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 موزه کتاب ششــم از مجموعه عملکردهای معماری 
است که در این مجموعه سعی شده با اختصاص هر کتاب به 
یک عملکرد خــاص و کنار هم قرار دادن آثار مختلف، امکان 
بررسی دقیق تر هر عملکرد فراهم شود. مالک انتخاب این آثار 
مطرح نمــودن ایده هایی نو در خصوص آن عملکرد، در زمان 
ساخت پروژه بوده است به همین دلیل هر کتاب شامل آثاری 

از دوره های مختلف تاریخی می شود.
در این کتاب انتخاب موزه ها به نحوی بوده است که مهم ترین 
موزه های قرن اخیــر نظیر موزه »گوگنهایــم نیویورک« اثر  
»فرانک لوید رایت« و موزه »یهود« اثر »دانیل لیبســکیند« و 
همچنین موزه های جدید ساخته شده توسط معماران معروفی 
نظیر »ژان نوول«، »زاها حدید« و »رنزو پیانو« در کنار یکدیگر 
معرفی گردیده اند. در بخش اول این کتاب 20 موزه در فاصله 
ســال های 1959 تا 2008 میالدی تا حد امکان به طور کامل 
معرفی شــده و عالوه بر مشخصات هر پروژه و معمار، سایت 

اینترنتی و برخی دیگر از آثار معماران نیز ذکر شده است.
در بخــش دوم کتــاب حاضر نیــز، جهت راهنمایی بیشــتر 
خوانندگان، تعداد 80 موزه از شــهرها و کشــورهای مختلف 
به اختصار معرفی شــده است. در این قسمت سعی شده تا در 
صورت نیاز با اســتفاده از رنگ آمیزی برخی مدارک، بر نکات 

حائز اهمیت هر طرح تاکید بیشتری شود.
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پيشگفتار
ــخنی بدیهی و  ــخن از كمبود منابع تخصصی معماری در ایران س س
ــت. هر چند كه دوران سخت و آغازین این عرصه سپری  تکراري اس
ــده و با همت اساتیِد متخصص و اهل قلم در سال هاي اخیر شاهد  ش
انتشار كتب و مجالت تخصصی معماری بسیاری بوده ایم اما هنوز در 
ــه، كمبود منابع معماری كتمان ناپذیر مینماید. ازآنجا كه  مقام مقایس
فرصت حضور در یک اثر معماری و درک بیواسطه فضای خلق شده 
برای بسیاری از معماران و دانشجویان ناممکن است، بیشترین شناخت 
ــاهده تصاویر و دقت در مدارک فنی  از یک اثر معماري از طریق مش
ــد، اما نحوه استفاده رایج در میان دانشجویان  آن اثر حاصل خواهدش
ــده است تا برخی اساتید در  ــبب ش از تصاویر كتب التین معماری س
دانشکدهها توجه به این گونه كتب را مانع رشد خالقیت در دانشجویان 
ــب میتوان به دگرگونیها در  ــد. حال آنکه تنها از طریق این كت بدانن
ــال تفاوتهای معماری ملل گوناگون و  عرصه معماری، به عنوان مث
ــک  ــرات معماری در طول زمان، پیبرد. دگرگونیهایی كه بی ش تغیی
ــترهای فکری، فرهنگی و اقلیمی ملل مختلف داشته و  ــه در بس ریش
در طول زمان سبب پیدایش سبکها و دورههای متفاوتی گردیدهاند. 

مجموعه كتب عملكردهای معماری، سعی دارد با معرفی آثار معماری 
به تفکیک عملکرد، گامی متفاوت در عرصه كتب تخصصی معماری 
ــاخص و موفق از یک عملکرد در یک  در ایران بردارد. معرفی آثار ش
كتاب این امکان را ایجاد خواهدكرد تا خوانندگان عالوه بر آشنایی و 
مقایسه آثار مشابه، بتوانند سیر تحوالت این عملکردها را در طول زمان 
ــامل دو بخش میباشد؛  نیز پیگیری كنند. هر كتاب از این مجموعه ش
در بخش اول هر كتاب تعداد بیست پروژه از معماران مختلف، در حد 
ــت. هر پروژه شامل یک صفحه  ــده اس امکان به طور كامل معرفی ش
ــه معرفی پروژه و معرفی مختصر معمارِ  ــت كه در آن ب متن اصلی اس
ــت. جهت كوتاه نمودن مطالب در این صفحات  آن پرداخته شده اس
ــعی شده است تا  ــی آثار پرهیز و س ــرح بدیهیات و نقد و بررس از ش
ساختار متن نه به صورت صفحات یک كتاب، بلکه به شکل مقاالتی 
كوتاه و مجزا پیرامون هر پروژه تدوین گردد. در انتهای این صفحات 
نیز به منظور آشنایی بیشتر خوانندگان سایت اینترنتی و برخی از دیگر 
آثار معمار درج شده است. در این بخش سعی بر این بوده است تا از 
تصاویر و مدارک با كیفیت باال استفاده شود و در صورت عدم دستیابی 
ــده است.  ــیم ش به چنین مداركی، پالنها، نماها یا مقاطع مجدداً ترس
مالک انتخاب این بیست پروژه از میان سایر پروژهها، معرفی راهکارها 
ــت و به همین دلیل تنها به آثار  و ایدههای نو در هر عملکرد بوده اس

معماران بنام و بینالمللي بسنده نشده است. 
در بخش دوم هر كتاب نیز جهت راهنمایی بیشتر خوانندگان تعدادی 
ــتاد پروژه( به طور مختصر و اجمالی معرفی  پروژه )در این كتاب هش
ــده است. همچنین در این بخش سعی شده است تا بر نکات حائز  ش

اهمیت درهرطرح تأكید شود. 
ــمین كتاب از مجموعه كتب عملکردهای معماری است  »موزه«، شش
ــه در آن نمونه های متنوعی از موزه در فاصله زمانی 1939 تا 2008  ك
ــی شده اند. هرچندكه در كشور ما بیمهری به  میالدی معرفی و بررس
فضاهای فرهنگی همچنان ادامه داشته و تعداد انگشت شمار پروژههای 
ــا در بازار كار  ــتانها موجب گردیده ت ــی، خصوصاً در شهرس فرهنگ

ــد، اما  حرفهای معماران نیز طراحی چنین فضاهایی از رونق افتادهباش
در سالهای اخیر عالقه و حضور معماران بنام و بینالمللی در عرصه 
طراحی موزهها و مسابقاتی از این دست، به همراه آزادی و جذابیتهای 
فرمال در طراحی موزه موجب شده است تا بسیاری از دانشجویان به 
طراحی این عملکرد عالقهمند شده و غافل از پیچیدگیهای مفهومی و 
عملکردی، طراحی موزه را به عنوان موضوع رساله نهایی خود انتخاب 
كنند. پیداست كه بیتوجهی به نکات عملکردی، مفاهیم و دیدگاههای 
جدید در طراحی موزه و صرفاً پرداختن به فرم، جایگاه معماری را از 
مقام خلق فضا تا حد بازیهایی حجمی پایین خواهد آورد. از این رو 
ــایتها، كتب و مجالت معماری  ــی آثار معاصر در س مطالعه و بررس
میتواند موجب آشنایی بیشتر اساتید، و معماران با دیدگاههای معاصر 
گردیده و توجه دانشجویان را بیش از پیش به ابعاد متفاوت در طراحی 

فضاهای فرهنگی معطوف سازد.
ــه دلیل عالقه روزافزون  ــم ب انتخاب موضوع »موزه« برای كتاب شش
دانشجویان به این عملکرد و كمبود منابع فارسی منسجم و كافی در این 
خصوص صورت گرفتهاست. مطالب كتاب حاضر در بازهای طوالنی 
و از میان تمامی منابع در دسترس گردآوری شده و بدین ترتیب سعی 
شده است تا شاخص ترین نمونههای موزه كه در دهه های گذشته نظر 
صاحب نظران را به خود جلب كرده اند معرفیگردند. بی تردید نگاهی 
ــیر تحوالت این عملکرد در دهه های گذشته تا  دقیق به تاریخچه و س
به امروز ما را در فهم دقیق تر تغییرات پدید آمده در تعاریف، نیازها و 
دیدگاه ها در خصوص موزه و همچنین چگونگی پاسخگویی معماران 

به تغییراتی از این دست، یاری میرساند. 
ــعی شده است تا  ــایر آثار این مجموعه در این كتاب نیز س همچون س
اولویت با بناهای شاخص و محوریت با ارائه مدارک فنی كامل باشد. 
امید است كتاب ششم از این مجموعه نیز همچون سایر آثار به چاپ 
ــتقبال مخاطبین قرار گرفته و راهنمایی مناسب جهت  رسیده مورد اس
استفاده متخصصین، معماران وخصوصاً دانشجویان رشته معماری باشد 
و ایشان نیز با ارسال نظرات خود ما را در بهبود كمی و كیفی كتبی كه 

از این مجموعه در دست انتشار است یاری رسانند.
ــتقبال فراتر از انتظار و رو به افزایش  ــندیم كه پس از اس بسیار خرس
ــت قریب به  ــن مجموعه كتب، اكنون و پس از گذش ــن از ای مخاطبی
ــال از آغاز انتشار این مجموعهـ  كه نخستین مجموعه از كتب  پنج س
ــتـ   این موضوع مورد استقبال سایر  موضوعی و عملکردی بوده اس
ناشرین نیز واقع شده است. انتشارات كتابكده كسری ضمن استقبال 
از این رویکرد امیدوار است همواره در این عرصه آثاری جامع، بهروز و 
با كیفیتی متناسب با توقعات خوانندگان در دسترس مخاطبین قرارگیرد.
ــود الزم میداند در این فرصت از همکاری كلیه  كتابكده كس��ری برخ
دوستان و اساتیدی كه ما را در گردآوری این مجموعه یاری رساندهاند 

كمال سپاسگذاری را داشته باشد.

انتشارات كتابكده كسری
تابستان 1390



موزه هنرهای تکنولوژیک
لگورتا و لگورتا / کالیفرنیاـ  ایاالت متحده/ 1998
06 - Technical Museum Of Contemporary Art 
Legorreta & Legorreta

موزه هنر کیاسما
استیون هال / هلسینکیـ  فنالند/ 1999
08 - Kiasma Museum Of Art / Steven Holl

موزه هنر کیمبل
لوئی کان / تگزاسـ  ایاالت متحده/ 1972
02 - Kimbell Art Museum / Louis Kahn

موزه هنر مدرن
کیشو کوروکاوا / واکایاماـ  ژاپن/ 1994
04 - Museum Of Modern Art / Kisho Kurokawa

موزه هنر مدرن
تادو آندو / فورت وورث ـ ایاالت متحده / 2002
10 - Modern Art Museum / Tadao Ando

موزه کوآ برانلی
ژان نوول / پاریسـ  فرانسه/ 2006
18 - Quai Branly Museum / Jean Nouvel

موزه ایبره کارماگو
آلوارو سیزا / پورتو آلگروـ  برزیل/ 2008
20 - Ibere Carmago Museum / Alvaro Siza

موزه پل کلی
رنزو پیانو / برنـ  سوئیس/ 2005
16 - Paul Klee Museum / Renzo Piano

موزه هنرهای معاصر رزنتال
زاها حدید / اُهایوـ  ایاالت متحده/ 2003
12 - Rosenthal Contemporary Art Center
Zaha Hadid

موزه هنر سامسونگ
ماریو بوتا / سئولـ  کره جنوبی/ 2004
14 - Samsung Museum Of Art / Mario Botta

موزه گوگنهایم                               
فرانک لوید رایت / نیویورکـ  ایاالت متحده/ 1959

01 - Guggenheim Museum 
 Frank Lloyd Wright

موزه هنر عالی                               
ریچارد مهیر / آتالنتاـ  ایاالت متحده/ 1983

03 - High Museum Of Art  / Richard Meier

موزه گوگنهایم                              
فرانک او گری / بیلبائوـ  اسپانیا/ 1996

05 -Guggenheim  Museum / Frank O Gehry

موزه یهود برلین                               
دانیل لیبسکیند / برلینـ  آلمان/ 1998

07 - Jewish Museum / Daniel Libeskind

موزه هنر میلواکی                              
سانتیاگو کاالتراوا / ویسکونسینـ  ایاالت متحده/ 2001

09 - Milwakee Art Museum 
Santiago Calatrava

موزه آتشفشان                               
هانس هوالین / روچهـ  فرانسه/ 2002

11 - Vulcania Museum / Hans Hollein

موزه ملی هنر                             
سزار پلی / اوساکاـ  ژاپن/ 2004

13 - National Museum of Art / Cesar Pelli

موزه دِ یانگ                               
هرزوگ و دمورن/ کالیفرنیاـ  ایاالت متحده/ 2005

15 - DE Young Museum / Herzog & De Meuron

موزه هولوکاست                               
موشه سفدی / اورشلیم/ 2005

17 - Holocast Museum/ Moshe Safdie

موزه مرسدس بنز                               
یو ان استودیو / اشتوتگارتـ  آلمان/ 2007

19 - Mercedes Benz Museum / U.N Studio

پیشگفتار
مقدمه

بخش اول

12

9
11

5

26

42

60

76

90

106

120

140

154

20

36

52

68

84

98

112

130

146

164

فهرست مطالب



170 بخش دوم؛ معرفی اجمالی 80 موزه 

05
Art Museum

SANNA
New York - USA

2007

09
Denver Art Museum

Daniel Libeskind
Denver - USA

2006

13
High Museum of Art

Renzo Piano
Atlanta - USA

2005

17
Prefectural Museum

Kengo Kuma
Nagasaki - Japan

2005

21
Archeological Museum

Parades Pedrosa
Almeria - Spain

2004

25
Museum of Art

Hascher Jehle
Stuttgart - Germany

2004

29
Art Museum

SANNA
Kanazawa - Japan

2004

33
Nasher Sculpture Museum

Renzo Piano
Texas - USA

2003

37
Imperial War Museum

Daniel Libeskind
Manchester - England

2002

01
Jewish Museum 

Daniel Libeskind
San Francisco - USA

2008

03
Museum of  Art
Videgard Hansson

Kalmar - Sweden
2008

04
Art Museum

Steven Holl
Missouri - USA

2008

07
Arp Museum

Richard Meier
Rolandseck - Germany

2007

08
Glenstone Museum

Gwathmey & Associates
Mavryland - USA

2007

11
Takoma Art Museum

Antonie Predock
Washington - USA

2006

12
Papalote Museum
Legorreta Arqutectos
Mexico City - Mexico 

2005

15
University Museum

O.F.M Architecture
Seoul - Korea

2005

16
Acropolis Museum

Shigeru Ban
New York - USA

2005

19
Museum of Modern Art

Taniguchi
New York - USA

2004

20
Modern Art Museum

Fredrich Hoff
Salzburg - Austria

2004

23
Museum of Modern Art

Hammer & Lasson
Arhus - Denmark

2004

24
Tomihiro Art Museum

AAT+Makoto
Mldori - Japan

2004

27
Samsung Art Museum  

Jean Nouvel
Seoul - Korea

2004

28
Glass Museum

Smith - Miller
New York - USA

1999

31
Peabody Museum

Moshe Safdie
Massachusetts - USA

2003

32
Van Abbe Museum

Abel Cahen
Eindhoven - Netherland

2003

35
Paper Art Museum

Shigeru Ban
Shizuoka - Japan

2002

36
MoMA QNS Museum

Michael Maltzen
New York - USA

2002

39
MART Museum

Mario Botta
Rovereto - Italy

2002

40
Apartheid Museum

GAPP Architects
Johannesburg - South Africa

2001
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02
Acropolis Museum

Bernard Tschumi
Athina - Greece

2008

06
Dafen Art Museum
Urbanus Architectures

Shenzhen - China
2007

10
Papertainer Museum

Shigeru Ban
Seoul - South Korea

2006

14
Figge Art Museum

David Chipperfield
Davenport - USA

2005

18
MUSAC Museum

Mansilla & Tunon
Leon - Spain

2005

22
Frieder Burda Museum

Richard Meier
Barden - Germany

2004

26
Canadian War Museum

Moriyama & Teshima
Ottawa - Canada

2004

30
Tinguely Museum

Mario Botta
Basel - Switzerland

2003

34
Oscar Neimeyer Museum

Oscar Neimeyer
Curitiba - Brazil

2002

38
Museum of Glass

Arthur Erickson
Washington - USA

2002
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45
Museum of History

Zvi Hecker
Tel Aviv

2001

49
Ivar Aasen Museum

Sverre Fehn
Orsta - Norway

2001

53
Children Museum

Moshe Safdie
Wichita - Canada

2000

57
Art Museum of Nancy

Nuelle & Laurent 
Nancy - France

1999

61
Modern Art Museum

Mario Botta
San Francisco - USA

1996

65
Chikatsu Museum

Tadao Ando
Osaka - Japan

1994

69
Marugame  Art Museum

Yoshio Taniguchi
Inokuma - Japan

1992

73
Thyssen Museum

Rafael Moneo
Madrid - Spain

1990

77
Moving Image Museum

Charles Gwathmey
New York  - USA

1983

41
Latin American Museum

AFT Architects
Buenos Aires - Arjantina

2001

03
Prehistory Museum

Sir Norman Foster
Quinson - France

2001

44
American Folk Art

Tod Williams
New York - USA

2001

47
Bellevue Art Museum

Steven Holl
Washington - USA

2001

48
Sayamaike Museum

Tadao Ando
Osaka - Japan

2001

51
British Museum
Sir Norman Foster
London - England

2000

52
Melborn Museum

Denton Corcker
Melborn - Australia

2000

55
National Museum
Moriyama & Teshima

Riyadh - Saudi Arabia
2008

56
Serralves Museum

Alvaro Siza
Porto - Portugal

1999

59
River & Rowing Museum

David Chipperfield
Henley - England

1998

60
Fukushima Museum

Jun Aoki
Toyosaka - Japan

1998

63
Roman Art Museum

Kishu Kurokawa
Nagano - Japan

1995

64
Felipe Science Museum

Santiago Calatrava
Valencia - Spain

1994

67
Holocaust Museum

Pei Cobb Freed
Washington - USA

1993

68
Photography Museum

Shin Takamatsu
Tottori - Japan

1993

71
General Science

Kisho Kurokawa
Ehime - Japan

1991

72
Marco Art Museum
Legorreta & Legorreta

Monterry - Mexico
1991

75
Menil Museum

Renzo Piano
Huston - USA

1987

76
Modern Art Museum

Cesar Pelli
New York - USA

1984

79
Art Museum

Alvar Aalto
Aalorg - Denmark

1963

80
Alvar Aalto Museum

Alvar Aalto
New York - USA

1939
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219 220 221 222

223 224 225 226

227 228 229 230

231 232 233 234

235 236 237 238

239 240 241 242

243 244 245 246

247 248 249 250

251 252 253 254

42
Fine Art Museum

Mansilla + Tunon
Valencia - Spain

2001

46
Buchheim Museum

Behnisch & Partners
Bernried - Germany

2001

50
National Museum

Raggata McDougall
Canberra - Australia

2001

54
Dinosaur Museum

Kisho Kurokawa
Katsuyama - Japan

2000

58
Architecture Museum

Rafael Moneo
Stockholm - Sweden

1998

62
Naoshima Museum

Tadao Ando
Naoshima - Japan

1995

66
Nariwa Museum

Tadao Ando
Nariwa - Japan

1994

70
Heritage Museum

Antoine Predock
Laramie - USA

1992

74
Vitra Design Museum

Frank O`Gehry
Basel - Switzerland

1989

78
Air & Space Museum

Gyo Obata
Washington - USA

1976



مقـدمـه
ــی زمینهها، از مباحث علمی یا  ــتقیم« در تمام امروزه »آموزش غیر مس
تاریخی گرفته تا هنر جایگاهی به مراتب با ارزشتر از گذشته پیداكرده 
و به عنوان مکملی برای آموزش آكادمیک محسوب میشود كه به درک 
تجربی و عینی موضوعات می انجامد. فضاهای فرهنگی نظیر گالریها، 
موزهها، سالنهای موسیقی و تئاتر از جمله فضاهایی هستند كه شخص با 
حضور در آنها به صورت غیرمستقیم شروع به آموختن میكند؛ آموزشی 
كه تاثیر آن در گرایشات هنری به مراتب بیشتر از خواندن كتب آموزشی 
ــت كه طراحی و  ــد. از این روس و حضور در كالسهای درس میباش
ــه معماران، دولته��ا و نهادهای  ــاخت چنین فضاهایی مورد توج س
ــت. پیداست كه آشنایی با تاریخچه  اجتماعیـ  فرهنگی قرارگرفته اس
ــی جدیدترین نمونههای موفق در این عرصه،  معماری موزهها و بررس
ــان از ویژگیها و دیدگاههای نوین در  ــناخت بهتر طراح میتواند به ش
طراحی كمک نموده و نقشی هرچند اندک در بهبود وضع موجود داشته 
باشد. كتاب حاضر با چنین نیاتی گردآوری شده است و در این مقدمه به 
طور مختصر به جایگاه كنونی معماری موزه، دسته بندی انواع آن و نقاط 

عطف در تاریخچه معماری معاصر موزهها میپردازیم. 
نقش و جايگاه كنونی معماری موزه 

بسیاری از منتقدین بر این باورند كه امروزه »موزهها« نمادها و شاخصههای 
جریانهای معماری معاصر بوده و بیشترین نقش را در آشنایی و جلب 
توجه عموم مردم به هنر معماری دارند؛ نقشی كه در سالهای نخست قرن 
بیستم بر عهده »آسمانخراشها« بود. اما اكنون تفکرات افراطی و هیجانات 
اولیه بلندمرتبه سازی در جهان فروكش كرده و توجه دولتها، روشنفکران و 
از همه مهمتر عموم مردم، به اهمیت فضاهای فرهنگیـ  هنری جلب شده 
است. بدین ترتیب معماری چنین فضاهایی نیز بیش از سایر كاربریها 
با زندگی روزمره مردم در ارتباط بوده و موفق به جلب نظر آنان به هنر 
معماری میشود. عالوه براین، آزادی فرمال معماران در طراحی موزهها و 
حضور ثابت معماران بنام بینالمللی در این عرصه نیز در اهمیت معماری 
ــت. معماران تراز اولی چون  فضاهای فرهنگی تاثیری به سزا داشته اس
»لیبسکیند«، »گری« و »رنزو پیانو« كه با زیركی، تغییر خواستگاههای جوامع 
ــروزی را درکكرده و از این فرصت جهت افزایش اعتبار و همچنین  ام

طرح ایده هایی نو در عرصه معماری نهایت استفاده را میكنند.
حاصل تمامی این اتفاقات مطرح شدن معماری موزهها به عنوان نماد و 
شاخصه هزاره سوم میباشد. امروزه جایگاه موزهها فراتر از محلی صرفًا 
برای حمل، نگهداری و یا نمایش آثار هنری میباشد و حتی در بسیاری 
از موارد به شاخصه هایی منطقهای، ملی و بعضاً مذهبی و سیاسی تبدیل 
ــد. جدا از نقش فرهنگی و اجتماعی موزهها، می توان به نقش  گردیدهان
ــت، نظیر تاثیر افزایش ساخت موزهها بر  اقتصادی آنها در جلب توریس
افزایش جمعیت توریست فرهنگی در كشورهایی نظیر آلمان، اسپانیا و 
ــی موزهها در تبلیغ و القا تفکراتی  ایاالت متحده و همچنین نقش سیاس
ــرمایهگذاری یهودیان در  ــاره نمود. )نظیر موزههایی كه با س خاص اش
مهمترین شهرهای جهان از جمله برلین و سانفرانسیسکو احداث شده 

اند و در تمامی آنها از نام و اعتبار معماران معروف استفاده شده است.(
معماری موزه از وجه دیگری نیز حائز اهمیت میباشد و آن تاثیر و نقشی 
است كه امروزه معماری موزه در موفقیت و یا عدم موفقیت موزهها دارد. 

در قرون گذشته موزهها و گالری ها غالباً در بناهایی قدیمی و تاریخی دایر 
میشدند كه به موزه تغییر كاربری یافته بودند. اما امروزه و با اهمیت یافتن 
نقش و تغییر جایگاه معماری، پیوندی ناگسستنی میان ظرف و مظروف 
ــیاری از هنرمندان  )معماری موزه و آثار درون موزه( به وجودآمده و بس
و بنیادهای هنری پی به ارزشهای معماری موزهها برده و س��عیدارند 
ــبرد اهداف خود ببرند.  تا حداكثر بهره را از هنر معماری در جهت پیش

دسته بندی انواع موزه 
امروزه تنوع موزهها به حدی است كه دسته بندی آن هاغیرممکن بوده و 
همواره موزههایی را میتوان یافت كه در هیچ دستهای محدود نمیگردند. 
هرچندكه بار تاریخی و محوریت عنصر زمان وجهی مشترک در تمامی 
ــوب میشود با این وجود بر اساس رایجترین دستهبندی،  موزهها محس
موزهها را از لحاظ نوع آثار و اشیا به نمایش درآمده در آنها میتوان به 

دو دسته اصلی دستهبندی نمود:
موزههای هنری: با وجود احداث انواع متفاوتی از موزهها در دهههای اخیر 
همچنان نام موزه پیوندی ناگسستنی با واژه هنر دارد و در تصور بسیاری 
ــتند كه در آنها تنها آثار هنری به نمایش  از مردم موزهها مکانهایی هس
درمیآید. مهمترین دلیل چنین تصوری را میتوان ریشههای تاریخی این 
عملکرد دانست، چراكه نخستین موزههای جهان نظیر »موزه كاپیتوالین« 
در رم و »موزه لوور« در پاریس همگی موزههایی هنری بوده و بخشی 
ــند. در قرن  از تکامل گالریهای هنری قرن هجدهم و نوزدهم میباش
بیستم نیز معروفترین موزهها موزههای هنری بودهاند كه از لحاظ تعداد 
و میزان استقبال نیز قابل مقایسه با دیگر انواع موزه نمیباشند. موزههای 
هنری را نیز میتوان به انواع گوناگونی دستهبندی نمود، موزههای »هنری 
ــی«، كه آثار به نمایش درآمده در آنها غالباً مربوط به قرنهای  ـ تاریخ
گذشته میباشند و موزههای »هنر مدرن« كه قدمت زیادی نداشته و به 
آثار هنرمندان معاصر اختصاص دارند. در این كتاب برخی از مهمترین 
موزههای هنری قرن اخیر نظیر موزه »گوگنهایم« اثر فرانک لوید رایت، 
ــی كان، موزه »پل كلی« اثر رنزو پیانو و موزه هنر  ــوزه »كیمبل« اثر لوی م

»میلواكی« اثر كاالتراوا معرفی گردیده اند.
موزههای غیرهنری: تنوع موزههای غیرهنری به حدی است كه دسته بندی 
ــا را تقریباً غیرممکن مینماید. با اینوجود میتوان گفت كه تعداد  آنه
زیادی از این نوع موزه را »موزههای علمیـ  تاریخی« تشکیل میدهند، 
ــور« اثر كیشو  ــان« اثر هانس هوالین، و موزه »دایناس نظیر موزه »آتشفش
ــود كه  كوروكاوا. نوع دیگری از موزهها، »موزه تکنولوژی« خوانده میش
در آن تاریخچه پیشرفت صنعت وتکنولوژی مشخصی به نمایش درآمده 
و وجه آموزشی آثار بیش از وجه ارزشی و قیمتی آنها مطرح میباشد. 
 UN از مهمترین نمونههای این نوع، میتوان به موزه »مرسدس بنز« اثر
استودیو، موزه »تکنولوژی« اثر لگورتا و موزه »هوا و فضا« اثر جیو اوباتا 
اشاره نمود. موزههای »موضوعیـ  یادوارهای« نیز نوع دیگری از موزهها 
ــناد، تصاویر و هرآنچه مربوط به حادثه )جنگ  ــند كه در آنها اس میباش
ــخصی خاص )آلوار آلتو( میباشد به  یا زلزله(، موضوع)كودک( و یا ش
ــته میشود. از این دسته میتوان به موزههایی كه با اهدافی  نمایش گذاش
سیاسی و مشخص ساخته میشوند اشاره نمود كه مهمترین آنها موزه 
»یهود« اثر دانیل لیبسکیند و موزه »هولوكاست« اثر موشه سفدی می باشند.



زيبايی شناسی فرم و پیچیدگی عملكرد در طراحی موزه
ــت »فرم« یا »عملکرد« در طراحی، همواره از موضوعات چالش  اولوی
برانگیز در عرصه معماری بوده و ارجحیت بیش از حد یکی بر دیگری 
ــده  در دورههای زمانی مختلف موجب ظهور معماریهای افراطی ش
ــت؛ همچون اهمیت بیش از حد عملکرد در دوره معماری مدرن.  اس
 )Content( »ــوم »محتوا ــتین بار مفه اما در معماریِ موزه برای نخس
ــیاری از  ــورد توجه قرارگرفته و نظر بس ــراز با فرم و عملکرد م همت
معماران را به خود جلب كرده است. بدینترتیب بسیاری از منتقدین 
ــیونرها و هنرمندان معاصر، محتواـ  در اینجا به معنی  معماری، كلکس
ــنگ با عملکرد، و ارجح بر  ــار به نمایش درآمده در موزهـ  را همس آث
فرم بنا دانسته و اعتقاد داشتند كه فرم موزه میبایست تنها در خدمت 
محتوا قرارگرفته و مهمترین هدف در معماری موزهها معطوف ساختن 
توجه بازدیدكنندگان به آثار هنری است. این دیدگاه زیباییشناسی فرم 
موزهها را تحت تاثیر قرارداد، به نحوی كه هنوز هم بسیاری از موزهها با 
فرمهایی عاری از هرگونه خودنمایی تنها در جهت تمركز بر آثار هنری 
ساخته میشوند. مهمترین نمونههای چنین دیدگاهی »موزه كیمبل« اثر 
لویی كان و »موزه منیل« اثر رنزو پیانو میباشند. فرمهای ساده، اعجاز 
در استفاده از نور طبیعی و سیركوالسیون حركتی صریح، وجه اشتراک 

این موزهها و دستاورد دیدگاهی است كه به آن اشاره گردید.
بسیاری از صاحبنظران دهه نود میالدی را رنسانسی در طراحی موزهها 
میدانند. انقالبی كه به یکباره و با طراحی و ساخت »موزه گوگنهایم« 
در شهر بیلبائو در اسپانیا به وقوع پیوست. این بنا كه بیشتر به مانیفستی 
ــباهت دارد اثر معمار پرآوازه، »فرانک  در خصوص طراحی موزهها ش
ــبت به آثار پیشین  ــت. گری در مبانی طراحی این موزه نس گری« اس
ــت. وی ضمن  ــیار تاثیرگذار را ایجاد نموده اس تغییری كوچک اما بس
تایید اهمیت جایگاه »محتوا« در معماری موزه، آن را به عنوان بخشی 
ــا را به عنوان  ــته، بلکه فرم بن ــردی موزه ندانس از ویژگیه��ای عملک
نمونهای ارزشمند از محتوای موزه به معرض نمایش میگذارد. تغییری 
ــیله آن نه تنها فرانک گری به  تاكتیکی در دیدگاههای رایج كه به وس
خواسته همیشگی خود یعنی آزادی فرم دست مییابد، بلکه منتقدینی 
ــتند را  ــارف را مغایر با ذات عملکرد موزه میدانس ــه فرمهای نامتع ك
ــه رهایی فرم از  ــد. این تغییر كوچک در مبانی، ب ــالح مینمای خلع س
ــاختمان موزه به عنوان  چنگال عملکرد انجامیده و با مطرح نمودن س
اثری هنری، معماران بسیاری را به سوی طراحی بناهایی تندیسگونه 
فرامیخواند. بدین ترتیب در دهه نود میالدی شاهد حضور چشمگیر 
ــیم  ــابقههای طراحی موزهها میباش ــاران بین المللی در اكثر مس معم
ــالها  ــدادی از بااهمیتترین موزههای قرن اخیر نیز در همین س و تع

طراحی و اجرا میشوند.
ــاری موزه ها به اتمام  ــت كه بحث پیرامون جایگاه فرم در معم پیداس
ــت. از جمله ایراداتی كه بسیاری از منتقدین بر شیوه های  ــیده اس نرس
ــاختن فضاهای هنری از  جدید طراحی موزهها وارد میدانند، جدا س
بافت شهر و عموم شهروندان میباشد. آنان معتقدند كه موزههای جدید 
به دلیل ظاهر غریب و بعضاً هراس انگیزشان موجب جداشدن موزهها 
از عموم مردم گردیده و مخاطبین را به طبقه روشنفکر جوامع محدود 
می سازد. بدینترتیب رواج دیدگاه جدید در خصوص زیباییشناسی 

ــیاری  ــرم موزهها، ختمی بر دیدگاه عملکردگرا نبوده و هنوز هم بس ف
ــاران در طراحی بناهای فرهنگی از جلب توجه بازدیدكنندگان  از معم
ــودداری میكنند. اما به دلیل موفقیت دور از  به هیجانات فرمال بنا خ
ــپانیا و استقبال بسیاری از معمارن  ــاهکار فرانک گری در اس انتظار ش
معروف، بنیادهای هنری و كلکسیونرها از حضور فعاالنه هنر معماری 
ــرعت در نظر بازدیدكنندگان  در طراحی موزهها، این دیدگاه نیز به س
مورد قبول واقع شده و آنرا میتوان به عنوان دیدگاه غالب در طراحی 

ارزیابی نمود.
ــبک در طراحی  ــالهای اخیر حضور فعال معماران صاحب س در س
ــبب پیدایش و بروز دیدگاههایی متفاوت و همچنین تکامل  موزهها س
ــت. »دانیل لیبسکیند« در اكثر آثار  زیباییشناسی فرم موزه گردیده اس
ــرد میداند، »ریچارد مهیر«  ــود اهمیت فضا را بیش از فرم یا عملک خ
در طراحی موزه هنر آتالنتا به اهمیت نحوه مواجهه بیننده با اثر تاكید 
ــینی  میكند، »ماریو بوتا« و »زاها حدید« راهحلهایی در جهت همنش
ــنهاد میدهند، »هرزوگ« و  ــب موزهها و بافتهای شهری پیش مناس
ــتر و زمینه طراح را بیش از فرم بنا مد نظر گرفته  »لگورتا« اهمیت بس
ــه چگونگی به خدمت گرفتن تکنولوژی معماری در  و »ژان نوول« ب

جهت دستیابی به اهداف خود می اندیشد.
بدیهیاست كه حیات هر موزه وابسته به پاسخگویی مناسب فضاهای 
آن به نیازهای عملکردی بوده و در تمامی دیدگاههای ذكر شده ذرهای 
ــته نشده است. امروزه موزهها در  از اهمیت و محوریت عملکرد كاس
دو جهت متضاد در حال گسترش میباشند؛ از سویی تركیب موزهها با 
سایر فضاهای فرهنگی نظیر فضاهای آموزشی، كتابخانه ها، سالنهای 
ــرت به شکلگیری مراكز فرهنگی چندمنظوره با برنامهریزیهای  كنس
ــخصی  ــر موزههایی كوچک، ش ــوی دیگ ــاوت انجامیده و از س متف
ــود نکات كلیدی  ــند. با این وج ــه افزایش میباش ــی رو ب و تخصص
ــترک  ــخگویی به نیازهای عملکردی در تمامی انواع موزه مش در پاس
ــب از نور طبیعی، حداكثر استفاده  میباشد. نکاتی نظیر استفاده مناس
ــتاندارد  ــرایط محیطی اس ــای گالریها جهت نمایش، ایجاد ش از فض
ــن، انعطافپذیری پالن،  ــت حفظ آثار از انواع آس��یبهای ممک جه
ــن امکان نمایش آثاری با  ــترش بنا در طول زمان و همچنی امکان گس
ــده  ــاد و اندازههای متفاوت در گالریها. تنوع راهکارهای ارائه ش ابع
ــوص پیچیدگیهای عملکردی موزه، خصوصاً در پروژههای  در خص
ــدن طرحها به واقعیت و درک  ــه اجرا درآمده میتواند به نزدیک ش ب

محدودیتها در طراحی این عملکرد یاری رساند.
ــت كتاب حاضر كه در آن تعداد یکصد پروژه موزه در فاصله  امید اس
ــالهای 1939 تا 2008 میالدی معرفی شده است، راهنمایی مناسب  س
جهت شناخت تاریخچه، پیچیدگیهای عملکرد و تغییرات دیدگاهها 

در خصوص طراحی موزه باشد.

نیما طالبیان.مهدی آتشی.سیما نبیزاده


