اشتتته ی ماورا  



 

 

بنهش ، گاه برای اشیا  مضرند. لذا طرح موزه باید به کمک عایق و 

 فیلتر مناسب بخش مصر اشته را جذب کند.

را  یا سطح رنگی اکسید تیتانیوم مقداراشته ی ماو UVفیلتر جاذب 

دارای درصتتد  15بنهش را کاهش می دهد. امپ فلورستتنت نوع فیلی س 

ست که ابتیان به فیلتر ندارد.  شته ی ماورا  بنهش ا سیار کمی ا ب

شود که بازدید کنندگان به  ست ترتیبی اتخاذ  در گالری ها بهتر ا

تدریج از میزان روشتتنایی زیاد به میزان ک  برستتند. زیرا چشتت  

کمتری  اش الی خود را با نورهای مختلف وفق  انسان می تواند بدون

دهد. بررستتی ها نشتتان داده استتت که فالش ال تری ی بهتری  منبع 

روشنایی برای ع اسی در موزه است. در ای  رابطه ای ام راهنمایی 

 هایی را برای استهاده از فلش ال تری ی ارائه داده است :

 بداکثر از دو منبع فالش استهاده شود. 1

 ژول تجاوز کند. 1411وع انرژی باصع از هر دو فلش نباید از مجم 1

 متر کمتر باشد. 1فاصله ی دو منبع نور از ناظر نباید از  1

منبع فالش باید با یک فیلتر نقطه ای که قادر است تمام طول مون  1

 نانومتر را جذب کند ، پوشانده شود.  161های کوتاه تر از 

 یقه استهاده گردد.دق 1از فالش باید کمتر از  1

 مسیرهای برکتی  1-1-91-1

تاارهای نمایش باید به ن وی ستتتاخته شتتتوند که بازدید کنندگان 

بتوانند در آنها به رابتی گردش نمایند و اشتتتیا  را از تمام 

سیر و یا راه یک طرفه در تاار  شا کنند ، لذا ایجاد م جوانب تما

ز در تاارهای نمایش نمایش ص یح نیست. بهتری  روش ایجاد فضای با

استتت تا بازدید کننده از بی  ای  فضتتاها عبور کند و بتواند به 

سمت دیگر رفته ، پس از بازدید بتی  سمت تاار به ق دلخواه از هر ق

قستتمتی از مجموعه ی آثار ، و نه لزوما کع آنها ، از تاار موزه 



 

 

 خارن شتتتوند. رنگ و جنس دیوار و که وش در تاارهای نمایش موزه

سهید را برای دیوارها انتخاب  شته رنگ  سیار اهمیت دارد. در گذ ب

می کردند ، زیرا متتقد بودند که اشیا  در برابر رنگ سهید ماهیت 

سان عقیده دارند  شنا شان می دهند. ولی امروزه کار خود را بهتر ن

آثار در برابر رنگ ستتتهید تیره تر جلوه می کنند. بنابرای  رنگ 

شیا  در برابر آنها رنگ هایی برای دیوارها  شوند که ا انتخاب می 

واقتی خود را نشان می دهند. برای مقابله با ی نواختی تاارها می 

توان از رنگ های کمرنگ در نقاطی که نور کمتر است استهاده کرد و 

یا دیواری که نور بر آن مستتتتقی  می تابد را اندکی پررنگ تر 

شتترای  ستتاختمانی بومی و  نمود. جنس دیوارهای موزه نیز باید با

سب نیز از ن ات قابع توجه  شد. انتخاب که وش منا اقلیمی مطابق با

ست ، زیرا بازدید کننده تمام مدت در بال برکت  در متماری موزه ا

استتتت. به طور کلی در طرابی مستتتیرهای برکت رعایت دو مورد زیر 

ست :  از ( اجتناب 9( اجتناب از م دودیت های با وقهه ؛ 1ضروری ا

 اختالف سطوح زیاد.

 

 توضی ات عنوان ردیف

منسوجات رنگی،البسه مردم شناسی،مینباتور،آبرنگ،دست  1

 نوشته ها،نسخ خطی،خزوآثار تاریخی

Lux71 

 Lux171 رنگ روغ ،چرم بی رنگ،شاخ،اک ال ع،تزیینات دیواری 9

 Lux111 فلز،سنگ،شیشه،جواهرات،مینا،استخوان 1

 

 تاسیسات موزه  تجهیزات فنی و  1-1-94

صلی و فیوزهای مختلف باید همواره در م انی م هوظ و دور  کنتور ا

از دستتترس بازدید کننده باشتتند و نیز تتبیه ی یک ستتیستتت  برق 

شب  ست  ها در  سی ست. همگی ای   ضروری ا ضطراری با ولتاژ پایی   ا

باید به اتاق ستترنگهبان متصتتع باشتتند ، زیرا به منظور ایمنی و 

، هیچگاه نباید تاارهای نمایش ، کوریدورها ، پله ها کنترل موزه 



 

 

تاری ی مطلق قرار  های خرون اضتتتطراری در  ، ورودی موزه و در

 بگیرند.

 سیست  تهویه97 -1-1

در موزه رادیاتورهای مولد هوا باید در نقاطی نصب شوند که فضای 

مهید موزه را اشتتبال ن نند و همچنی  اشتتیا  نباید مستتتقیما در 

ای ستتترد یا گرم قرار گیرند. در ایران به دلیع شتتترای  متر  هو

ست. با  سب تر ا ست  ها منا سی سایر  اقلیمی متهاوت ف  کویع از 

تتبیه ی دریچه ، پاسیو و وجود پن ه می توان ساختمان موزه را به 

 آسانی تهویه نمود.

 

 تنظی  شرای  م یطی  1-1-98

شیا  می گردند ،  سایش ا درجه ی  17دمای رطوبت دما و نور باعث فر

برای اکثر نمایشگاه ها مناسب است.  %81سانتی گراد و رطوبت نسبی 

شیا  نمایش  سئله با ا سبی نباید ک  و زیاد گردد ؛ ای  م رطوبت ن

درصتتد  81تا  71ارتباط مستتتقیمی دارد ، ولی در کع رطوبت نستتبی 

 توصیه می شود.

 اکوستیک  1-1-95

با ستتایر جنبه های طرابی کنترل و طرابی آکوستتتیک باید هماهنگ 

ستتاختمان نمایشتتگاه انجام شتتود. برای به بداقع رستتاندن نوفه ی 

(noise)  ناشتتی از نوابی و وستتایع پر ستتر و صتتدا و شلوغ ، موقتیت

ساختمان را باید در م لی ساکت و آرام پیش بینی نمود. در صورتی 

شد ، ساختمان قرار گرفته با  که یک منبع نوفه جهت دار در نزدی ی 

می توان از عمل ردهای مقاوم تر به عنوان مانع استتتتهاده کرد و 

عمل ردهای بساس تر را در فاصله ی بیشتر از منبع نوفه قرار داد. 

سو مربوط به  صیات متماری از یک  صو ستی ی با خ صول آکو هماهنگی ا



 

 

سبک متماری و سازماندهی و فضای آن و از سوی دیگر نیازمند توجه 

 ه طرابی فنی ساختمان نمایشگاه است.به خصوصیات مربوط ب

 آسانسور و باابر  1-1-96

 موزه های مجهز ، نیاز به دو نوع کاربر دارند :

. برای بازدید کنندگان : که در ورودی موزه و در دستتترس همگان 1

استتتت ، و باید از امنیت کافی برخوردار بوده و بتواند صتتتندلی 

 چرخدار متلولی  را نیز در خود جای دهد.

 . برای بمع بار و خدمات اداری : در عقب ساختمان قرار می گیرد.9

چنانچه موزه فاقد آسانسور باشد برای خدمات ویژه ی متلولی  باید 

 بداقع یک سطح شیب دار در سمت ورودی موزه در نظر گرفت.

 

 بهاظت و امنیت موزه  1-1-99

 مقابله با سرقت  1-1-99-1

صب در کلیه موزه ها وجود آژیر خط سمت های مختلف موزه ن ر که در ق

شود و به اتاق نگهبانی و نزدیک تری  پست کالنتری نیز متصع باشد 

شد که هنگام  ست  اعالم خطر باید به گونه ای با سی ست.  ضروری ا

نواخت  تمام درهای داخلی و خارجی موزه به طور خودکار بستتتتته 

 شوند.

ال ترونی ی به در موزه های بزرگ بهاظت از مجموعه را چشتتت  های 

عهده دارند که تمام رفت و آمدهای داخع تاارها و سایر نقاط موزه 

را به تلویزیون های مدار بسته در اتاق نگهبانی منتقع می سازند. 

چراغ های گردان نیز از روش های متمول دیگر استتت که ای  به طور 

سی را ثبت و نتایج را به اتاق نگهبانی  خودکار م ان و زمان بازر

 گزارش می نمایند.



 

 

برای اشیایی که در ویتری  نگهداری می شوند روش متمول آن است که 

صه ات  سیله ی  شه ی ویتری  ها را در هنگام تتطیلی موزه به و شی

شود ؛  شیده  شوند پو فلزی که در اوقات روز در دیوارها پنهان می 

 در بقیقت ویتری  داخع یک م هظه ی م    فلزی قرار می گیرد.

 

 

 مقابله با آتش سوزی   1-1-11

آمادگی مقابله با آتش ستتوزی در موزه ها امری بیاتی استتت. برای 

ای  منظور ابتدا باید در متماری و متماری داخلی موزه از موادی 

استتتهاده کرد که قابلیت اشتتتتال آنها بداقع مم   باشتتد و در 

مواردی که استتتهاده از مواد قابع اشتتتتال اجتناب ناپذیر استتت 

نند چوب ، باید آنها را با آخری  نوع عایق های موجود اندود ، ما

ستتاعت در مقابع آتش  9به طور کلی باید استت لت ستتاختمان بداقع 

مقاومت داشته باشد. رعایت ضواب  ایمنی در سی  کشی برق موزه نیز 

از وقوع آتش سوزی می کاهد. زنگ های خطر آتش سوزی در نقاط مختلف 

ر جوار تمام درهای داخلی ساختمان و درهایی موزه نصب می شوند. د

صع می کنند باید درهای  سمت های مختلف موزه را به ی دیگر مت که ق

فلزی نصب شوند تا در صورت باا رفت  درجه ی برارت داخلی تاار از 

بد مشتتخص یا تولید دود ، به ن وه خودکار روی درهای اصتتلی قرار 

نمایند. چنانچه در موزه  گرفته و از گستتتترش آتش و دود جلوگیری

صورت می گیرد ،  س  کانال های مختلف  جریان گردش هوا و تهویه تو

باید ترتیبی اتخاذ شتتود که در هنگام بروز بوادث ، صتته ات فلزی 

کانال ها را نیز ب وشانند تا بریق از راه کانال ها به قسمت های 

ستی اطها  بریق که امروزه در ت سایع د سترش نیابد. و مام دیگر گ

اماک  عمومی متداول هستتتتند ، باید م توی گازهایی از نوع دی 

 اکسید کرب  باشند تا موجب آسیب رساندن به مجموعه ی موزه نگردد.



 

 

ص یح.  ست از هنر و عمل رد  یک کار متماری موفق در موزه ترکیبی ا

اکنون سال های طالیی متماری موزه در دنیاست. کارهای متماری موزه 

شه انجام می  ها در جهان با شتر و زورآزمایی ف ر و اندی ته ر بی

گیرد. موزه های جدید به ن وی طرابی می شتتتوند که تتداد بازدید 

کننده ی بیشتری را ب ذیرند و کشش بیشتری را ایجاد کنند و همی  

طور توجه بیشتتتری را به ستتوی خود جلب کنند. موزه همیشتته مرکز 

عالوه بر همه ی اینها مرکز فرهنگی و ت قیق بوده است ، ولی اکنون 

هنری ، مرکز فروش اشتتیا  ساخته و  –گردهمایی ، یادگیری فرهنگی 

شامع بوتیک ، آمهی تئائر ،  س  موزه ها و همچنی   شده تو یا چاپ 

 رستوران و به کارگیری بیشتر ت نولوژی صوت و تصویر است.

شان دادن قدرت خالقه ی خود عالقه مند طرا شتر متماران برای ن بی بی

موزه هستتتتند. به ای  دلیع که در طرابی موزه ام ان نوآوری و 

خالقیت بیشتری نسبت به ساختمان های دیگر وجود دارد ، ارزش هنری 

متماری آنها نیز بیشتتتر استتت. در متماری جدید موزه بج  خارجی 

موزه اهمیت زیادی دارد و تنها کاربری داخلی آن نیستتتت که مورد 

شیا  موزه ای به متماری توجه قرار می گیرد و م ردم نیز غیر از ا

 آن و متماری داخلی آن ه  توجه بیشتری پیدا کرده اند.

 گالری  1-9

موزه ها و گالری های هنری دارای اهداف مشابه و ی سانی هستند و 

شترک اند. در  صه ها م شخ سیاری از م ساختمان نیز ، در ب به عنوان 

، جمع آوری ، مستند سازی کع اهداف اصلی موزه و گالری های هنری 

، بهظ ، پژوهش ، تتبیر و نمایش صورتی از شواهد مادی است. برای 

ست.  صص های گوناگون مورد نیاز ا ای  منظور ، افراد زیادی با تخ

اما تهاوت های بائز اهمیتی بی  گونه های متهاوت موزه و گالری 

شافی و ب ساتی مثع مراکز میراثی ، اکت س رخی هنری وجود دارد. مو

انستتتتیتوهای فرهنگی وجود دارند که بگونه ای ، در موزه در نظر 

 گرفته می شوند.



 

 

نمایش آثار باید به گونه ای صتتتورت پذیرد که عموم ، ام ان دید 

شند. ای  امر  شته با ضافی دا شی ا شیا  را بدون هیچ تقال و تال ا

سب می طلبد. تا  ش ع منا صی را در اتاق هایی با  تدابیر کامال خا

ام ان ، هر گروه از تصتتاویر یک گالری هنری ، باید دارای  ستتربد

اتاقی جداگانه باشند و هر تصویر یک دیوار مختص به خود ، که ای  

 ، به متنای فضاهای کوچک است.

سبت به  شتری را از اتاق های بزرگ ، ن ضای دیوار بی ای  روش ، ف

درجه  95مسافت کف در اختیار می گذارد. زاویه عادی دید انسان از 

ستاده ،  ش  انداز می گردد. ای  برای یک ناظر ای سطح چ بااتر از 

شده اند باید  صاویری که به خوبی نورپردازی  ست که ت به ای  متنا

بااتر از سطح چش  یا ، بدودا  91/4متری و کمتر از  11در فاصله 

شده  51 ش  انداز به دیوار آویخته  سطح چ سانتی متر پایی  تر از 

 باشد.

لری های هنری ، به طور کلی هیچ مستتیر دورانی پیوستتته ای در گا

وجود ندارند. ه  موزه ها و ه  گالری های هنری ، برای بسته بندی 

سالید و کارگاه های نگه داری و  سمت ا سمت اداری ، ق سال ، ق ، ار

 سال  های سخنرانی نیازمند اتاق های جانبی می باشند.
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جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات 

 معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
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