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چکيده
از گذشته تا کنون طراحی مکانی جهت حفظ و به نمایش گذاشتن اشیایی که دارای ارزش تاریخی
و فرهنگی هستند مورد توجه جوامع مختلف جهان بوده است و مباحث بسیاری از ابعاد مختلف
فضاهای آن بیان گردید است .موزه می تواند یکی از بناهای مهم در هر سرزمین باشد که با آن
می شود بسیار بر جامعه تاثیر گذاشت .ایجاد این مکان ها دارای قواعد و معیارهایی است که اگر
رعایت و لحاظ گردند باعث آن خواهد شد تا به بهترین شکل ممکن طراحی شوند .یکی از اقلیم
های ایران مناطق گرم و خشک است که به بررسی طراحی موزه با توجه به این اقلیم نیز پرداخته
خواهد شد.
واژگان کليدي :طراحی موزه ،موزه در اقلیم گرم و خشک ،موزه و کرمان
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بررسی معيارهاي طراحی موزه در مناطق اقليم گرم و خشک
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مقدمه
موزه (مجموعه ای با وظیفه نگهداری و به نمایش گذاشتن آثاری که دارای ارزش فرهنگی باشدد) .نقدش مدوزه در جامعده امدروز تحدول
اساسی پیدا کرده و امروزه موزهها به عنوان مراکز آموزشی و به منظور خدمت به جامعه بشری پدید میآیند خلق این فضا گونه ای هنر است
که باید دانست که چگونه می بایست با شناخت ابعاد و معیارهی طراحی آن بتوان به بهترین نتیجه دست یافت.
 -1مباحث پيرامون موزه
 -1-1تعریف موزه
ریشه واژه موزه از لغت نامه یونانی «موزین» ) (Mosusenبه معنای مقر زندگی موز ) (Mouseالهه هنر و صنایع در اساطیر یونان باستان
اقتباس شد.موزهها مؤسسه هایی هستند که وظیفه دارند ،اشیایی که دارای ارزش فرهنگی هستند را جمع آوری و نمدایش داده و از زوال آن
جلوگیری کنند (زاهدی و دیگران. )28:1:42،
تمامی مؤسسات دائمی ایی که با در نظر گرفتن منافع و اهداف عمومی ،مجموعه ای از عناصر واجد ارزش های فرهنگی نظیر مجموعه های
اشیای هنری ،تاریخی،علمی ،فنی ،باغ گیاه شناسی ،باغ وحش و محل نگهداری ماهیان تزیینی (آکواریوم) نگهداری می کنند و مورد مطالعه
قرار می دهند و همچنین با بهره گیری از روش ها و ابزارهای گوناگون سعی در بیان ارزش واقعی آنها دارند و نیز برای فدراهم آوردن زمینده
خوشنودی و آموزش عمومی در معرض دید مردم قرار می دهند« ،موزه» نامیده می شوند(.ایکوم ،1اساسنامه).
تعریف دیگر موزه عبارت است از « :بنیادهایی که سه وظیفه اصلی جمع آوری ،نگهداشت و نمایش اشیا را برعهده دارندد .ایدن اشدیا ممکدن
است نمونه هایی از طبیعت در ارتباط با زمین شناسی ،ستاره شناسی یا زیست شناسی باشد ،یا آنکه آفریده های انسانی را در تاریخ ،هنر یدا
علم تجسم بخشد .تغییر و تأکید بر روی هر یک از این سه وظیفه اصلی نماینده تغییر فلسفه و راه زندگی بشر است .مدوزه هدا نیدز همانندد
دیگر بنیادها ،بازتابی از گرایش ها ،آرزوها و حال و هوای جامعه ای هستند که در آن پدیدار شده اند ( شیخ اسالم زاده. )1:21،
سالهای آغازین قرن جدید را بیشک باید دوران طالیی برای موزهها دانست  .از زمان آغاز این موج در اواخر دهه نوزده میالدی که معمدوً
از آن با عنوان  Museum Boomیاد میشود  ،شهرهای مختلف دنیا شاهد ساخت موزههای جدید با توسعه موزهها و تاسیسات فرهنگی-
هنری موجود به دست سرشناسترین معماران بودهاند و استقبال عمومی بینظیر از این بناها نیز آن را مرتبا تقویت کرده است .نهاد موزه که
روزی اهرم طبقه بندی و حفاظت از دانش بشری بود گویی امروزه به جای نمایش مرزبندیهای قاطع به سوی تفسیر داشتهها رفته است که
خود بینهایت شکل ممکن میباشد (( .موزه )) دیگر صرفا مکانی برای تعمق در تاریخ و تمدن نیست و اگر سهمی در آموزش دارد ،به شیوه-
ای کامال متفاوت از گذشته است .جایگاه آن را بیشتر باید در ارتباط با صنعت سرگرمی دید ( طالبیان ودیگران.)12:1:22،
موزه مؤسسه ای است دائمی و بدون هدف مادی که درهای آن به روی همگان گشوده است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن فعالیت دارد و
وظیفه آن حفاظت و نگهداری و نمایش آثار و ا شدیایی اسدت کده از گذشدتگان مدا بده عندوان میدراق کهدن بداقی ماندده اسدت (مصدطفی
زادگان.)48:1:48،
 -2-1رسالت موزه
یکی از مهمترین کارهای موزه به نمایش گذاشتن انسان گذشته در برابر چشمان معاصر است و اینکه نشان دهدد او چگونده داندش خدود را
درباره جهانی که در آن زندگی کرده است ،چگونه زندگی خانوادگی را بندا نهداده و چگونده هندر و صدنایع و تمددن خدود را سداخته اسدت
(نفیسی. )8::1:41،
نشان دادن ارزش های نهفته و کاربردهای آشکار و پنهان اشیایی که صورت جسمانی دارند ،فرهنگ پایدار یا غیرمادی آن معرفت ،شناخت و
دانش است که در پس همین صورتهای مادی نهفته است و سیستمی است از ارزشها که توسط نسلهای متوالی بشر گرامی داشته شده و
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به عنوان میراق فرهنگی غیرمادی به دوره ما رسیده است و این معرفت دانش ،به شکلهای گوناگون در اشاره موزهای جلوه مینماید .مانند
مواردی از قبیل:
 .1در ماهیت باور ،اعتقاد ،افسانه و اسطوره در اشیای مقدس و نمادین.
 .2در ماهیت فن و دانش فنی ،به عنوان جان مایه کارایی و سپس کاربردی و کارکردی ابزارها و وسایل کار و زندگی .
 .:در ماهیت و جاذبه هنری برای اشیایی که مقوًت و صورتهای گوناگون هنر در آنها پدید میآیند.
 .8در قانونهای نانوشته که به صورت اسناد مکتوب مالکیت و حقوق متقابل افراد و گروهها عینیت و تجسم پیدا میکند (صدادق پدور
فیروز آباد و دیگران . ):2:1:2:،
درک کلی از آنچه که رسالت اساسی موزه فرض میشود شاید بنابر نام موزه ،ماهیت مجموعههای آن یا نقشی که دولدت یدا مقدام مددیریت
دیگری به آن اعطا کرده است ممکن است به خوبی وجود داشته باشد.
می توان تصور کرد که اساسا یک موزه تاریخی ،هنری و یا علمی سر و کار داشتن یا اشیاء مربوط به آن رشته است .بیانیه رسالت موزه بایدد
ساده بوده اما با دقت نوشته شود و شرح دهد که موزه چیست ،چه کاری انجام میدهد؟ چگونه عمل میکند؟ چگونه گردآوری میکندد ،در
کجا عمل میکند ،در کجا گردآوری میکند و چرا گردآوری میکند؟ بیانیه رسالت باید مرتبا بازبینی شود و هنگامی که شرایط ایجاب مدی-
کند ،میتوان آن را به روز کرده تعریف یا بازنویسی کرد .با اینکه بیانیه رسالت معموً سندی قانونی نیست ،برای مدیریت و کارمنددان مهدم
است که رسالت تعیین شده موزه را تأیید و پشتیبانی کرده و از آن پیروی کنند .شرح رسالت نکات مهم و هدفهای موزه را توضیح میدهد
و ممکن است شامل مرجعی در موفقیتهای تاریخی و توجه نهاد شما به مسئولیت باشد .مقصود موزه را تعیدین کندد .هددفهدای مدوزه را
خالصه کند .همچنین شامل اعالمیه یا خالصه اصولی باشد که بر طبق آن موزه قصد عمل کدردن دارد .سیاسدت هدا بدرای مددیریت خدوب
اساسی است و تهیه اسناد معتبر سیاست موزه اهمیت بسیار دارد ،به نحوی که بازتاب ارزشهدا و باورهدا ،انتظدارات کارمنددان ،نگهدداری و
کاربرد مجموعه ها ،مسائل مالیاتی ،کاربرد تأسیسات فیزیکی ومسائل دیگری که مستقیما در توانایی موزه در به انجام رسداندن رسدالت خدود
تاثیرمیگذارد ،باشد .سیاستهایی که خوب تعیین شده است به مدیریت و کارمندان کمک میکند.
برای برآوردن نیازهای ویژه یک موزه خاص ممکن است سیاستهای تکمیلی ًزم باشد.همراه با بیانیه رسالت
سیاستها و روندها سطوح پاسخگویی موزه به مجموعه و مردمی که به آن خدمت میکند را تعیین می کند.
(صادق پور فیروز آباد و دیگران . )88-81 :1:2:،
ایکوم شورای بین المللی موزه وابسته به سازمان فرهنگی ،علمی و تربیتی سازمان ملدل متحدد یونسدکو در بندد  :و  8اساسدنامه خدود کده
جامعترین تعریف موزه است ،همچنین میگویند  (( :موزه موسسه ای است دائمی و بدون هدف مادی که درهای آن به روی همگان گشدوده
است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن فعالیت میکند .هدف موزهها تحقیق در آثدار و شدواهد برجدای ماندده انسدان و محدیط زیسدت او،
گردآوری ،حفظ و بهره وری معنوی و ایجاد ارتباط بین این آثار ،بویژه به نمایش گذاردن آنها به منظور بررسی و بهرهوری معندوی اسدت)).
عالوه بر این ایکوم موارد مشروحه زیر را نیز مشمول تعریف یاد شده تشخیص میدهد :
 .1مؤسسات حفظ و نگهداری و تاًرهای نمایشی که پیوسته به وسیله کتابخانهها و مراکز بایگانی نگهداری و تأمین میشوند.
 .2اماکن و آثارباستانی  ،طبیعی ،مردم شناسی  ،و تاریخیای که به علت فعالیت در زمینههای گردآوری ،حفدظ و نگهدداری و نمدایش
آثار باستانی دارای اهمیت میباشند.
 .:مؤسساتی از قبیل باغهای حیوان شناسی و گیاه شناسی و نمایشگاه جانوران زمینی و موجودات آبزی و  ...که نمایشدگر نموندههدای
موجودات زنده میباشند.
مراکز علمی و نمایشگاههای فضایی (نفیسی)::1:2:،
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 -3-1موزه در اروپا
گشوده شدن مجموعههای خصوصی به روی مردم (سده 12و14م ،).رنسانی و سپس انقالب صنعتی در انگلستان و اروپای غربدی (-1218
1418میالدی) افکار جدید و تأثیرات اساسیای در زمینه های سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی غرب پدید آورد که در پی آن لزوم بهدرهمنددی
کلی افراد جامعه از تمامی امتیازات و مزایای اجتماعی احساس شد .لذا در این ایام مجموعههای خصوص با نام «موزه» در اختیار عموم مردم
جامعه قرار گرفت .در سال  184:م .آشمولین 2نخستین موزة ملی بر مبنای یک مجموعه خصوصی در شدهر آکسدفورد انگلسدتان گشدایش
یافت .در سال  1218م .در کاخ لوکزامبرگ در شهر پاریس بخشی از مجموعه سلطنتی در معرض بازدید مدردم قدرار گرفدت و در نخسدتین
سال انقالب کبیر فرانسه موزه هنری لوور افتتاح گردید .سده های نوزدهم و بیستم میالدی شاهد تحوًت اساسی و بنیادی و استقبال شدید
مردم از موزههاست .از ابتدای سدة نوزدهم به موزه و نقش سازندة آن در جوامع مختلف پی برده شد و موزههای گوناگون در نقداط مختلدف
جهان فعالیت خود را آغاز نمودند .با گسترش موزه ها لزوم به کار گرفتن بیشتر و آموزش آنان بیش از پیش احساس گردید .نظر به استقبال
مردم و به جهت بهره مند کردن هر چه بیشتر آنان از مزایای مختلف موزه مساعدت و همکاری کارکنان موزه جنبه علمی بده خدود گرفدت و
آموزش به عنوان یکی از عملکردهای موزهها شناخته شد و فعالیت موزهها در زمینههای مختلف هنری ،فرهنگی و آموزشی بیشتر و پربدارتر
گردید .استقبال از موزه ها به حدی رسید که آنها فعالیتهای خود را در مسیر خواستهای مردم برنامه ریزی کردند و موزههای تخصصی مانند
شیشه ،منسوجات و قالی ،ابزار موسیقی ،زندگی نویسندگان و هنرمندان و  . . .نیز وارد میددان فعالیدت شددند ).پدس از جندگ جهدانی دوم
(1281-12:2م ).تحوًت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در اروپای غربی چهرة موزهها را به کلی دگرگون کرد .موزههدا بدا اشدراف
کامل به نقش آموزشی خود در عصر ارتباطات درصدد ارائه خدمات آموزشی بیشتر و اشاعة فرهنگ در محدوده گستردهتر برآمدند و برنامه-
های جدیدی را طراحی کردند .این برنامهها « کاربردی نمودن موزهها» :نام گرفته است و موزه داران خود به سوی مخاطبان موزههدا پدیش
میروند (نفیسی) 2:1:2:،
 -4-1موزه در ایران
 -1موزه همایونی  :نهادینه شدن موزه با آغاز کار و تأسیس کاخ موزه ناصرالدین شاه قاجار در کاخ گلسدتان آغداز مدیگدردد (122:-1221
هد.ش) ناصرالدین شاه دستور داد تا قسمتی از ساختمانهای سمت شمال کاخ را ،از جمله محل موزه قدیمی شاهان قاجار که در آن هددایای
خارجی نگهداری میکر دند تخریب کنند و اتاق موزه ،کتابخانه ،سرسرا ،حوضخانه و سایر ملحقات را بسازند.اعتماد السلطنه در توصیف موزه
چنین مینویسد « :موزه به اصطالح اهالی فرهنگ ،عبارت است از مکان و محلی که مخزن آثار قدیم و اشیاء بدیعه و نفدایس و مسدتظرفات
دنیاست و از هر تحفه و یادگاری که در آن مخزون و موضوع است اهل علم و اطالع کسب فایددتی و شدف سدری مدینمایندد و از احدوال و
اوضواع هر زمان و صنایع و حرف آن و رسوم و آداب معمول آن ایام و عادات و طوایف آن باخبر میگردند و میتوان گفت که مدوزه مقیداس
شعور و میزان عقول و درجه افهام اصناف و مرآت ادراک سالسل است .مشکالت ًینحل در اینجا حل میشود و بر معلومات تداریخی شدهود
اقامه مینماید» .سپس میگوید « :این است که موزه همایونی نیز به پهن تبره خزینه ای است مشحون به زواهر و جواهر گرانبها و ظرایدف و
نفایس اشیاء و آثار جلیله علمیه و مهمات حربیه قدیم و آً ت و ادوات متنوعه و مصنوعات ازمنه سالفه و نتایج خیداًت حکمدای بزرگدوار و
تماثیل و تصاویر نگارندههای بیمثل و مانند روزگار ،پردههای نقاشی کار نقاشهای مشهور و حاصل صدنایع کارخاندههدای معدروف و ظدروف
چینی بسیار ممتاز کار چین و سِور و انگلیس و ژاپن و بلورآًت کارخانة ساکس و ونیز و سایر کارخانههای معتبر و مسکوکات قدیم با صدور
سالطین معظم ایران و غیره  ، . . .به عالوه تزئینات ًیقه بسیار و محصوًت رایقة بیشمار که هر یک در عالم همّ و درایت و حدوزه اطدالع و
بصیرت گوهری است بی بدل و در نفاست امتیاز ضرب المثل  8» . . .اعتمادالسلطنه درباره کتابخانه نیز مینویسد  «:کتابخانه در جنب مدوزه
مبارکه همایونی است که چندین هزار جلد کتاب خطی و چاپی از کتب معتبره قدیم و جدید در آن هست  .»...چنانکه مالحظه شد در موزه
مذکور اشیاء گوناگون جمع آوری شده بود .بنابراین ،امروزه نمیتوانیم آن را در طبقه بندی رایج موزهها قرار دهیم ،تنها میتدوان گفدت کده
اشیاء به عنوان هنرهای تزئینی گردآوری و تنظیم شده بودند .به هر تقدیر ،موزه کاخ گلستان با غنا و تنوع آثار ،کتابخانه و اسدناد و مددارک
کاخ ،یکی از مهمترین موزههاتی کشورمان و یکی از معتبرترین موزههای جهان است .در طی سالیان بعد بخشی از مجموعه موزه از آن جددا
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ذکا ،یحیی؛ تاریخچة ساختمانهای ارگ سلطنتی تهران :راهنمای کاخ گلستان؛،1:22ص.1:8

رویکردهای پژوهشی در مهندسی عمران و معماری ،شماره  ، 3زمستان  ،5331ص 53-62
ISSN: 2475-3673

http://www.Racj.ir

شد .در زمان ناصرالدین شاه به علت سرقتی که در آنجا انجام گرفت ،جدواهرات سدلطنتی کده در ابتددا در ویترینهدا بدود بده مخزنهدایی در
زیرزمین و سپس به موزه جواهرات در بانک مرکزی منتقل گردید (نفیسی. )2:1:2:،
 . 2موزه ملی  :در سال 1221هد .ش وزارت معارف و صنایع مستظرفه موزه ملی ایران را تأسیس کدرد .ایدن مدوزه گویدا در آغداز در یکدی از
اتاقهای مدرسة دارالفنون قرار داشته و بانی آن مرتضی قلیخان ممتازالملک بوده است .پس از مدتی این مجموعه از دارالفنون بده سداختمان
مسعودیه منتقل گردید و سپس با تأسیس موزه ایران باستان مجموعة آن شامل  248قلم شیء به مدوزة تدازه تأسدیس شدده انتقدال یافدت
(نفیسی)18:1:2:،
 -5-1انواع موزه
 موزه تاریخی  :همه موزه هایی که مجموعه هایشان از دیدگاه تاریخی تشکیل و عرضه شده اند .
 موزه های علمی  :موزه های علوم طبیعی  ،موزه های علوم کاربردی و موزه های فنی در زمره های علمی قرار دارند.
 موزه های تخصصی  :موزه ها در هوای آزاد  ،تاریخی  ،هنری  ،فنی  ( :برجعلی و درودگر)1:21 ،
 -6-1اقليم گرم و خشک
اقلیم گرم و خشک ایران شامل سه پهنه اقلیمی است.
 کوهپایه های کم ارتفاع
 دشت

 کویر
پهنه اقلیمی کوهپایه های کم ارتفاع  :شامل مناطق با تابستان ها و زمستان هایی گرم تدر از ار سدایر گدروه هسدتند  .در ایدن اقلدیم تدامین
آسایش انسان هم در مواقع گرم و هم در مواقع سرد با مشکالتی همراه است  .شهرهایی چون سنندج  ،قزوین  ،تفرش  ،کرمانشاه  ،مشدهد ،
نظنز ،اراک ،تربت حیدریه  ،کرمان  ،مالیر در این گروه قرار دارند.
پهنه اقلیمی دشت  :شامل مناطق واقع در دشت های مرکزی ایران است که تابستان های گرم و خشک و زمستان هایی سرد دارندد در ایدن
اقیم تامین آسایش انسان هم در مواقع گرم و هم در مواقع سرد بامشکالتی همراه است .شهرهایی چون اردستان  ،اصفهان  ،سمنان  ،سبزوار
 ،شیراز  ،تهران و یزد در این اقلیم واقع شده اند.
پهنه اقلیمی کویر  :شامل مناطق واقع در حاشیه کویرهای مرکزی ایران است که تابستان های بسیار گرم و کویری و زمسدتان هدای نسدبتا
سرد دارند.در این اقلیم تامین آسایش انسان بخصوص در تابستان با مشکالتی همراه است  .شهرهایی چون خور بیابانک  ،طبس  ،بم  ،قدم ،
کاشان و گچساران در این اقلیم هستند  .آب و هوا در مناطق دشتی و کویری بی شباهت به آب هوای کوهپایه های کم ارتفاع نیست بدا ایدن
تفاوت که طول دوره سرما در آن کوتاه تر و گرمای تابستان شدیدتر و خشک تر است و از نظر پهنه معماری در یک گروه قرار می گیرندد( .
طاهباز)1:: -1:8 :1:22،

 -2پيشينه تحقيق
 -1شهریار خانی زاد در کتابش با عنوان طراحی موزه در ایران و جهان که در سال  1:21چاپ گردیده است بده تعریدف ،عناصدرو فضداها و
بررسی چند نمونه داخلی و خارجی موزه شامل روند شکل گیری فضاها ،معرفی طراحان ،نقشه و عکس هایی از موزه ها پرداخته است.
 -2ابوالفضل صادق پور فیروزآباد  ،سید محمود میرعزیزی و مریم خلیل زاده مقدم در کتابش با عندوان مددیریت مدوزه کده در سدال 1:2:
چاپ گردیده است به جنبههای مختلف مدیریت موزه مانند آیین نامهها ،استانداردهای مدیریت ،اساسنامه ها ،برنامه ریزی جهت اداره کردن
و رسالت هایی که موزه به عنوان مکانی فرهنگی بر عهده دارد پرداختهاند.
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موزه فرش ایران در سال  1:12در تهران توسط عبدالعزیز فرمانفرمائیان طراحی گردید که در آن سدعی کدرده اسدت معمداری مددرن را بدا
معماری ایرانی در هم آمیزد و فضایی مناسب با موضوع مکان طراحی کند ( خانی زاد. )112 : 1:21 ،

شکل  )1موزه فرش ایران واقع در تهران

 -2موزه منطقه ای جنوب شرق کشور که در سال  1:42در زاهدان توسط بهروز احمدی طراحی گردید و در آن سدعی شدده از فدرم هدای
بومی در طراحی استفاده کند که بتوان بیشترین حس تعلق به مکان را داشت ( خانی زاد. )248 : 1:21 ،

شکل  )2موزه منطقه ای جنوب شرق ایران واقع در زاهدان

 -:موزه ریورساید گالسکو اسکاتلند در سال  2811توسط زاها حدید طراحی گردید این بنا با طرح شکسته ،نمای زیگزاگ و بام غیر مسطح
در سایت قرار گرفته و نمای شکسته آن از یک طرف به سمت سهر و از سمت دیگر رو به شهر است ،پویایی این ساختمان در احساس القایی
به پیشرفت و حرکتی است که در مقابل سکون و فراموش شدگی محل بارزتر جلوه کند ( خانی زاد. ):28 : 1:21 ،
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شکل  ):موزه ریورساید گالسکو واقع در اسکاتلند

 -3روش تحقيق
روشهای کتابخانه ای در تمامی تحقیقات علمی مورد بررسی قرار میگیرد .ولدی در بعضدی از فرآینددهای تحقیدق یعندی مطالعده ادبیدات
پژوهشی و سوابق پژوهشی از این روش استفاده میشود .در مطالعات کتابخانهای اسناد گوناگونی مورد استفاده قرار میگیرد از جمله کتاب و
مقاًت.
 -4یافته هاي تحقيق
 بررسی مفهوم موزه
 مرور رسالت موزه

 پرداختن به تاریخچه موزه در جهان

 بازنگری در نمونه های موردی
که مجموعه این فعل ها سبب آشنایی با طراحی صحیح موزه بصورت کلی و هماهنگ با اقلیم می گردد.
 -5بحث و نتيجه گيري :
با مطالعه تحقیقات انجام شده پیرامون طراحی موزه به عنوان مکانی جهت به نمایش گذاشتن اشیاء که دارای ارزش فرهنگی و تاریخی در
حوزه های مختلف هستند به نظر می رسد که امروزه نقش موزه در انتقال ارزش های جوامع مختلف جهان بسیار مورد توجده قدرار گرفتده
است .با توجه به موقعیت اقلیم گرم و خشک که دارای سابقه و قدمت غنی تاریخی هستند می توان با مدرور مسدایل مربدوط بده مدوزه کده
بایستی رعایت شوند بتوان از آن حداکثر بهره برداری در اقلیم های گوناگون نمود.
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