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  :پيشگفتار

  .يك روز هرچند دير از او قدر داني ميشود.هر كس عمرش را فداي معماري كند

هميشه بنده با حمد و سپاس از خداوند يكتا كه با رحمت خويش بر بندگانش منت نهاد و آنان را هيچ گاه رها ننمود روزي رساني كه 
  .پناه را آموزش داده است اش را روزي رسانده و او را در پناه گاه امن خويش جاي داده و به او ساختن سر

پناه براي  انسان كه زندگي را از غار آغاز كرد چگونه به فكر ساختن يك سر.پيدايش معماري بوسيله انسان به روشني مشخص نيست
  .خويش نائل گرديد اين خود سواليست

  از غاري كه زندگي مي كرد الهام گرفت يا از درختي كه سايباني مناسب در فصل گرما بود؟

هرچند كه شايد .بهر حال انسان پيش از تاريخ به هر نحو كه بود موفق به ايجاد آثار معماري گرديد كه نمونه هايي از آن موجود است
شد ولي به نظر مي رسد كه با توجه به شرايط زماني بايد آنرا اثري معمارانه آثار به جا مانده اوليه به اعتقاد برخي اثري معمارانه نبا
به هر صورت پيدايش و ايجاد معماري تحولي شگرف در زندگي بشر به وجود .محسوب نمود و از اهميت خاصي هم برخوردار بوده است

  .آورد

هرچند برگهاي .ي است كه در آن زندگي مي كرده اند ساختمانهاي تاريخي هر كشور بخشي از شناسنامه ي فرهنگي و كارنامه مردم
  .زرين اين دفتر پراكنده است اما از همين پراكنده ها چيزهايي مي توان گرد آورد كه در هيچ ديوان پرداخته اي نيامده است

ن ديرينه آنهاست و از آنجايي كه هنر معماري در كشورهايي كه صاحب تاريخ و فرهنگ باستاني هستند از مهم ترين پايه هاي تمد
سرزمين ايران نيز با پيشينه ي مدنيت چندين هزار ساله كه يكي از اديان مهم دوران باستان  آن نيز  دين زرتشت مي باشد داراي 

  .چنين شاهكارهاي معماري است
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  شناخت كلي اوليه : فصل اول

  طرح مسئله

متاسفانه به دليل شرايط خاص فرهنگي و بي توجهي اين آيين كهن به دست آيين زرتشت آيين ملي باستاني ايرانيان مي باشدولي 
فراموشي سپرده شده است و تنها در شهرهايي كه آثار و بناهاي از قوم آريايي و تمدنهاي قديمي و باستاني مانند هخامنشي  به جا 

  .مانده است ميتوان به اين رسوم دست يافت و به ماهيت حقيقي آن پي برد

پايتخت ايران است و بعلت پذيرا بودن توريست و سفرا و مهمانان سياسي ديگر كشورها بايد نماينده و مركزي براي نماياندن تهران 
  .تاريخ و تمدن عظيم ايران باشد

  .تاريخ هفت هزار ساله آريايي و ايراني بايد در غالب مركزي كه همه مشخصات را نشان دهد به معرض ديد عموم و خواص قرار گيرد

پس دو دليل عمده براي طراحي موزه زرتشت به ياد آوردن آيين كهن ايران و نماياندن آن در غالب گنجينه اي از آثار آن زمان و 
  .فرهنگ و آيين و رساندن آن به معرض ديد عموم در سراسر جهان مي باشد

  فرضيات

ت تهران به عنوان يك مركز سياسي و اقتصادي و وجود يك موزه در موقعي.طرح مورد نظر پاسخ به مشكالت مطرح شده مي باشد
  .تفريحي و فرهنگي مهم كه عنوان پايتخت كشور را نيز با خود به همراه دارد براي نشان دادن آيين ايرانيان ضروري مي باشد

ر نزديكي يك همچنين در موقعيت جغرافيايي منطقه اي اين مكان كه مورد نظر براي طراحي مي باشد وجود موزه هنرهاي معاصر د
  .موزه ي فرهنگي كهن از لحاظ زيبايي شناختي شهري و ديد فرهنگي بسيار مناسب مي باشد

در پاسخ به مشكل دوم چون مهمانان و سفرا و رؤساي جمهور كشورهاي ديگر به تهران آمده و به شهرهاي باستاني ايران كمتر 
تهران آورده شده و به ديد عموم گذاشته شود تا افرادي كه امكان مسافرت مي كنند مناسب است كه اين آثار در بعضي موارد به 

مسافرت به شهرهاي ديگر ندارند در همين شهر با آيين باستاني خود آشنا شوند و يك منبعي جهت نشان دادن فرهنگ چند هزار ساله 
  .آريايي و ايراني در تهران باشد

  :ضرورت انجام موضوع

  .ز و جزييات بيشتر و دقيق تر مسئله ها مي پردازيمدر اين بخش به بررسي تهران امرو

زيرا .شهر تهران همواره به صورت يك قطب مهاجر پذير در گستره كشورمان عمل نموده است ،افزون بر عامل زاد و ولد و ازدياد نفوس 
 ،از ابتداي مركزيت سياسي بيش از هر شهر يا ناحيه ي ديگري از امكان كار و فعاليت اقتصادي و تمركز امكانات آموزشي و فرهنگي

  .ر بوده استتفريحي و ورزشي و تامين نيازمنديها برخوردا ،بهداشتي و درماني

سياسي و اداري در تهران و افزايش چشمگير جمعيت كه خود تابعي از اين تمركز است ،اجتماعي،تمركز همه جانبه ي امور اقتصادي 
مشاغل  ،ترافيك   ،معضالت بي شماري را براي ساكنين اين شهر بزرگ ايجاد نموده است كه از آن جمله آلودگيهاي محيط زيست   
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ديگر را مي توان بر شمرد كه چهره ي زيباي شهر را  مشكالت اقتصادي و اجتماعي و زيستيهاي رفتاري و بسياري از ناهنجاري ،كاذب 
  .مخدوش ساخته است

تمامي فعاليتهاي  "مع الوصف تهران همچنان به پيش مي تازد و ثمره تالش دست اندر كاران امور شهري و تجمع و تمركز تقريبا 
صوص آموزشي و فرهنگي را به خود اختصاص داده است و در همين راستا مي توان به وجود مراكز مختلف و اقتصادي و اجتماعي به خ

اطلس تهران شناسي موسسه جغرافيايي و  (.تفريحي اشاره نمود كه البته در حد انتظارات كالن شهري مثل تهران نمي باشد
  )دوم،1388،كارتوگرافي گيتا شناسي

اما با توجه به اينكه موزه ها در تهران بيشتر جنبه كاخ .اماكن در تهران به همگان امري ثابت شده است پس ضرورت اين نوع فضاها و
موزه اي و تفريحي دارند و كمتر با معنويات مردم اخت شده اند و آنها را از گذشته ي ديرين و كهن خود دور گذاشته اند مناسب و در 

  .رين و اصيل بر پا شود تا ايران و ايراني را به جهان بنماياندخور است كه مركزي با هدف احياي سنتهاي دي

  ماهيت و مقياس پروژه

سايت مورد نظر نيز با .زيرا پذيراي سفرا و رؤساي جمهور و توريستهاي كشور ميباشد.اين پروژه در مقياس ملي طراحي ميشود
  .متر مي تواند جوابگو باشد10000متراژ

  مكاني پروژه  –موقعيت فضايي 

از غرب به خيابان گلستان و  ،از شرق به خيابان شيرازي جنوبي و بزرگراه كردستان .تهران واقع شده است 6سايت مورد نظر در منطقه 
  .شودشرقي منتهي مي  64بان زرتشتيان و از شمال به خيابان گلها و بزرگراه همت و از جنوب به خيا،بزرگراه شيخ بهايي

  .زير مشاهده مي فرماييد موقعيت سايت را در لكه گذاري 

  اهداف پژوهش

با توجه به اينكه در تهران شرايط خاصي از همه لحاظ حاكم مي باشد تحقيقات اوليه اي را اين جانب در باب فرهنگ كهن ايران انجام 
ح پرسش هايي از طر.و اين تحقيقات را كه در پايان به صورت كامل به رساله خود ضميمه ميكنم را با اين عنوان شروع كردم.دادم

  .و مردم در سطح شهر بصورت تصادفي اقوام،دوستان 

اين پرسش را مطرح نمودم چقدر با فرهنگ كهن آشنايي دارند و شهرهايي مانند شيراز توانسته اند روح اين معنويات را در آنها زنده 
  ن ديدن ميكنند يا خير؟كنند؟و آيا اگر جايي در تهران باشد كه در باره همين موارد ايجاد شده باشد از آ

نتايجي كه در بر گرفته شد ازين پرسش به اين گونه بود كه در اكثر موارد شيراز و شهرهاي كهن را سر منشا همه اطالعات خود 
  .شهرهايي مثل كرمانشاه و اروميه نيز در كنار اصفهان از ديگر استانهاي مهم در ليست عالقه منديهاي مردم بودند.ميدانستند

اين ميان ميزان استقبال از يك مركز در تهران با اين مشخصات بسيار باال بوده و آن را كمكي براي تفريحات  در كنار آموزش  اما در
  .هاي مفيد ميدانستند

  .و برخي دانشجويان نيز بسيار از آن استقبال كرده و آن را يك نقطه عطف در پرونده معماري فرهنگي و بومي ايران دانستند
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  شناخت استان تهران :فصل دوم

  بررسي هاي جغرافيايي :بخش اول

  :مقدمه

 استان نيا. است داده اختصاص خود به را كشور كل مساحت درصد 2/1 معادل ييفضا مساحت، مربع لومتريك 18909 با تهران استان
 از تهران استان. شود يم محدود سمنان استان به شرق از و نيقزو استان به غرب از قم، استان به جنوب از مازندران، استان به شمال از

 10 و درجه 53 تا قهيدق 10 و درجه 50 و يشمال عرض قهيدق 21 و درجه 36 تا قهيدق 52 و درجه 34 نيب ييايجغراف تيموقع نظر
 از را استان نيا كه برد نام البرز يها كوه  رشته از توان يم تهران استان در موجود ارتفاعات مورد در. دارد قرار يشرق طول قهيدق

 يها كوه. رسد يم خود ارتفاع حداكثر به دماوند قله در و ابدي يم شيافزا شرق به غرب از ارتفاعات نيا كند؛ يم جدا خود يشمال هيهمسا
 ارتفاعات گريد از. وندنديپ يم »رزاديشهم« ارتفاعات به شرق از كه دارند قرار تهران استان شرق سمت در»  روزكوهيف«  و »كوه سواد«
 شرق در روزهيف قصر ارتفاعات و يشرق جنوب در اقاعذر و شهربانو يب يب جنوب، در نمك و آباد حسن يها كوه به توان يم استان نيا

  .كرد اشاره

 رود، يم شمار به آن زيتما وجوه از يكي كه باشد، يم مطرح رانيا ياسالم يجمهور ياسيس مركز عنوان به كه نيا بر عالوه تهران استان
 روزكوه،يف دماوند، ،ير رانات،يشم اسالمشهر، ن،يورام نظرآباد، ساوجبالغ، كرج، م،يكر رباط ار،يشهر يها نام به شهرستان، 13 با

 (.شود يم محسوب كشور مهم اريبس يها استان از روستا، 2578 و يآباد 1358 دهستان، 71 شهر، 43 بخش، 27 تهران، و پاكدشت
  )جامع تهرانسايت اينترنتي طرح 

  اطالعات كلي استان تهران

  

  تصوير ماهواره اي بخشي از استان تهران:1عكس شماره 



 موزه آيين زرتشت                  پايان نامه كارشناسي دانشگاه ميرعماد                                                                                          
 

۵ 
 

 كيلومتري 705 ارتفاع از 1365 مهرماه سوم تاريخ در) T.M(ام.تي سنجنده به مجهز) landset( لندست ماهواره بوسيله تصوير اين
 شهر تصوير، دراين. شوند داده نمايش خود حقيقي رنگ به ها پديده كه شده باعث آن روي در شده انجام عمليات و است شده گرفته
 قرچك و مامازند ورامين، پاكدشت عكس غرب در كرج شهر تهران، جنوب و شمال در ري و شميرانات شهرهاي عكس، مركز در تهران
  .داد تشخيص ميتوان دقت اندكي با را راهها شبكه و اند مشخص بخوبي

 ديده كرج رود و سدكرج درياچه البرز، كوههاي داخل در كرج شمال در و جاجرود رود و سدلتيان درياچه تهران، شرق شمال در
 خروج از پس جاجرود رود. كنيد توجه تهران در كشاورزي زمينهاي پراكندگي و كرج جاده اطراف در ها كارخانه پراكندگي به. ميشوند

  .است آمده بوجود متعددي مزارع آن روي بر كه است ساخته را ورامين دشت وسيع اي افكنه مخروط صورت به كوهها از

 اي ماهواره تصاوير از. ميشوند ديده قصرفيروزه ارتفاعات تهران، شرق وسعت در و آن توچال قله و البرز كوههاي تهران، شهر شمال در
 بهره كلي، بطور و كشاورزي مختلف محصوالت ميزان برآورد ها، درياچه و رودها آب ميزان تشخيص هواشناسي، هاي بيني پيش براي

  )ايران دور از سنجش مركز از عكس.(ميشود ارزشمندي هاي استفاده محيطي ريزيهاي برنامه و زمين منابع از برداري

  موقعيت استان تهران در تقسيمات كشوري

  

  

  موقعيت استان تهران نقشه تقسيمات كشوري استان ها:2عكس شماره 

  .است شده واقع البرز جنوبي هاي دامنه در و كوير دشت منطقه غرب در تهران استان
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  :شناسي استان تهران زمين

  

  نقشه زمين شناسي استان تهران:3عكس شماره 

 دراين. است شده تقسيم معيني ساختماني واحدهاي به ايران شناسي، زمين هاي پديده بودن شبيه براساس و مطالعه سهولت براي
 تعلق آذربايجان البرز ساختماني واحد به كه است استان شمالي قسمت اول، واحد. است واحد دو به متعلق تهران استان بندي تقسيم
  .است ايران مركزي واحد جزء آن جنوبي قسمت دوم، واحد در و دارد

 بينيد مي ،3شكل به باتوجه. كند مي جدا يكديگر از را واحد دو اين كند، مي عبور ورامين جنوب تا گرمسار حوالي از كه سمنان گسل
 از پس و كواترنري به متعلق رسوبات و زمينها وسعت بيشترين اما دارد وجود شناسي زمين مختلف دورانهاي زمينهاي استان اين در كه
  )دوم،1388،اطلس تهران شناسي موسسه جغرافيايي و كارتوگرافي گيتا شناسي (.است) سوم دوران( ترشياري دوره آن

  

  رشته كوه البرز :4عكس شماره
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 يك بقاياي قم استان در سلطان حوض و) نمك( مسيله درياچه. است ترشياري دوره به مربوط البرز كوه رشته پيدايشتصوير باال 
 درآمده فعلي وضع به و شده كوچك رفته رفته ولي. است فراگرفته را ايران مركزي فالت دور، بسيار گذشته در كه است قديمي درياي
  .است

  :تهران استان ناهمواريهاي

  

  تهران استان توپوگرافي قشهن: 5عكس شماره 

  :ميشود تقسيم بخش سه به تهران استان ناهمواريهاي

  كوهستاني. 1

  پايكوهي. 2

  ها دشت. 3

 1500 از بيش آن ارتفاع و دارد قرار تهران استان شمالي قسمت در كلي بطور و است مركزي البرز از جزئي ناحيه اين: كوهستاني. 1
 ـ است مركزي البرز مياني ديواره از جزئي كه ـ دماوند قله ولي گرفته قرار تهران استان در كامالً مركزي البرز جنوبي ديواره. است متر
  .است شده واقع مازندران استان در

 براي حرارت درجه تعديل و آب تأمين نظر از آن وجود ولي ندارد زيادي اهميت جمعيت جذب و سكونت نظر از كوهستاني ناحيه
   .دارد فراوان اهميت استان دشتهاي و پايكوهي نواحي
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 سال طول در گيرند، مي سرچشمه ارتفاعات اين از كه را رودهايي دائمي آبگيري كانونهاي بصورت ناحيه اين بلند هاي قله و ارتفاعات
 فصول در ميتوانند فوق كوهستاني نواحي وجود بدليل البرز، جنوبي دشتهاي و پايكوهها جمعيتي مراكز ترتيب بدين. كنند مي تغذيه
  .باشند داشته اطيمنان قابل آبي منابع سال، خشك و گرم

 از بخشي آبگيري سرچشمه كوه خرسنگ و گردن پاالن بسته، كلون توچالف سنگ، سياه كهار، چون هايي قله كوهستانها، اين در
  .ميباشند استان رودهاي

 روستاهاي و شهرها ايجاد محل آنها، در متعدد هاي افكنه مخروط وجود بدليل تهران استان در البرز جنوبي كوههاي پاي:  پايكوهي. 2
 هاي سفره تشكيل و زيرزمين به آب نفوذ موجب ها، افكنه مخروط اين در ريز دانه و درشت دانه رسوبات وجود. است شده زياد

 محل مناطق اين دليل، همين به. كند تأمين را نواحي اين مردم نياز مورد آب و كشاورزي آب ميتواند و است شده آب زيرزميني
  .است شده شهري و روستايي سكونتگاههاي ايجاد براي مناسبي

 غرب در اشتهارد و هشتگرد از و دارند قرار ارتفاع) متر 1500 تا900( البرز ارتفاعات جنوب در كه كرج و تهران دشتهاي: ها دشت. 3
  .اند تهران استان در انساني فعاليتهاي و تجمع اصلي محلهاي از نيز. يابند مي ادامه شرق در ورامين تا

  دارد؟ استان مردم زندگي در نقشي چه ناهمواريها

 مي كاهش جنوب به شمال از زمين ارتفاع تهران، استان در. است گرفته قرار زيادي نسبتاً ارتفاع در دريا سطح به نسبت تهران استان
 ميدان( شهر جنوب و) متر1300 حدود تجريش ميدان( شهر شمال در ارتفاع تفاوت نيز تهران شهر سطح در حتي دليل همين به. يابد
  )1386 ،تهران نور، سراج ،درافشاني جواد ،تهران استان معدن و صنعت كليد (.است محسوس) متر1100 حدود آهن راه

 استان مسكوني مناطق. است شده كاسته ارتفاع از متر 200 حدود فاصله، اين در و دارند فاصله هم از كيلومتر 15 حدود دوميدان اين
 ترين پايين تا استان مرتفع نقاط بلندترين بين كلي بطور. است گرفته قرار ماليمي شيب با البرز آبرفتهاي و رسوبات روي بر تهران
  .است مؤثر بسيار استان سطح در رطوبت و دما تغيير در كه دارد وجود اختالف متر 3000 حدود آن نقاط

  

  نقشه جهت كلي شيب زمين در استان تهران: 6عكس شماره

 از%  5 تا%  3 متوسط بيش با آباد عباس يها تپه تا شيتجر از%  15 تا%  10 راناتيشم كوهستان دامنه در جنوب به شمال از
  .است%  1 كناره تا تهران شهر مركز از و%  2 انقالب ابانيخ تا آباد عباس
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  گياهي استان تهران نقشه پوشش: 7عكس شماره 

  .پذيرد مي تأثير استان آب ومنابع خاك ناهمواريها، وضعيت وهوا، آب از تهران استان گياهي پوشش

 و كوه در تابستاني و بهاري مراتع صورت به را مناسبي گياهي پوشش سال، در متر ميلي 300 از بيش بارش استان، شمالي مناطق در
  .آورد بوجود عشايري و محلي دامپروران براي دشت

  محيطي زيست آلودگيهاي

  :هوا آلودگي

 نقليه وسايل اول درجه در استان شهرهاي سطح در هوا آالينده منابع مهمترين. است تهران استان معضالت از يكي هوا آلودگي پديده
 ترين آلوده تهران شهر كه ميدهد فسيلي سوختهاي مصرف از ناشي هوا، آلودگي ميزان برآورد. ميشود شناخته صنايع سپس و موتوري

  .دارند قرار اسالمشهر و كرج شهر آن متعاقب و

. است شده محاصره بلند كوههاي بوسيله مشرق به شمال از و اند شده ارتفاعات جنوبي دامنه در كه تهران شهر جغرافياي موقعيت
 هوا كننده آلوده مواد روز، در. دارد چشمگيري افزايش سال روزهاي از بسياري در هوا آلودگي كه آورده فراهم اي گونه به را موقعيت
 نسيم همراه شب، در و ميماند راكد آنجا در شمالي ارتفاعات با برخورد از پس و كند مي حركت تهران شمال طرف به نسيم با همراه
  .ميگيرد فرا را شهر فضاي غبار، و درد از اي هاله بطوريكه كند، مي حركت جنوب به شمال از شدت، به كوه

 را شهر آلودگي تخليه امكان و كند مي منحرف شهريار طرف به را غربي بادهاي زيادي حد تا كرج و تهران بين البرز كوههاي پيشروي
  .كند مي زيادي كمك تهران شهر آلودگي به نيز بارش كمبود. برد مي بين از

 موتوري نقليه وسايل در احتراق عمل درنتيجه،. ميشود هوا اكسيژن غلظت كاهش كه دارد ارتفاع دريا سطح از متر 1200 حدود تهران
 و جغرافيايي موسسه ،سعيد بختياري،تهران  تاريخچه (.گذارد مي زيادي تأثير تهران شهر هواي آلودگي بر و گيرد نمي انجام خوب

  )1387 تهران، ،دوم ويرايش،گيتاشناسي  كارتوگرافي

  :هوا آلودگي از ناشي عوارض
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) آلرژي( حساسيت و قبلي بيماريهاي تشديد نيز و ميشود سرطان به منجر كه ديد تورم: از اند عبارت هوا آلودگي از ناشي بيماريهاي
  .كند مي وارد زيادي صدمات نيز ساختمانها و جانوران گياهان، به انسان بر عالوه آلوده هواي

 كهن و كودكان ريوي، قلبي، بيماران براي زيادي مشكالت »دما وارونگي« و گذشت تحمل مرز از تهران هواي آلودگي ،1377 آذرماه در
 در ساختمانها و گياهان خاك، كردن آلوده و اسيدي بارانهاي ريزش. شد تعطيل روز 5 مدت به مدارس درنتيجه كه كرد ايجاد ساالن
  .است آلوده مناطق مشكالت ديگر از شهر سطح

 در. است مسأله اين عوارض از ميشود، ايجاد هوا گوناگون آلودگيهاي اثر بر كه سالمتي و بهداشت امر در مردم هاي هزينه افزايش
 و سرد هواي. افزايد مي تهران شهر در بخصوص هوا، هاي آالينده غلظت و شدت بر نيز هوا وارونگي ي پديده زمستان، سرد روزهاي
 قلبي بيماران و اطفال سالخوردگان، براي را مرور و عبور و ميشود آلودگيها و هوا باالگرفتن و صعود مانع شهر، فراز بر مستقالً سنگين

 شدت به آلودگي از ناشي عصبي ناراحتيهاي و خستگي بدليل شهر فعال نيروهاي كار بازدهي آلوده، هواي در. ميسازد دشوار شهر در
  )طرح جامع تهران سايت اينترنتي (.يابد مي كاهش

  :آب آلودگي

 رودها اين آب انتقال. شد منتقل تهران شهر به جاجرود و كرج رود آب ،1340 دهه سالهاي از پس تهران شهر جمعيت افزايش بدليل
 و تهران شهر شرقي جنوب و جنوب نواحي كشاورزي زمينهاي از وسيعي سطح شدن باتالقي موجب زمين شيب بدليل كرج، رود بويژه

 به زيرزمين، سطح در فاضالبها اين. است شده شهر اين جنوب به شمال از) موادشيميايي انواع به آلوده( شهري فاضالب شدن سرازير
 وراميــن، دشت ابتــداي بويژه آباد، محمد و آباد صالح نواحي ري، شهر حوالي در را زمينها و كنند مي حركت شهر جنوب سمت

 روستاهاي ساكنان و كشاورزان براي فراواني مشكالت نواحي، اين شدن باتالقي و زيرزميني آبهاي آمدن باال آورند درمي باتالقي بصورت
 به منجر است، خانگي و صنعتي فاصالبهاي از ناشي كه تجزيه غيرقابل موادشيميايي انواع به آبها آلودگي. است آورده بوجود نواحي اين

  .است شده نواحي اين در شده كاشته سبزيهاي آلودگي

 بدين تا است تهران استان مناطق اكثر در) الگوسازي( فاضالب شبكه احداث حال در) وفاضالب آب سازمان( نيرو وزارت زمينه، اين در
 و جغرافيايي موسسه ،سعيد بختياري،تهران  تاريخچه( .شود كاسته جانوري حيات و گياهي پوشش خاك، هوا، آلودگي از وسيله

  )1387 تهران، ،دوم ويرايش،گيتاشناسي  كارتوگرافي

  :تهران استان در طبيعي مخاطرات

 از كه گيرند مي منشأ زمين درون از طبيعي مخاطرات اين از برخي. دارد وجود مختلف شكلهاي به طبيعي مخاطرات تهران، استان در
 و آورد مي بار به استان اين در خسارتهايي و زمين بيرون آنها منشأ كه مخاطراتي از. كرد اشاره فشان آتش و زلزله به ميتوان جمله آن

  .كرد اشاره ميتوان طوفان و تگرگ گياهي، آفات بهمن، سيل، خشكسالي،

 وجود يكي مخاطرات، طبيعي مهم علت دو. است تهران استان شناسي زمين وضعيت و طبيعي موقعيت مخاطرات، اين از برخي علت
  .دارد مهمي نقش مخاطرات اين تشديد در نيز انساني فعاليتهاي اما است آب منابع بودن محدود ديگري و فصل گسلهاي

 كرده متمركز خود در را انساني فعاليتهاي و جمعيت از انبوهي و شده تبديل شهر كالن يك به اخير دهه چند در تهران شهر كه آنجا از
  .است بيشتر استان اين در نيز طبيعي مخاطرات از ناشي خسارات و تلفات بنابراين. است
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  .است زمين طبيعي رفتار ، نيست حادثه زلزله

  :زلزله

 به تهران ويرانگر و مهم زلزله آخرين. است بااليي خيزي لرزه توان داراي تهران استان كه ميدهد نشان زلزله وقوع تاريخي بررسي
 و آماري روشهاي زلزله، بيني پيش راههاي از يكي. است داده رخ پيش، سال180حدود  شمسي،يعني 1209درسال ريشتر 1/7بزرگي

 ميتوان آماري محاسبات وجود با و اند زده تخمين سال 150 در را تهران هاي زلزله بازگشت دوره آماري بررسيهاي. است احتمالي
 وجود زلزله وقوع دقيق بيني پيش و مكان و زمان تعيين كارشناسان نظر به هرچند. ميشويم نزديكتر زلزله موعد به روز هر كه گفت
 و است زياد تهران در زلزله وقوع احتمال كه بگوييم توانيم مي متعدد، فعال گسلهاي وجود و ها زلزله وقوع تاريخچه به باتوجه اما ندارد

  .باشيم چاره بدنبال بايد بنابراين

  چيست؟ تهران استان خيزي لرزه علت

 گسل كه ميدهد نشان شناسي زمين بررسيهاي. است متعدد فعال گسلهاي وجود تهران، استان خيزي لرزه توان بودن باال اصلي علت
 چندسانتي از قادرند گسلها اين. هستند منطقه اين در فعال گسلهاي مهمترين از ري گسلهاي مجموعه و نياوران گسل تهران، شمال
  .آورد مي بوجود شديد هاي لرزه زمين گسلهاي محل در زمين جايي جابه. كند حركت متر چند تا متر

  :ميشوند تقسيم گروه سه به تهران استان در موجود گسلهاي

 بازگشت زمان كه هستند پرانرژي و فشاري گسلهاي جزء گسلها اين) كيلومتر 10 از بيش طول با( زا لرزه زمين و اصلي گسلهاي. 1
 گسل فشم، ـ مشا گسل تهران، شمال گسل ميتوان گسلها اين ازجمله. است ويرانگر بسيار و تر طوالني آنها راستاي در لرزه زمين

  .برد نام را كهريزك و ري جنوب ري، شمال گسل محموديه، گسل نياوران،

  )كيلومتر 10 تا 2 طول با( متوسط گسلهاي. 2

  )كيلومتر 2 از كمتر طول با( فرعي گسلهاي. 3

 و لغزش دچار بزرگ، گسلهاي از ناشي حركتهاي اثر در است ممكن اما نيستند زا لرزه چندان خود خودي به سوم و دوم نوع گسلهاي
  )سايت علمي باشگاه مهندسان جوان (.باالست حد در تهران، استان مناطق اكثر در زلزله خطرسنجي ،. شوند اندكي هاي جايي جابه

  :بارندگي

 حواشي در و يابد مي كاهش جنوبي نواحي سمت به ولي است متر ميلي 500 از بيش استان، شمالي بخش كوههاي در بارش متوسط
 حداكثر به ديماه در بارندگي ميزان. است اسفندماه تا مهر از بارندگي فصل استان اين در. ميرسد ميليمتر 100 به قم نمك درياچه
  .بارد نمي باران شهريور و مرداد ماههاي در معموالً. است كم بهار اوايل در ولي ميرسد

 آن بندان خي يروزها تعداد و يريگ اندازه سال طول در تريل يليم 316 مقدار به و بوده كم تهران شهر سطح در يبارندگ زانيم متوسط
  .است شده ثبت سال در روز 36 زين

 يعيطب حد واقع در شود، يم مشروب گريد يفصل يها رودخانه يتعداد زين و جاجرود و كرج ياصل رودخانه دو لهيوس به تهران شهر
  .گردد يم مشخص رودخانه دو نيا واسطه به تهران ييايجغراف يفضا
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 نيتأم يكوهستان مناطق يها برف شدن ذوب و سرد فصل يها باران از كه است البرز يجنوب يها دامنه رود نيتر پرآب كرج رودخانه
  .رديگ يم سرچشمه كوه خرسنگ ريآبگ كانون از تهران غرب يلومتريك 40 در و شود يم

 قسمت مجموعاً رود دو نيا كه رد؛يگ يم سرچشمه است، كوه خرسنگ يها يبلند جزو كه بسته، كلون يها كوه از زين جاجرود رودخانه
 يآب منابع داشتن رغم به يول است آبراه و قنات ياديز شمار يدارا نيچن هم تهران. كنند يم نيتأم را تهران شهر يمصرف آب عمده
  .باشد يم رو روبه آب كمبود مشكل با ها دوره يبرخ در كم يبارندگ و تيجمع هيرو يب رشد ليدل به فراوان

  :بادهاي تهران

 البرز كوههاي امتداد البته. كنند مي خارج تهران از را آلوده هواي بگيرند، شدت هرگاه بادها اين است غربي باد استان اين در غالب باد
 كه آن مگر. ميشود آلودگي كامل تخليه مانع و كند مي منحرف شهريار سمت به را غربي بادهاي زيادي حدود تا كرج و تهران بين

  .باشد زياد باد شدت

 موجب وزش، هنگام و وزد مي تهران شهر سمت به كوير داخل از و جنوب سمت از تابستان فصل در باد مهمترين غربي، باد از پس
  .ميشود استان شهرهاي سمت به گي آلود گردوغبار حمل و كوير هواي گرماي انتقال

 وزند، مي آرام و ماليم چون بادها اين. است برعكس و دشت به كوه نسيم وزد، مي تهران استان محدوده در كه ديگري هواي جريان
 از پس آالينده مواد. دهند مي حركت تهران شمال طرف به خود با را مواد اين روزها، ولي ندارند را آالينده مواد كردن پراكنده قدرت

 سرازير جنوب به شمال از دشت، سمت به كوه نسيم وزش با شبها و مانند مي كه را آنجا در استان شمالي بخش كوههاي با برخورد
  )دوم،1388،اطلس تهران شناسي موسسه جغرافيايي و كارتوگرافي گيتا شناسي (.ميشوند

  :جمع بندي و نتيجه گيري

بوده و باد غالبي كه در اين منطقه و شهر  2جنوب با درصدبا توجه به مباحث مطرح شده زمين مورد نظر داراي شيب از شمال به 
در جهت پاسخ به اين پرسش وجود ديوار و پوشش گياهي مناسب در جبهه غربي .وزد و نامناسب است از جهت غرب ميباشد تهران مي

و شمالي جنوبي سايت ميتواند مناسب بوده و كشيدگي ساختمان با توجه به شرايط سايت در جهت شمال شرق به جنوب غرب 
  .مناسب مي باشند
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  بررسي هاي تاريخي تهران :بخش دوم

  :مقدمه

  تاريخي تهران پيشينه و تسميه وجه

  :است نوشته خصوص نيا در يسينف ديسع مرحوم. است شده اظهار يمتفاوت نظرات و ديعقا تهران هيتسم وجه درباب

 در هيناح نيا مردم كه است قرار نيا به است، كرده تكرار البالد آثار در ينيقزو و آورده البلدان معجم در اقوتي كه يا هيتسم وجه« 
 يعني راندن؛ فعل از راننده يمعن به ران و ريز يمعن به تَه از مشتق. اند گفته ران تَه را شانيا و بردند يم پناه نيرِزميز به خصم هجوم
 كه گفت توان يم. است گرفته قرار هيناح نيا بر است شده يم اطالق ياهال بر بدواً كه اسم نيا آن از پس و رانند يم تَه به كه يكسان

 ياسام دنباله در ران لفظ كه مينيب يم ميكن تفحص ير اطراف يقرا ياسام در اگر مخصوصاً و ندينش ينم ذوق به هيتسم وجه نيا
 راندن فعل از همه ستيبا يم قرار نيا از و شود يم دهيد تهران و قصران ران،يشم اوران،ين جماران، مثل گريد محال و قرا از يبعض

  ».ير طرف از دورتر نقاط در حتي و باشد شده مشتق

  :است كرده ذكر نيچن را آن يگذار نام وجه و دانسته يفارس يا واژه را تهران نظام، فرهنگ

 اي شده بنا بوده، مقدس ميقد رانيا در كه ر،يت ستاره نام به مذكور ده ديشا. است عطارد يفارس نام كه است ريت به منسوب رانيت« 
 است بوده مرسوم ميقد رانيا در رايز است؛ آورده رانيت كلمه آخر نون و الف را هينظر نيا ليدل و» . بوده ينام رداديت شخص به منسوب

 است نيا داده فرهنگ نيا كه يگريد احتمال. كردند يم يگذار نام آن سازنده به نسبت نون و الف الحاق لهيوس به را دهات و شهرها كه
 غلط را تهران و طهران صورت هر در و دانسته قله آن به منسوب و رانيت را مذكور شهر البرز، از است يا قله نام رهيتئ اوستا چون كه

  .داند يم رانيت را آن يخيتار حيصح نام و مشهور

  :دارد دهيعق او. باشد گرانيد از تر يمنطق تهران يگذار نام وجه مورد در يكسرو مرحوم قول رسد يم نظر به

 در چه اگر كه اي تَه. ران و تَه آمده ديپد بخش دو از آن نام. است كشور گاه تخت اكنون و بازمانده سال هزار از كه است يشهر تهران«
 اي تَه بخش يدارا يفارس زبان در كه ييها هيد تمام. است بوده گرم يمعنا به كهن اريبس يها زبان در يول ندارد، ييمعنا يكنون يفارس
 بخش شان نام در كه ييجاها و است مكان يمعنا به زين ران و اند بوده گرم يهوا يدارا جهرم اي كهرم ، تهران ، كهران مانند هستند كََه
 و) ريس گرم( گرم يجا كهران اي تهران پس. رانيشم و رانيسم و رميسم و رميشم مانند است ريسردس يجاها آمده ديپد يسم اي يشم
 كه دارد يشباهت يزم كلمه اي يسم اي يشم كه است توجه خور در نكته نيا. است) ريسردس( سرد يجا يمعنا به رانيسم اي رانيشم
 هنوز ريزمهر و زمستان در زم قسمت كه است زمستان يمعن به مايز يياوستا زبان در. است زمستان و سرما يمعن به ها زبان يبعض در
 ، سراييان فاطمه و سمسار محمدحسن .قديم تهران از عكس 250 شامل اول، جلد ،13 سده در تهران سيماي (.است مانده يباق هم

  )1387 ، تهران،تهران  شهرداري انتشارات

 ته‹‹ به كرد مي حمله دشمن كه زماني تهران اهل چون كه هستند باور اين بر ازمحققين ديگر برخي تهران نام تسميه وجه درباره
 ري قصران شهر جزو تهران معتقدند نيز نگاران تاريخ از برخي. است شده موسوم نام اين به منطقه اند؛ رفته مي زيرزمين يعني ››ران
 كوه رشته پاييني دامنه قصران و بااليي دامنه مهران است، دامنه معناي به »ران«. است داشته نام مهران آن از باالتر روستاي و بود

 معناي به) جهرم ـ گهرام ـ گهران ـ كهران ـ تارم( تهرام كه است رسيده نتيجه اين به خود هاي پژوهش در كسروي. است بوده البرز
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 معناي به تهران نام و سردسيراست هاي منطقه معناي به) سميرم ـ سميران ـ شميالن ـ شميرم ـ شميرام( شميران و گرمسير منطقه
 وجود دليل به گويند و دانند مي پاكي معناي به »طهر« از را تهران واژه نيز ديگر برخي. است رفته مي كار به گرمسيري منطقه

 جمعيت پر از يكي رديف در كه امروزي تهران. است شده مي گفته »طهران« آن به منطقه اين در بسيار آب و فراوان هاي رودخانه
 كوچكي روستاي زماني كه ››طهران‹‹. است گذاشته سر پشت را فراواني تاريخي هاي نشيب و فراز دارد، قرار جهان هاي استان ترين
  .است شده تبديل نفرجمعيت ميليون ازده بيش با »بزرگ تهران« به امروزه نبوده، بيش

 تاريخي مقطعي ترديد بي كه طهماسبي، شاه باروهاي و برج ساختن يعني شدن، شهر مسير در تهران گسترش هاي حركت درنخستين
 يك گونه به تهران. آورشد نام شهركي زنديه راني حكم پايان تا بعد هاي دوره در و درآمد به نامي گم از سابق، كهن روستاي است،

 با پيوند در اما است نامشخص اي پيشينه داراي اسالم از پيش تاريخ در قصران، دهكده ترين جنوبي و ري شمال منطقه دهكده
 بيش و كم آن اطراف روستاهاي شهرري، آباداني و ديرينگي دليل به. است شده بررسي »مهران« ميان آن از و ري شمالي روستاهاي

 نيامده منابع و آثار در نشاني و نام هجرت نخستين هاي سده در خاص، طور به تهران از. اند گذرانده روزگار اي پيشرفته شرايط در
 »دوالب« روستاي دو شهرت ها، نوشته براساس زمان آن. شود نمي ديده سخني تهران از نيز زمان آن متون و چهارم قرن در و است

 دوره در حتي. است بوده تهران دهكده تراز بيش) تهران آهن راه ايستگاه اطراف( »آباد علي« و) كنوني تهران خاور در اي محله(
 مدرس درس شنيدن براي مذهب، شافعي الملك نظام خواجه و داشته اعتباري) كنوني آزادي خيابان( طرشت روستاي سلجوقيان،

  )پنجم،1375،تهران،وزيري،ناصر نجمي،تهران قديم (.است رفته مي جا آن به شيعي

  :تهران استان در فعاليت و سكونت سابقه

  :سير تكامل بافت شهري

  

  تهران در اوايل دوره ي ناصري: 8عكس شماره
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 دماوند »گيالن« اطراف ناحيه در فعلي تهران استان سطح در انسان حضور از نشانه ترين كهن شده، انجام تاكنون كه مطالعاتي براساس
 سر به شكار مرحله سپس و غذا گردآوري مرحله در و بوده غارنشين اينجا در انسان. رسد مي قبل سال 14000 به كه است شده پيدا
  .است برده مي

 آوازه و نام. است برده نام ري از بيستون كتيبه در داريوش. يابد مي زيادي اهميت ـ راگا يونانيان، نوشته به يا ـ ري باستان، دوره در
 چهارم قرن تا ري. است مانده جا به ري اطراف در دوره اين از متعددي آثار نيز اكنون هم و ميرسد خود اوج به ساسانيان، دوره در ري

 چندان صفويه دوره تا تهران. شد ويران كلي به مغول حمله اثر در بعدها ولي بود زمين مشرق شهرهاي بزرگترين از يكي هجري،
  .نداشت اهميتي

 يك عنوان به تهران هيچگاه توجه، اين رغم به. كنند ايجاد اي تازه بناهاي تهران در كه داد دستور صفوي تهماسب شاه دوره دراين
  .برگزيد پايتختي به را آن شمسي 1166 سال در اجارق محمدخان آقا اينكه تا نكرد جلوه مهم مكان

 از تهران.رسيد نفر 90000به تهران جمعيت قاجار، شاه ناصرالدين سلطنت اوايل در. داشت جمعيت نفر15000تهران زمان،شهر دراين
  .بود شده تشكيل سنگلج و بازار چالميدان،) نشين اعيـــان حمله( عودالجـان نامهاي به قديمي مـحله چهار

 ـ بود شده واقع ارگ ديوار شمال در كه را ارگ دروازه. يافتند مي ارتباط شهر از خارج به دروازه يك بوسيله ها محله اين از هريك
 خندق احداث مراسم مفصل، و رسمي تشريفات انجام با شمسي، 1250 سال در ارقاج شاه ناصرالدين دوره در. ناميدند »دولت دروازه«
  .گرفت صورت تهران جديد هاي دروازه بنياد و

 نقشه اين با. ساختند ـ شهر آن همانند ـ محكم و گوش هشت پاريس، از تقليد به را تهران و كشيد طول سال پنج شهر، توسعه كار
  .گرديد دروازه 12 داراي تهران شهر بار، اين و شد خندق تهران دور تا دور و گرفت قرار شهر محدوده داخل وسيعي زمينهاي

  :پهلوي دوره

  

  تهران در دوره پهلوي : 9عكس شماره
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 دوره از امروز،) خميني امام( سپه سابق خيابان. نداشت شاه ناصرالدين دوره اواخر با چنداني تفاوت پهلوي حكومت آغاز در تهران شهر
. بود شهر عمومي گردشگاه تنها هنوز توپخانه ميدان. ميرفت شمار به شهر خيابان مهمترين و بهترين تاريخ، اين به تا شاه ناصرالدين

  .آمد مي شمار به شهر شمال خريد مركز منزله به اسالمبول خيابان و داشت اروپايي وضع و حالت نسبتاً زار الله خيابان

 ـ او فرمان به. گرفت انجام اروپايي شهرهاي از تقليد به كه بود خيابانها ايجاد داد، انجام تهران شهرسازي در رضاخان كه اقداماتي از
 شهر خيابانهاي تدريج، به و نمود اقدام خيابانها و معابر تعريض به ابتدا همان از. ميشد ناميده »بلديه« زمان آن در كه ـ تهران شهرداري

 دوره از كه ـ را شهر باروي و برج شمسي 1313 سال در. برداشتند تهران روي از نيز را »دارالخالفه« نام و شد تعريض سو دو از
 نتيجه در. ساختند جديد خيابانهاي ـ شهر قديمي ديوارهاي مسير در و كردند خراب ـ بود شده كشيده تهران دور به شاه ناصرالدين

 ديوارهاي و خندقها جاي به ـ ميشود ناميده شهريور 17 و شوش كارگر، انقالب، خيابانهاي امروزه كه مستقيم، و بزرگ چهارخيابان
  )پنجم،1375،تهران،وزيري،ناصر نجمي،تهران قديم (.كردند بنا شهر قديمي

  .ميشود اداره شهرداري بيستگانه مناطق بوسيله تهران شهر امروزه،. يافت ادامه سرعت با شهر توسعه چنان هم، آن از پس

  

  شمسي 1310 اول پهلوي حكومت دوران -شهري بافت ونوسانات تغييرات شروعنقشه : 10عكس شماره 

  

  شمسي هجري 1320 شهريور از قبل شهرنقشه توسعه معابر و سطح : 11عكس شماره 
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÷ 18يا مربع كيلومتر در نفر 5518 حدود به آن جمعيت تراكم لذا ، دارد مربع كيلومتر 1200 حدود مساحتي تهران اينكه به توجه با
  . است جهان شهرهاي ترين متراكم از يكي نشانگر كه رسد مي هكتار در نفر 55

 نشان خاطر بايد رابطه اين در. دارد ارتباط كشور از خارج با و امام خميني  )آباد مهر( المللي بين فرودكاه دو طريق از كنوني تهران
  . است كرده پيدا افزايش اخير سال چند در كند مي مرتبط دنيا مختلف نقاط به را تهران كه هوايي خطوط تعداد كه ساخت

 ميليون 5/7 ظرفيت با و است شده واقع تهران غربي جنوب كيلومتري 35 در و دارد مربع كيلومتر 15 بر بالغ وسعتي فرودگاه اين
  .كار ميكند سال در مسافر

 اروبا تهران سراسري خطوط. دهد مي اختصاص خود به را بااليي درصد مسافر حجم نظر از كه. باشد مي آهن راه ديكر ارتباطي محور
-  تهران السير سريع خط( بوده روگذر خط آن مسير دو كهوجود دارد هم مترو آن بر عالوه. دارد اي گسترده فعاليت تهران مبدا از نيز

 عالوه. باشد مي غربي - شرقي و جنوبي- شمالي عمده خط 4 شامل و است كذر زير بقيه و زهرا بهشت- تهران السير سريع خط و كرج
 برخوردار نقاط ساير با تهران ارتباط در اي ويزه اهميت از بزركراهها و اتوبانها بخصوص آسفالته راههاي ، آهن راه و هوايي خطوط بر

  . است

 مي امكانپذير آن اطراف و حاشيه نيز و باهم را مختلف قسمتهاي ارتباط كه باشد مي متعددي اتوبانهاي و بزرگراهها داراي امروزه تهران
 خاضر حال در كه است برقي اتوبوس خطوط ايجاد مسافر نقل و حمل به بخشيدن سرعت جهت اجرايي طرحهاي از ديگر يكي. سازد
 در موثري گام هم ويژه خط طرح. خراسان ميدان -حسين امام ميدان ، تهرانبارس راه سه- حسين امام ميدان: ميباشد فعال آن خط دو

  .باشد مي شهر مركزي محدوده در مسافر نقل و حمل

 در تغييراتي با امروزه و درآمد اجرا به 1358 از طرح اين. باشد مي))  ترافيك طرح(( اجراي ترافيك بار كاهش در ديگري جامع طرح
  )سايت اينترنتي طرح جامع تهران (. اجراست قابل ظهر از بعد 5 لغايت صبح 30:6 ساعت از آن مرز حدو

  

  1371 سال در تهران شهر ي گانه بيست مناطق نقشه: 12عكس شماره 
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 و زيبا و سرسبز هوشمند، و پايه دانش ، اسالمي ايراني هويت و اصالت با شهري كه جامع طرح در تهران شهر توسعه انداز چشم تحقق
 نويد را فراغت و فعاليت ، سكونت براي مناسب ساختاري با منسجم و پايدار ، مقاوم و امن ، متنوع و گسترده عمومي فضاهاي با شاداب

  .گيرد قرار تهران شهرداري اقدامات و ها برنامه همه محور بايست مي دهد مي

    تهران شهر بلندمدت توسعه چشمانداز

 پايتخت و تهران كالنشهر پايدار توسعه براي ميثاقي و طرح افق در شهر مطلوب سيماي كه تهران، شهر بلندمدت توسعه چشمانداز 
  :است زير آرمانهاي بر مبتني كشور، بيستساله چشمانداز با هماهنگ است، كشور

  ) مييابد سامان طيبه، حيات و انسان تعالي و رشد براي كه شهري( اسالمي - ايراني هويت و اصالت با شهري تهران؛:  1

   جهاني و هوشمند پايه، دانش شهري تهران؛:  2

   گسترده و متنوع عمومي فضاهاي با سرزنده و شاداب زيبا، و سرسبز شهري تهران؛:  3

   سوانح و مخاطرات برابر در مقاوم و آسيبها انواع برابر در مقاوم و امن شهري تهران؛:  4

   فراغت و فعاليت سكونت، براي مناسب ساختاري با منسجم و پايدار شهري تهران؛:  5

   شهروندي حقوق كليه عادالنه تأمين و نابرابريها تعديل با همراه مناسب، زيرساختهاي و عمومي رفاه با روان شهري تهران؛:  6

 و كشور، سطح در سياسي و پژوهشي - فرهنگي امور مركزيت و مدرن اقتصادي با و جهاني و ملي عملكردهاي با كالنشهري تهران؛:  7
  غربي جنوب آسياي منطقه برتر و مهم شهر سه از يكي حداقل

  

  تهران شهر محدوده: 15عكس شماره
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      تهران حريم

 ري، تهران، كنوني هاي-شهرستان شامل كيلومترمربع 5918 تقريبي وسعت به است عرصهاي پيوست، نقشه طبق پايتخت حريم
 محدوده در كه جوقين دهستان استثناي به شهريار شهرستان از مركزي و قدس هاي بخش و كريم رباط و اسالمشهر شميرانات،

 به غرب شمال اليه منتهي از شميرانات، شهرستان شمالي حد بر است منطبق غرب، شمال سمت به شرق شمال اليه منتهي از شمالي
 و غربي شمال حد تهران، شهرستان غربي و غربي شمال حد شميرانات، شهرستان غربي حد بر است منطبق ترتيب به غرب، جنوب
 غربي جنوب و غربي شمال حد شهريار، شهرستان از جوقين دهستان شرقي حد و مركزي بخش غربي حد قدس، بخش غربي

 و ري شهرستان جنوبي حد بر است منطبق شرق، جنوب به غرب جنوب اليه منتهي از ري، شهرستان غربي حد و كريم رباط شهرستان
 شرقي و شرقي جنوب حد ري، شهرستان شرقي حد بر است منطبق ترتيب به شرق شمال به شرق جنوب اليه منتهي از باالخره

  . شميرانات شهرستان شرقي حد و تهران شهرستان

  

  نقشه حريم تهران: 16عكس شماره 

  :تهرانسابقه تاريخي 

  ها نينش غار باغ - تهران به مربوط يها فيتوص نينخست

 در بشيغر ساكنان يمأوا كه ريناپذ نفوذ يها بستان و ها باغ از سبزفام بود يفرش يكنون تهران خالف بر دور يها گذشته در تهران
 قبل ما اعصار در آن نينخست ساكنان وجود بر ميقد تهران قلب در كه يآثار. ستين گذشته يب تهران نيبنابرا داشت قرار آنها انيم

 شد دايپ آثار نيا وجود از ييها نشانه يتصادف يوقت متأسفانه. است رفته انيم از شهر توسعه اثر بر وجود، فرض به دهند، شهادت خيتار
 يها نيزم كه گفت توان يم نيا وجود با. رفت انيم از يشهرساز روند شدن كند از ينگران و آنها تياهم به نسبت يآگاه عدم ليدل به

 ليدال به سخن نيا. است بوده يمسكون خيتار ماقبل اعصار در باستان ير در يعل چشمه و تهران شمال در توچال كوه نيب در واقع
  .است يمتك يمياقل و يكيتوپوگراف شواهد و يشناخت باستان
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 تيحكا منطقه نيا در ييها گروه وجود از م،يقد تهران شمال در واقع ه،يطريق ژهيو به و دروس ،يعل چشمه در شده انجام اتيكشف
 سر به يعل چشمه در شيپ سال هزار هشت حدود كه بودند يكسان هيشب. كردند يم يزندگ هيطريق در كه ييها گروه نياول. كنند يم
 انيپا از و بودند ييايآر گروه نيا. كردند اشغال دروس در را مجاور منطقه و منطقه نيهم و آمدند يگريد اقوام آنها، از بعد. بردند يم

  .كردند كوچ منطقه نيا به حيمس الديم از قبل دوم هزارة

 آنان. است بوده زرتشت نييآ رويپ و يمذهب مناطق از ، اسالم از قبل يها دوره در تهران كه دهد يم نشان يشناس باستان يها كاوش در
 مانند ع،يتش از قبل البته كه دنديگرو عهيش مذهب به انيصفو دنيرس قدرت به از شيپ كاشان و قم دامغان، مازندران، ياهال مانند
  .اند بوده يحنف مذهب رويپ يبرخ و يشافع مذهب رويپ يبخش ير ياهال

 سال در كه گفت توان يم حال، هر در. است عهيش مذهب به متعلق دارد تعلق ق،.ه نهم قرن به كه تهران شهر ياسالم آثار نيتر يميقد
گيتاشناسي  كارتوگرافي و جغرافيايي موسسه ،سعيد بختياري،تهران  تاريخچه (.بودند شده مذهب عهيش تماماً تهران ياهال ق،.ه 740
  )1387 تهران، ،دوم ويرايش،

  قاجار عصر در تهران

 ارك در را يخروج عمارت و ديبخش وسعت را دارالعماره وانيد د،يبرگز تختيپا عنوان به را تهران قاجار آقامحمدخان كه آن از پس
  .نهاد بنا يسلطنت

 فقط كه بود مربع لومتريك 5/7 شهر مساحت و بودند يسپاه نفر 3000 آنها انيم از كه داشت نفوس 15000 زمان نيا در تهران شهر
 يها ابانيخ قيطر از و بود كرده اشغال را شهر مساحت چهارم كي ييتنها به يسلطنت يها باغ و كاخ و بود شده ساخته آن از يمين

  .بود بست بن غالباً و تنگ گريد يها راه كه يحال در. شد يم منتقل شهر يها دروازه به رو كالسكه

 ارگ. داد را مشهور مرمر تخت دنيتراش دستور كه پادشاه نيا. است شاه يفتحعل تهران شهر سازندة نينخست يديترد چيه بدون
 1256 سال به آن ساختمان كه بازار در شاه مسجد چون يمساجد احداث با. كرد نيآذ ياندرون و ريبادگ عمارت ساختن با را يسلطنت

 ساخته الزم يعموم يبناها نينخست شهر جنوب در ميعبدالعظ شاه دروازة و بازار در سر صدر، و يمرو مدرسه زين ديرس انيپا به ق،.ه
  .گرفت خود به را تختيپا كي هياول شكل تهران و شد

 و نگارستان كاخ زين و شمال سمت در حصار از خارج مطبق يها باغ ،يهرم شكل با را معروف فجر قصر تا داد فرمان شاه يفتحعل
 يس حدود يدارا كه شده يسرشمار نفر هزار يس زمان نيا در تهران تيجمع. بودند كترينزد شهر حصار به كه شود احداث زار الله

 و داد دست از را يسازندگ حس و گذاشت خود حال به را تهران خود سلطنت اواخر در شاه يفتحعل. است بوده حمام صديس و مسجد
  .بود دهينرس انيپا به بزرگ مساجد از كي چيه ساختمان هنوز زمان نيا در واقع در

 يآرام به بود توچال يها دامنه و رانيشم از يجار يها آب مبدأ كه شمال طرف از حصار از خارج در شهر محمدشاه، سلطنت عصر در
 شمال سمت در شهر حصار از خارج در دوم خانه و يحيتفر يها باغ احداث به شاه از تيتبع به انياع و بزرگان. نهاد توسعه به رو
  .پرداختند) آباد عباس ه،يمحمد(

 به يكانال و كرد صادر را تازه يها قنات حفر دستور ميقد يها قنات آب زانيم تيكفا عدم ليدل به رزا،يم حاج محمدشاه، ريوز نينخست
  .كرد احداث تهران سپس و آباد افتي وصفنارد، يسو به كرج رودخانه يها آب از يبخش گذراندن يبرا لومتريك 42 طول
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 ساخته بازار در لياسماع امامزاده ق،. ه 1256 سال در و شد آغاز ،يمحمدقل اسناد كار، يعل رجال يحاج مسجد ساختمان تهران در
 مسكو در ق،.ه1269 سال به و هيته نيبرز يروس شناس شرق جهانگرد توسط به) ق.ه 1257( دوران نيا در تهران نقشه نينخست. شد

  .شد منتشر

 بود شاه دانيم نام به كوچك يدانيم آن باز يفضا تنها و بود بزرگ يبناها فاقد باًيتقر. نداشت يباز يعموم يفضا نقشه نيا در شهر
  .داشت قرار ارك و بازار نيب كه

 يا دروازه آن در كه رفت شيپ يشمال حصار تا و ماند يباق تهران شهر درون دهيچيپ يشهر عنوان به زمان نيا در ارگ، يسلطنت كاخ
  .آورد يم فراهم را يسلطنت شهر به ميمستق يدسترس امكان كه بودند ساخته عضدالدوله نام به

. است محمدشاه حكومت دوران آثار از نامند يم نيالحرم نيب كه را شاه مسجد و مسجد نيا نيب بازار و تهران جمعه مسجد يجنوب ضلع
. داد رييتغ اريبس را تهران يضرور شد و آمد يها راه و ها ساختمان و تازه استحكامات احداث و ميقد حصار دنيچ بر با شاه نيناصرالد
 يياروپا يها زبان يآموزش مدرسه دارالفنون، ريركبيام توسط. افتي تازه ييرو و رنگ تهران و شد ينگهدار بهتر بناها از سال چند ظرف

 يتختيپا صورت به و شد دهينام »يناصر دارالخالفه« تهران شهر محدوده افتتاح هنگام ق،.ه 1284 سال در و شد سيتأس يفن دروس و
 و يحكومت يها اداره و آمد بوجود يبوروكراس نظام آن دنبال به و گرفت قرار غرب تمدن نفوذ تحت تهران زمان نيا. درآمد يواقع
  .شدند سيتأس سفارتخانه و وانخانهيد

. ديگرد سيتأس شاه نيناصرالد دستور به تهران شهر در فيعموم اوراق و ييروشنا امور به يدگيرس منظور به ،يا اداره زمان نيا در
 يبرا تا ساخت مأمور را يا عده شاه نيناصرالد. شد سيتأس) ير – تهران يدود نيماش( آهن راه و گمرك اداره مبارك، خانه پست

 1800 شمال از شهر وسعت. شد تهران محدوده وارد ديجد ياراض آن، براساس كه رنديبگ نظر در ديجد يا نقشه و محدوده تختيپا
  .كرد دايپ وسعت زرع 1000 كدام هر گريد جوانب از و زرع

 تهران شهر س،يپار شهر نقشه از ديتقل به و كردند پر را بارو دور يها خندق آن خاك با و شد خراب يصفو طهماسب شاه يبارو و برج
  .دنديكش خندق را آن دور تا دور و شد احداث شهر دور به دروازه 12 و درآمد االضالع يمتساو ريغ يضلع هشت شكل به

 يكنون محل دادن نشان يبرا و مانده زنده امروز تا ها يتهران ذهن در آنها خاطره يول. شد بيتخر ش،.ه 1308 سال در ها دروازه نيا
 و دوالب دروازه. تپه دوشان دروازه شرق در ران؛يشم دروازه و دولت دروازه آباد، وسفي دروازه شمال، در. كنند يم استفاده نامشان از آنها

 آباد يخان دروازه و غار دروازه. ميعبدالعظ شاه دروازه جنوب، در و گمرك دروازه و نيقزو دروازه شاه، باغ دروازه غرب در خراسان؛ دروازه
  .است داشته قرار

 به دارالفنون مدرسه يشياتر استاد »شيكرش« نقشه از پس را يغرب ديجد شهر نقشه كه) الملك نجم( عبدالغفار ق،.ه1308 سال در
  .كند يم اعالم نفر 250000 را تهران تيجمع. است كرده ميترس ياسالم شهر وجود شواهد نيآخر عنوان

 يها محله در) عالءالدوله و زار الله( رو كالسكه و ميمستق يها ابانيخ رايز. است مهم اريبس شهر ديجد باتيترت عبدالفغار، نقشه در
 توپخانه و مشق دانيم دو ارك شمال در نيهمچن و بودند شده احداث يصفو ميقد حصار محل در) گاز چراغ و هيريام(  و ديجد

 نقطه نيتر شلوغ به سرعت به نياديم نيا. بود آمده بوجود يسلطنت محله شمال در) شدند سيتأس آن در ها خانه وزارت بعدها كه ييجا(
 نيام ابانيخ بعدها كه عالءالدوله ابانيخ يباال در) دولت محله( پردرخت ي ها محله نيا در يخارج يها يندگينما. شدند ليتبد شهر
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 كه است يميقد بازار همان هنوز شهر طلب اما. شوند يم مستقر سرعت به شود، يم يفردوس ابانيخ سپس و سفارتخانه ابانيخ سلطان،
  .دارد قرار ارك جنوب در همچنان آن مدخل

 يمل يشورا مجلس اي بهارستان كاخ جوار در كه بوده) خان نيحس رزايم( سپهساالر مدرسه و مسجد زمان آن در بناها نيتر معظم
  .است شده ساخته

  .هستند شهر يبايز يبناها تنها يخصوص اي يسلطنت يها كاخ

  .شهر حصار از خارج در تپه دوشان و روزهيف قصر اقوت،ي قصر ه،يصاحبقران يها كاخ ارك، در العماره شمس شمال، در آباد عشرت

 و ها امامزاده ها، هيتك متعدد، مساجد با بازار. بود نهاده يرانيو به رو هنگام آن در بود شده ساخته شاه يفتحعل عصر در كه قاجار قصر
  .داشت قرار ارك در ياسيس مركز كه يحال در بود شهر ياجتماع و ياقتصاد قلب همچنان كاروانسراها

 »شاه دانيم« ستميب قرن آغاز و زمان آن در و بود شده نيمز يحوض به و يدرختكار شيپ يكم از كه ارك دانيم محله جنوب در
 ق،.ه 1295 سال در ،ياندرون ديجد ابانيخ شمال در. دهد يم معروف دولت هيتك به را خود يجا السلطان خلل مسجد. شد يم دهينام
 دانيم و سابق دولت دروازه طرف به و گذرد يم دارالفنون مدرسه و ديجد خانه اسلحه نيب از كه كشند يم را هيالماس يبايز ابانيخ

 ،يدود نيماش ،ياسب واگن رينظ يعموم زاتيتجه يبرخ دوران نيا در. شود يم يمنته ونيهما باب به جنوب در و روديم توپخانه
  .شد داريپد شهر در برق يروين و گاز ييروشنا

 نفر هزار 250000 كه بود يمعمول اريبس يتختيپا هنوز اما بود، درآمده رانيا شهر نيبزرگتر صورت به تهران ستم،يب قرن آغاز در
 ، سراييان فاطمه و سمسار محمدحسن .قديم تهران از عكس 250 شامل اول، جلد ،13 سده در تهران سيماي (.داشت تيجمع

  )1387 ، تهران،تهران  شهرداري انتشارات

  .نكرد يگريد مهم رييتغ شهر ه،يقاجار نيسالط نيآخر عهد در

  يپهلو عصر در تهران

 آمدن كار يرو با. ماند تختيپا كماكان تهران يول ديرس انيپا به قاجار حكومت يپهلو خاندان آمدن كار يرو با ش،.ه 1305 سال در
 در يصنعت يها يگذار هيسرما و يارتباط و ياقتصاد يها ساخت. آمد بوجود ياسيس ياجتماع يها نهيزم در يفراوان راتييتغ شاه رضا

 به را تهران چهره ديجد يها وزارتخانه و ها بانك ارتش، شيدايپ ،يدولت يها ارگان تيتقو ،يسراسر آهن راه جاديا. ديگرد شروع تهران
 رييتغ سرعت به ستيبا يم شهر. شد تهران عيسر گسترش و رشد موجب و زده دامن يداخل يها مهاجرت به و ساخته دگرگون يكل
. بود شده احاطه حصار انيم در چون يسنت شهر. شود هماهنگ بود گرفتن شكل حال در كه يمركز دولت ديجد يازهاين با تا افتي يم

 يغرب  _ يشرق و يجنوب _ يشمال محور دو احداث اقدام، نينخست رو نيا از.  بود اشخاص شد و آمد و كاال عيسر گردش راه در يمانع
 قرن انيپا كوچك شهر نيا تهران ن،يقوان نيا درآمدن اجرا به با و شد بيتصو ها ابانيخ و معابر توسعه ضيتعو و هيلدي نيقوان. بود

  .شد جانبه همه و مداوم يشهر يها مداخله صحنه نوزدهم،

 در و شد آغاز ش،.ه 1311 از ميقد تهران حصار بيتخر. شد تر ضيعر ياصل معابر و احداث) اميخ و يجمهر بوذر( ديجد يها ابانيخ
 17( شهباز ابانيخ شرق در ؛)انقالب( شاهرضا  ابانيخ شهر، شمال در. شدند حصار نيجانش يكمربند ضيعر يها ابانيخ بعد يها سال
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 يمساحت يدارا دوران نيا در تهران. شدند احداث) كارگر( ينظام يمتر يس ابانيخ غرب، در و شوش ابانيخ جنوب، در ؛)وريشهر
  .بود شاه نيناصرالد دوره برابر 5/2 و شاه يفتحعل دوره برابر 11 يعبارت به و مربع لومتريك 46 حدود

 ها ساختمان. گرفت يجا شهر كهن هسته در ديجد يشهر يعملكردها. شد هيته »داخله وزارت« توسط كه تهران ديجد طرح براساس
...  و ييدارا وزارت _ يدادگستر كاخ رينظ ،يدولت ديجد عمارات آنها يجا به و شد بيتخر كامل طور به باًيتقر ارك يميقد محله و

  .ماندند يجا بر و نشدند بيتخر كه بودند ييبناها تنها العماره شمس و گلستان عمارت. شد ساخته

 سنكلج محله و افتندي را شيخو يينها شكل) يبوذرجمهر ابانيخ و اميخ ابانيخ( يخان رضا يها ابانيخ به معروف ،ييپايچل ابانيخ دو
  .ديگرد احداث محدوده آن در شهر پارك بعدها و شد رانيو كامالً

 محدوده آن در شهر  پارك بعدها و شد رانيو كامالً سنگلج محله و افتندي را شيخو يينها شكل) يجمهر بوذر ابانيخ و اميخ ابانيخ(
  .ديگرد احداث

 شهر جنوب و شمال در كه بودند يديجد مراكز گريد...  و يساز تيچ كارخانه آهن، راه ستگاهيا ،يتختخواب پانصد مارستانيب دانشگاه،
 و بيترك نظر از ،چهيديجد كامالً يمعمار و افتندي گسترش توپخانه دانيم غرب و شمال سمت از يدولت يها ساختمان. شدند مستقر

  ... و خارجه امور وزارت كشور، كل يشهربان پستخانه، يبناها بود گونه نيا از. شد عرضه ابعاد، نظر از چه

  .نداد دست به ييالگو و نشد منطقه زين و شهر نيراست توسعه سبب تهران ، 1316سال طرح قتيحق در

 و يمعمول شهر. است سرگذرانده از را خود كوتاه خيتار يها يدگرگون نيتر قيعم مسلم طور به تهران ،يپهلو محمدرضا سلطنت عهد در
 يالملل نيب مهم شهر كي ، 1357 سال در. بود اشغال تحت شاه رضا حكومت انيپا در و داشت يفيضع يمركز حكومت كه يتختيپا

  .بود شده

 يسكن شهر شمال ديجد يالهايو در و ميدا طور به و كردند ترك شهر مركز در را خود يميقد يبايز يها خانه يسلطنت خانواده
 به و شد يسپاس يگسستگ سپس و ياجتماع ييجدا موجب شهر شمال به ثروتمند اريبس و يمركز يها محله صعود نيا. دنديگز

 توان يم را زيمتما دوره سه يپهلو محمدرضا عهد در تهران يريگ شكل در. شد منجر جنوب و شمال بخش دو به تختيپا هيتجز
  .داد صيتشخ

  .ابدي يم تبلور) اورانين كاخ( شهر شمال يها اقامتگاه به شاه مكان نقل در كه شهر، جنوب و شمال ييجدا تيتقو

 شهر شده يسع ساله 25 محدوده كي به شهر توسعه كردن محدوده و ميقد يها محله كردن يا هيحاش قيطر از كه جامع طرح هيته
  .شود يسازمانده يغرب _يشرق يمحور بر

 اريبس چارچوب نيا در يشهر توسعه و دهه سه يط يپهلو شهستان نام به معتبر يالملل نيب شهر احداث و تهران شمال در ينگر ندهيا
  .آورد ديپد يافزون روز ياجتماع يها داد،تقابل قرار هم يرو در رو را شهر جنوب و شمال كه دوگانه

 و شهر محور انتقال ،1348 سال در يشهرساز طرح طبق و افتي يم توسعه تهران. بود ديسف انقالب ريدرگ دولت كه يسال چهار يط
 در شترشانيب را،كه يصنعت مناطق به نقل و حمل و امور رأس در كرج سمت به يغرب _ يشرق محور يمبنا بر آن توسعة يسازمانده

  .كرد دارند،مطرح قرار كرج راه آزاد ريمس



 موزه آيين زرتشت                  پايان نامه كارشناسي دانشگاه ميرعماد                                                                                          
 

٢۵ 
 

 نيا. شدند يم يسازمانده داشت، قرار البرز يها كوه رشته امتداد در كه يمحور يمبنا بر يشهر قطب 9 ،يشهرساز جامع طرح طبق
 گريكدي به مترو خط كي و ها راه آزاد گستردة شبكه قيطر از ستيبا يم بودند، پخش تهرانپارس و كرج نيب كه يشهر ديجد يها قطب
 به ،يدست عيصنا و يتجار يها تيفعال مراكز غالب ييجا به جا از پس و شود ينوساز ستيبا يم بازار اطراف يميقد محله شوند؛ متصل
 شد گرفته ميتصم سرانجام. باشد داشته يبازده يعموم نقل و حمل ليوسا آنكه يبرا. ديآ در »جهانگردان يبرا يميقد مركز« صورت

  .كنند متراكم اريبس را شهر مركز تيجمع طبقه سه اي دو يسنت يها خانه يجا به مدرن يجمع يها ساختمان ساختن با

 يفضا با كرج _تهران يصنعت منطقه شمال و تختيپا شرق در دره هزار يها تپه يكار جنگل قيطر از ستيبا يم تهران كه آن سرانجام
  .شوند جدا البرز دامنه در واقع يآن يمسكون مناطق از يكار يفضاها تا شود محصور سبز

 شهر مركز يمسافربر يگاراژها بستن و يكار جنگل ،يشهر يها بزرگراه ،)غرب شهرك زان،يلو( ميعظ يمسكون يها مجتمع احداث با
  .نكرد يرويپ شده ينيب شيپ تحول از شهر اما آمدند، در اجرا به ها پروژه نيا ر،يركبيام ابانيخ و بازار كينزد در

 نيب دانيم سبزه. است افتهي تبلور تختيپا در يديجد و مدرن مركز به يده شكل در معاصر رانيا خيتار بزرگ دوره هر كه ميدان يم
 انيپا در و يپهلو محمدرضا زمان در ديجمش تخت ابانيخ سپس و يفردوس دانيم شاه، رضا زمان در قاجار،توپخانه عهد ارك و بازار

  .تهران يشمال مرز و رانيشم نيب آباد عباس يها تپه در يپهلو شهستان

 شا،يگ( متوسط طبقات يمسكون مناطق در ديجد محالت ظهور و تازه يها خانه احداث به نفت متيق يناگهان صعود از حاصل ثروت
  .بخشد سرعت تهران يها محله نيتر نيرنشيفق زين و) زانيلو

 يفضا در بود قرار محله نيا. بود شده ينيب شيپ يالملل نيب و ياسيس ،يادار امور يبرا يديجد محله جاديا ش،. ه 1348 جامع طرح در
 نيا در. وندنديپ يم رانيشم به را تهران كه يبزرگ ابانيخ دو نيب شود، جاديا آباد عباس ابانيخ يشمال يهكتار 554 يخال و رينظ يب

 يا مجموعه جاديا بلكه نبود تهران يبرا ديجد مركز كي احداث طرح نيا هدف. بود شده ينيب شيپ ميعظ ييبناها مجموعه احداث طرح
  .شود رانيا درخشان مظهر اي تختيپا ستيبا يم كه بود

 محور طول در و يارتباط يها راه و عيوس سبز يفضاها انيم در ستيبا يم بناها نيا. شود شتريب هكتار 199 از ستيبا ينم بنا ريز سطح
 مسكو سرخ دانيم و اصفهان شاه دانيم از دانيم نيا. شوند احداث ملت و شاه عيوس يمركز دانيم و يجنوب _ يشمال عظمت پر
 و ها يشهردار ها، وزارتخانه رينظ يكشور يادار يها دستگاه يبرا ييبناها و داشت اختصاص يمل بزرگ مراسم يبرگزار به و بود تر عيوس

 يالملل نيب يتجار يكارها به يسطوح نيهمچن و ها كتابخانه ها، موزه رينظ يفرهنگ يها تيفعال نيهمچن. بود افتهي اختصاص ها بانك
  .بود افتهي اختصاص ها سفارتخانه و ييرايپذ مراكز و ها شگاهينما و ها يگالر

 يحت و ريتدب فقدان و مورد يب ديتأك اما. هست و بوده مسلم يضرورت تهران يآن توسعه يبرا باال سطح و مدرن يمركز احداث هرچند
 را ييبناها احداث و بنا ريز جاديا يمال ييتوانا ظاهراً دولت خود كه چرا كرد؛ اعتبار يب و سست را آن شهستان، پروژه نبودن يجد

  )سايت اينترنتي طرح جامع تهران( .دادند يم ليتشك را ديجد شهر قلب كه نداشت

  :جمع بندي و نتيجه گيري

واقع شده است كه داراي بافت تاريخي بوده و 6منطقه باتوجه به نقشه هاي جامع و نقشه كنوني تقسيمات تهران سايت مورد نظر در 
خود شهر تهران نيز داراي سابقه ديرينه اي از لحاظ اهميت در سياست و حكومت و همچنين مذهب ميباشد چنانكه نقل شد تهران در 

  .زمان پيش از اسالم جايگاه زرتشتيان باستان بوده است
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  بررسي خصوصيات جمعيتي تهران :بخش سوم

  :مقدمه

جمعيت به عنوان عامل .يمي از جمعيت رو به روستشهري كه با سيل عظ.هران ميپردازيمدر اين بخش به بررسي وضعيت جمعيتي ت
كه اين شهر به عنوان پايتخت كشوري باشد كه در آن سفرا و روساي جمهور  "خصوصا.مهم در شكل گيري يك شهر و استان ميباشد

  .مركز توجه قرار دارددر رفت و آمد هستند و از اين رو در 

  .جمعيتي كه نياز منديهاي خاص خود را در هر رنج سني دارد و بايد براي رسيدن به درجه آسايش آن كوشيد

  :شهري زندگي

  

  نقشه گسترش تهران: 17عكس شماره 

 جمعيت نفر 13,413,348) تهران استان( توابع همراه به كه است نفر 7،797،520 جمعيت با ايران پايتخت و شهر ترين تهران بزرگ
  دارد

 تهران شهر نماد. است  شده بخش شهرداري منطقه 22 به تهران شهر سطح. است  شده متمركز تهران در ايران اداري ساختار كل در
 2007 سال بندي رده مطابق.است ساخت دست تهران در ميالد برج نام به ديگري برج اكنون هم و است) پيشين شهياد( آزادي برج

  .شود مي محسوب جهان گران شهر امين 125 جهان در شهر 144 بين در تهران

 بازار درصد 40 بزرگ، ازكارخانجات درصد 36 ع،يصنا درصد 30 با و است داده يجا خود در را كشور تيجمع درصد 20 استان نيا
 ديتول درصد 31 و اهيگ و گل ديتول از درصد 44 كشور، سراسر يها يتعاون درصد 40 ،ييغذا عيصنا درصد 40 كشور، كل مصرف
 به. . است داده اختصاص خود به عيصنا و ياقتصاد بخش در يا ژهيو يها تيقابل كشور كل ياقتصاد قدرت با مجموع در قرمز، گوشت

 زمينه تهران، به زياد مهاجرت و جمعيت افزايش. است داده جاي خود در را كشور شهرنشين درصد باالترين تهران استان ترتيب، اين
 شهرهاي از اي مجموعه و) تهران شهر( شهر مادر يك شامل كه است آورده پديد استان اين در را وسيع »شهري منطقه« يك پيدايش
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 8/6 از بيش تهران شهر جمعيت ،1375 سال در. هستند روزانه و كاركردي ارتباط در تهران با كه است اقماري شهركهاي و كوچك
 رشد نامتعادل توزيع موجب مسلط، و مقدم شهر يك عنوان به اقتصادي، و جمعيتي شديد تمركز بدليل تهران. است بوده نفر ميليون

 سال در است يافته توسعه مداوم بصورت و پذيرفته خود ظرفيت از بيش جمعيتي تهران. است شده كشور در جمعيتي و اقتصادي
 نيز پس آن از و است يافته افزايش مربع كيلومتر 160 به 1351 سال در كه بوده مربع كيلومتر 36 تهران شهر تقريبي مساحت ،1341

سايت علمي  (.است داده افزايش مرتباً را خود مساحت خود، اطراف روستايي نواحي و كشاورزي زمينهاي روزافزون تصرف با همچنان ـ
  )دانشجويان

  

  نمودار درصد مشاغل موجود در تهران: 18عكس شماره

 كارگاههاي سوم يك و است كشور صنعتي قطب تهران استان است صنعتي توسعه استان، دراين شهرنشيني توسعه عامل مهمترين
 مكاني هر در. است داشته وجود متقابل ارتباط شهرنشيني و صنعتي توسعه بين همواره. است داده جاي خود در را ايران صنعتي بزرگ

 بخض كه ميبينيم ، نمودار به باتوجه. ميشود جذب آن به بيشتري جمعيت. آيد پديد آن به وابسته خدمات سپس و صنعت بخش كه
  .است داده تشكيل را استان در شاغل افراد درصد بيشترين خدمات، و صنعت

 صنعتي گذاريهاي سرمايه براي محل بزرگترين به تهران شهر بعد، به زمان اين از و شد آغاز ايران در شدن صنعتي روز 1341 سال از
 بعد به زمان آن از. نهاد توسعه روبه و گرفت شكل تهران شهر گسترش با مستقيم بطور كه بود شهري نخستين كرج. گرديد تبديل
 چون تهران اطراف روستاهاي از اي پاره 1335 ـ 1345 سالهاي طي. اند شده تبديل شهر به استان پرجمعيت روستاهاي مداوم بطور

 تعداد. شدند تبديل شهر به جمعيت افزايش بدليل هشتگرد و نظرآباد شهر، اسالم قرچك، آن از پس و اشتهارد و پيشوا شهريار،
 مراكز به روستايي نقاط تبديل با. است يافته افزايش 1379 سال در شهر 40 به 1375 سال در شهر 25 از تهران استان شهرهاي
 مي افزايش آن نظاير و آموزش كشي، لوله آب مسكن، خدمات شهري، تسهيالت و تجهيزات براي تقاضا شهرداري، تأسيس و شهري

 شكل سمنان و گرمسار ساوه، ري، قزوين، كرج، هاي جاده امتداد در تهران از منشعب صنعتي محورهاي تهران، شدن صنعتي طي. يابد
 در شهرك رويه بي رشد به امر اين و شدند رو روبه مسكن كمبود با مردم رو اين از. شد شديد شهرنشيني روند تدريج به و گرفتند
 شهركها اين به رساني خدمات امر در را زيادي مشكالت شهرها، حاشيه در شهركها آمدن پديد. انجاميد شهريار و كرج تهران، اطراف
 ارزانتر تهران به نسبت مسكن قيمت اند، شده ساخته غيرقانوني محدوده در كه ها شهرك اين از برخي در طرفي، از. است كرده ايجاد
اطلس تهران شناسي موسسه  (.اند آورده هجوم تهران استان شهركهاي به شهرها ساير از مهاجران از برخي دليل همين به. است

  )دوم،1388،جغرافيايي و كارتوگرافي گيتا شناسي

  :جديد شهرهاي
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 بوده »جديد شهرهاي« احداث گرفته، قرار توجه مورد شهري مشكالت از بخشي حل منظور به 1360 دهه در كه سياستهايي از يكي
 در آنها رويه بي توسعه و تراكم و بزرگ شهرهاي به مهاجرت از جلوگيري عنوان به شهرسازي، و مسكن وزارت بوسيله امر اين. است

 براي جديد شهرهاي اين ازميان. است شده تصويب جديد شهر چهار احداث نيز تهران استان در. ميشود پيگيري شهرها، اين اطراف
 و كنند زندگي ناحيه همان در شهر اين ساكنان تا است شده بيني پيش نيز ها كارخانه ايجاد جهت صنعتي ناحيه يك هشتگرد شهر
  .نيايند تهران به اشتغال براي

  :تهران استان در جمعيت

  .است كشور استان پرتراكمترين و ترين پرجمعيت تهران استان

 امكانات يتمام وجود با زين و بوده يمصرف بازار نظر از رانيا استان نيتر بزرگ نفر، 13,413,348 بر بالغ يتيجمع با تهران، استان
 شهرستانهايي در بطوريكه است ناهمگون بسيار تهران استان در جمعيت پراكندگيديآ يم شمار به رانيا يتجار قلب يابيبازار و يبازار
 35000 مربع كيلومتر هر در تهران شهرستان درحاليكه. كنند مي زندگي نفر 50 از كمتر مربع كيلومتر هر در فيروزكوه، و دماوند نظير
سايت  (.انساني عوامل و طبيعي عوامل: ميشود تقسيم گروه دو به استان جمعيت پراكندگي علل. است داده جاي خود در را نفر

  )اينترنتي طرح جامع تهران

  :طبيعي عوامل

 و راه ايجاد و سازي خانه بودن دشوار كشاورزي، محدوديتهاي زمستان، در هوا بودن سرد بدليل تهران استان درشمال: نامساعد عوامل
. نيست مناسب چندان كشاورزي و صنعتي فعاليتهاي براي شرايط كويري، زمينهاي و آب كمبود بدليل استان شرقي جنوب و جنوب در
  .است نشده جذب آنجا به زيادي جمعيت دليل همين به

 و مناسب خاك تر، معتدل هواي و آب بدليل كرج، و تهران دشتهاي بويژه و ها افكنه مخروط و البرز هاي كوهپايه در: مساعد عوامل
  .است آمده بوجود متعددي روستايي و شهري سكونتگاههاي زيرزميني، و سطحي آب منابع

 از البرز هاي كوهپايه در سكونتگاهها اولين استقرار و آقامحمدخان زمان در پايتخت عنوان به تهران انتخاب هرچند: انساني عوامل
 عوامل مهمترين. است بوده انساني عوامل تأثير تحت بيشتر جمعيت تراكم و افزايش اما كند مي تبعيت محيطي و طبيعي عوامل

  صنعتي عوامل سياسي ـ اداري عوامل از عبارتند

  

  استانها سياسي ـ اداري عوامل نمودار: 19عكس شماره
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 در تصميمات كليدي متمركز، نظام در. درآمد متمركز شكل به كشور سياسي ـ اداري نظام شد، انتخاب پايتختي به تهران كه زماني از
  .ميشود اجرا و گرفته كشور مركزي نهادهاي توسط عمومي، امور مورد

 اقتصاد مسلط نيروي به آمد مي دست به راه اين از كه ارزي و نفت درآمد به اتكا با دولت بعد، به 1335 سال از بخصوص ايران در چون
 بنابراين. شد كشور گيري تصميم و دولت استقرار مركز نيز تهران و گرفت بدست را اجتماعي و اقتصادي امور همه و شد تبديل كشور
  .يافت افزايش روز به روز تهران در نيز دولت كارمندان و دولتي ادارات تمركز

  :صنعتي عوامل

 آيد، پديد آن به وابسته خدمات بعد، و صنعت بخش كه جا هر در و دارد وجود متقابل ارتباط رشدجمعيت، و صنعتي توسعه بين
 گذاريهاي سرمايه جذب مركز به تهران استان) 1335( ايران در شدن صنعتي روند آغاز از. ميشود جذب مكان آن به بيشتري جمعيت
  .شد تبديل كشور صنعتي قطب اين سهم نيز و صنعتي

  :تهران استان در صنعتي گذاري سرمايه علل

  

  نمودار سرمايه گذاري صنعتي استانها: 20عكس شماره 

  سياسي ـ اداري مركزيت.1

  ).است باالتر خانوارها درآمد سطح و دارد را شهرنشين جمعيت بيشترين تهران زيرا( مصرف بازار به نزديكي.2

  ).هستند ساكن تهران در ماهر كارگر و متخصص نيروي فعال، و جوان جمعيت از وسيعي بخش( انساني نيروي بازرا به دسترسي.3

 بوده نقل و حمل امكانات بيشترين و هوايي و اي جاده آهن، راه خطوط تالقي مركز همواره تهران( نقل و حمل ي شبكه به دسترسي.4
  ).است

  .صنعتي واحدهاي تر آسان اداره كنترل و تهران در سرمايه صاحبان سكونت.5

  .تهران در بانكي و اعتباري و مالي مؤسسات تمركز.6
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  ... و تلفن گاز، برق، آب، چون تسهيالتي و تجهيزات به دسترسي.7

  :تهران جمعيت رشد

 را روستا يك حالت تهران زمان، آن در. شد برگزيده پايتختي به قاجار، آقامحمدخان زمان يعني پيش، سال دويست حدود تهران شهر
. گرفت صورت كندي به تهران در جمعيت افزايش روند ،1335 سال تا. است داده جاي خود در را جمعيت نفر 1500 حدود و داشت
  .يافت افزايش سرعت به روند اين بعد، به 1335 سال از ولي

 و فرهنگي نهادهاي تمركز نيز و جمعيت العاده فوق تمركز اين. بود نفر ميليون 8/6 از بيش تهران شهر جمعيت 1375 سال در
  .شود تبديل شهر كالن يا متروپل يك به تهران كه اند شده تجهيزاتي و تأسيساتي عوامل و خدماتي اجتماعي،

  

  تهران استان جمعيت سني ساختمان: 21عكس شماره

 شده كوچكتر 0 ـ 4 ـ سني گروه در هرم قاعده همچنين. است جمعيت بودن »جوان« بيانگر كشور همانند تهران جمعيت سني تركيب
  .است اوليه مواد ميزان كاهش بيانگر كه است

  )1385( تهران استان جمعيت سني تركيب

  درصد 2/34 ------ سال 15 تا 0 سني گروه

  درصد 4/61 ------سال 64 تا 15 سني گروه

  درصد 1/4 ---سال 65 از باالتر سني گروه

  :مهاجرت
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 يا تحصيل براي كه هستند سال 15ـ34 سني گروههاي در معموالً نيز مهاجران. شهرستانهاست ساير از بيش تهران به مردم مهاجرت
  .كنند مي مهاجرت تهران به اشتغال

 »شهرگريزي« يا روستا به شهر از مهاجرت پديده. است توجه قابل مهاجرت زمينه در تهران استان در كه جالبي هاي پديده از يكي
  .است يافته رواج تهران استان در اخير سالهاي در كه است صنعتي يافته توسعه كشورهاي مخصوص مهاجرت، نوع اين. است

 هواي و آب خوش مناطق در ييالقي روستاهاي همچنين،. ميشود ديده كمتر كشور نواحي ساير در امر اين حاليكه در) درصد22(
  .است گرفته قرار استقبال مورد دائم سكونت براي ميانساالن و بازنشستگان بويژه مردم از بخشي سوي از تهران استان

 وارد استان اين به شرقي آذربايجان از مهاجران، تعداد بيشترين كه است آن بيانگر تهران استان به مهاجرات اوليه اقامت محل بررسي
  .اند شده

  .اند بوده استان شهرستانهاي مهاجرپذيرترين ترتيب به كريم، رباط و شهريار كرج، تهران، شهرستانهاي 1365ـ85 سالهاي در همچنين

  دارد؟ پيامدهايي چه تهران در جمعيت تمركز و افزايش

 تعادلهاي عدم جمعيت، تمركز اين بلكه نيست حدمطلوب در و بهينه تنها نه تهران جمعيت كه معتقدند صاحبنظران همه امروزه
  .است آورده پديد كشور در هم و تهران و شهري منطقه سطح در هم را شديدي

  .گياهي پوشش و كشاورزي نابودي. 1

  .آب برمنابع فشار. 2

  .هوا آلودگي. 3

  .مسكن به نياز شهر، كالبدي توسعه. 4

  .خاك و آب آلودگي. 5

  انرژي زياد مصرف. 6

  .خدماتي نيازهاي افزايش و شهرنشيني تشديد. 7

  :تهران استان در گردشگري

. دارد اي ويژه جايگاه تهران شهر ميان، دراين و است بوده كشور سياحتي كانونهاي بزرگترين از يكي تاكنون ديرباز از تهران استان
  .است شده گردشگري در تهران ممتاز موقعيت موجب فرهنگي و تاريخي اقتصادي، طبيعي، گوناگون هاي جاذبه وجود

 داشتن ،)ره( خميني امام فرودگاه و مهرآباد المللي بين فرودگاه وجود. است هوايي و زميني ارتباط شبكه اتصال نقطه تهران ـ الف
 بسيار ارتباطي امكانات داراي تهران كه است اين نشانگر) شهري آهن راه( مترو وجود و كشور داخلي بزرگراههاي و آزادراهها بيشترين

  .است مهمي
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 اقامتگاه 472 از 1374 سال در مثال براي. دارد ممتازي جايگاه كشور در رفاهي، و اقامتي تأسيسات داشتن نظر از تهران استان ـ ب
  .است بوده تهران استان در آن هتل 4 كشور، كل در) ستاره 5(  هتل 8 از و داشته اختصاص تهران استان به اقامتگاه 80 كشور،

 المللي بين و داخلي نمايشگاههاي برپايي و صنعتي ورزشي، هنري، فرهنگي، محصوالت انواع عرضه و توليد كانون همچنين تهران ـ پ
  .است تجاري و اقتصادي اهداف با گردشگري كانون نيز المللي بين و ملي تجاري ارتباط تالقي نقطه ترين عمده دليل همين به است

 به كشور زمستاني ورزشهاي و تفرجگاهي كانونهاي مهمترين از يكي تهران اين بر عالوه. دارد وجود مهمي هاي موزه تهران در ـ ت
  .آيد مي شمار

  تاريخي و ديدني هاي مكان

 است مانده جاي به نواحي اين در ساسانيان دوره به مربوط باستاني و تاريخي آثار ورامين، و ري شهرستانهاي تاريخي قدمت دليل به
 تعمار و طغرل برج به ميتوان اسالمي دوره مهم تاريخي آثار از. است جمله آن از) ورامين( ميل تپه و) ري شهر( علي چشمه تپه كه

 سراييان فاطمه و سمسار محمدحسن .قديم تهران از عكس 250 شامل اول، جلد ،13 سده در تهران سيماي (.كرد اشاره العماره شمس
  )1387 ، تهران،تهران  شهرداري انتشارات ،

 بناهاي ديدني، هاي مكان داراي منطقه اين. آيد مي شمار به ايران اهميت با هاي مكان از نيز گردشگري زمينه در كه تهران استان
  .است كرده جلب خود به را جهانگردان و گردشگران نظر هميشه كه است زيادي طبيعي هاي وجاذبه تاريخي

. هستند فرد به منحصر و غني طبيعي، هاي جاذبه لحاظ به اند، گرفته قرار البرز هاي كوه دامنه در كه تهران اطراف هاي شهرستان
 درهر اند، شده گسترده دماوند كشيده فلك به سر قله دامنه در نظير كم و بديع اندازهاي چشم با كه زيبا و پرگل هاي دره و ها دشت
 ها آن راس در و پرآب و متعدد هاي رودخانه. دارند مي وا تحسين به را دوستان طبيعت و آورند مي وجود به را خاصي انداز چشم فصل

 در زيبا اندازهاي چشم با ييالقي نواحي و ميوه هاي باغ سرسبز، روستاهاي آمدن وجود به سبب جاجرود رودخانه و كرج رودخانه
 چون مصنوعي هاي درياچه و اند شده گسترده دماوند هاي دامنه در تر بيش استان طبيعي هاي درياچه. اند شده استان اطراف مناطق
 در نيز زيادي فرهنگي و تاريخي آثار طبيعي، هاي جاذبه بر عالوه. اند آمده وجود به پرآب هاي رودخانه تجمع از اميركبير سد درياچه

 باستاني منطقه ترين مهم ري. آيند شمارمي به مهم و ديدني هاي مكان از كه اند شده پراكنده تهران استان مختلف هاي شهرستان
 از قبل هاي سده به كه برين ري باروي مانند زيادي تاريخي آثار شده سبب آن كهن سابقه و طوالني قدمت كه است تهران استان
 كه است تهران استان مذهبي و تاريخي اثر ترين مهم عبدالعظيم حضرت آستانه. باشد داشته وجود شهر دراين شود، مي مربوط ميالد

 به كه است دماوند تاريخي بناي ترين معروف و شود مي مربوط قمري هجري 5 قرن به كه شبلي مقبره و برج. است شده واقع ري در
 به استان خاور ديدني هاي مكان و تاريخي بناهاي از فيروزكوه شهرستان و شهرستان اين زيارتي و باستاني و تاريخي اثر ها ده همراه
  .آيند مي شمار

 بيش كه برخورداراست زيادي هاي كاخ و ها عمارت از بوده حكومت پايتخت همواره گذشته سال 200 در تهران شهر كه اين لحاظ به
 و تفريحي مراكز از دارد، كه زيادي تاريخي و طبيعي هاي جاذبه بر عالوه تهران استان. دارند تعلق قاجاريه و صفويه دوره به تر

 سراها، فرهنگ تفريح، و بازي مراكز اقامتي، استاندارد و مراكزمجلل سينمايي، هاي سالن دايمي، هاي نمايشگاه ها، موزه گردشگري،
  .است خارجي و داخلي گردشگران پذيراي همواره و بوده برخوردار نيز... و مدرن استخرهاي و ها پارك ورزشي، مجهز هاي سالن
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  تهران استان در برگردشگري اجمالي نگاهي

 هايي جاذبه اگر است ساخت انسان هاي جاذبه تعداد بيشترين داراي كشور حتي و استان گردشگري قطب ترين اصلي عنوان به تهران
 زيربنايي تاسيسات وجود. كند مي پيدا زمينه اين در اي ويزه اهميت تهران شهر بگيريم نظر در نيز را هستند مادي غير بعد داراي كه

 اهميت بر نوعي به است كرده متصل پايتخت به نهايت در را شكور تمام شعاعي صورت به كه قوي نقل و حمل شبكه فرودگاه مانند
 به مجبور المللي بين درسطح گردشگران و كنندگان بازديد اتفاق به قريب اكثريت كه نحوي به است افزوده تهران شهرستان گردشگري

 تهران شهر در ستاره 5 و 4 هتل تعداد بيشترين و مشهد شهر از بعد هتل تعداد بيشترين وجود.  هستند تهران شهر در اقامت و بازديد
 نشان شهر اين در مذهبي و ملي مراسم و جشنواره نمايشگاه تعداد بيشترين برگزاري سينما تعداد بيشترين موزه تعداد بيشترين وجود

 ترين ضعف كشور حتي و استان شهرهاي ساير با مقايسه در فرهنگي هاي جاذبه نظر از شايد كه. دارد شهر اين گردشگري اهميت از
 اطالعات به توجه با ديگر طرف از. است افزوده شهر اين برجذابيت نوعي به اقتصادي و ورزشي هنري فرهنگي رخدادهاي وجود اما است

 و د عملكر حيطه راپرت فرمول براساس كه نحوي به. گردد مي محسوب كشور در گردشگر توليد مركز بزرگترين تهران شهر موجود
 قطب شد ذكر كه داليلي به استان در را تهران شهر توان مي گيري نتيجه يك در پس. است كيلومتر 115 حدود تهران گردشگري نفوذ

 فراخ المللي بين و ملي محلي كنندگان بازديد براي را ها جاذبه و گردشگري كاالهاي از وسيعي طيف كه. كرد ذكر استان گردشگري
 صورت به حاضر حال در و دبازدي امكان فاقد آنها از اي مالحظه قابل بخش كه است شده شناسايي اثر 489 تهران شهر در.نمايد مي

  .هستند استفاده مورد نظامي و اداري

  :جمع بندي و نتيجه گيري

با توجه به بررسي هاي انجام شده و موقعيت مهم  پايتخت تهران داراي محيطي مناسب جهت ساخت موزهاي به اين عنوان جهت 
  .آيين ملي ايرانيان باستان به شمار ميرودبازگشتي فرهنگي و ديني به گذشته مان ميباشد و بهترين گزينه براي معرفي 
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  بررسي شرايط اقليمي: فصل سوم

  :مقدمه

 سردرد، قبيل از عوارضي نشود، برقرار حرارتي تعادل سالمتي و راحتي تداوم و برقراري براي آن اطراف محيط و انسان بدن بين چنانچه
 فعاليتهاي صحيح انجام مانع تواند مي اغلب اقليمي نامطلوب شرايط ديگر، عبارت به. شد خواهد حاصل. . .  و گرمازدگي و سرگيجه
 است ممكن سرانجام بوده، كارايي دادن دست از و ناراحتي آن حاصل كه سازد، وارد انسان روان و برجسم را فشارهايي و شده روزمره
 انسان راحتي و سالمت حفظ براي و است توجه قابل و مهم عاملي انسان بر اقليمي شرايط تاثير بنابراين. نمايد مختل را انسان سالمت

 مختلف شرايط برابر در انسان محافظ اولين ساختمان كه آنجا از. گردند بررسي آن به دستيابي روشهاي و شده مطالعه شرايط اين بايد
 استفاده مورد ساختمانهاي بخصوص ساختمان، گيري شكل در ها ويژگي اين كه تاثيري و اقليمي ويژگيهاي به توجه است، اقليمي
 در بهداشت و آسايش كيفي سطح بردن باال ساختمان، مفيد عمر افزايش نظر از گذارند مي مسكوني، هاي محيط كلي بطور و انسان

 فراوان اهميت حائز فضاها، اين محيطي شرايط كنترل جهت نياز مورد انرژي مصرف در جويي صرفه نظر از همچنين و داخلي فضاهاي
 تواند مي ما كشور مناطق از بسياري در باشد، داشته اقليمي طرحي اصطالح به يا هماهنگ خود طبيعي محيط با كه ساختماني. است
 به سال طول تمام در را مناسبي حرارتي شرايط مكانيكي، كننده كنترل وسايل از استفاده و فسيلي سوخت مصرف به نياز بدون

انتشارات ،مهشيد قربانيان،امير شكيبا منش،اصول و مباني اقليم شناسي،جلد دوم،شرايط محيطي تنظيم (.نمايد عرضه خود ساكنان
  )چاپ دوم ،1384،هرانت،طحان

  :تقسيمات اقليمي در ايران

 25ايران با قرار گرفتن بين .مي شود  تفاع از سطح دريا مشخصراصوال در بسياري در مناطق جهان ،اقليم بوسيله عرض جغرافيايي و ا 
درجه عرض جغرافيايي شمالي،در منطقه گرم قرار دارد و از نظر ارتفاع نيز، فالت مرتفعي است كه مجموع سطوحي از آن كه  40و 

  .متر است، درصد بسيار كمي از سطح كل كشور را تشكيل مي دهند475ارتفاعشان از سطح دريا كمتر از 

كوه هاي البرز و زاگرس و نحوه  است، بدليل وجود رشته) درياي خزر و خليج فارس(ان داراي دو حوزه بزرگ آباير هبا وجود اينك
قرارگيري آنها، اثرات اين دو حوزه محدود به نواحي بسيار نزديك به آنها است و اين حوزه ها، به ندرت اثري در تعديل درجه حرارت 

  .كوهستاني مانند ايران ،هيچ گاه دو نقطه از نظر اقليمي مانند يكديگر نيستند بي ترديد در كشوري.قسمت هاي داخلي دارند

با اين حال، بهترين روش براي دستيابي به پايه اي به منظور تعيين مناطق اقليمي كشور، همان اصول كوپن است كه ناگزير بايد از آن 
وي . نجي پيشنهاد شده نمي توان مورد استفاده قرار دادگحسن بنابراين، تقسيمات چهار گانه ايران را كه توسط دكتر  .پيروي كرد

  .تقسيم بندي كوپن را با كمي تغيير و با توجه به عوارض جغرافيايي كشور به شرح زير پذيرفته است

  ) سواحل جنوبي درياي خزر(اقليم معتدل و مرطوب-1

  )  كوهستان هاي غربي(اقليم سرد  -2

        )  فالت مركزي( قليم گرم خشكا-3

  )  سواحل جنوبي(قليم گرم و مرطوبا-4
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هر گونه . شرايط اقليمي به موازات ساير عوامل محيطي، از مهمترين عوامل مؤثر در شكل گيري بافت هاي شهري به شمار مي آيد
تهيه طرح هاي با توجه به شرايط آب و هوايي، . دخل و تصرف انساني در محيط نيز به مقدار زيادي تابع شرايط آب و هوايي است

نخست اينكه با شناخت ويژگي هواي اقليمي مي توان قابليت هاي سازگاري انسان در محيط را . شهري از دو جهت حائز اهميت است
  . ارزيابي كرد و ديگر اينكه متناسب با شرايط اقليمي مي توان اشكال مطلوب ساختمانهاي فضايي را با ابزار متناسب به وجود آورد

عات اقليمي انجام شده در طرح هاي شهري نشان مي دهند كه اين عامل چنان كه بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفته امروزه مطال
 ،1384،هرانت،انتشارات طحان،مهشيد قربانيان،امير شكيبا منش،اصول و مباني اقليم شناسي،جلد دوم،تنظيم شرايط محيطي(. است

  )چاپ دوم

  : هدف از مطالعات اقليمي

ويژگي . مطالعات اقليمي در طرح هاي شهري شناخت ويژگي هاي محيطي متأثر از شرايط آب و هوايي حاكم بر محيط است هدف از
هاي اقليمي از خصوصيات كمي و كيفي برخوردارند كه آشنايي با آن مي تواند به بهينه گزيني ساخت هاي فضايي كمك شايان 

اين اثرات . غييرات كمي و كيفي خود اوضاع محيطي را تحت تأثير قرار      مي دهندعوامل و عناصر آب و هوايي در ت. توجهي بنمايد
در بررسي مطالعات آب و هوايي ابتدا بر اساس . هر چند كه ممكن است بطئي و تدريجي باشند، ليكن پيامدهاي پايدار به دنبال دارند

از نتايج حاصل، دامنه ي تغييرات معين شده و روابط علت و سپس . داده هاي موجود، تصويري از اوضاع آب و هوايي ارائه مي شود
معلولي در مقياس مختلف روشن مي گردد و سرانجام با جمع بندي كلي اطالعات بدست آمده، از يك طرف حدود و دامنه ي اثرات 

  ينده انتخاب مي گردندبررسي مي شود و از طرف ديگر عملكردهاي كاربردي براي آ

  :منطقه آسايش

برخي از اين عوامل . ع برقراري تعادل حرارتي ميان بدن انسان و محيط اطرافش به تركيب عوامل مختلفي بستگي دارددر واق
خصوصيات متابوليكي شخص بعالوه فعاليت فيزيكي، نوع لباس و عادت وي به هواي محيط مي باشند و بقيه عواملي نظير فشار هوا، 

نشر ،ادژمحمد احمدي ن،نيلسن،هالگر كوك،راهنماي طراحي اقليمي مناطق گرم،طبيعي تهويه(. درجه حرارت هوا را شامل مي گردد
  )چاپ اول،1384،اصفهان،خاك

  :تأثير دماي هوا 

درجه حرارت پوست . مي باشد) درجه  37معموالً در حدود ( درجه سانتيگراد  40تا  35دماي درون بدن انسان در شرايط عادي بين 
دروني كمتر بوده و براي اينكه بدن بتواند خنك شود، درجه حرارت اطراف بدن بايد كمتر از درجه حرارت  بدن معموالً از درجه حرارت

البته بدن انسان مي تواند در صورت وجود شرايط زيست محيطي . پوست بدن بايد همواره حرارت خود را پراكنده كند. پوست گردد
در اين ميان وظيفه برنامه ريز است كه دماي بيرون را تا آنجا . دتي تحمل نمايدمناسب گاهي حرارت هاي بسيار باالتري را نيز براي م

به طور خالصه مي توان گفت طيفي از دماها . كه مقدور است در چارچوب محدوديتهايي كه اقليم محل تعيين مي كند مطبوع گرداند
  )  Szoklay, 1980. ( نسان ناميده مي شودكه پراكنش حرارت به ميزان رضايت بخشي در آن صورت مي گيرد منطقه آسايش ا

به ترتيب در خصوص حاالت گوناگون انسان در اثر تغييرات حرارت دروني بدن و نيز ميزان حرارت توليد شده ) 2( و )  1( در جدول 
  . توسط بدن در حاالت گوناگون فعاليت انساني اطالعاتي آورده شده است
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درجه حرارت دروني بدن   
  )سانتيگراد به ( 

  حاالت گوناگون بدن

رما
گ

  

  امكان بروز ناراحتي هاي مغزي، صدمات جبران ناپذير  به باال 43

  احساس سر گيجه و در نهايت بروز حالت غش  40

  شروع عرق كردن  39تا  37

  حالت نرمال  37

رما
س

  

  احتياج به پوشش - احساس سرما و شروع لرزيدن   37تا  34

  قدرت تكلماز دست دادن   29

  سفت و سخت شدن اعضاي بدن  25

حداقل حرارت دريافتني كه در آن امكان زندگي دوباره براي انسان وجود   15
  دارد

  

  حاالت گوناگون انسان در اثر تغييرات دروني بدن)  1( جدول 
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  حرارت توليد شده   حاالت مختلف  رديف

 )Btu/h  )            (Kcal/h  (  

   60 - 70)            240 - 280(  خوابيده   1

   90 -100)            360 - 400(  استراحت به شكل نشسته   2

  100 - 120)          400 - 480(  انجام كارهاي ساده در حالت نشسته   3

  210 - 270)        840 - 1080(  كيلومتر در ساعت  4راه رفتن با سرعت   4

  300 - 400)      1200 - 1600(  كيلومتر در ساعت  7راه رفتن با سرعت   5

 4درصد با سرعت  10راه رفتن از سر بااليي با شيب   6
  كيلومتر در ساعت

)1920 - 1360      (480 - 340  

  150 - 300)        600 - 1200(  انجام كارهاي صنعتي سبك   7

  300 - 480)      1200 - 1600(  انجام كارهاي صنعتي متوسط   8

  450 - 600)          1800 -  24(  انجام كارهاي صنعتي سنگين   9

  600 - 750)      2400 - 3000(  انجام كارهاي صنعتي خيلي سنگين   10

  

  مقدار حرارت توليد شده توسط بدن در حاالت گوناگون)  2( جدول 

  : تأثير رطوبت 

رابطه بين رطوبت هوا و دماي واقعي . همانطور كه پيش تر نيز اشاره شد دماي حقيقي هوا، تنها عامل درك ما از آسايش انسان نيست
اين عامل همراه با سرعت باد مي تواند احساس خنك تر بودن يا گرمتر بودن هوا را بيشتر از خود . نيز نقش مهمي در اين رابطه دارد

در حقيقت رطوبت هوا به طور مستقيم بر دماي بدن انسان تأثير نمي گذارد، اما مشخص كننده . ن به وجود آورددرجه حرارت در انسا
طبعاً رطوبت نسبي . ظرفيت بخار شدن در هوا بوده و در نتيجه ميزان خنك شدن بدن از طريق تعريق و حد تبخير آن تعيين مي گردد

  . تبخير در شرايط خشك همواره سريعتر از شرايط مرطوب صورت مي پذيرد. بر ميزان تبخير رطوبت از پوست تأثير دارد

نظير ( به عنوان مثال در رطوبت هاي نسبي بسيار باال . در دماي باال تبخير عمده ترين طريق كنترل درجه حرارت بدن به شمار مي آيد
ذيرد و اين امر سبب ايجاد شرايط بسيار تبخير به كندي صورت مي پ) مناطق با آب و هواي شرجي درقسمت هاي جنوبي كشور 



 موزه آيين زرتشت                  پايان نامه كارشناسي دانشگاه ميرعماد                                                                                          
 

٣٨ 
 

درصد باشد مخاط پوستي خشك شده و براي فرد ايجاد  20همچنين هنگامي كه رطوبت نسبي زير . نامساعدي براي مردم مي باشد
  . ناراحتي مي نمايد

ت تبخير شده و اين امر در شرايط سرما، هواي بسيار خشك احساس سرما را افزايش مي دهد چرا كه عرق بدن به سرعت از روي پوس
درصد رطوبت نسبي به باال درجه حرارت نسبت به درجه حرارت واقعي بيشتر  60بگونه اي مشابه از . بر احساس سرما مي افزايد

) درجه فارنهايت  110بيش از ( درجه سانتيگراد  40همچنين هنگامي كه هوا خشك باشد درجه ي حرارت بيش از . احساس مي شود
نيز ايجاد ) درجه فارنهايت  85( درجه سانتيگراد  30ليكن هنگامي كه هوا داراي رطوبت باشد درجه حرارت . واهد بودقابل تحمل خ

به عنوان . طبعاً مردم در اقليم هاي مختلف، بر حسب عادت درجه حرارتهايي را كم و بيش قابل تحمل تلقي مي كنند. ناراحتي مي كند
در حالي كه در آمريكا با . درجه ي سانتيگراد مي باشد 22تا  16نگامي كه رطوبت نسبي بين مثال در انگلستان منطقه آسايش، ه

درجه ي  30تا  23درجه سانتيگراد و در اقليم هاي گرم بين  26تا  20درجه، بين  40همان رطوبت نسبي و در عرض جغرافيايي 
درصد و حداكثر  18صد مي باشد، ليكن اين ميزان حداقل تا در 600تا  301رقم مناسب براي رطوبت نسبي بين . سانتيگراد مي باشد

  )         Szokalay, 1980( .درصد نيز قابل تشخيص است 77تا 

در پايان مي بايستي به اين نكته اشاره نمود كه خنك نمودن هوا بوسيله افزايش رطوبت به آن مي تواند از طريق مسائل مكانيكي يا 
  . ايجاد آب نما و فواره ها صورت پذيردبصورت طبيعي با گياهكاري يا 

  : تأثير جريان هوا

جريان هوا سرعت تبخير را افزايش مي دهد و به موجب آن در رطوبت نسبي و دماي باال راحتي بيشتري احساس مي شود ولي 
امير شكيبا ،شناسياصول و مباني اقليم ،جلد دوم،تنظيم شرايط محيطي(. برعكس در هواي سرد از ميزان آسايش كاسته مي شود

  )چاپ دوم ،1384،هرانت،انتشارات طحان،مهشيد قربانيان،منش

  : در واقع جريان هوا به دو طريق بر نحوه ي تنظيم حرارت بدن و در نتيجه بر آسايش حرارتي انسان تأثير مي گذارد 

  تأثير بر ميزان هدايت و جابجايي حرارت ميان پوست و هوا ) 1

  شدن بدن از طريق رطوبت پوست تأثير بر ميزان خنك ) 2

افزايش سرعت هوا، مقدار انتقال حرارت را افزايش مي . در مورد طريقه اول ميزان هدايت و جابجايي به دماي خشك هوا بستگي دارد
حدود دماي پوست انسان . ( دهد اما جهت جريان حرارت بسته به آن است كه آيا دماي هوا بيشتر و يا كمتر از دماي پوست مي باشد

جابجايي  -درجه فارنهايت باشد، حرارت بدن از طريق هدايت  90در صورتيكه دماي هوا كمتر از ) درجه ي فارنهايت است  95تا  90
اما اگر دماي هوا بيش از دماي بدن . جابجايي كم مي شود -اما اگر دماي هوا بيش از دماي بدن باشد از طريق هدايت . كم مي شود

  . جابجايي به حرارت بدن افزوده مي گردد - باشد از طريق هدايت

افزايش سرعت هوا، اثر خنك كننده داشته و تبخير را زياد مي كند ، هر چند در . ميزان تبخير به سرعت هوا و فشار بخار بستگي دارد
اصول و مباني اقليم ،د دومجل،تنظيم شرايط محيطي(. شرايطي كه فشار بخار زياد باشد، ميزان برودت ناشي از تبخير ناچيز خواهد بود

  )چاپ دوم ،1384،هرانت،انتشارات طحان،مهشيد قربانيان،امير شكيبا منش،شناسي
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  شرايط اقليمي تهران و ساختمان

  :تهران استان هواي و آب

 يدما حداكثر. است خشك و گرم كالً است، معتدل و مرطوب ياندك كه يشمال يكوهستان ينواح از ريغ ،ييهوا و آب نظر از تهران
  .باشد يم درجه 1/0 حداقل و 29 حداكثر ماهانه نيانگيم و گراد يسانت درجه -4/7 آن حداقل و درجه 4/39 تهران در شده ثبت

  .مؤثرند يغرب يبادها و ريكو كوه، عامل سه زين تهران مياقل يكُل ساختار بر

 يها كوه. باشد يم دارا) مردادماه( تابستان اواسط در را سال يدما نيتر شيب و شود يم شروع آذرماه از معموالً تهران در سرما فصل
 نسبت يتر شيب سكون و آرامش از تهران يهوا سبب نيهم به. هستند مختلف يهواها  توده نفوذ در يمؤثر اريبس مانع تهران اطراف

 و جنوب سمت از ريكو هيحاش يها دشت و شمال سمت از كوهستان شدن واقع گريد عبارت به است؛ برخوردار خود مجاور مناطق به
  .گردد يم شب طول در دشت به كوه از و روز يط در كوه به دشت از هوا آهسته و فيخف انيجر كي جاديا سبب يشرق جنوب

  .ديآ يم شمار به يمركال درجه 10 تا 8 با انيز پر مناطق جزو لرزه نيزم نظر از تهران شهر ضمناً

 البرز كوههاي رشته: از عبارتند عوامل اين. دارند مؤثري نقش استان هواي و آب در كه دارد وجود جغرافيايي عامل سه تهران استان در
  .استان جنوب در كوير دشت و غربي زاي باران بادهاي ورزش شمال، در

 اما. يابد مي افزايش دما جنوب به شمال از ارتفاع كاهش با جهت همين به. دارد اساسي نقش تهران استان هواي و آب در ارتفاع عامل
  .است كمتر بارندگي ميزان

 دما، افزايش با كه گرفت نتيجه ميتوان كلي بطور. است بهمن و دي آذر، آن، سردترين و مرداد تير، ، خرداد سال، ماههاي گرمترين
محمد احمدي ،نيلسن،هالگر كوك،راهنماي طراحي اقليمي مناطق گرم،تهويه طبيعي (.ميشود قطع حتي و ميشود كم بارندگي

  )چاپ اول،1384،اصفهان،نشر خاك،ادژن

  :خصوصيات اقليمي ساختمان در تهران

اما شرايط . يابددرجه انحراف  15متمايل به شمال شرق با زاويه تواند  در رابطه با شرايط زمستاني اين مناطق، فرم ساختمان مي
نمايد در هر صورت با بريدن قسمتي از اين  ضروري مي تابستاني حكم بر فشردگي ساختمان نموده و داشتن فرمي مكعب شكل را

و هواي خنك شده بوسيله تبخير آب سطح چمن ) ديوار، درخت، پيچك، چفته مو هساي(مكعب و پر نمودن حفره ايجاد شده با سايه 
 دتوان توان اقليم نسبتاً مطلوبي در ساختمان ايجاد نمود در اطراف اين باغچه داخلي پالن ساختمان مي حوض و فواره مي ، برگ درختان

  . گردد آزاد باشد بدين ترتيب پالن كلي ساختمان در اين مناطق بطرف داخل معطوف مي

هاي سنتي ايران است كه از دوران ماقبل  گردد همان فرم زيبا و مشهور خانه آنچه بدين ترتيب براي مناطق گرم و خشك پيشنهاد مي
ساختمانهاي حياط دار قديمي . تاريخ تاكنون نه تنها در مناطق داخلي ايران بلكه در نواحي خشك خاورميانه نيز تكرار شده است

اطاقهاي اينگونه منازل كه فقط به داخل حياط باز . روند اجزاء يك ساختمان براي تعديل اقليم بشمار ميبهترين فرم و تركيب ممكن 
در زمستان اطاقهاي . شوند شوند  در برابر سرماي زمستان باد و طوفان شن كه معموالً در مناطق كويري در جريان است حفاظت مي مي

اين مجموعه مورد استفاده قرار گرفته و بدين ترتيب محل زندگي نيز با اقليم هماهنگ رو به جنوب و در تابستان اطاقهاي رو به شمال 
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گردد حياطهاي داخلي كه شامل درخت، حوض و سطوح سبز گياهان هستند يكي از مؤثرترين عوامل ايجاد رطوبت در هواي خشك  مي
ين حركت كرده و در داخل حياط و جسم ديوارها در شب هواي سرد مجاور پشت بام بطرف پائ. روند اينگونه مناطق به شمار مي

شود در نتيجه در روز هنگاميكه دماي هواي خارجي و  ترتيب باعث افت حداكثر دماي هواي داخل حياط در روز مي ه اينماند و ب مي
 . رسند هواي داخل ساختمان نسبتاً معتدل خواهد ماند شدت تابش آفتاب به حداكثر مي

  گرم و خشك تهويه موردنياز اقليم 

دماي  ، در مناطق گرم و خشك بايد ميزان تهويه طبيعي در روز را به حداقل ممكن رساند، چون در اثر ورود هواي گرم خارج بداخل
به خصوص در طول روز كه سرعت باد زياد و در نتيجه ميزان تهويه طبيعي نيز زياد است، . يابد هوا و سطوح داخلي نيز افزايش مي

، چون رطوبت هواي اينگونه مناطق  راز طرف ديگ. نمايد هواي داخلي در سطحي نزديك به دماي هواي خارج تغيير ميتغييرات دماي 
حتي با جريان هوايي با سرعت كم امكان سرد شدن بدن از طريق تبخير عرق بدن وجود داشته و در نتيجه احتياج به سرعت . كم است

در ثانيه باشد و اين  cm 15تواند  سرعت هوا براي ايجاد چنين وضعيتي مي. باشد م نميزياد هوا براي خنك سازي از راه تبخير الز
ها ، در هواي اطاق  سرعتي است كه در نتيجه اختالف دماي سطوح و همچنين در نتيجه نفوذ هواي خارج بداخل از طريق درز پنجره

 تهران از عكس 250 شامل اول، جلد ،13 سده در تهران سيماي(. ها نخواهد بود آيد و بدين ترتيب نيازي به باز بودن پنجره بوجود مي
  )1387 ، تهران،تهران  شهرداري انتشارات ، سراييان فاطمه و سمسار محمدحسن .قديم

در عصر و شب ، بدليل پايين بودن دماي هواي خارج نسبت به دماي هوا و سطوح داخلي تهويه طبيعي امكان سريع خنك شدن هواي 
سازد اما بايد به اين نكته توجه  هاي باز شو را ضروري مي وجود پنجره. نياز به كوران در عصر و شب وجود دارد. آورد داخلي را بوجود مي

توان اندازه  ها، مي با هماهنگ ساختن محل ، شكل و نحوه باز شدن پنجره. ها متناسب نيست ويه به اندازه پنجرهداشت كه راندمان ته
آنها را بقدري كوچك انتخاب نمود كه حرارت كسب شده از طريق آنها را به حداقل رسانده و در عين حال امكان تهويه بطور مفيد را 

  . گرد و غبار بداخل ساختمان نيز توجه داشتضمناً بايد به مشكل ورود . بوجود آورد

اند مقدار بسيار كمي از گرد و  در مناطقي كه هميشه طوفان شن و گرد و غبار وجود دارد ساختمانهايي كه بر روي پيلوتي قرار گرفته
  .نمايد ر هوا بشدت افت ميميزان شن وجود د m  10نمايند ، چون معموالً در ارتفاع بيش از  غبار و شن موجود در هوا را دريافت مي

گيري از انرژي خورشيدي ، كاهش اتالف حرارت ساختمان و جلوگيري از تاثير هواي گرم خارج و تابش شديد آفتاب  در هر صورت بهره
  . بر ساختمان از اهداف عمده طراحي اقليمي در اين پهنه اقليمي است

  :جمع بندي و نتيجه گيري

طقه مورد نظر در اقليم گرم و خشك قرار گرفته است و شرايط اين اقليم براي ساختمان در نظر گرفته با توجه به بررسيهاي اقليمي من
  .مي شود

ازجمله فرم ساختمان و وجود عناصر معماري ايراني مانند حياط مركزي گودال باغچه جهت خنك كنندگي كه هم به عنوان كاربرد 
  .ستفاده شوداقليمي و هم عنصري نمادين ميباشد بهتر است كه ا
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  مباني نظري طرح:فصل چهارم

  :مقدمه

 و انسان فرهنگ و فطرت از هايي نشانه كه ، گذشته هاي انسان از مانده باقي آثار ديدن از خاكي كره اين جاي هر در امروزي انسان
 باالخره و زيبايي خلق و انسان شناسي زيبايي ، گرايش اين آثار و او توليد و انسان خالقيت به گرايش ، نيازها اين به او پاسخ هاي شيوه

 رابطه بيانگر ديگر مفهومي به يا و اوست هاي دست و مغز بين تنگاتنگ و اصولي رابطه بيانگر و است نهفته آنها در انسان هنر و صنعت
  .شود مي او پيشرفت و بقاء موجب اينها همه و آموزد مي ، گيرد مي عبرت برد مي لذت ، اوست عمل و انديشه

  مباني نظري طرح

آيتم هاي اين بخش .به بررسي مباني نظري شكل گيري طرح ميپردازم با استفاده از كتاب موزه موزه داري و موزه ها در اين قسمت
  :شامل موارد زير ميباشد كه به شرح آنها خواهم پرداخت

  موزه و تعريف آن

  :وجود دارد ها موزه نظري مباني مورد در ديدگاه چندين

  :  است اين پرسش.  است بنيادي پرسش يك به پاسخي ، باشد كه نوع هر از اي موزه هر "

   " است؟ معني چه به بودن بشر

 فقط اي موزه هر.  داشت توان نمي هم انتظاري چنين و ، دهد نمي پرسش اين به كاملي پاسخ ، شناسيم مي كه هايي موزه از هيچيك
 اظهاري اي موزه هر كه چرا.  است جريان در جهان هاي موزه بين اي گسترده محاوره كه گفت توان مي دهد مي را پاسخ از بخشي
  . گيرند مي متناقض نتايج نيز گاهي ولي ، گذارند مي صحه يكديگر ادعاي بر گاهي بطوريكه ، كند مي بشر طبيعت درباره

  ".  كند مطرح را موقع به بحثي آن از فراتر و باشد بحث در خود جامعه با بايد موزه يك "

  ". كند مي جلب است دردناك حتي و دشوار آن تماشاي آنچه سوي به را توجه همواره خوب موزه "

 انسان تعالي از تجليل در آگاهي پرسش و ، است اميدي نا و تاريكي برابر در زرهي ، است آينده مورخ ، است اجتماعي آگاهي روشنگر و
  .  است

  .  است انسان فرهنگ مجموع در و ها فرهنگ تحول و روند مطالعه محل و بشر تمدن و فرهنگي هاي نشانه و آثار نگهداري جايگاه موزه

   ".  موزه نمايش براي باشد اي وسيله اشياء اينكه نه و ها مجموعه چهارچوب در شيء نمايش براي اي وسيله موزه "

 مستقيم برخورد طريق از بصري رابطه ايجاد و هنري و فرهنگي تأثير القاء آن اساسي هدف بلكه ، نيست عيني ارتباط وسيله تنها موزه
  .  است جهته چند خورد بر راه از بعدي سه اشياء با و جهته يك رويايي صورت به بعدي دو اشياء با

 گذر اين از و نماياند مي را آن هاي ارزش ، گذارد مي نمايش به را شيء.  است آموزش و معرفي فرهنگي مكان يك موزه نهايت در
  . كند مي آگاه و آشنا را او ، دهد مي آموزش و رساند مي شناخت به را بيننده شيء
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 و است شده گرفته يوناني))  Musyon موسيون((  كلمه از نيز آن كه است التين)  Museum ميوزيوم(  كلمه از مشتق موزه كلمه
 و زيوس پدرشان كه بودند يوناني الهه ها))  موس((  يا ها موزه باستان يونان اساطير بنابر.  است))  ها موزه((  معبد و جايگاه اصل در

 شعر موزه يا الهه يكي مثالً.  بودند يوناني رايج هنرهاي از يكي مظهر ها موزه از يك هر.  بود)  Menmosune(  منموسونه مادرشان
نشر ،مريم خامباشي.بهاره حاجيها.محمد زاهدي،موزه و موزه داري و موزه ها (. تاريخ ديگري و موسيقي ديگري و بود
  )دوم،1387،تهران،باغرچها

 ترين پيشرفته تا ترين ابتدائي از ها تمدن همه دارد انسان طبيعت در ژرفي ريشه كه است گردآوري به اشتياق همان موزه ايجاد انگيزه
  . اند داشته اشتراك غريب صرفاً يا كمياب ، گرانبها ، زيبا اشياء گردآوري به تمايل در آنها

. است مردم عامه نيازهاي پاسخگوي موزه اكنون ولي خواص، وري بهره جهت اشياء و آثار ي خزانه يك از بود عبارت موزه گذشته در
 اي گونه به بگيرد، عهده به را پژوهشي و اجتماعي فرهنگي، آموزشي، نقش و كند عمل دانش گسترش جهت در و بدهد آموزش بايد
  .باشد داشته جذابيتي نيز تماشاگر براي كه

 تاريخ هاي پيچيدگي از بسياري روشنگر تواند مي تاريخي مدرك عنوان به يك هر موزه، در شده گردآوري نفيس و ارزشمند اشياي
 جهانگردان تواند مي و است كشور هر اعتبار موجب تاريخي، ارزشمند آثار و گنجينه با معتبر هاي موزه داشتن امروز. باشد بشر گذشته
  .بكشاند خود سوي به را بسياري

 و فرهنگي دستاوردهاي مهمترين از يكي دارد، عهده بر را جامعه آموزش نقش كه نهادي عنوان به موزه نمودن فعال و تاسيس امروزه
  .است عمومي فرهنگ نشر روش ترين سازنده و ترين ساده

 به را آنها تا پردازد مي بشر و طبيعت نمايانگر اشياء داشتن محفوظ و مطالعه ، گردآوري به كه است اي موسسه موزه ، حاضر حال در
 مي بر در را نام اين حامل موسسات تنها نه موزه واژه ، تعريف اين امتياز به.  بگسترد همگان چشم پيش ، لذت و آموزش ، آگاهي ظاهر
 ، مذهبي غير و مذهبي هاي گنجينه ، نقاشي آثار نمايش تاالرهاي ، تجاري غير ، هنري هاي نگارخانه شامل همچنين بلكه ، گيرد
  . شود مي نيز...  و آزاد هواي در دائمي نمايشگاههاي ، تاريخي هاي ابنيه از برخي

 آنها مجموعه و " تاريخي _ فرهنگي اموال " نام به امروز و شدند مي ناميده " عتيقه " نام به گذشته سالهاي در آثار موجود در موزه ها
  . شوند مي نگهداري ها موزه در گوناگون بنديهاي طبقه با آثار اين تمام.  مشهورند " فرهنگي ميراث " نام به

 كه شود مي اي چندجانبه و پيچيده هاي فعاليت شامل كه معنا اين به. است ما جهان در نيز اي منظوره چند واقعيت يك موزه،
 ايجاد براي تالش كه آن همه از مهمتر و معرفي پژوهش، آموزش، مرمت، حفاظت، حراست، نمايش، گردآوري، آن محورهاي مهمترين

 با موزه فضاي و محيط در كه انساني خيال و خرد و انديشه احساس، بين ديالوژيك رابطه نوعي ديروز، و امروز بشر بين ارتباط نوعي
  .باشد مي شود، مي مواجه آثار

  جهان در موزه تاريخچه

 موزه اين بناي. كرد تاسيس اسكندريه شهر در را موزه اولين) ميالد از قبل 246-284( اول بطلميوس ميالد از قبل سوم قرن اواخر در
 اشياء از هايي مجموعه آنجا در كه شد مي برده بكار محلي براي موزه نام وسطي قرون در. بود شده ساخته سلطنتي كاخ از قسمتي در

 و نفيس اشياء و آثار گردآوري به گرايش. آورند درمي نمايش به را هنري آثار يا طبيعي تاريخ قبيل از گذشته ادوار جالب و كمياب
 رنگ وسطي قرون در انجاميد موزه ظهور به باستان روم و يونان دوران در كه محوري انسان بر مبتني زيباشناسي ديدگاه از ارزشمند
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. گرديد تبديل مذهبي و متبرك اشياء آوري جمع مكان به بيشتر موزه دوران اين در مذهب حاكميت جهت به و گرفت خود به ديگري
 خود سابق سير تداوم در نيز، ها موزه نتيجه در و آمد عمل به جلوگيري ها گنجينه اين كامل انهدام از رنسانس ي دوره آغاز با ليكن

 و حمايت به غالباً امر اين. شدند پديدار اروپايي پايتختهاي در هجدهم قرن اواسط از ها گالري و ها موزه. يافتند حيات تجديد
 خويش هنري و باستاني آثار تبادل جهت هايي موزه تاسيس به يكديگر همكاري با كشورها اكثر و گرفت مي صورت سالطين جانبداري

  .نمودند مي اقدام

 لوور موزه عمل اين با همزمان. يافتند ملي و عمومي ي جنبه ها موزه F.N.C نامه تصويب اساس بر فرانسه در 1792 اوت 30 تاريخ
 گنجينه از. گرديد ميالدي نوزدهم قرن در ها موزه بناي زيرين سنگ كه شد افتتاح م. 1792 سال در عموم استفاده براي مكاني بعنوان
 ارائه بيستم، قرن نخست طي در. نيافت چنداني تحول آثار ارائه نوزدهم ي سده پايان هاي موزه انواع تا وسطي قرون كليساهاي هاي
  .يافت خاصي اهميت هنر با ارتباط بدون هاي موزه در حتي زيباشناسي رعايت با توام

 يكصد طي در نيز نمايش فنون. گردد مي مشاهده يكديگر با ارتباط در اشياء ارائه جهت در چشمگيري تحول بعد، به م 1950 دهه از
 خود جاي گذشته ايستاي هاي نمايش...  و فني و علمي شگرف پيشرفتهاي سايه در و است ديده خود به اي عمده تحول گذشته سال

  .است سپرده تر متنوع بسيار هاي آرايش به را

 و است يافته جديد شكل شناختي زيبايي چهارچوب در است گرفته قرار باوهاس گرانيسم تاثير تحت شدت به كه استنادي، ملحقات 
 مجوفي هاي حجم از كه ملبورن در ويكتوريا ملي تاالر نظير مدرني هاي موزه و شده تر مفصل پيوسته نيز سيار و موقت هاي نمايشگاه
  .كرد تعويض ساعت چند ظرف در توان مي را سقفها و ها ديواره و ها كف پوشش كه اند شده طراحي اي بگونه است يافته تشكيل

 و نمودن مشخص در را اي عمده نقش شد برپا »مكزيكو« در 1968 و »ميالن« در 1961 سالهاي در آيكوم بوسيله كه اجالس در
 موزه براي را نويني وظايف و كردند ايفاء شناسي موزه چشمگير هاي پيشرفت با مرتبط و المللي بين اي نظامنامه اصلي خطوط تبيين

 برخوردار فراواني گستردگي از گوناگون موضوعات تنوع با المللي بين فزاينده رشد با ها موزه اخير هاي دهه در. نمودند ترسيم ها
  )دوم،1383،تهران،نشر ساحت،رضا دبيري،ديروز امروز فردا موزه  (.شدند

  ايران در موزه تاريخچه

 آثار حفظ انگيزه با ايران در ذيقيمت اشياء نگهداري و آوري جمع گذشته در كه داشت اظهار بايد ايران در موزه تاريخچه درباره
 گيري شكل يا و هخامنشي سلسله دوران در توان مي را آن هاي نمونه اولين. است داشته خصوصي حالت بيشتر و بوده شخصي
  .است گرفته مي قرار وقت امراي و حكام استفاده مورد تنها و داشته خصوصي جنبه صرفاً كه نمود مشاهده ايران مستقل حكومت

 شاه محمدعلي حكومت زمان در را آن نمونه اولين. گرفت شكل پيش سال 120 از سرزمين اين در آن امروزي و نوين مفهوم با موزه
 و اعيان كه گرديد تبديل سلطنتي و قيمتي اشياء و ابزار موزه به گلستان كاخ از بخشي زمان اين در كه نمود مشاهده توان مي قاجار
 و رياست و بسازد ملي كتابخانه يك و عتيقه آثار موزه يك تهران در كه نمود تقبل دولت 1299 سال در. كردند مي بازديد آن از اشراف

 مديريت عنوان با فرانسوي مهندس و معمار »گدار آندره« طرح اين اجراي در و نمايند واگذار فرانسويان به نوبت سه تا را آن مديريت
 در ملي موزه اولين موسس عنوان به او از توان مي حقيقت در كه الملك ممتاز خان مرتضي. گرديد كار به مشغول ملي كتابخانه و موزه
 در كه معارف وزارت قديم عمارت بزرگ هاي اطاق از يكي در عتيقه شيء قلم 270 با را ايران ملي موزه توانست مي و كرد ياد ايران

 به موزه، اين ش.ه 1304 سال در مسعوديه كاخ اهداء و خريداري از پس كند تاسيس داشت، قرار دارالفنون مدرسه بناي شمال قسمت
  .يافت انتقال محل اين به باستان ايران در موزه كنوني ساختمان اتمام از پس ش.ه 1315 سال در و شد منتقل كاخ آن آيينه تاالر
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 ايجاد نگارستان باغ خانه حوض در رضاخان فرمان به ملي هنرهاي موزه ،1309 سال در باستان، ايران موزه گيري شكل با زمان هم
  .شد گرفته نظر در آثار ارائه و ساخت و توليد جهت بومي هاي كارگاه موزه اين كنار در و گرديد

 1315 سال در. شد احداث مكشوفه آثار نگهداري منظور به جمشيد تخت موزه جمشيد، تخت در باستاني آثار كشف با 1310 سال در
 موزه از توجهي قابل نمونه با بعد به زمان اين از. گرديد تاسيس) زند خان كريم آرامگاه( شيراز فرنگي كاله زيباي عمارت در پارس موزه

 روند اين ادامه در و گرديد برپا) قزوين ستون چهل بناي( طهماسب شاه فرنگي كاله در قزوين موزه 1335 سال در. شويم نمي مواجه
 جواهرات موزه و 1338 سال در تزييني هنرهاي موزه) ش.ه 1337 سال( گرديد افتتاح ستون چهل كاخ در اصفهان ستون چهل موزه

 سال در و گرگان و تبريز موزه 1341 سال در. يافت گشايش ملي بانك ساختمان زيرين طبقه در شمسي 1339 ماه دي در سلطنتي
 داشته شناسي مردمي و تاريخي جنبه بيشتر موزه اين در موجود آثار كه شدند افتتاح اروميه موزه 1346 سال در و شوش موزه 1345
 در »صبا« شادروان مسكوني منزل در صبا خانه موزه 1350 سال در كرمان عليخان گنج حمام موزه و 1349 سال در رشت موزه. است
 با بناهايي ايجاد انگيزه سال اين در است بوده ايران در اي موزه بناهاي احداث اوج 1355 سال. گرديدند افتتاح و تاسيس 1352 سال

ديروز امروز فردا  (. .باشد مي آن حاصل نياوران فرهنگسراي فرش، موزه معاصر، هنرهاي موزه كه يابد مي عموميت موزه صرفا عملكرد
  )دوم،1383،تهران،نشر ساحت،رضا دبيري،موزه 

  موزه ساختماني ويژگيهاي

   پذيري انعطاف و گسترش قابليت -1

 چه ، قابليت اين.  باشد داشته را آينده در گسترش امكان بايستي همواره -  تئوري در حداقل – ها موزه فضاي كه داشت نظر در بايد
 را فرم و شكل تغيير قابليت بايستي نيز موزه داخلي فضاهاي و ها گالري.  گيرد قرار نظر مد بايد آن ي سازه در چه و معماري ظاهر در

 ، ثابت محيطي ي ديواره در توان مي منظور بدين.  بيابند را خود مناسب كاربرد ، متفاوت هاي مجموعه نمايش براي تا باشد داشته
  . گرفت نظر در مطلوب تغييرات منظور به را متحركي ديوارهاي

  موزه شناسي زيبا -2

   فرهنگي يادبود بناي يك عنوان به موزه يك با توان مي كه آن نخست:  دارد وجود ها موزه شناسي زيبايي ساختار در نظريه دو

 سعي.  بود خواهد شهري فضاي در مهمي عنصر و ، جامعه در آن نقش از نمادي ، ساختمان بروني منظر صورت اين در ، نمود برخورد
 نه ها بنا اين.  شود مي آن ظاهر فداي موزه اصلي كاربرد و عملكرد حتي ، مواردي در و يافته تمركز بنا بودن چشمگير بر تنها معمار

 ي موزه همانند بناهايي.  شوند داده وفق موزه گسترش نيازهاي با توانند مي سختي به رو اين از ، توسعه قابل نه ، پذيرند انعطاف
  . قبيلند اين از المقدس بيت در اشغالي فلسطين ي موزه ،)  كاليفرنيا(  اوكلند موزه ، گوگنهايم

 البته ، كنندگان ديدار رضايت ي كننده تامين و هايشان مجموعه و خود درون از متاثر باشند حجمي ها موزه كه است آن دوم نظريه
 يكسره اينكه بدون ، دارد ثانوي ي جنبه بنا در زيبايي تامين صورت اين در كه نظريه دو اين بينابين است وضعيتي ، آل ايده وضعيت
 در ثانويه صورت به بايد ها آن زيبايي يعني ، گردد عمل ترتيب همين به بايد نيز موزه دروني تجهيزات مورد در.  شود گرفته ناديده
 بازديد توجه جلب و اي موزه اشيا يافتن جلوه براي همگي...  و نورپردازي و ها آينه ،جعبه ،اثاثيه تزئينات زيرا.  شود گرفته نظر

 با رابطه در تسهيلي تنها نه صورت اين غير در ، نمايند متأثر خود زيبايي از را ها مجموعه نبايد تجهيزات اين و آنهاست به كنندگان
  .  هستند بازديد براي مزاحمي خود بلكه آورند نمي وجود به اشيا نمايش
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   موزه ساختمان گيري قرار مكان -3

 داشته قرار شهر يك ثقل ي نقطه و مركز در بايد ، دسترسي سهولت ايجاد براي ، موزه يك كه بود اين بر فرض قبل ي دهه چند تا
 شهر مركز از گرفتن فاصله البته(  ، گشته متروك نظريه اين خصوصي و عمومي نقل و حمل وسيع امكانات وجود با اكنون اما ، باشد

 با ،... )  و هوا آلودگي و مزاحم صداهاي سرو از دوري ، تر ارزان قيمت با مناسب زمين يافتن امكان قبيل از ، دارد نيز زيادي مزاياي
 و نقل و حمل امكانات بايد موزه يك زمين انتخاب براي.  گرفت نظر در را كنندگان بازديد براي وشد آمد راحتي بايد حال اين

...  و ها كتابخانه و ها دانشگاه و مدارس همانند ، فرهنگي و آموزشي مركز به بايد االمكان حتي و نمود مالحظه نيز را زمين پاركينگ
  . باشد داشته وجود مناسب دسترسي

 كنند جلب خود به را پژوهان دانش و متخصصين بايد تنها نه خاطر همين به ، هستند فرهنگي مراكز به تبديل حال در ها موزه امروزه
 سبز فضاي يا پارك نزديكي يا درون در ها موزه گيري قرار بنابراين.  نمايند اشغال نيز را عادي مردم فراغت اوقات از بخشي بايد بلكه ،

  . رسد مي نظر به مفيد نيز ديگري

  . نمايد جلب خود به نيز را اتفاقي عابران بتواند كه باشد گير چشم مكاني بايد موزه مكان كه داشت نظر در بايد

  موزه سبز فضاي -4

 حافظي ، سبز كمربند اين اينكه ضمن ، گردد عادي افراد جاذب خود خودي به تواند مي موزه اطراف سبز فضاي ، شد گفته چنانچه
 به را موزه اطراف فضاي از بخشي توان مي حال عين در ، باشد مي نوين صنعتي شهرهاي آلودگي و غبار و گرد برابر در طبيعي

  .  كند مي مشكل ايجاد يا است مضر موزه ساختمان داخل در وجودشان كه داد اختصاص كاربريهايي

.  جست بهره آزاد هواي موقت هاي موزه عنوان به توان مي نيز – مناسب ساز و ساخت صورت در – ساختمان اطراف باز فضاي از
 مانندشان پارك حالت سبب به ، باشند كنندگان بازديد از بيشتري ي عده پذيراي توانند مي اينكه بر عالوه آزاد هواي هاي نمايشگاه

  .  هستند توجه جالب بسيار
  حفاظت و ايمني -5

 خطرات از موزه اموال نگهداري جهت خاطر همين به ، رود مي شمار به موزه يك اصلي وظيفه اشياء از نگهداري و حفاظت مسلماً
 حوادثي يا و باشند....  و زلزله و سيل مانند طبيعي خطرات است ممكن خطرات اين.  آورد وجود به را امكاناتي بايستي احتمالي
 در اشياء حفاظت جهت اي ويژه مكان بايستي ها رموزه د همواره رو اين از ، دستبرد يا و كاركننان اعتصاب ، جنگ از ناشي اجتماعي

 بايد مورد اين در بلكه.  گردد نمي نمايشگاه فضاي شامل تنها ايمني و حفاظتي موارد البته.  گردد طراحي حوادث گونه اين مقابل
  . شوند مي سپرده فراموشي به دارند قرار رس ديد از دور كه خاطر اين به عموماً انبارها زيرا نمود انبارها به خصوصي به توجه

 ، سوزي آتش و ساختمان به مربوط مقررات" كه خصوصاً ، دارد سزا به اهميتي ديگر فضاهاي با آن ارتباط و انبار فيزيكي ريزي برنامه
 مجاز غير افراد ، نيايد عمل به احتياطي اقدامات كه صورتي در و سازد مي ضروري را اضطراري هاي خروجي ي تعبيه و بيني پيش
 نبايستي حفاظت لحاظ به زيرا گيرد قرار اقليمي دقيق ي مطالعه مورد بايستي ها موزه مكان ".  شوند وارد هها را اين از است ممكن
 را موزه ساختمان اينكه لحاظ به نيز موزه اطراف سبز فضاي ، گيرد قرار ديگر خطرساز هاي مكان و خيز سيل مناطق ، گسل خط روي

 نيز زلزله ضد و بوده مقاوم آتش مقابل در بايد نيز موزه ي سازه.  دهد مي كاهش را سوزي آتش امكان ، سازد مي جدا ديگر بناهاي از
  . باشد
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  نكات مهم در مورد مباني طراحي موزه

  .برود بين از مخاطب در خستگي احساس تا دارد آن متضاد فعاليت براي فضايي به نياز دهد مي انجام موزه در مخاطب كه فعاليتي هر

 افزايش ديدن و ماندن براي را بازديدكننده شوق و برده باال را موزه بازده مدت، كوتاه استراحت فضاي مناسب و جا به مراتب سلسله
  .دهد مي

 چشم به توجه آن تبع به و شود مي احساس دست دور ديدن به نياز خستگي رفع براي افتد، مي اتفاق نزديك از ديدن موزه در چون
 اهميت از اشياء نمايش تاالرهاي با اندازها چشم اين بصري ارتباط و اطراف اندازهاي چشم ديد مسير بازگذاشتن و آزاد اطراف، اندازهي
  .شود مي برخوردار خاصي

. دارد كنترل قابل و مصنوعي نور به نياز اشياء نمايش محل و طبيعي، نور با مستقيم ارتباط و باز فضاي به نياز انسان فعاليت محل
  .باشد متضاد نيازهاي و ها فعاليت اين همراهي به پاسخي بايد نمايش فضاي معماري

 و امنيتي مسائل هم و شود لحاظ -مخاطب با مستقيم ارتباط – آن اجتماعي رسالت هم كه باشد اي گونه به بايد موزه معماري
  .گردد رعايت حفاظتي

  .بود خواهد متضاد هاي فعاليت مناسب همنشيني موزه، طراحي در طراح هنر

  .موزه ساختمان نمايش وسيله اشياء نه و است اشياء نمايش وسيله آن ساختمان و موزه كه كرد توجه بايد

  .باشد آثار و نور فضا، هماهنگ روابط بر منطبق بايد موزه معماري هاي ويژگي

  .كند تاكيد آن بر و بوده اشياء بندي دسته و بندي غرفه مساله با تطبيق قابل بايد موزه معماري

 آثار نمايش و اطالعات ارائه خدمت در بايد نيز موزه سطح كوچكترين. دانست ارتباطي مطلقا توان نمي را فضايي هيچ نمايش، عرصه در
  .باشد مخاطب براي

  .شوند جدا همديگر از بايد آثار مسيرجابجايي و كاركنان حركت مسير و بازديدكننده گردش مدار موزه، معماري در

  .شود طراحي موزه با تنگاتنگ رابطه در اما مستقل معماري عنصر يك صورت به بايد ورودي

  .دهد مي پيوند موزه محتويات با را مردم كه است پلي ورودي

 موزه ديدن براي كه كساني( اتفاقي بازديد معرض در را موزه) ها رستوران نظير( خدماتي فضاهاي برخي براي مستقل ورودي تعبيه
  .كند مي كمك مجموعه داشتن نگه فعال و مخاطب جذب به و داده قرار) اند نيامده

  .است مخاطب و شي رابطه اي موزه هر اوليه شيرازه

  .آيد مي موزه به شي با فردي ارتباط نمودن برقرار بهانه به اي بيننده هر 

 موزه مختلف فضاهاي در بتواند راحتي به بازديدكننده كه آورد فراهم را انتظامي تا كند كوشش بايد موزه فضايي ساماندهي در طراح،
  .نمايد ادراك خوبي به را آن مراتب سلسله و كند سير
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 اينجا در. گردد توام افقي حركت با مخاطب عمودي حركت و نيايد وجود به بازديد انقطاع نمايش فضاي در تا نمايد كوشش بايد طراح
  .بايد مي اهميت كالبدي عناصر مناسب انتخاب به توجه

 و دريابد را مسائل عمق مخاطب كه شود خلق و تعريف اي گونه به) مطالب بيان براي( فضا كه است اين موزه طرح در طراح رسالت
  .شود حاصل موردنظر رفتار و نتايج

  .  است موثر موزه هاي فضا كالبدي دهي شكل در آن مستقل تعريف و موزه شخصيت دانستن

 فضاها اين هاي اندازه و ابعاد.  نزند موزه درون اشياء وضوح و خوانايي به آسيبي بطوريكه فضاها اين خلوص و موزه فضاهاي عملكرد
   متنوعي كاربردهاي به توجه با فضاها اين هاي اندازه و ابعاد.  نزند موزه درون اشياء وضوح و خوانايي به آسيبي بطوريكه

  .شود گرفته نظر در آنها طرح در ويژه استانداردهاي و باشد انعطاف قابل بايستي مي ، مباشند دارا مختلف زمانهاي در كه

 ارائه در مختلف هاي روش و ها مجموعه كردن انبار نوع ، آنها نگهداري خاص هاي روش و موزه اشياء و آثار دقيق مشخصات دانستن 
  . است ضروري ها كننده بازديد به ها مجموعه

 خلق و موزه برنامه در شده تعريف دياگرام اساس بر فضا استقرار مراتب سلسله ، باز فضاهاي با ارتباط به توجه با فضاها چيدن به توجه
  .  كند كمك ها خالقيت پرورش به و بگذارند ذهن در موزه عملكرد از درستي تصوير كه فضاهايي

 بازديد امكان ، انسان رواني نيازهاي به احترام ، مسيرها خوانايي گرفتن نظر در با مختلف مسيرهاي درست تلفيق و تفكيك ، طراحي
 مسير ، پرسنل مسير.  كند سلب كننده بازديد از را تخصصي ديدارهاي يا و ها بخش همه از ديدار ، عمومي سريع ديدار حق آنكه بدون
  .  شوند تفكيك در صورت امكان نظافت و خدمات مسير ، اشياء

  .  دارند مهمي نقش موزه طراحي در نگهداري و مراقبتي ، امنيتي هاي سيستم نوع

  .  بعدي هاي توسعه و موزه ، رشد گرفتن نظر در

  ....  و ويژه متخصصين و خدمه و كارمند تعداد _ گرداني موزه نظام دانستن

  .  موزه مختلف هاي بخش در مصنوعي و طبيعي نور درست بازي و پردازي نور

  .  كاذب ديوارهاي ، ديوارها ، گيرها نور ، ها سقف ، ها كف ، بندي رنگ ، طراحي

  .  ديگر هاي كننده تقسيم و ها پانل ، آثار ويژه فضاهاي و ها ويترين انواع طراحي

  .  فعال غير و فعال رساني اطالع هاي سيستم و محيطي گرافيك

  ) . served(  گير خدمت و servant( (رسان خدمت فضاهاي از درستي ترتيب

   بيروني ناظر نگاه از موزه طراحي در اهميت حائز نكات

  .  اطراف طبيعت با سازگار و خردمندانه و درست تلفيق ميزان
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  .  مقطع ، پالن ، نما ، خالي ، پر فضاهاي ، احجام تركيب در خوانايي

  . موزه فضاهاي از قسمت هر براي زندگي داستان تعريف طريق از موزه كالبد به روح دميدن

  . مفاهيم جديد كاربردهاي در خالقيت نمايش ، ايراني معماري از گيري بهره

  :  اند بوده مهم نقش سه داراي تاريخ طول در ها موزه كه يافت خواهيم در نماييم توجه ها موزه تحول تاريخ به اگر

   تفريحي نقش) 1

   آموزشي نقش) 2

   علمي نقش) 3

 از ها موزه آموزشي نقش ميان اين در. شود مي تبديل علمي و آموزشي نقش به مرور به ها موزه تفريحي نقش كنوني شرايط در
 تجسم از عبارت ، بست مي نقش شنونده ذهن در»  موزه« كلمه شنيدن از كه مفهومي قبل چندي تا است خوردار بر اي ويژه اهميت
 و نگهداري آنها از و اند آورده گرد هم كنار در را گذشته اعصار و قرون كهنه و باخته رنگ اشياء آن در كه ، بود ساكت و آرام محيطي
 تنها اين اما ، هاست موزه وظايف جزو باستاني آثار حفاظت كه است درست.  است اين جز موزه واقعي مفهوم اما ، كنند مي حفاظت
  .  نيست آنها وظيفه

 بر نيز را آنها معرفي وظيفه بلكه ، ندارند را نفيس اموال و عتيقه آثار نگهداري ثبت و آوري جمع وظيفه تنها كه اند دريافته ها موزه
 و سن با متناسب مختلفي آموزشي هاي برنامه بايستي ، آنهاست عهده به مردم جذب و جلب مسئوليت چون اين بر عالوه. دارند عهده
 و فرهنگي و علمي سازمانهاي با مستمر طور به ضمن در.  ببيند تدارك)  آموزشي خدمات كليه از استفاده با(  كنندگان بازديد آگاهي

  .  باشند داشته را الزم هماهنگي و همكاري ، خود بازدهي سطح ارتقاء جهت كشور آموزشي

 تجارب از استفاده بر عالوه و كنند قرار بر ارتباط جهاني سطح در المللي بين و فرهنگي هاي انجمن و سازمانها كليه با ديگر طرف از
  . كنند معرفي شايسته بطور را بوم و مرز اين فرهنگ و هنر ، دنيا سر تا سر در فعال هاي نمايشگاه تشكيل با آنها

 بازديد براي ، كرده نگهداري و حفظ خود در را ارزش با و كمياب و نادر ابزار و اشياء و آثار كه هستند هايي محل ها موزه كلي طور به
 ، زندگي شيوه. كنند مي حفظ آيندگان براي ، را گذشتگان آثار كه هستند گاههايي گذر واقع در ها موزه.  سازند مي آماده همگان
 گوناگون فرهنگهاي آيينه ها موزه ، ديگر تعبيير به و ، سنجند مي يكديگر با را گذشته مردم فكري احوال و اخالق و رسوم و آداب

  . حاضرند عصر تا دور زمانهاي از مختلف ملتهاي فرهنگي ميراث نمايشگر و سنتها و رسوم تبلور و گذشته

 به ها موزه تبديل " عنوان تحت اي مقاله در ماركوزه رنه.  است جامعه آموزشي مراكز مهمترين از موزه كه است اين است مسلم آنچه
 كالس با موزه كه است اين ادعا اين براي نامبرده دليل ، دانسته برتر نيز درس كالس از حتي را مكان اين " دگرگوني حال در دنيايي
  .  نيست مطرح آن در نيز نمره مسئله حاليكه در كند مي برابري درس

  ها موزه انواع

 از كدام هر. باشد داشته وجود تواند مي نيز متنوعي هاي موزه آنها، با مرتبط هاي نمايشگاه و مختلف هاي مجموعه وجود موازات به
 بندي طبقه گوناگون شكلهاي به را ها باشند و به همين منظور موزه مي خود مختص نيازهاي و خاص هاي ويژگي داراي ها موزه اين
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 تاريخي و علوم هاي موزه ها، موزه كاخ شناسي، مردم هاي موزه باز، فضاي هاي موزه شناسي، باستان و تاريخ هاي موزه اند، كرده
 انديشمندان هاي موزه ،) نظامي(  سالح هاي موزه ها، موزه پارك ،)  گردشي(  سيار هاي موزه ،) محلي(  اي منطقه هاي موزه طبيعي،

  )  هنرمندان خانه( 

 باستان هاي كاوش اثر بر آثار اين بيشتر.  هستند تاريخي هاي دوره و سلسله بيانگر و دارند تاريخي ديد: شناسي باستان و تاريخي موزه
 موزه چنين. هستند قوم يك يا ملت يك دانش و هنر علم، كننده تلفيق و گذشته تمدون و فرهنگ بيانگر و اند آمده دست به شناسي
 نوع اين از واشينگتن در تاريخ موزه و فرانسه در ورساي ملي موزه ،) باستان ايران(  ايران ملي موزه. شوند مي ناميده نيز مادر هايي

  . هستند

 يك يكه زمان. نمود بزرگي كمك شناسي باستان مهم هاي داده و ها يافته معرفي به توان مي ها موزه نوع اين ايجاد با:باز فضاي موزه
 فراهم با نيست، ها موزه به انتقال قابل و شود مي منقول غير ارزشمند آثار كشف و مطلوب نتايج به منجر شناسي باستان علمي كاوش
 مشهور باز فضاي موزه به اصطالح در امر اين. نمايند مي مهيا عموم ديد باز جهت را نظر مورد مكان الزم، امكانات و شرايط آوردن
  . نمود اشاره همدان در هگمتانه تاريخي محوطه و شيراز در جمشيد تخت به توان مي ها موزه اين جمله از. است

 " تاريخ محوطه خراسان استان در. است معمول نيز اورپايي هاي كشور از برخي و يونان چين، مانند ها كشور ديگر در ها موزه اين
 توانند مي نيشابور " ياخ شا " تاريخي محوطه همچنين و است ساسانيان دوره از زيبايي بسيار هاي بري گچ داراي كه گز در " بنديان
  . باشند امر اين براي مناسبي مكان

 مردم موزه. دهند مي نشان را جامعه بر حاكم اجتماعي سنن و پوشاك اعتقادات، رسوم، و آداب فرهنگ،: شناسي مردم هاي موزه
  . هستند نوع اين از كرمان خان گنجعلي حمام و تهران شناسي

 ممكن. است آن صاحبان زندگي نحوه و ضعيت و بيانگر و رسيده ما دست به گذشتگان از كه هستند تاريخي اثر يا بنا: ها موزه كاخ
 در "معموال ها موزه كاخ. باشد داشته وجود....  و كاري ديوار،گچ روي نقاشي جمله از هنري آثار نيز و تاريخي اشياي بنا اين در است
 مجموعه. است آموزي عبرت نيز و تاريخي بناي و اثر گذاشتن نمايش به ها موزه اين تاسيس از هدف. آيند مي وجود به حكومتي مراكز
  . هستند ها موزه نوع اين از مشهد آباد ملك باغ و تهران آباد سعد هاي كاخ

 بازديد "معموال و آورند مي در نمايش به را برخوردارند، بااليي شناسي زيبايي از كه تزييني و تجسمي هنرهاي انواع:  هنري هاي موزه
  . هستند نوع اين از اصفهان در تزييني هنرهاي موزه و تهران در زيبا هنرهاي موزه. دارند نيز زيادي كنندگان

 مختلف هاي گونه گيرنده بر در كه طبيعي تاريخي و كاري وسايل و شواهد اساس بر علمي هاي تجربه: طبيعي تارخ و علوم موزه
 نوع اين از مشهد طبيعي تاريخ و علوم موزه و اصفهان طبيعي تاريخي موزه. گذارند مي نمايش به را است جانوان ويژه به گياهي
  . هستند

 همان تاريخي اشياي و آثار "صرفا و هستند خاص محله يك يا و منطقه يك فرهنگ نمودار و بيانگر: اي منطقه يا محلي هاي موزه
  . هستند نوع ازاين خراسان در توس موزه و جمشيد تخت شوش، موزه. گذارند مي نمايش به را منطقه

 اين. گيرند مي شكل محروم شهرهاي و مناطق در موجود امكانات عدم دليل به و فرهنگي اهداف سريع پيشبرد براي:  سيار هاي موزه
 شود، كافي توجه ها موزه نوع اين به اگر. گذارند مي عموم ديد معرض در مختلف هاي مكان در را گوناگون هاي فرهنگ هاي موزه
  . بود خواهند گذار تاثير بسيار
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 برخورد زياد اهميت از تفريحي نيز و آموزشي و تفريحي هاي جاذبه و فرهنگي و علمي گوناگون ابغاد داشتن دليل به:  ها موزه پارك
 مردم عموم كه است اين ها موزه اين مهم ويژگي. گذارند مي نمايش به مردم براي نزديك از را طبيعي و زيستي مسايل كه چرا دارند،
  . است مرسوم شمالي كره و چين مانند كشورهايي در ولي ندارد سابقه موزه پارك ايجاد ايران در. شوند بهرمند آنها ديدن از توانند مي

 اين به مناسبي مكان توانند مي نيشابور در خيام و عطار آرامگاه مشهد، در فردوسي آرامگاه چون تاريخي و ملي فرهنگي، هاي مكان
  . باشند منظور

 هاي لباس شامل اشيا نوع اين. دهند مي قرار همگان ديد معرض در را جنگي و نظامي هاي سالح انواع تاريخي روند:  نظامي هاي موزه
  . هستند نيز رزمي وسايل ديگر و اسلحه رزمي، نظامي

 در از پس "معموال جامعه، مفاخر و مخترعان نويسندگان، هنرمندان، به نهادن ارج براي)  هنرمندان خانه(  انديشمندان هاي موزه
 د بيشتر ها موزه اين. است ايشان آثار و كار وسايل شخصي، وسايل گيرنده بر در و آيد مي پديد شخصيشان خانه در گذشتشان
  . است مرسوم اروپايي ركشورهاي

 استاد " موسيقي مرد بزرگ خانه هم ايران در. است نوع اين از امريكا در برق مخترع اديسون و انگليسي مشهور نويسنده شكسپير خانه
  .است وي شخصي اموال و تاليفات نقاشي، تابلوهاي برگيرنده در و شده موزه به تبديل " صبا ابوالحسن

   ها موزه نقش

 مي سخن ويژه زبان به موزه ، اجتماعي و فرهنگي ، طبيعي محيط از ، او هاي فعاليت و انسان از است بازتابي چيز هر از بيش موزه
 هاي برداشت از شده اشباع بيننده بر هم و نهد مي اثر سواد بي بيننده هم سان بدين.  است»  واقعي چيز«  زبان يا شيء زبان كه گويد
  .  اشياء از ناشي بصري

  .  است نموده ايفا را مهمي نقش جوامع توسعه در رنسانس از بعد كه است فرهنگي مهم نهادهاي از يكي موزه رو اين از

  هنري آثار گالريهاي

.  هستند فراواني يكسان هاي ويژگي داراي ساختمانها مختلف انواع مثل و داشته مشابهي هاي كاربرد هنري آثار هاي گالري و ها موزه
 مهم مدارك برخي نمايش و توضيح ، تحقيق ، حفاظت ثبت، ، آوري جمع ، هنري آثار گالري و ها موزه وظايف مهمترين كلي بطور
 تفاوتهايي هنري آثار گالري و موزه بين تنها نه ، بهرحال.  باشد مي نياز مورد مختلف هاي مهارت با زيادي افراد دليل بهمين.  است
 ، فرهنگي ميراث سازمان مثل سازمانها از برخي.  شود مي ديده اختالفاتي ها وگالري ها موزه از مختلفي انواع بين بلكه دارد وجود

مريم .بهاره حاجيها.محمد زاهدي،موزه و موزه داري و موزه ها (.شوند مي محسوب موزها جزو نيز فرهنگي موسسات بعضي و تفريحي
  )دوم،1387،تهران،باغرنشر چها،خامباشي

 نور ،خشكي ،رطوبت سرقت ،خطر آسيب برابر در آنها از بايد ،سازمان فرهنگي و علمي نظر از اهميت با واشياء هنري آثار نمايش براي
  به مجموعه كه شود مي حاصل زماني امر اين. دهد نشان ، نما و نور بهترين در را وآنها كرده مراقبت غوبار و گرد و خورشيد

   بررسي و مطاله تحت اشياء)الف

  .شود مي تقسيم نمايشي اشياء)ب
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 ي برنامه يكسري نيازمند امر اين. كنند تماشا مشكلي هيچ بدون را آثار بتوانند مردم عموم كه شوند برگزار نحوي به بايد ها نمايشگاه
  .است ها موزه در بويژه جذاب و منطقي تزئين و مناسب شكل با فضاهايي در يافته گسترش و شده تعيين دقت به

 بايد گالري هر در يعني باشد مجزا ديوار يك روي بايد تصوير هر و گيرد قرار گانه جدا اتاق يك در بايد تصاوير ار گروه هر ها گالري در
 به رانسبت بيشتري فضاي روند مي بكار بزرگ تصاوير براي كه بزرگ فضاهاي به نسبت شيوه اين.  باشد داشته وجود كوچك اتاق چند

  .دهد مي بدست را بنا زير مساحت

   تاريخ  روايت  به  زرتشت

  تلفظ)  Zoroastres(  « رازوراسترس»  نام  اين  يونانيان.  است  زرتشت ، داشته  رواج  سال پانصد و هزار دو  كه  شكلي  به  ايراني پيامبر  نام
  كه  معتبري  ي اشاره  ترين قديمي. آمد در)  Zoroaster(  زورواستر  مأنوس  شكل  به  سپس و  يافت  راه  التين  زبان  به  كلمه  اين. اند كرده

  .  است  آمده  افالطون)  Alcibiades(   آلكيبادس  ي رساله در  است  شده  زرتشت  به  يوناني آثار رد

    منابع  براساس  كه ، ايراني  روايات. اند كرده ذكر  مسيح ميالد از  پيش  سال6000 تا 600  بين  ي فاصله در را  زرتشت  والدت  تاريخ

  نوشته او،  زندگي  زمان از  پس  سال 2000  يعني ، زرتشت  آيين نفوذ  زوال از  پس و دارند  تكيه  ويرافنامه  ارداي و  بوندهشن مانند  پهلوي
  نويسندگان ديگر و  مسعودي و  بيروني  ي وسيله  به  موهوم  روايت  اين. دانند مي  مقدوني اسكندر از  قبل  قرن  سه را  زرتشت ميالد اند، شده

  .كرد  حفظ را خود اعتبار نيز  گذشته  قرن تا و ماند پايدار  اسالمي

 از  پيش  سال هزار  پنج  زرتشت  كه نويسد مي)  Hermippus(   پوس  هرمي و)  Eudoxus(   اودوكسوس و)  Aristotle(  ارسطو
 Trojan(  تروا  جنگ War  (الئرتيوس  ديوجانس.  است  زيسته مي   )Diogenes  Laertius  (هردمودروس  قول از   )

Hermodorus  (كسانتوس و   )Xanthus  (اريتريايي  ديودووروس ديگر،  سوي از. كند مي  نقل را نظر  همين   )Diodorus of 

Eretria  (كسنوس آريستو و   )Aristoxenus  (پليني رو اين از.  است  بوده  زرتشت  شاگردان از  يكي  ورسفيثاغ  كه گويند مي   )Pliny 
  .اند داشته را  نام  همين نيز ديگر  تن چند يا  بوده  تن  يك  نام خود  زرتشت  كه دارد  شك  حق  به) 

(  اتما زراتشتر داشتند  دست در را  زرتشت  دين  روحاني مسند  ترين عالي ماد،  سرزمين در  واقع ،  ري در  كه او  جانشينان ، زرتشت از  پس
Zarathushtratema  (شدند  ناميده  واران –  زرتشت  يعني.  

  عمل  به  شرقي  زبانهاي و  مذاهب و  ادبيات  ي زمينه در آمريكا در  آن از  پس و اروپا در  نخست اخير،  سال  پنجاه و صد در  كه  بررسيهايي
  )دوم،1388،تهران،به آفرين،مرتضي يداللهي.سعيد قانعي،زرتشت پيامبر ايران باستان .(اند كرده  شاياني  كمك  مسئله  اين  حل  به  آمده

   فلسفه  زادگاه ؛ ايران

  بابلي  هاي كتيبه در  كه  باستان  ايران)  Ekbatana(   اكباتاناي يا امروز،  همدان.  است  فلسفه  بلكه:  نيست  دين بودا  آيين  كه گويند مي
 از.  است  آمده  راه چند  ملتقاي  معني  به اند، ناميده)  Ecbatana(  اكباتانا را  آن  يونانيان و  شده  خوانده)  Agamatanu(  آگاماتانو
 و  شرق  فلسفي افكار برخورد  محل خود  تاريخ  طول در ناچار  به ، بوده  گوناگون  اقوام  بين  مهمي  راه  حقيقت در  باستان  ايران  چون  طرفي
  كه  داشته وجود  هستي  جاودان  حقايق  ي زمينه در  تفكراتي  ايرانيان  ميان در.  است  بوده ، عالم  اكناف  به ها فلسفه  آن نشر و  انتقال و  غرب

 وارد بعداً و برخاستند  زرتشت  دين تأثير  تحت  ايران در  ماني  آيين و مهر  آيين  كه  همچنان.  است  شده متأثر  آن از  يونان  قديم  ي فلسفه
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  مراجعه  افالطوني  فلسفه بر  ايراني  انديشه  تأثيرات  به مورد  اين در دادند قرار تأثير  تحت  شدت  به را  غرب  فلسفي افكار و شدند اروپا
  ) دوم،1388،تهران،كياني،نشر جامي بزرگمهر زرتشت، زندگاني پيرامون در ().فرمايد

   غرب و  شرق برخورد  نخستين

  شرق با ،  ملطي  مكتب گذار پايه ،  طالس روزگار از  يوناني  فيلسوفان. كرد  فتح را)  Ionia(  يونيا  مسيح از  قبل ششصد  سال در  كوروش 
  حكمت نيز و  ايراني  مغان  قديم  حكمت ،  افالطون و  فيثاغورس گويد مي ،  آپامي  مردم از)  Numenius(   نومينيوس. كردند پيدا  تماس

  .اند كرده  معرفي  يونان  به بودند،  آمده  ايران  به را  كه  هندي  برهنمان

 نامند مى ايران نام به اكنون كه را سرزمينى ايرانيان، كه آن از قبل زرتشت كه دهد مى گواهى »قديم اوستاى« متون درونىِ شواهد
 هاى شبان عنوان به ايرانيان هنگام، آن در .گردد مى باز م.ق 1200 حدود به كشورگشايي اين احتمال، به. است زيسته مى كنند فتح

 به پارس رعاياى برخى بر زيادى تأثير زمان آن در زرتشتى هاى آموزه. بودند ولگا معروف شرق در مركزي آسياي جلگه در روستانشين
   )اول،1380،تهران،نشر هيرمند،محمد مقدم،ناهيد جستاري درباره مهر و (.گذاشت برجاى يهوديان ويژه

 به. است آمده فراهم يونانى هاى نوشته و ايرانى هاى كتيبه و آثار از دوران اين در زرتشتى مناسك و عقايد درباره صريح شواهد عمده
 پيكره بر را ضربه ترين سهمگين موبدان، مرگ با مقدس متون رفتن دست از و ايران امپراطورى بر اسكندر چيرگىِ كه رسد مى نظر

  . باشد زده شفاهى سنت

 ديگر بار و) م 224 تا م.ق 129 حدود در( كردند تأسيس را ديگرى امپراتورى ايران، شرقى شمال مردم ها، پارت زمان همين در
 دينى، امور براى آنان. گرفت پى را رويه همين نيز ساسانيان يعنى ايرانى امپراتورى دومين. دادند قرار خود رسمى دين را گرى زرتشتى
 غلبه با هفتم قرن در. آوردند وجود به فراوان مدارس و معابد و موبدان متنوعِ مراتب سلسله با همراه را نيرومندى مذهبى سازمان
 سال 300 سرزمين، اين سرتاسر بر دين اين گسترش هرچند شد، گرى زرتشتى جايگزين ايرانيان رسمى دين مثابه به اسالم اعراب،

  )دوم،1378،تهران،نشر صداي معاصر،آرتور كريستين سن،ايران در زمان ساسانيان(. يافت تحقق بعد

 آغاز شرق به را دريايى سفرى دينى آزادى به يابى دست براى زرتشتيان از گروهى ميالدى هفتم قرن اواخر در زرتشتى، باورهاى بنابه
 »پارسيان« جامعه مركزى هسته و پيوستند آنان به اى عده آنجا در. گزيدند اقامت گُجرات در سنجان در 716 در سرانجام و كردند
 رونق از براج ميان سواحلِ طول در و شمال در پراكنده بازرگانِ خرده و كشاورز عنوان به ها نسل تا پارسيان. دادند تشكيل را هند

 اى انباشته برهم و عظيم ثروت مالك و كردند پيشرفت سرعت به اروپايى روحانيان آمدن با نوزدهم قرن از اما. بودند برخوردار اندكى
 كمى بسيار جمعيت از شدند و متمركز كرمان و يزد كويرى شهرهاى اطراف در بعدها ايران در زرتشتيان اصلىِ جامعه. شدند

  .برخوردارند

  كيش زرتشت و كتاب مقدس

 از اى آميزه »جديد اوستاى« متون تمام اما است، مقدس زرتشت بسيار شده است و كيشآيين زرتشت برپايه يكتا پرستي بنا نهاده 
 آن در و شده نوشته ايران در ساسانيان سلسله حكومت دوران در كامل اوستاى. باشد مى موبدان نسل از گمنام شاعران و دانشوران آثار

 كه هايى ويرانى در بود شده فراهم مجموعه اين از كه معدودى هاى نسخه. است بوده كتاب يك و بيست در حجيمى مجموعه زمان
 و سرودها نامه، ازمناجات عبارت مانده برجاى اوستاى رو ازاين. رفت ميان از بارآمد، به ها ومغول ها ترك ها، عرب چيرگىِ در بعدها
  .است شده نوشته م 1323 در موجود، نسخه ترين قديمى اما گردد، برمى ساسانى دوران به آن خطىِ نسخه. است ادعيه
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  دوعنصر خير و شر.تعاليم اصلي

 و كرد مى طى را خود شكوفايى مراحل زمان، آن در برنز عصر شد، زاده موروثى عنوانِ اين با كه بود اى روحانى خود زرتشت
 قوم گويا ;بودند غرق غارت و جنگ در مدام بودند، جنگى هاى ارابه و كارى هاى اسلحه به مجهز كه پيروانشان و جنگجو شاهزادگان

 بود، ها عدالتى بى و ها خشونت اين شاهد خود كه زرتشت ترتيب بدين. بود شده غارتگر و پيشرفته همسايگان تهاجم قربانى زرتشت
 الهامات از اى سلسله صورت به و بود دريافته را آنچه مقرّر موعد در وى. شد داده سوق دو آن منشأ و شر، و خير درباره عميق تفكر به

 سرمدى خداى يك تنها كه داد تعليم چنين را پيروانش او. شد رهنمون جديدى دين تبليغ به را او الهامات اين. كرد تجربه االهى
 از خدايان را جهان كه بودند است و همچنين معتقد كل عدل و خير حكيم، كه موجودى ;دانست مى مزدا اهورا را آن او كه دارد وجود
. اند شهره يكديگر با ستيز در كه همزادى دو ;دارد وجود نخستين روح دو كه درستى به« ساختند مرحله هفت در شكل بى اى ماده
  )اول،1387،تهران،نشر محور،مهرداد ايزد پناه،آشنايي با دين زرتشت (»شر و خير: اند دوگانه كردار، و گفتار و انديشه در آنها

 تالش هدف همين به يافتن دست راه در غريزى طور به مخلوقات. است امشاسپندان يكي از ايزدان وظيفه خير تقويت و شر با مبارزه
 هنگام به سپس دهند، صورت را كار اين زرتشت وحى پرتو در و خود سنجيده انتخاب با بايد مى كه ها انسان استثناى به ;كنند مى

 بهشت به و عبور فراخ، پلِ از روحشان كند، غلبه آنها بدى بر نيكشان كردار و گفتار پندار، اگر ;شد خواهد داورى آنها همه درباره مرگ
 هاى تالش از نهايى هدف .كنند مى سقوط آن هاى مجازات تمام با دوزخ درون به تنگ پل از صورت اين غير در كرد، خواهد عروج

 بدين و كرد خواهد ضعيف را شر كم كم نيكوكاران هاى كوشش مجموعه زرتشت، تعاليم براساس. است دنيا اين از نجات آميز، فضيلت
  .رود مى او پيروان از همواره كه است انتظارى اين و گرداند مى ميسر را خير پيروزى ترتيب

  :از مهمترين جشن هاي ايرانيان زرتشتي ميتوان به جشنهاي زير اشاره كرد

  امرداد 7 - امردادگان جشن

  شهريور 3 - شهريورگان جشن

  مهر 16 - مهرگان جشن

  آبان 10 - آبانگان جشن

  آذر 9 -  آذرگان جشن

  دي 23 - 15 - 8 - ديگان جشن

  بهمن 2 - بهمنگان جشن

  اسپند 5 - اسفندگان جشن

  ميترايي آيين و سال شب ترين بلند - يلدا شب جشن

  بهمن 10 - سده جشن

  نوروز از پيش جشن - سوري چهارشنبه
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   نوروز جشن

  ايراني زن جشن يا سپندارمذگان جشن

 از سپاسدارى روز ماه بهمن 29 امروزى، تقويم بنابر و ماه اين از روز پنجمين يعنى اسفند ماه از اسفند روز زرتشتى، سالنامه طبق
 زنان حامى كه است 2سپندارمذ 1امشاسپند به مربوط جشن اين. هستند فروتنى و پاكى و مهر مظهر كه است مادران و زنان جايگاه

  .است پارسا و درستكار

 به متعلق روز اين. دادند مى هديه زنان به مردان روز اين در و بوده زنان جشن) سپندارمذ( روز اين خصوص به و اسفند ماه رو اين از
 نماد مينوى عالم در فرشته اين. گيرند مى جشن شوند، مى موافق هم با ماه نام و روز نام چون و است آرمئيتى سپنته يا سپندارمذ

 هاى خوشى تمام و است پارسا و نيك زنان حامى و پاسبان مادى جهان در و است فداكارى و جانبازى بردبارى، تواضع، محبت، عشق،
 نزديكى دليل به را جشن اين. است هم زمين حامى و نگهبان پارسا زنان پاسبانى از گذشته فرشته اين. اوست دست در زمين روى

 همچون زن با زمين مشترك هاى ويژگى برخى دليل به ، زرتشت آيين در. گويند مى نيز »برزگران« نام به بهار فصل و كار و كشت
نشر ،بزرك نادر زاد،مارتين ورمارزن،آيين ميترا (.است گرفته نام »زمين و زن« نام به روز اين زايندگى، و آفرينندگى

  )اول،1383،هرانت،چشمه

 شاخه سيب، و انار ويژه به فصل هاى ميوه آنها جز به. دارد قرار است بهمن ماه نشانه كه مرغ تخم و شير از جامى جشن اين سفره در
 و خوشبو مواد و دهند مى قرار سفره گوشه چهار در بادام و سنجد از هايى دانه با آويشن خشك هاى برگ شيرينى، و شربت گل، هاى
 در فصل آن در كاشتن سفارش براى مهرگان جشن در كه ها دانه و حبوبات گونه هفت از كمى مقدار و گذارند مى آتش روى بر كندر
  .گذارند مى اند داده قرار مهرگان جشن سفره

 به روز اين در. است بوده زنان از مردان كامل فرمانبردارى و كوشش و تالش و كار از زنان كامل استراحت جشن، اين هاى ويژگى از
 حال عين در و كردند مى تجربه را زن يك هاى فعاليت كار، اين با و گرفته دوش بر را ايشان وظايف مردان زنان، ساله يك تالش پاس
 زنان مهربانى و محبت از ترتيب اين به.است رفته شمار به جشن اين اصلى رسوم و آداب از خانه زن به دادن هديه روز اين در

 تكريم مورد نو، هاى لباس پوشيدن با زنان و است مردان عهده بر خانه كارهاى انجام همچنين خاص روز اين در. شود مى سپاسگزارى
 و اند پرداخته نيك فرزندان تربيت به كه پرهيزگار و پاكدامن زنان همچنين زرتشت آيين در اسفندگان جشن مراسم در. گيرند مى قرار
  .شوند مى تشويق اند، شده شناخته نيك شخصى عنوان به فرزندان اين

  انحطاط و كمرنگ شدن آيين زرتشت

  راستيست، هم آن و يكيست راه

  است، خوشبختي راستي

  و

  .بخواهد راستي براي فقط را راستي كه كسيست آن از خوشبختي

 به انديش كج معلمين و كاهنين نيز او خود زمان در حتي كه آيد مي بر چنين سرود اين از: نويسد مي آشتياني الدين جالل مهندس
 نه كه است واضح و روشن بحدي او از پس زرتشت دين انحراف. اند ساخته مي منحرف راست راه از را مردم و پرداخته مي دين تحريف
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 تاريخ طول در آنچه كه معتقدند شناسان اوستا. گردند آن منكر توانند نمي نيز زرتشتي كانن و كليسا به مؤمنين كه محققين همه تنها
 معتقدات اكثر آريايي مختلف مذاهب روحانيون زرتشت از پس و است داشته قرابت او واقعي پيام با كمتر شده مي تبليغ زرتشت نام به

 چند بپردازيم زرتشت دين انحراف چگونگي شرح به كه اين از قبل. اند داده ارائه مردم به زرتشت دين جاي به زرتشتي لباس با را قديم
  .نمايم مي بازگو باره اين در را محققين نظر از نمونه

 اندتعبير بوده مايل خود كه صورتي به را دين و كنند حكومت ايران مذهبي جامعه بر اند توانسته مغان علت اين به ، معتقداست نيبرگ
 بسيار تمرينهاي با نيز طبقه اين. اند بوده متكي مغان بيانات به دين پيروان و شد نمي ترويج كتاب و نوشته ايرانيان بين در كه نمايند
 طبقه اين فقط. كنند حفظ از بتوانند را مذهبي متون و دستورات همه كه شدند مي تربيت طوري كردند مي آغاز كودكي از كه سخت

  .رفت مي شمار به مردم ديني مرجع تنها و داشت آگاهي مذهبي دستورات و قوانين به و داشته بهره سواد از كه بود

 معتقدات مخالف كه گاتاها عالي محتواي مشروح توجيه ضمن در و كرده اشاره مختلف جهات در زرتشت دين انحراف به نيز هرتل
 طرف از آن حمايت و زرتشت دين نفوظ واسطه به ولي اند بوده ايرانيان قديم دين كاهنين ابتدا مغها: نويسد مي است متأخر زرتشتيان

 به.  ساختند منتشر را خود دين حقيقت در ولي دادند رواج نشان را آن ظاهر به داده نشان وابسته آن به  را خود مجدداً هخامنشيان
 هيچگونه  گاتاها در كه كند مي اشاره او. است شده وارد زرتشتي غير مطالب و عوامل همه اين متأخر اوستاي در كه است دليل همين
 به شده صحبت آنها از جا هر نداردو وجود... و صبح شفق ماه ، خورشيد ، ،زمين آب ، باد مانند طبيعي قواي و خدايان ستايش از اثري

 معتقدات بقاياي از و  رسد مي نظر به مسخره ما براي كه سگ تقديس از. ديگر چيز نه و شود مي برداشت طبيعي پديدة يك صورت
 روح مخلوقات با مبارزه عنوان به جديد اوستاي در كه آميزي جنون انهدام از همچنين و شود نمي ديده اثري است  نشيني چادر دوران
 ، هوشمند مرد يك گاتاها البالي از«: نويسد مي او...  مردگان اجساد دادن قرار سگها و پرندگان طعمه از و است شده توصيه خبيث،
 عنوان به را داري گله و زراعت.  كند مي قيام اخالق و حق جانبداري به كه گويد مي سخن ما با رحيم و نيكي و خير مجذوب فعال،
 و قدرت هيچ قدرت نيروهاي در او.  است بري خرافات از و داشته جاي ها توده تفكر فراز بر كه است كسي. نمايد مي توصيه رفاه پايه

  »... كند مي مبارزه سختي به آن با و دارد نفرت خونريزي و مستي با ارتباط مناسبت به ديوان آداب واز بيند نمي الهي شخصيت

 نظايرآن و ونديداد ناهنجار و زشت هاي شخصيت كننده بيان شخصيتي چنين يك است محال كه رسد مي نتيجه اين به هرتل باالخره
 با كه است پرستان ديو دين اين. است بوده كرده مخالفت و مبارزه سختي به دادند نسبت او به كه هايي چيز همان با درست او.  باشد

 ، قرباني  مانند مختلف موارد به هم هرتل. باشند مي طبيعي عناصر و نيروها آن خدايان و نداشته سازشي گونه هيچ زرتشتي اخالق
 نتيجه باالخره و    نموده اشاره ، متأخر اوستاي و ونديداد مذهبي دستورات ، طبيعت عناصر پرستش ، مردگان جسد با رفتار ، مستي

 ، اهريمني موجودات براي وداها نام حفظ كنار در« :  نويسد مي او.زرتشت پيام نه است مغان دين به متعلق همه اينها كه گيرد مي
 ، باد ، آتش ، ماه ، خورشيد مانند طبيعي فنومنهاي خداوند و كرده دين وارد باشد مي ودايي هاي يجته مشابه كه را) يزته( يزدانها
 هئومه عصاره از و كرده قرباني را گوسفندان و گاوان و اسبان زياد تعداد به آنان افتخار به و كردند مي ستايش را...و ميترا ، آب ، زمين

مرتضي .سعيد قانعي،زرتشت پيامبر ايران باستان (.»ساختند مي مست را خود ، ستودند مي بزرگ خداي حد تا را ايزدش كه ،) هوم(
   )دوم،1388،تهران،به آفرين،يداللهي

  :نويسد مي چنين خود تحقيقات پايان در المستد

 در بيشتر چه هر تاريخي زرتشت آنكه حين در.  گرديد آغاز ناپذيري اجتناب العمل عكس كه بود نشده سپري زرتشت مرگ از اندكي «
 سادگي كرد تصنيف او كه گاتهايي.  گرفت مي خود به خدايي صورت تصاعدي سير با مذهب باني ، شد مي پنهان گذشته از غباري
 تشريفاتي و متعدد خدايان او به. گرديد مي مبدل كليسايي هايي نغمه به و  يافت مي اسرار و رموز صورت و داد مي دست از را خود
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 چنان خود او كه آدابي ، بود مانده باقي قديم آرياهاي) متعدد خدايان به اعتقاد و پرستي بت( پاگانيسم مذهب از كه شد داده نسبت
 بود باستاني بربريت يك مانده باقي كه ، مغان آئين بوسيله بخشي آريايي پاگانيسم ها بعد.  بود كرده محكوم را آنها مؤكداً و سختانه سر
 و پليد مشروب(( را آن زرتشت كه چيزي همان ، شمردند مي مقدس را) هوم(هااوما زرتشت پيروان هرگاه.  گرفت قرار عمل مورد ،

 بود نموده اعتراض آن به شديداً زرتشت كه را احشام قرباني و بازگشته پرستي ميترا مراسم به مجدداً آنها اگر ، بود ناميده)) آور مست
 پيام مشرب هم را خود كه شدند يافت هم گروهي باالخره...  و ساختند مرسوم را آناهيتا الهه پرستش دوباره آنها اگر ، كردند مي اجرا

 مي كه يافتند بخش نيرو و نو و تازه چنان نكاتي او عقايد اصول در مغزها بهترين باستاني ملي مذاهب انحطاط با.  دانند مي او واقعي
 انجيل اولين چون طنيني داراي زرتشت گاتهاي كه نيست اتفاقي اين.  يافت در خوبي به بعدي  ديني هاي جنبش اكثر در تأثير توان
  )).  است

  گذشتهپيوند موزه ها و

 و حال بين ارتباطي ها مجموعه اين و دارند مي نگه خود در را ارزشي با بسيار گاه و به فرد منحصر هاي مجموعه دنيا هاي موزه
 باز را خود هويت وسيله بدين و كردند ريزي پي را ما فرهنگ كه نياكاني با عميق پيوندي آنها مشاهده با انسان و ، كرده ايجاد گذشته
 فرهنگ اثرات توان مي و بينند مي عيان به آثار خلق و ابداع در را انساني انديشه تكاملي سير ها موزه در موجود اشيا ديدن با و يافته

  . شود مي متبلور بشر دست ساخت اشياي در اي جامعه هر نياز و فرهنگ انعكاس كه چرا. كرد مشاهده اشيا جاي در را گذشته جامعه

 مي حساب به انساني تمدن و فرهنگ جهاني اسناد از جزئي بلكه كشور يك ملي گنجينه تنها نه ، اعتبار اين به اي موزه هاي مجموعه
 سهم كشور فرهنگي ريزي برنامه در نهاد اين كه است چنان فرهنگي نهادهاي از يكي عنوان به ها موزه به امروز جهان نگرش.  آيند

  . دارد بسزايي

 فرهنگ با را مردم آشنايي موجبات نتيجه در و ها فرهنگ ارتباط و خورد بر زمينه مختلف فرهنگي ابزار آوردن فراهم با قادرند ها موزه
 فرصت هاي و نمايند كمك فرهنگ باروري به نيز طريق اين از و دهند افزايش باره اين در را مردم شناخت و نموده فراهم جوامع اين
  روشن به توان مي ميراث كلمه در تحقيق با ديگر سوي از. آورند به وجود را ديگر هاي فرهنگ از گيري بهره

  .شود مي برانگيخته آنها در تحسين احساس ها ميراث اين شناختن و ديدن راه از همگان و كرد كمك تاريخ تاريك هاي گوشه شدن 

اينكه چطور اين بنا كه يك ميراث .دراين زمينه باتوجه به موضوع پايان نامه ام به كعبه زرتشت اشاره ميكنم و به معرفي آن ميپردازم
  .فرهنگي بسيار مهمي ميباشد در اين زمينه موفق عمل كرده است

 عصر در احتمال به و هخامنشيان زمان در بنا اين. فارس استان در رستم نقش در شكل مستطيل مكعب است بنايي نام زرتشت كعبه
است كه باتوجه به بناهاي ان زمان و عصر ديرين زمان هخامنشيان و رواج دين زرتشت استفاده از  شده ساخته بزرگ داريوش پادشاهي

  .مكعب مستطيل بسيار رواج بوده است و از عناصر و اشكال رايج در آن زمان ميباشد اشكال هندسي كامل مانند مكعب  و

  كعبه زرتشت

  بنا ظاهر

 ثلث شمسي، 1316 سال تا. است آن ورودي تنها به دسترسي براي پلكاني بازمانده و زمين سطح از باالتر مدخل يك تنها داراي بنا اين
 خود سمت سه در بنا كه گرديد مشخص كه بود شناسي باستان كاوشهاي آغاز با و سال اين در تنها. بود شده دفن زمين در بنا پاييني
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. دهد مي بنا بودن دربسته از نشان كلفت، و سنگين دري پاشنه چرخش جاي ورودي درگاه در همچنين. است سكو داراي) ورودي بجز(
  .است شده ساخته سياه و سفيد آهكي سنگ از تماماً ساختمان اين

 اين در »زاراتشترا« زرتشت حضرت كه است آمده زرتشتي كتابهاي در. است شده حكاكي »كعبه« لغت ساختمان اين داخل ديوار در
 امروزي »عمان« كشور به كبير داريوش زمان در كه همانطور. گرفتند پهلوي پارسي از را كعبه لغت اعراب،. است ميكرده نيايش محل،

  .است فارسي نيز مكه كلمه بنابراين ميگفتند؛ »مكه«

  مشخصات فيزيكي بنا

 و متر چهارده به نزديك برج ارتفاع.  است شده معروف »زرتشت كعبه« نام به و دارد قرار رستم نقش در كه است بنايي شبيه برج اين
  .است داشته قرار اي پله سه سكويي بر كه است متر 7/ 27×23/7 آن قاعده

 برج باالي اتاق به اي پله 29 پلكان يك.  دارد ارتفاع زمين سطح از متر 50/7 به نزديك و شده تعبيه غربي جهت در بنا اين ورودي در
 نسبت آن بودن آرامگاه با امر اين و شود باز توانسته نمي ديگر شد مي بسته وقتي كه بوده شده ساخته طوري آن در ولي است، ميرفته

 در مستطيلي كوچك گوديهاي زيادي تعداد تزيين براي ولي است شده ساخته مرمرنما و سفيد سنگ از برج اين هاي ديوار.  دارد
 با را ها پنجره اين و اند آورده آن جوانب در)  شده ناميده »كور پنجره«  كه( مانند پنجره گودي عدد 10 نيز و منظم هاي رديف

  )پنجم1384،همدان ،فن آوراننشر ،محمد ابراهيم زارعي،آشنايي با معماري جهان (.اند گرفته ب قا سياه سنگهاي

  بنا كاربرد

 بخشي. اند نكرده كشف را آن ترديد و شك بي كاربرد تاكنون دانشمندان متاسفانه. است شده ابراز گوناگوني نظرات بنا، اين كاربرد درباره
  اند چنين است، شده منسوب بنا اين به كه كاربردهايي از

  .است كرده پيدا انصراف بعدها كه داريوش دائمي آرامگاه

  )اجساد شدن پوسيده تا فقط( موقت آرامگاه

  )آتشگاه( مقدس آتش جايگاه

  ديني كتب و اوستا نگهداري جايگاه

  شاهي هاي پرچم جايگاه

 روز در نوروز. كرد محاسبه را نوروز شروع محل رصدخانه، اين در زرتشت كه است شده نوشته زرتشتي كتب در نوروز روز محاسبه در
 از نوروز يكبار سال 700 هر زرتشت، گاهنامه برآورد اساس بر. بتابد آنجا در آفتاب اشعه اولين كه ميشود شروع محلي از فروردين اول

 سال در و بروكسل و پاريس از نوروز ،1387 سال در. بود پيش سال 300 شد، شروع ايران از نوروز كه آخرين باري. ميشود شروع ايران
  .شد شروع هاوايي و آالسكا بين محلي از نوروز هم امسال. شد شروع نيويورك و تورنتو ار 1388
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 خوشبختانه. بود نشده كشف بنا اين تعريف و كاربرد ميالدي، يكم و بيست قرن يعني امروز، به تا ايران به اعراب حمله زمان از
 نام به كتابي در را خود كشف نتيجه است، داشته باستان ايران زمينه در فراواني تحقيقات كه »غياث آبادي مرادي رضا« ايراني پژوهشگر

  .است كرده منتشر را بنا اين راز و رسانده چاپ به »شيراز نويد« انتشارات توسط »ايران چارطاقي هاي در گاهشماري نظام«

. است بوده معبد آتشكده يا و دربار گنجينه محل يا حكومتي اسناد و اوستا كتاب نگهداري محل بنا، اين كاربرد ميزدند حدس امروز تا
پيشرفته  جهان، سرتاسر در آفتابي) تقويم( گاهشماري بناهاي تمامي با مقايسه با بنا اين كرد ثابت خود تحقيقات با غياث آبادي اما

 نقاط در »چارطاقي ها« هم بنا اين از قبل تا كه است حالي در اين. است جهان آفتابي گاهشماري بناي بهترين و دقيق ترين، ترين،
  .داشتند عهده بر حرفهاي و دقيق اما ساده بسيار شيوهاي با را وظيفه همين و بودند شده احداث ايران مختلف

 با حتي و كنند مشخص را) سرفصل روزهاي مانند( سال از خاصي روزهاي ميتوانند فقط جهان در آفتابي گاهشماري بناهاي تمامي
 روزهاي جزئيات از بسياري است قادر شده، اجرا آن ساخت در كه علمي و دقت با بنا اين اما. نيستند تنظيم هم خورشيدي سال

 روز به روز را سال جشنهاي و مناسبت ها از بسياري ميتوانستند بنا اين از استفاده با زرتشتيان. كند مشخص را ماهها و سال مختلف
  )سايت علمي دانشجويان(.شوند آگاه آنها دقيق زمان از و كنند دنبال

 ولي. است شده داده كاربري تغيير يا و شده تخريب كامل طور به يا) آتشكده تصور به( كشور سطح در چارطاقي بناهاي از بسياري
  .مانده اند باقي بعدي نسلهاي و ما براي و مانده سالم ،»تفرش« چارطاقي و »نياسر« چارطاقي مانند هم تعدادي خوشبختانه

 سازمان حتي! است نرسيده ملل سازمان جهاني ميراث ثبت به است مانده باقي سالم تقريباً كه آن با »زرتشت كعبه« بناي متأسفانه
 كشف با حتي! نداد پيشنهاد) بود كانديداها از يكي هم ايفل برج كه( جديد هفتگانه عجايب بناهاي همراه را بنا اين هم فرهنگي ميراث

 از آن سازندگان بايد كه است جهان در ثابت سنگي تمام گاه شمار يك بنا، اين! نشد پا به جنجالي و انعكاس هيچگونه هم بنا اين راز
 قطب با مغناطيسي قطب تفاوت خورشيد، مدار به نسبت زمين كره انحراف كبيسه، سال نجومي، جغرافيايي، علميِ نكات از بسياري

. ميبودند آگاهي هخامنشيان حكومت دوران در پيش، سال 3000 تا 2500 در را... و خورشيد دور به زمين گردش مسير جغرافيايي،
 و كردند كشف اروپا در اخير سال چهارصد در را خورشيد دور به زمين گردش و زمين كره بودن كروي مانند را آنها از خيلي آنكه حال
  )سايت علمي دانشجويان(!كردند ثبت خودشان نام به

  بنا اهميت

. است رسيده اهميت اوج به اردشير بخصوص و ساساني دوران در بنا كه رسد مي نظر به باشد، بوده هرچه هخامنشي دوره در بنا كاربرد
 يكي. كند مي ارائه ساسانيان خصوص در وسيعي اطالعات كه است شده ايجاد بنا سكوهاي روي بر مستقل نوشته سنگ سه دوران اين در
اين بنا از نظر هندسه كامل معماري و از نظر بنايي جهت نيايش و يكي از و دركل .است كرتير درباره ها، نوشته سنگ اين مهمترين از

  .نمادهاي آيين زرتشتي هميشه مورد نظر ميباشد

  :جمع بندي و نتيجه گيري

پرسش اين است كه بشر بودن به چه معناست؟اينكه بشر از ابتداي .كه باشد پاسخي به اين پرسش بنيادين است عاز هر نو ههر موز

در چه مسيري قدم بر ميدارد و در مسير زندگي است كه او را .به چه ميرسد و چه ميخواهد و چه كسي را ميشناسد بلوغ عقلي

  ميشناسد ميفهمد انتخاب ميكند و در آخر نيز به نتيجه مي رسد و يا نميرسد؟
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ارزشهاي آن را مي .اي حركتي شئ را به نمايش ميگذارد در قالب مسيره.در نهايت موزه يك مكان معرفي فرهنگي و آموزشي است 

شئ بيننده را به شناخت مي رساند و آموزش ميدهد و اشيا را در مسيرهاي تعريف شده و با بازي عناصر نور و .و ازين گذر دنمايان

  .بيننده را  آشنا و آگاه مي كند.نمادهاي مورد مطالعه در عنوان موزه 

  :ساختمانيژگيهاي وي

موزه بايد هم قابليت انعطاف داخلي داشته باشد و هم بصورت ظاهري نمادين .ها انعطاف پذير باشدموزه نبايد تنها نمادين و تن

بعضي از گالريها بصورت انعطاف پذير كه  واستفاده از عناصر نمادين مرتبط با موزه در ظاهر و تعريف مسيرها به صورت نمادين .باشد

  .وارهاي متحركقابليت تغيير مسير را داشته باشد با استفاده از دي

  :ويژگيهاي مكاني

بايد طوري طراحي شود كه .بهتر است موزه ها در نزديكي يك فضاي سبز و پارك و داراي دسترسي مناسب از خيابان هاي اصلي باشند

  .نه تنها دانش پژوهان بلكه نظر عابران اتفاقي را نيز هم جلب كند

  :فضايي ويژگيهاي اصلي طراحي

اساس  رستي از عملكرد موزه در ذهن بگذارد و به پرورش خالقيت ها كمك كند و سلسله مراتب فضا بخلق فضاهاي كه تصوير در

  .دياگرام تعريف شده باشد

  خوانايي مسيرها با در نظر گرفتن احترام به نيازهاي رواني انسان

  نور پردازي و بازي درست نور طبيعي

  طراحي انواع ويترين ها و مسيرها 

  :نگاه ناظر بيرونيويژگيهاي اصلي از 

  اخوانايي در تركيب احجام و فضا ه

  دميدن روح به كالبد موزه از طريق تعريف داستان زندگي براي هر قسمت از فضاهاي موزه

  بهره گيري از عناصر معماري ايراني
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گذرگاهي است براي درك فضايي جهت آموزش و درك فضايي موزه كه در واقع .نقش علمي و آموزشي موزه كه بايد خود را نشان دهد

  .آثار گذشتگان كه براي آيندگان حفظ شده و مي شود

  .موزه ها آيينه ي فرهنگهاي گوناگون گذشته و تبلور رسوم و سنتها از زمانهاي دور تا عصر حاضرند

ر قالب هنري و فرهنگي موزه مورد نظر در طبقه زير مجموعه اي از موزه هاي تاريخي و باستان شناسي د.در طبقه بندي انواع موزه ها

  .ميباشد

  :زرتشت

سرزمين ايران به وجود بيايد مي زيسته است و بنا به  هزرتشت قبل از اينك.زرتشت پيامبر سرزميني كه بعدها ايران ناميده شده است

ر يزد و كرمان  كه پايه گذار دين زرتشتي است كه امروزه پيروان آن بيشتر د.گفته هاي مورخان بزرگ معلم فيثاغورث نيز ميباشد

  .مستقر ميباشند

از تعاليم اصلي آنها دوعنصر خير وشر ميباشد .آيين زرتشتي بر پايه يكتا پرستي بنا نهاده شده ايست و كتاب مقدس آنها اوستا ميباشد

  .و اعتقاد دارند كه خدا جهان را در هفت مرحله آفريده است

جز انسان كه يكه بايد بين اين دو عنصر از قدرت  ددر راه خير قدر بر ميدارندر اين آيين آمده است كه همه موجودات به طور غريزي 

و در نهايت مسير زندگي اش را برگزيند كه خير باعث عبور از پل بهشت و شر .اختيار و انتخاب و تصميم گيري خويش استفاده كند

  .باعث سقوط در آتش است

يك شكل مكعب مستطيل شكل زيرا در آنزمان اين شكل .نيز كعبه زرتشت استيكي از بناهاي نمادين كه از گذشته باقي مانده است 

  .بسيار رايج بوده است 

  .اين بنا به عنوان نيايشگاه حضرت زرتشت نام برده شده است و البته كاربرد رصد خانه اي هم در آن شناخته شده است

  . دركل در دين زرتشت هدف نهايي نجات ازين دنياست
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  فيزيكي و عملكردي نامهبر: فصل پنجم

  مجموعه كل بندي عرصه

 و هدايت محورهاي يا بازديد مدار درآمده، نمايش به اشياء مجموعه بين بايد نمايش عناصر بندي تقسيم و موزه بندي عرصه براي
  :دارد وجود مختلف ي عرصه سه بازديدكننده، با ارتباط و اعتبار به اي موزه هر در. آورد وجود به هماهنگي رساني اطالع هاي بخش

  ... و تأتر آمفي كتابخانه، ها، گالري شامل. مردم عموم ي واسطه بي دسترسي با: عمومي عرصه

  .باشد مي...  و بنا داخلي خدمات انبارها، اداري، فضاهاي شامل و دارد نياز ناچيزي فضاي ميزان كه: خصوصي عرصه

  .باشد مي رفاهي خدمات ديگر و بهداشتي هاي سرويس ها، رستوران آموزشي، تحقيقاتي، فضاهاي شامل: خصوصي -عمومي عرصه

 در. داد قرار واحد اي عرصه در را مشابه تقريبا و همسو عملكردهاي يعني پرداخت موزه بندي عرصه به نيز عملكرد اعتبار به توان مي
  :شد خواهد تعريف زير هاي عرصه با موزه صورت اين

  معرفي -1

  اداري -2

  پژوهشي -3

  آموزشي -4

  عمومي و رفاهي خدمات -5

  پشتيباني خدمات -6

  .گردد مي ارائه آن به مربوط مطالعات و معرفي اجمال طور به باال هاي عرصه از يك هر ذيل در

  معرفي عرصه

 است عرصه ترين اساسي و مهمترين واقع در. دارد اختصاص آثار نمايش و معرفي به كه شود مي موزه از هايي قسمت شامل عرصه اين
 كه باشند مي فضاهايي از كتابخانه و تأتر آمفي ها، گالري. باشد مي موزه از بازديدكنندگان و كنندگان استفاده با مستقيما آن نقش كه
  .دهند مي تشكيل را عرصه اين

 موقت و دائمي آثار شامل شده گذاشته نمايش به آثار كه آنجا از. باشند مي معرفي عرصه نمايان و مهم قسمت ها گالري: ها گالري-1
 شوند، مي گذاشته نمايش به) كنند نمي تغيير عموماً كه( دائمي آثار آن در كه دائمي؛ هاي گالري: قسمند دو نيز ها گالري باشند، مي

  .شوند مي گذاشته نمايش به موسمي و موقت نمايشگاه برپايي زمان در و موقت صورت به آثار آن در طبع به كه موقت هاي گالري

  :باشند زير شرايط داراي بايد گيرند مي قرار استفاده مورد علمي و فرهنگي اشياء و هنري آثار نمايش براي كه ها گالري

  .باشند مطمئن غبار و گرد و آفتاب شديد نور حد، از بيش خشكي رطوبت، سوزي، آتش دزدي، خرابي، مقابل در حفاظت نظر از
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 قرار متري 10 ي فاصله در كه تصويري مورد در) چشم تراز سطح باالي به درجه 24 يا 54( انسان ديد ي زاويه عادي، شرايط در
 700 و ديد سطح باالي در ميليمتر 4900 شده آويخته تصوير ارتفاع كه شود مي حاصل موقعي است روشن كامال آن سطح و داشته

 ديد ي زاويه باالي به تا تصوير پايين از است مجبور انسان چشم بزرگ تصاوير مورد در تنها. باشد داشته ادامه سطح پايين به ميليمتر
 تماشاگر ديد با تراز هم محلي از عبارت) تصوير در افق سطح: تاكيد نقطه( كوچك تصاوير نصب براي موقعيت بهترين. كند حركت
  . است

  . بگيرند قرار مردم ديد معرض در زحمت بدون كه شوند داده قرار طوري بايد نمايش مورد اشياء

 و رشد در بسزايي تاثير كه است منظوره چند سالن اي موزه هر در ارزش با و مهم فضاهاي از يكي) : منظوره چند سالن( اترئت آمفي-2
 بازديدكنندگان رواني نظر از كه معنا بدين دارد آن جذابيت با نزديكي رابطه موزه اجتماعي بازده. دارد بنا اين اجتماعي وجوه بالندگي

 اين بيفزايد بصري تمهيدات از مطلوب گيري بهره با اطالعات دامنه بر همچنين بنمايد خود فضاي از بردن لذت و گردش به دعوت را
 با ارتباط در مستقل اي گونه به نيز خود نمايشي فضاي با نزديك ارتباط بر عالوه كه گردد مي تامين منظوره چند سالن بناي با هدف
 نمايشهاي و كنسرت و تأتر جلسات، و كنگره و سمينار: از عبارتند شود مي برگزار سالن اين در كه اجتماعاتي نوع. شود طرح بنا خارج

  .سرسرا و البي صحنه، پشت نمايش، قسمت و صحنه اصلي، سالن يا تئاتر اصلي فضاي: از عبارتند سالن اين فضاهاي. سينمايي

 داشته راه بدان مستقيماً يا و ورودي اصلي سالن به نزديك باشد، بازديدكنندگان عادي مسير از جدا تئاتر آمفي كه داشت توجه بايد
 ساختمان هاي بخش بقيه از صدا و سر و گرما نظر از برق، مستقل سيستم اضافي، درهاي. (باشد ايمني وسايل به مجهز كامال. باشد
  ...) و باشد جدا

  .شوند طراحي آنها حركت مسير طول و افراد تعداد با مطابق و شده باز بيرون طرف به بايد ها خروجي -

  .باشد كمتر سانتيمتر 220 از نبايد درها ارتفاع -

  .باشد بايد نفر 250 تا براي ميليمتر 1600 نفر، 100 تا براي ميليمتر 1100 كريدورها عرض -

  .باشد بايد نفر 250 تا براي ميليمتر 1600 نفر، 100 تا براي ميليمتر 1100 عرض با پلكان -

  .شود گرفته نظر در بايد سانتيمتر 18 حداكثر و سانتيمتر 14 ها پله ارتفاع حداقل -

  .باشد مي مترمكعب 5/7/ 14 صندلي هر ازاي به محوطه حجم صوت، انعكاس زمان كردن كوتاه براي -

  .شود خودداري مقعر شكل به ديوارهايي و سهمي و قوسي ديوارهاي طرح از -

  .باشد مي نفر هر براي مربع متر 1/1 صحنه فضاي احتساب بدون نمايش سالن سرانه -

  .است مجاز صندلي 25 راهرو هر ازا به شود، گرفته نظر در متر 1 عرض به جانبي خروجي در يك راهرو 3-4 هر براي اگر -

  .باشد جلو رديف تماشاچي چشم از باالتر سانتيمتر 12 بايستي تماشاچي هر ديد خط -

  .باشد مي متر 24 صحنه جلوي خط از رديف آخرين فاصله حداكثر -
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 بين تطابقي بايد يعني ديد خوبي به و وضوح به سالن جاي هر از را صحنه بتوان كه شود طراحي اي گونه به بايست مي همچنين -
  .باشد موجود آن عرض و عمق

 صحنه جلوي فوقاني قسمت از باالتر متر 1 از كمتر صحنه سقف مترمربع، 100از كمتر مساحت گسترش و بسط بدون هاي صحنه -
  .است

  .باشد 1: 6 بايد عرض، به صحنه جلوي ارتفاع نسبت-

 حداقل تاشو هاي صندلي براي و سانتيمتر 60 حداقل ثابت هاي صندلي براي جلويي صندلي پشتي تا صندلي هر نشيمن لبه فاصله -
  .باشد بايد سانتيمتر 40

 40 از نبايد صندليها نشيمن عمق حداقل و باشد كمتر سانتيمتر 50 از نبايد صندلي ي دسته محور تا محور از صندليها عرض حداقل -
  .باشد كمتر سانتيمتر

 دارند عهده بر كه خاصي وظايف به بنا نيز ها موزه. نيست كتابخانه از نياز بي پژوهشي و آموزشي موسسه هيچ امروزه:  كتابخانه-3
 جامعه و اهداف نوع، با متناسب نحوي به كه مجهزند اي كتابخانه نيازمند) اي موزه اشياء مورد در تحقيق و نمايش تازه، اشياء تهيه(

. سازد برآورده را پژوهشگران و موزه متخصصان و كارشناسان تحقيقاتي نيازهاي و رفته پيش زمان با شده، تشكيل آن ي كننده مراجعه
 مجله، روزنامه، عكس، دي، سي اساليد، فيلم، از عبارتند مواد اين. باشند مي نيز ديگري مواد داراي كتاب از غير امروزه ها كتابخانه
 رساندن كتابخانه اين عمده هدف. دارد عهده بر را متنوعي وظايف رساني، اطالع نظام در كتابخانه، ترتيب بدين...  و خطي نسخ كتاب،

 با متناسب دقيقاً بايد كتابخانه ايجاد از هدف موزه، هر در. است متخصص كنندگان استفاده به ادواري نشريات به بيشتر اتكا با اطالعات
  .باشد استفاده قابل و نمايش معرض در اثاثيه و فضا

 محل به هم كه است آن مطبوع محيط و سكوت و آرامش گيرد، قرار توجه مورد بايد كتابخانه ي اوليه طراحي در كه اي نكته مهمترين
  .شود مي مربوط آن در رفته كار به مصالح به هم و مجموعه در آن استقرار

  .شود تامين شمالي ي جبهه طريق از كتابخانه نور شود سعي المقدور حتي لذا. است نامطلوب كتابخانه از خورشيد نور مستقيم تابش -

  .است آتش از بيش كتاب براي آن آسيب زيرا كنيد دوري پاشيدن آب روش از شود، استفاد دود و گرما آشكارسازهاي از -

  .شود مي داده اختصاص مربع متر 10 مساحت كتاب جلد 1000 هر براي مرجع كتب بخش در -

  .شود مي داده اختصاص) مربع متر 100 حداقل( كتاب جلد 1000 بر مربع متر 15 باز؛ دسترسي فضاي در -

 مي داده اختصاص مطالعه براي فضا مربع متر 25/2 نفر هر ازا به و است مربع ميليمتر 900×600 كتاب خواننده براي مطالعه ميز -
  .شود

  .باشند داشته عرض متر 3/1- 4/1 حداقل بايد ها قفسه ميان فضاي -

  .باشند داشته طول متر 3 از بيش نبايد ها قفسه ميان راهرو -
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  اداري عرصه

 و مالي و اداري كارهاي انجام به كه باشد، مي گوناگون معاونتهاي قبيل از مختلف اداري قسمتهاي و رياست حوزه شامل عرصه اين
  .پردازد مي مجموعه كلي گذاري سياست و ريزي برنامه

 سبب بدين. است آن اطالعات اداره يك نيروي منبع. كنند مي كار هم با آن اجزاء تمام كه است ماشين مانند اداره يك در كار جريان
 بخشهاي هدف، اين به دستيابي جهت. يابد جريان قسمت هر در مورد بي هاي وقفه بدون اطالعات كه باشد طوري بايد مي ريزي طرح
 قسمت رأس در كه افرادي مثال طور به. شود گرفته نظر در مناسبي محل در بايد مي يك هر عملكردهاي به توجه با اداري اصلي

 قسمت و باشد دور به اداري عمومي تردد محل از تواند مي مديريت قسمت يا. نمايند مي جمع جا يك در معموال دارند، قرار مديريت
 با مستقيم ارتباط در است بهتر هستند قسمت اين كارمندان و مسئولين با زياد تماسي داراي كه...  و دبيرخانه مالي، و اداري امور هاي
  .شود گرفته نظر در آن

 منظور به مستقل و مجزا ورودي گرفتن نظر در ليكن باشد، عموم دسترس در ورودي اصلي سالن طريق از است بهتر اداري بخش
  .است مناسب بسيار ويژه افراد و كاركنان دستيابي

  :باشد مي مختلف حوزه دو شامل اداري عرصه

 و معاونتها بين هماهنگي مختلف، بخشهاي گوناگون هاي طرح اجراي بر نظارت توان مي حوزه اين وظايف از: رياست حوزه -1
 ديگر هاي عرصه عملكرد بر نظارت مجموعه، اهداف قالب در كلي مشي خط تدوين و تهيه ها، پروژه و طرحها نهايي تصويب مديريتها،

  .باشد مي حراست و تشكيالت، و بودجه و برنامه رياست، قسمت 3 شامل خود حوزه اين كه. برد نام را

 و مصوبات ابالغ و مجموعه اهداف قالب در تابعه واحدهاي مشي خط تدوين و تهيه حوزه؛ اين وظايف از: مالي و اداري معاونت حوزه -2
 بر نظارت مربوطه، مقررات رعايت با مجموعه خدماتي و مالي و اداري امور اجراي حسن بر نظارت مربوطه، واحدهاي به جاري مقررات

 اين. باشد مي قراردادها اجراي حسن بر نظارت و محيط بهداشت و تعميراتي و تاسيساتي امور و مجموعه احتياجات تدارك و تهيه
  .باشد مي عمومي مديريت و نگهداري و تعميرات و فني مديريت كارگزيني، مديريت مالي، مديريت عمده؛ قسمت 4 داراي حوزه

  آموزشي  عرصه

هنرهاي  اين آيين و توان مي آن طريق از كه است موزه اين مهم اركان شناخت تاريخي و همه جانبه آيين كهن ايران زمين از آموزش
 موزه آموزشي هاي بخش طريق از مهم اين. داد قرار همگان اختيار در و داده ترويج و كرده بازشناسي را مربوط به زمان حضور آن 

مجسمه سازي  بافت، نقوش، تاريخ، ي زمينه در آموزشي هاي كارگاه و كالسها كردن داير عمدتاً بخش اين وظيفه كه شود مي انجام
  .است شده تشكيل آزمايشگاه و كارگاه و كالس مانند فضاهايي از آن وظايف و اهداف به توجه با بخش اين. باشد مي..و

  .است اهميت حائز هميشه نور ي مسئله آموزشي فضاهاي در

 نور تابش ضمناً. باشد متر 5/2 تا 2 آن ارتفاع و متر 20/1 بايد پنجره عرض حداقل باشد بيشتر متر 5/6 از كالس عمق كه صورتي در
  .گيرد صورت چپ سمت از بايد
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  عمومي و رفاهي خدمات عرصه

 به خود با نيازهايش ساير بسط كنار در را خود حياتي و اصلي نيازهاي بشر گويي.شود مي احساس فضايي هر در خدمات به بشر نياز
 نامحسوس و غيرعيني و تر متعالي نيازهاي از ويژگي همين با و دارند مادي و محسوس كامال سرشت نيازها اين. كند مي حمل جا همه
. شود گرفته نظر در بايد شود مي ساخته بشر براي كه فضايي هر در بدن حوائج برآوردن و تن آسايش به نياز. شود مي متمايز بشر تر

 و آشنا محيطي در را وي و بوده او جسمي نيازهاي پاسخگوي باشد برخوردار خاص جذابيت از بازديدكننده براي اي موزه آنكه براي
 كردن فراموش ضمن بازديدكننده، تا گردد، طراحي خصوصي و عمومي فضاهاي از اي آميزه بصورت بايستي دهد، قرار راحت

 و مدت كوتاه استراحت فضاي را كاركردها اين. باشد بيشتري تماس در اشياء و مردم با و گرفته قرار تعادل حالت در سردرگمي،
موزه و موزه  (.برد نام...  و فروشگاه يا  رستوران از توان مي موزه عمومي و رفاهي خدمات از. نمايد مي تامين تفرج و تفريح مكانهاي

  )دوم،1387،تهران،باغرنشر چها،مريم خامباشي.بهاره حاجيها.محمد زاهدي،داري و موزه ها

 محل يك و سنتي چايخانه يك يا و سرپايي بوفه يك مركزي، نقطه يك در كه است كافي تنها كوچك موزه يك براي: رستوران -1
 مي پيشنهاد موزه از بازديدكنندگان و پژوهشگران كاركنان، استراحت جهت فضا اين. گردد تعبيه آشاميدني و ساندويچي يا پذيرايي

 عدم بخاطر و. باشد دارا را خوشايندي انداز چشم تا باشد بيروني راهروي يا و سرسبز باغ به مشرف بايد بوفه امكان صورت در. گردد
  .نباشد موزه بخشهاي ديگر مزاحم تا گردد مطرح موزه فضاهاي بقيه از جدا بايست مي صدا و سر از ناشي مزاحمت

 جهت كوچك اي دكه يا فروشگاه وجود كند، احيا و حفظ را ما ميراثي هنر روح نوعي به تا كوشد مي موزه كه آنجا از: فروشگاه -2
 جاري روح و حقايق نوعي به هم و گردد بازديدكنندگان بيشتر هرچه باعث تواند مي موزه كنار در امروزي هنرمندان دستي آثار فروش

  .سازد متحقق معاصر زمان آثار در را شده گذاشته نمايش به موزه در كه اي

  پشتيباني خدمات عرصه

 فضاهاي زيستي كيفيت بردن باال در اما گيرند نمي قرار مستقيم استفاده مورد هرچند كه است جانبي فضاهايي نيازمند ساختمان
 و پاركينگ خدمه، تاسيسات، انبار، نگهباني، از توان مي كه باشد مي فضاها اين شامل عرصه اين كنند، مي بازي مهمي نقش اصلي
  .برد نام سبز فضاي

 قرار بگذارند نمايش به گالريها در توانند مي كه را اشيايي تنها كه است بوده صورت اين به ها موزه در كردن انبار قبل سالها تا:  انبار -1
 به حاال شود، وارد توانست نمي هيچكس كه جايي در كردند، مي نگهداري انبار در نداشت نمايش امكان كه را اشياء ساير و دادند مي
 اشياء از دسته سه تنها كلي، طور به. دارند استفاده براي بخصوصي اهميت مواد تمام و باشند نداشته راكد انبار كه اند رسيده نتيجه اين
 ها موزه عبوري اشياء -)ها دانشگاه و مدارس به( كردن امانت براي امانتي موارد -مطالعه مورد موارد -دارند شدن انبار به احتياج مواد و

 را قبلي نمايشگاه اينكه يا و كنند مي نگهداري و آوري جمع را جديد نمايشگاه يك اشياء كه وقتي براي دارند موقت انبار به احتياج كه
  .كنند مي جمع

 يا سيمي مشبك اي صفحه با كه اند كرده مجهز عمودي فلزي چوبهاي چهار با را خود تابلوهاي انبار اتاقهاي مدرن، هاي موزه از بعضي
 داراي چهارچوبها اين. كرد نصب آنها روي قالب با را نقاشي تابلوهاي زيادي تعداد توان مي و اند شده پوشيده منفذدار هاي تخته

 به توان مي را چهارچوب هر كه اي گونه به كنند، مي حركت اتاق سقف و كف در شده تعبيه هايي ريل روي كه هستند چرخهايي
 مي را منسوجات). واشنگتن هيروشهورن موزه نقاشي تابلوهاي انبار( داد قرار بررسي مورد را آن روي تابلوهاي و كشيد بيرون راحتي
 طرفين از بايد استوانه انتهاي دو. دارد قرار كنند مي حركت چرخ روي كه عمودي چارچوبهاي روي و پيچيد هايي استوانه دور توان
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 كرد استفاده تخت هاي بافته متحرك نگهداري سيستم از يا. شود حفاظت كهنگي و پوسيدگي از پارچه هاي لبه تا بزند بيرون پارچه
  .كرد آويزان سازد، آسان را ها بافته حامل افقي هاي ميله به دسترسي كه اي گونه به را ها فرش سقف، در ريل ايجاد با كه

 قرار استفاده مورد انبار بعنوان را آن زيرين طبقه ساختمان بر سنگين بار و فشار از ناشي مسائل از جلوگيري براي ها موزه از بسياري
  .دهند مي

 نظر در اي گونه به بايد واحد، هر در موجود افقي ميله دو بين عمودي فاصله تخت، هاي بافته متحرك نگهداري و انبار سيستم در
 سبك، هاي بافته براي سقف در ريلها بين فاصله. باشد متناسب شد، خواهد انداخته آنها روي بر كه هايي بافته اندازه با كه شود گرفته

 گردش براي اتاق كف با آويزان شي انتهاي بين فاصله. است مناسب سانتيمتر 20 زياد، حجم با سنگين هاي بافته براي و سانتيمتر 15
 به را واحد هر بتوان كه باشد اي اندازه به بايد اتاق وسط در شده بيني پيش فضاي همچنين. شود گرفته نظر در سانتيمتر 60 بايد هوا

  .گذاشت نمايش معرض در راحتي

 از بايد و هستند قيمت بي اشياء داراي آنها از بعضي حتي. هستند ارزش با اشياء حاوي هنري هاي گالري و ها موزه:  نگهباني -2
 است مهم حالت اين در. است شده محول سرپرستان و نگهبانان به كار اين سنتي طور به. باشند برخوردار ممكن امنيت سطح باالترين

 مهمي هنوز شخص مدرن، روشهاي در. باشد داشته را ديد بيشترين خود مكان از نگهبان شخص كه شوند طراحي طوري ها گالري كه
  .شود مي مجهز الكتريكي و مكانيكي وسايل توسط ولي است

 سه از موزه در پاركينگ. نمود كامل توجه آن به بايد كه است پاركينگ ها موزه در پشتيباني مسائل ترين اساسي از يكي:  پاركينگ -3
 است الزم - .شخصي هاي اتومبيل براي پاركينگ وسايل نقليه باري، براي پاركينگ كارمندان، پاركينگ: شود مي تشكيل قسمت

 پاركينگ براي خصوصا( افكن سايه حداقل يا و سرپوشيده فضايي االمكان حتي و گردد مجزا عمومي پاركينگ از كارمندان پاركينگ
  .باشد محفوظ آسماني نزوالت ريزش نيز و آفتاب تابش از تا گرفته نظر در) گردد مي پارك زيادي مدت ماشين كه كارمندان

. است تاسيساتي فضاي كند مي بازي مهمي نقش استفاده مورد فضاهاي به بخشي كيفيت در كه جانبي فضاهاي از:  تاسيسات -4
 آب و گرم آب و سرمايي و گرمايي احتياجات موتورخانه هاي دستگاه. باشد مي موزه مطبوع تهويه و گرمايي تاسيسات مركز موتورخانه

 سواره دسترسي امكان كه شود طراحي اي گونه به بايد تاسيسات ساختمان محل .كند مي تامين را بهداشتي تاسيسات براي الزم گرم
  .نكند ايجاد مزاحمت آن هوايي و صوتي هاي آلودگي تا باشد موزه و ها گالري از دور و باشد مسير آن به پياده و

 اختيار در را مساعدي هواي و آب اگر و شد خواهد چندان دو باشد، شده احاطه چمن و باغ با چنانچه موزه يك زيبايي:  سبز فضاي -5
 عنوان به موزه اطراف در درختان شاخه. نماييم استفاده ها نمايشگاه نماي از اي پاره ارائه جهت امتياز اين از توانيم مي باشيم، داشته
  .است موثر هوا رطوبت تنظيم در همچنين و رود مي بكار شوند، مي آلودگي سبب كه شيميايي مواد و غبار و گرد طبيعي موثر صافي

 و تجهيزات بخشهاي موزه، از مناسبي فاصله در و شود گرفته بكار زمينه بخش يك عنوان به تواند مي موزه اطراف زمين همچنين
 و رفت پر خياباني در موزه چنانچه. نمود بنا است خطرناك و نامطلوب موزه اصلي ساختمان در وجودشان بسيار بداليل كه را خدماتي

 تعبيه بستر گوشه ترين دنج در و شده جدا نقليه وسائط از انبوه، درختان از رديفي با موزه كه است آن مصلحت همواره شود واقع آمد
  .گردد

 -تفريحي مراكز طرح در. كرد توجه سال فصول و روز اوقات همه در آنها از استفاده امكان به بايد باز، فضاهايي طرح در اصوال
 هستند اصلي عناصر متعدد، هاي حياط و سبز فضاهاي نشينند، مي مختلف هاي حوزه ميان مركز در همواره باز فضاهاي گردشگري
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 فضايي هر كه بدانجاست تا باز فضاي اهميت. شود مي نقل آنها كمك به طرح داستان واقع در و دهند مي تشكيل را مجموعه انتظام كه
 باز فضاهاي. كند مي دستگيري آن از باز فضاي كه است ميزاني به بخشي هر شرافت و يابد مي اعتبار باز فضاي با خود پيوند قدر به

 پرحادثه و مهم نقاط و مركز در. گيرند قرار طرح عناصر ديگر اهتمام و توجه مركز پركار و زيبا هايي صحن صورت به بايستي مجموعه
  . كند آغشته را جا همه آن طراوات و صدا آب، حركت تا گيرند مي قرار نماها آب آنها

 به را آنها تواند مي گياهان تركيب و حجم شكل، تنوع. گيرد قرار توجه بايد طراحي ابزار عنوان به باز فضاي طراحي در گياهي پوشش
 بوجود باز فضاي طرح در متنوعي هاي تركيب توانند مي ها بوته و ها درختچه برگ، درختان. كند مطرح معماري عناصري عنوان
. شود ايجاد تواند مي گياهي پوشش بوسيله كه هستند هايي كيفيت از ديد، زواياي شكستن و محصور و محدود فضاهاي ايجاد. آورند

 با. كرد ايجاد رونده گياهان و ها داربست با توان مي را سبز مسقف فضاي. باشند بان سايه يا سقف مانند توانند مي چتري درختان
 حصاري گياهان مقابل، در و كرد تعيين و تعريف را مسيرها و گذرگاه حدود توان مي معابر طرفين در بلند پايه حصاري گياهان كاشتن
 بسيار اي، منطقه بومي گياهان از استفاده راستا همين در. آورند بوجود نيز را اطراف به ديد امكان فوق تاثير بر عالوه توانند مي پاكوتاه
. شود مي جويي صرفه آنان نگاهداري در زياد زحمت و آب مصرف در هم و هستند دسترس در براحتي هم كه چرا است اهميت حائز
 درختان، نوع آن از بايد مي باز فضاي طراحي در كه است بديهي. است تر شده تضمين بومي، گياهان بهتر و تر سريع رشد آن بر عالوه

 گياهان انتخاب هنگام به باز، فضاي طراحي در. باشند داشته مطابقت منطقه اقليم شرايط با كه كرد استفاده گياهاني كال و ها درختچه
) دار خزان درختان( يابند مي گوناگون هاي چهره مختلف فصول در كه درختاني همچنين و سبز هميشه درختان از توان مي مناسب
 در دار خزان درختان اما. كنند مي حفظ سال اوقات همه در را باز فضاهاي و باغها سرسبز منظره سبز، هميشه درختان. كرد استفاده
 دو اين تفاوت اينكه عين در. افزايد مي سبز فضاهاي زيبايي به امر همين و كنند مي پيدا متنوع هاي چهره مختلف ماههاي و روزها
  .كند مي تر رنگ پر را يك هر كيفيت و آورد مي بوجود ظريف اي مقابله درختان، از نوع

 و درختان. شود پرهيز خاردار يا و سمي هاي درختچه و درختان كاشتن از كه است ضروري طرح حوزه اين از كودكان استفاده دليل به
  .شوند استفاده مجموعه طرح در كنند، مي مشخص را حياط يك هويت كه هايي نشانه صورت به توانند مي گياهان

 درخت چند يا يك بواسطه توانند مي آيند، مي بوجود مجموعه طرح از تبعيت به طرح مختلف هاي گوشه در كه محصوري باز فضاهاي
 وسيع پهنه ديد، زواياي شكستن با آيند، مي بوجود درختان رديف از كه حصارهايي يا انبوه گياهي پوششهاي. يابند اهميت درختچه يا

 توانند مي شده كاري چمن سطوح همراه به كوتاه درختان مقابل در. كنند مي ايجاد دنجي و كوچك فضاهاي كرده خرد را باز فضاي
 نقاط از را نقطه آن تواند مي باز فضاي از قسمتي در درختان تجمع. دهد قرار مخاطب ديد مقابل در را باز فضاي از وسيعي صحنه

 طراحي يكديگر از جداي و متعدد و متنوع صورت به توانند مي باز فضاهاي طرح در هم مسيرها و معبر و كند متمايز خود همجوار
. برشمرد مسيرها انواع از هايي نمونه عنوان به توان مي را...  و خدماتي تاسيساتي، ي سواره مسير عمومي، ي سواره  مسيرهاي. گردند
  .شوند طراحي مجموعه كلي فكر به توجه با بايد مسيرها اين كه است اين مهم ي نكته

 مي دهد مي رخ كنارشان در كه متنوعي اتفاقات با دهند مي تشكيل را مجموعه باز فضاي مهم و اصلي مسيرهاي كه پياده مسيرهاي
 مختلف فصول در مردم آمد و رفت هنگام كه است ضروري مسئله اين به توجه مسيرها اين طرح در. گردند پركشش و جذاب توانند
 بودن فرعي و اصلي به توجه با مسيرها مشخصات و ابعاد حال بهر. باشد داشته وجود مسير در آنها گرفتن پناه و كردن استراحت امكان
  .گردد مي تعيين شود، مي آنها از كه اي استفاده نوع و آنها

  



 موزه آيين زرتشت                  پايان نامه كارشناسي دانشگاه ميرعماد                                                                                          
 

۶٨ 
 

  ضوابط طراحي موزه

  ها موزه در حركت

  )دسترسي و ارتباطات( موزه هاي عرصه ميان ارتباطي هاي حركت

  )نمايش فضاهاي سيركالسيون( اشياء از استفاده جهت بازديدكنندگان حركت

  ها دسترسي و ارتباطات

 و كاركنان دسترسي مسيرهاي. گردد تلقي داوطلبانه گردش يك تواند مي و نيست مدرن و امروزي اصول تابع بازديدكننده مسير
 هر از زيرا دانست ارتباطي مطلقا توان نمي را فضايي هيچ ها موزه در اصوال. باشد جدا بازديدكنندگان مسيرهاي از بايد اشياء حركت

 استفاده براي كم فضاي با داالنهايي ايجاد از شود سعي بايد و كرد برداري بهره اشياء نمايش جهت شود مي فضاها اين مربع سانتيمتر
  .گردد مي نيز حد از بيش خستگي باعث فضاها سيركالسيون زدن بهم بر عالوه زيرا. گردد اجتناب ها كلكسيون و ها گالري

 همه از بيش آنچه و آورند عمل به بايد موزه فضاهاي از متوالي بطور بازديدكنندگان كه داشت توجه اصل اين به بايد موزه طراحي در
 در خدماتي هاي بخش و ها مجموعه و نمايد گردش موزه در براحتي بازديدكننده آن اساس بر كه است طراحي ارائه دارد ضرورت
 جداگانه وضعيت پشت هاي اتاق و ها كارگاه ها، آزمايشگاه اداري، خدمات كه است آن مطلوب. باشند يافته ترتيب معقول شكل بهترين

  :دارد وجود برخورد روش دو بنابراين. نمايند عمل موزه كل با تنگاتنگ ارتباط در ممكن جاي تا و بيابند خاصي و

  تمايز و انسجام يا جدايي و پيوستگي

 بگيرند قرار يكديگر مجاورت در و مستقيم تماس در بايد ها محوطه كدام كه مطالب اين اساس بر گيري تصميم كاركردن نقطه در
  .است اهميت حائز

  نمايش فضاهاي سيركالسيون

 از درصد 70 كه دهد مي نشان تحقيقات ميماند باقي بيننده در كه است تاثيراتي از قسمتي خوب سيركالسيون يك روانشناسي اثر
  .چپ طرف به درصد 30 و پيچيدند مي راست طرف به آمدند مي نمايشگاه به كه آدمهايي

 يك كه. شوند طراحي طبقه دو در حداكثر ها موزه است بهتر بنابراين روند باال ها پله از عمومي جاهاي در كه ندارند دوست مردم اغلب
 مورد بيشتر كه احتياجات ساير و كلكسيون مطالعه، اطاقهاي سرويسها، براي ديگر طبقه و باشد مي نمايشگاه شامل كه ورودي طبقه
  .است توجه

  .شود مي تقسيم قسمت دو به ها موزه داخل در سيركالسيون اصوال

  .نمود پرهيز است ممكن كه آنجا تا بايد ها موزه داخل در كالسيون سير نوع اين از كه: بسته دوراني كالسيون سير

  .شود مي دوراني به تبديل هايي پارتيشن كردن اضافه با كه: خطي كالسيون سير

 چيدن طرز با و شوند خسته اينكه بدون ببينند را چيز همه احسن نحو به كه شود داده ترتيب طوري مردم حركت مسير بايد اصوال
 تماشا به شروع طرف يك از بيننده يعني. شود يكطرفه تماشاگر مسير كه شود سعي بايد همچنين. نمايند معين را بيننده مسير اشياء
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 متر صد حدود از نبايد شده كنترل كالسيون سير و شود هدايت موزه خروجي به و كند مي طي را معيني مسير ديدن حين در و كند
 در بايد محل اين كه گرفت نظر در بايد بينندگان نشستن و استراحت براي مكانهايي نمايشگاه از قسمت هر در است بهتر و كند تجاوز
 مي را بازديد مسيرهاي اساس اين بر. كند استراحت تماشاگر چشم تا باشد آرام نسبتاً و باشد نداشته ديد موزه اشياء به كه باشد جايي
  .كرد تقسيم اختياري و اجباري گردش مدارهاي قسمت دو به توان

  )اجباري گردش مدار( شده هدايت بازديد مسير

 راستاي در را بازديدكننده توان مي نظامهايي چنين در تنها و است كنترل و نظارت ساختن فراهم مدارهايي چنين مزاياي مهمترين
 تاثير تحت خاص شي به رسيدن از پيش كننده بازديد كه است آن نظامي چنين مهم عيب و كرد هدايت شده تعيين پيش از مسيري

  .گيرد مي قرار ديگر مقدماتي برداشتهاي

  .دهد مي بروز زير حاالت در شده هدايت بازديد

  .ها هتل مانند اتاقها حد از بيش تداخل بودن مستقيم خط يك در -1

  .افقي سطح چند يا يك در مركزي فضاي حول گردش -2

  .مارپيچي و حلزوني مسير خط -3

 دست از را خود فضاي هويت بازديدكننده شود عدول زياد هندسي هاي محدوديت از حالت اين در اگر كه آزادانه كامال تاب پيچ -4
  ).اي پروانه مسير( دهد مي

 به توان مي را بازديدكنندگان توزيع و بوده آزاد دسترسي نقطه قرارگيري نوع به بسته گردش نحوه انتخاب يكپارچه فضاهاي در -5
  .كرد تقسيم دلخواه

 به اطراف نمايش هاي محوطه از يكي به توان مي آنجا از كه برد مي مركزي محور به راه شانه سر يك در ورودي مانند اي شانه الگوي
  .دهد مي كننده بازديد به قبل شكل به نسبت بيشتري انتخاب امكان شانه وجه يك و وسط در ورودي. برد راه مختلف اندازهاي

  اي زنجيره طرح

 غيره و نورپردازي حيث از آن محتويات به توجه با را يك هر توان مي كه است مستقل نمايش واحدهاي از آزاد رشته يك نماينده
  .گرفت نظر در مستقل

  اي ستاره طرح

 مي فراهم را يكسان بيش و كم اهميت با بخشهايي به دسترسي امكان و شده منشعب شعاعي بطور خود مركزي نقطه از طرح اين در
  .كرد جدا را آن از بخشهايي توان مي و بوده بازديد جهت سراسري مسيري فاقد اي شانه طرح برخالف و آورد

  بادبزني طرح

 مجموعه با رويارويي در كند مي سريع گيري تصميم به وادار را وي و دهد مي بازديدكننده فرد به انتخاب براي را امكانات بيشترين
 ها نموده كردن مرتب راستا اين در. كند خسته را بازديدكننده است ممكن و بوده دشوار گيري تصميم و انتخاب امر بزرگ هاي
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. باشد نداشته مشخصي بازديد مسير غرفه درون كه شود مي باعث باشد مي فوق هاي حل راه با متفاوت اي شيوه كه يكپارچه بصورت
  .نمايند ادراك را غرفه فضاي تماميت اي نقطه هر از و زمان هر در توانست خواهند بازديدكنندگان نتيجه در

 از دسترسي بايستي كوچك فضاي در. شد خواهد حاصل انتخاب امكان بيشترين شود داده مركز از دسترسي چنانچه بزرگ فضاي در
  .گردد حاصل ديد امكان بيشترين تا باشد كنار

  )اختياري گردش مدار( آزاد بازديد مسير

 تواند مي و نبوده خاصي مسير طي به مجبور بازديدكننده و دارد وجود خروجي و ورودي چند يا دو دسترسي هاي نظام اينگونه در
 بيشتر كشف و مجدد مشاهده از ناگزير كننده بازديد لذا نيست ممكن بازديد يك در آثار تمام ديدن كه آنجا از. كند حركت آزادانه
 را شي خود بازديدكننده گذشته در. شود گر جلوه بيشتر بنا خود از موزه اشياء نمايش كه است آن بر سعي امروزه. بود خواهد موزه

 خاص شيوه توسط امر اين كه گيرد مي قرار بازديدكننده دسترس در و اختيار در كامل تفسير با شي كه امروزه اما نمود مي تفسير
  .كند مي پيدا بروز گالريها در معماري طراحي

 اي گونه به فضاها است بهتر لذا است موثر بسيار موزه در درآمده نمايش به اشياء پيگيري در منظم و صحيح حركت يك داشتن
  .شود بيشتر دروني پذيري انعطاف امكان كه گردند طراحي

  ضوابط ديد ناظر

 تصاوير كه معناست بدان اين ، ايستاده حالت در بننده فرد يك براي. شود مي آغاز بنايي سطح از باالتر درجه 27 از انسان ديد ي اويهز
 از بيش تقريباً ها آن پايين وسطح چشم سطح از باالتر متر 4.90 از بيشتر آنها فوقاني وبخش فرد از دورتر متر 10 بايد شده پردازي نور
 چشم سطح روي)  تصوير در افق سطح( ثابت ي نقطه از ، كوچكتر رتصاوب كردن آويزان شرايط بهترين نباشد چشم از متر سانتي 70

 1و مجسمه هر براي زمين از مربع متر 10 الي 6 مساحت ، تصوير هر كردن آويزان براي مربع متر 3.5 مساحت گرفتن نظر در. است
 پردازي نور كيفيت و بوده نظري بسيار ها موزه و ها گالري پردازي نور مباحث.ضروريست سكه 400 هر براي قفسه در فضا مربع متر
 اگر حتي باشد طبيعي صورت به اگر پردازي نور در شده استفاده نور كه داده نشان آمريكا در شده انجام آزمايشات است واقعي غير هم
 بيشتر خورشيد نور از استفاه جاي به مصنوعي نور از استفاده دليل همين به باشد مي تغيير حال در دائماً باشد هم شمال نور نوع از

  .باشد مي رايج

 اي نقطه از كه است فوقاني سمت از درجه 60 تا 30 بين كردن تماشا براي مطلوب ؛فضاي بوستون در شده انجام آزمايشات اساس بر
 جداگانه بخشهاي فقط و ندارد وجود يكطرفه چرخشي مسير عموماً ، هنري آثار گالري در.  شود مي گيري اندازه اتاق كف وسط در

 ،كارگاههاي اساليد بخش ، اداري ،بخش ،ارسال بندي بسته براي جانبي هاي اتاق به نياز كدام هر ها وگالري موزها شود مي ديده
  . هستند مناسب موزه ساخت براي ها صومعه و ،كاخها متروك و استفاده قابل غير هاي قصر. دارند سخنراني وتاالر حفاظتي

 اشياء اينگونه براي جديد هاي موزه به نسبت را تري مساعد فضاي زيرا باشند مي مناسب آنها نگهداري و تاريخي اشياء براي مكانها اين
 هم را احتمال اين طراحي ي مرحله در بايد پس برند مي بكار هم فرهنگي مراكز عنوان به را ها موزه ساختمان امروزه. كنند مي فراهم

 داشته وجود سخنراني تاالر و ها رسانه ،اتاق كتابخانه ، دايمي و موقتي نمايشگاههاي براي كافي فضاي بايد حالت اين در. گرفت نظر در
  .باشد
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 اداري هاي وبخش گارگاهها ، اشياء از ،نگهداري انبار و نقل و حمل ، آشاميدن و خوردن ، استراحت براي خاصي فضاي بايد ضمناً
 كامپيوتري.  دارد سزايي به تاثير هم نمايشگاهها طراحي بر بلكه ، ها موزه عملكرد بر تنها نه تكنولوژي پيشرفتهاي. دارد تخصيص

 اين از نمونه دو پردازي نور طراحي بر آنها وتاثير نوري فيبر و المپ كردن كوچك ، طراحي سازي مستند و مجموعه ثبت كردن
  .هستند ها پيشرفت

  ها موزه در نورپردازي

 ضروري درآمده نمايش به موضوعات به توجه جلب و ترغيب براي زياد نور كه چرا. است مهم بسيار پارامتري ها موزه در نورپردازي
 ي موزه به اي موزه از اي گسترده بطور نوري نيازهاي. شود محسوب آنها به زدن صدمه براي عاملي است ممكن حال عين در و است
  .است متنوع واحد ي موزه يك در ديگر بخش به بخشي از و ديگر

  عمومي دهي سرويس فضاهاي نورپردازي

 تحريك تر تمام هرچه لطافت به را شناسي زيبايي حس كه باشد اي گونه به بايد عمومي بخشهاي و بازديدكنندگان براي نورپردازي
 فاقد عموما عمومي، ده سرويس فضاهاي. باشند مي نيز نمايشي هاي گالري معرف و داده شكل را مجموعه كل فضاها اين كه چرا. كند

 پذير امكان باشند، مجزا فضا اين از ها گالري كه صورتي در طبيعي نور از استفاده بنابراين. هستند موزه در درآمده نمايش به محتواي
 نبايد البي در نوري سطوح موردي هر در. شود محدود كامال بايد البي در طبيعي نور نباشند، جدا هم از ها بخش اين اگر. باشد مي

  .برسند نظر به تاريك آنها با مقايسه در ها گالري كه باشد باال آنقدر

  مصنوعي پردازي نور

  .است گرفته قرار نمايشگاه ديوار به نسبت مناسبي بطور كه است خوب نوردهي سيستم يك شامل ها گالري اي پايه نور

 يك واسطه به( باشد داشته بايد را الزم پذيري انعطاف آنها در شده نصب لوازم نوع به توجه با نوري خط اين) ولت 120( جريان ولتاژ
  .شود نرم درخشندگي، جاي به نور كه شوند مي باعث بيشتر معموال شده نصب لوازم اين و) كليد

 پايين ولتاژ با كوچك هاي چراغ. نمايد توليد ويژه تاثيرات ايجاد براي را متمركزتري نوري پرتوهاي تواند مي پايين ولتاژ با چراغهاي
 نور. اند توجه قابل بسيار ها موزه در دار پوشش يا و پنهاني نوري منابع. ترند قيمت گران ولي دارند، كمتري كنندگي اذيت حالت

  .باشد مي دلپذير چندان نه و است نياز مورد آنقدر نه معمولي

  ديواري ي پنجره

 فوتوشيميايي تنزل باعث گرديده، نوري برق و درخشندگي ايجاد باعث كه چرا نيستند خوشايند ها گالري در چندان عموما ها پنجره
 مستثني مورد اين در مجسمه هاي گالري. دربردارند نيز را امنيتي خطرات و كنند مي بصري رقابت درآمده نمايش به آثار با و شده

  .گيرند نمي قرار نور تاثير تحت چندان برنز و سنگ كه چرا هستند

  سقفي ي پنجره

 گرانقيمت گالريهاي از بسياري. شود داده قرار ها موزه در اي ماهرانه طراحي و ادراك تحت بايد ولي باشد موثر تواند مي سقفي پنجره
 طبيعي نور زمينه در متخصص مشاور با مشورت. اند نبوده موفق آن ارائه در چندان برند، مي بهره روز طول در خورشيد نور از كه
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 اشعه زياد، و باال هاي موج طول برابر در موزه آثار محوشدگي و فتوشيميايي تنزل. دارد وجود مورد اين در خطراتي. شود مي پيشنهاد
 است ممكن داريم طبيعي نور آنها در كه خاص هاي نمايشگاه براي نور كنترل امكان عدم زياد، گرماي ميزان زياد، ماورابنفش ي

 امكانات گرفتن قرار ديد معرض در و ها گالري بودن بسته هنگام در نور ورود كردن محدود در توانايي عدم و نباشد خوشايند چندان
  .اند جمله آن از امنيتي

 ديوار به بازديدكنندگان كه هنگامي ترتيب بدين. داد قرار دائمي هاي گالري مركز در را آن بايد شود استفاده سقفي پنجره از اگر
 طبقه كل كردن روشن باعث است ممكن گالري فضاهاي در فوقاني سراسري نور. داد قرار سرشان پشت نور كنند، مي نگاه نمايشگاه

  .نمايد درخشندگي ايجاد و شود

 بدين و باشد مي افقي سقفي سطوح از شده منعكس طبيعي نور به محدود سقفي هاي پنجره از استفاده انواع موفقترين از بعضي
  .است شده تنظيم شياري پرتوهاي دسته با و شده نصب هاي المپ توسط نمايشگاه واقعي نور ترتيب

 زيادي خطر گالري نور در فرابنفش محتواي. شود توجه بايد موردي هر در شبانه هاي المپ و دهنده روشنايي نورهاي به صورت هر در
 نوري منابع در. شود جلوگيري) سيمابي( سفيد نوري منابع از استفاده ي بواسطه حداالمكان بايد ماورابنفش ي اشعه توليد از. دارد

 سفيد سطوح از شده منعكس نور. است ضروري ماورابنفش ي اشعه دقيق كردن فيلتر محيط، در موجود نوري منابع ساير يا و طبيعي
 كنترل تحت بايد نوري انواع تمامي تمركز. است مستقيم نور به نسبت كمتري ماورابنفش ي اشعه حاوي) تيتانيم اكسيد دي( رنگ
محمد ،موزه و موزه داري و موزه ها .(پذيرد انجام تجربه با كامالً فرد يك با مشاوره با بايد نوردهي تمركز چگونگي. باشد دقيق

  )دوم،1387،تهران،باغرنشر چها،مريم خامباشي.بهاره حاجيها.زاهدي

 دور نظر از هنري اشياء روي بر را نور فرسايش اثر نبايد ميان اين در.  است موجود مصنوعي و طبيعي صورت دو به نوربه طور كلي 
 كنيم مي مشاهده اغلب ما.  ايم ديده را ، دارند قرار اتاق پنجره كنار در كه رنگي هاي پرده پريدگي صورت به را نور اثر اغلب.  داشت
 قاب زير در كه هايي قسمت مقايسه با را تاثير اين ميتوان شوند مي زايل ، شوند مي واقع نور معرض در طوالني مدتي كه هايي رنگ

 كاغذهاي ، پارچه مثل آلي مواد اما ، نيستند حساس نور به نسبت معموالً سراميك ، فلزي ، سنگ اشياء ، كرد مشاهده اند مانده پنهان
  .  شوند مي آسيب دچار بيشتر آنها مشابهات و دستنويس

 نشده كنترل نور اثر در معموالً شوند مي گذاشته نمايش به باز فضاهاي در طوالني مدتي براي هنري هاي كلكسيون سوي از كه اشيائي
 نور) 1:  شود مي منتشر اساسي صورت دو به كه است خاص هاي موج طول با الكترومغناطيسي امواج از نوعي ، نور.  بينند مي آسيب
 بقيه و مرئي آن از كوچكي بخش كه شوند مي منتشر طيفي صورت به تابند مي منبع يك از كه نوري پرتوهاي نامرئي نور) 2 مرئي
 760(  مرئي از بزرگتر موج طول با و نور بنفش بخش)  متر نانو 400(  مرئي از كوتاهتر موج طول با پرتوهاي.  اند نامرئي چشم براي
(  ها موج طول اين بين نوري هاي فوتون عبارتي به.  شوند نمي ديده چشم وسيله به كه دهند مي تشكيل را قرمز بخش)  متر نانو

  .  دهند مي تشكيل را نور مرئي بخش)  متر نانو 760 تا 400

 موزه اشياء براي حرارت درجه سريع بردن باال و شيميايي العمل عكس واسطه به)  قرمز مادون(  IR پرتو شده انجام مطالعات طبق
 باعث كه دارند زيادي فوتوشيميايي اثر است زياد انرژي و كوتاه موج طول داراي هم كه)  بنفش ماوراء(  uv پرتوهاي ، است مضر

  . گردد مي آلي مواد فرسودگي

   نوري منابع
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 لوله ، تنگستن هاي المپ:  از عبارتند مصنوعي نورهاي اصلي هاي نمونه ، دارند وجود مصنوعي و طبيعي صورت دو هر به نوري منابع
 زير ، است)  سفيد نور المپ(  تنگستن المپ شده شناخته الكتريكي نور با المپ ترين معمولي.  هالوژن هاي المپ ، فلورسنت هاي

  .  كند مي روشنايي ايجاد و تحمل را گراد سانتي درجه 2700 حدود تا آن در شده استفاده فيالمنت

   نور شدت

 100 ضرر.  باشد نور تاثير مداومت تواند مي هم آن علت و شود مي شديد آسيب باعث شيء يك روي بر نور شدت كه است آشكار
.  كند مي گواهي را مدعا اين صحت زمينه اين در وسيع تجربيات.  است ساعت 2 در نور لوكن 50 با برابر ساعت يك در نور لوكن

 قابل و محسوس كامالً ها فيلم اين روي بر نور تاثير.  كرد مشاهده توان مي عكاسي حساس هاي فيلم بر را نور شدت اثر نمونه بهترين
  .  اند رويت

   نور كنترل

  :  شود مي پيشنهاد روش دو نور اثر كنترل براي

   كنيم خنثي را نور اثر كلي بطور بايد -1

  .  دهيم تنزل را آن درصد -2

 آسيب ميزان درصد و شود مي گذاشته نمايش به شيء يك كه هنگامي و است ضرورت يك شيء يك روي بر مرئي نور اثر مطالعات
 سه امر اين جهت كه آيد وجود به هماهنگي آن روي بر نور زيان و اثر نمايش به احتياج بين بايد است حتمي آن روي بر نور ديدگي
  :  گردد مي ارائه مطلب

  . دارد ضرورت شيء رنگي كيفيت درست مطالعه براي كه حداقلي تا روشنايي ميزان كاستن -1

  .  است ممكن كه آنجايي تا نور تابش ضرور غير استمرار از جلوگيري -2

  .  اثر حساسيت به توجه با نمايش جهت مناسب نور ميزان تعيين و نور به آن حساسيت اساس بر اثر معقول نمايش -3

  طبيعي نور

 نوع اين توسط ، توجهند مورد بسيار طبقه يك بناهاي در سقفي نورگيري ، گيرد مي صورت سقف و ديوارها طريق از طبيعي نورگيري
 هاي شيشه يا ها كركره توسط بايد نور نوع اين از استفاده در ضمن در.  نمود ايجاد محيط در را يكنواختي نور ميتوان نورگيرها از

 مي وجود به سنگيني هاي سايه بتابد باال از مستقيم بطور كه نوري ، داد كاهش را است مضر بسيار كه بنفش ماوراء اشعه اثر مخصوص
 هاي نورگيري.  نمايد مي تسهيل را ادراك بتابد ديد خط پهلوي باال از و مايل بطور كه نوري اما سازد مي مشكل را ادراك و آورد

  .  آورد مي در ضدنور حالت به را نمايش مورد ديد سطح در نورگير وجود زيرا گيرند قرار ديد افق سطح از باالتر بايد جانبي ديواره

  .  شود تنظيم ظرفيت با بايد تضاد اين لكن است الزامي روشن و تاريك محيط فضا بيشتر چه هر ادراك جهت
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 يكديگر با آنها ارتباط و موزه در كاربريها قرارگيري نحوه.  دارند خود طراحي براي استانداردها و مشخصات يكسري كلي طور به ها موزه
 و موزه تاسيساتي و تكنيكي مسائل غيره و حركت ، امنيت ، نور مانند آن مهم مسائل ، آن عملكردي مشخصات و موزه كاركردهاي ،

  .  گيرد مي قرار دقت و توجه مورد فصل اين در آن ديگر مسائل از بسياري

 موزه الزمه كه را آنچه معمار طراح از و شود آگاه عام موزه يك طراحي چون و چند از تا كند مي كمك موزه Director به فصل اين
  .  كند مي طلب باشد مي

  موزه محيطي شرايط

 آن كه است اين موزه يك در شيء گذاشتن از منظور مسلماً و آنهاست داخل اشياء از نگهداري و حفاظت ها موزه اصلي وظايف از يكي
 داخل در عوامل اين از اي پاره اما.  باشد امان در ، كند مي تهديد را آن كه ساختگي عوامل و طبيعي متعدد عوامل صدمات از شيء
  .  كنند مي نابودي به تهديد را اشياء نيز موزه

 عوامل اين تمامي ، مناسب ي موزه يك در كه برد نام را هوا آلودگي و رطوبت ، نور ، حرارت درجه توان مي عوامل اين ي جمله از
 صورت آن كنترل براي الزم هاي بيني پيش ، موزه معماري در بايستي كه عوامل اين از يكي. گيرند قرار نظارت و كنترل تحت بايستي
 نور((  مورد در The museum environment كتاب از كه متني ، از اي چكيده موضوع اهميت جهت همين به.  است نور ، گيرد
  . گردد مي بازگويي جا اين در ، است شده ترجمه))  ها موزه در

  . است حرارت از بيشتر بسيار نور تخريبي اثر ها موزه در -1

  . رسد مي بنظر الزم نيز مرئي نور اثرات به توجه است ضروري بنفش ماوراء اشعه به توجه كه همانطور -2

 هيچگونه كه داشت توجه بايستي و بتابد موزه اشياء به فيلتر از عبور از پيش نبايد و است بنفش ماوراء اشعه داراي خورشيد نور -3
  . هستند پالستيك جنس از ها فيلتر اين ي كليه و ندارد وجود بنفش ماوراء ي اشعه اي شيشه فيلتر

  . است نور شدت كاهش و نوردهي زمان كاهش ، نور تخريب با مبازه براي روش موثرترين -4

  .  دهد مي نشان تاريك كلي به را عمومي ،نماي سقف و ديوارها از انعكاس نبودن ، باشد شديد نور كه قدر هر -5

.  است زمينه اين در خوبي مثال آسمان انتشاري نور و خورشيد دار جهت نور.  شود تابانده دار جهت و انتشاري روش دو به بايد نور -6
  .  بيايند تر رنگ كم نظر به جالدار و صيقلي اشياء تا شود مي باعث انتشاري نور زياد مقدار

 آن اساس بر كه است دستورالعملهايي كردن مقرر ، كرد توان مي كه كاري تنها و است نشده حل هنوز ها موزه در روز نور مشكل -7
  . است موزه اشياء ي مجموعه نگهداري و حفظ آن نهايي هدف و كنند عمل بايد موزه متصدي و معمار طراح

 راهرو ارتباط محل در شايد ، نمايشگاه اصلي فضاي از دور ترجيحاً و ضخيم ديوارهاي در نشسته عقب صورت به بايد ها پنجره محل -8
  . باشد ثانويه فضاهاي در يا و

  . هستند منظر ايجاد براي بلكه دهي نور براي نه ها موزه در ها پنجره -9
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  ها موزه در اندازه

 براي كامل راحتي گرفتن نظر در با مناسب و كافي فضاي شود؛ مي محاسبه ترتيب اين به ها گالري احتياج مورد موزه اندازه حداقل
 عوامل به توان مي را موزه اندازه در موثر عوامل. كنند مي ديدن موزه از واحد آن در كه تماشاچي حداكثر براي موزه تماشاي و بازديد

  :كرد تقسيم زير

  انساني تناسبات

 بر يا و خود بدني ساختار و جنس سن، اختالف دليل به انسانها. دارد او فضايي نيازهاي و انسان به زيادي بستگي معماري طراحي اصوال
 طراحي. گيرد مي قرار استفاده مورد انساني متوسط ابعاد معموال طراحي براي كه باشند مي بدني متفاوت ابعاد داراي معلوليت اثر

 گوناگون هاي فعاليت حين در آنها تغييرات دامنه تعيين و انسان بدن هاي اندازه از صحيحي آمار داشتن اختيار در به منوط مناسب
 هاي داده از استفاده با. گردد مي اندامها حركت فضاي و زوايا حجم، و وزن بدن، طولي هاي اندازه شامل آنتروپومتري. باشد مي

  .نمود طراحي فعاليت حسب بر افراد براي را مناسب كار فضاي توان مي آنتروپومتري

  ديدن براي مناسب ارتفاع

 سطح در را اشياء كند، مي نگاه شي به ايستاده بطور همواره بيننده معموال چون و دارند گوناگوني حاالت مختلف ارتفاعات در اشياء
  .است سانتيمتر 160 حدود در ارتفاع اين. دهند مي قرار چشم

  نمايش فضاي و ها اندازه

 مي بقيه 3/2 و نمايش منطقه جهت موزه سطح كل 3/1 معموال. يابد مي افزايش گان كنند مشاهده تعداد با شي از فاصله و الزم فضاي
. گرفت نظر در تري طويل ابعاد توان مي كنند مي كار مصنوعي نور با كه هايي اتاق براي. شود گرفته نظر در صحنه پشت براي بايست

 از سري يك نمايش به اي موزه اگر. درآيد نمايش به تنها فضا يك در جالب بسيار هنري اثر يك كه است اين بر صالح موارد بعضي در
محمد ،و موزه ها موزه و موزه داري (.داشت نظر در ديگري به يكي پيوستگي حسب بر را آنها ترتيب امكان بايد بپردازد، نخبه آثار

  )دوم،1387،تهران،باغرنشر چها،مريم خامباشي.بهاره حاجيها.زاهدي

  ها موزه در نمايش

 داشت توجه بايد. شوند مي تقسيم موقت آثار دائمي، نيمه آثار دائمي، آثار ي دسته سه به آيند مي در نمايش به ها موزه در كه آثاري
  .شود نمي عرضه فروش براي هيچگاه و كند نمي تغيير عموماً و بوده دائمي موزه، آثار اغلب كه

 موضوعي بيان براي موزه هاي كارگاه در ك باشند مي مدارك و اسناد يا و اصيل و هنري آثار از جدا آثار دائمي، نيمه آثار از منظور
 تعويض شده ساخته اثر مطلب، بيان براي بهتري روش و شيوه به دستيابي لحاظ به است ممكن آينده در و شوند مي ساخته خاص
 آثار از برخي. دارند موقت نمايشگاه برپايي زمان مدت با برابر عمري كه هستند موسمي و موقت هاي نمايشگاه آثار نيز موقت آثار. گردد
 برخي براي مرمت كارگاه در يا و بمانند انبار در مدتي - موزه در آن مناسب جايگاه تعيين براي است ممكن نيز دائمي نيمه يا و دائمي

 نگهداري از و درآيند نمايش به اي دوره صورت به بايد آثار، كه سپرد خاطر به بايد ليكن. شوند نگهداري حفاظتي يا و مرمتي كارهاي
 دو شامل آرايش، و ارائه اين. است شناختي زيبا عناصر رعايت با توام آثار ارائه مهم، نكات ديگر از. نمود پرهيز انبار در آنها مدت طوالني
 ضوابط و است شده ارائه آثار كنار در كه باشد مي اثر مشخصات مطالعه آشنايي، از منظور. باشد مي دقيق ديدن و آشنايي ي مسئله
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 آن روي بر تعمق و تفكر و شي ديدن طريق از تنها يعني اثر، ي واسطه بي شناخت دقيق، ديدن از منظور. داراست را خود به مربوط
  :دارد بستگي زير عوامل به شي مناسب ديدن. باشد مي

 كل دادن قرار ديد معرض در شي نمايش بر موثر عوامل ديگر از -شي نورگيري وضع -شي شكل و محل -انسان به نسبت شي مقياس
 كنند مي بازديد شي يك از جمعي صورت به مخاطبين كه هنگامي كه است اين آثار، ارائه در اصلي مشكل. است آن بعد سه يعني شي

 مهم نكات از اثر هر نمايش براي الزم ي محدوده تعيين راستا اين در. شود مي مشكل شي و شخص ميان نزديك ارتباط برقراري امكان
 تداخل از كه باشد اي گونه به بايد محدوده اين تعيين. رود مي شمار به نمايش فضاي مطلوب مساحت تعيين حتي و آثار ي ارائه در
  .آورد عمل به جلوگيري آثار، ديگر ي محدوده با آن

 قرار نمايش سكوي يا و ويترين روي ارتفاعي، چه و سطحي چه در موردنظر شي كه است اين موزه در نمايش فنون مهم نكات از يكي
 حين در بدن حالت جنس، بدن، تناسبات قد، سن،( آنها فيزيكي و بدني شرايط و مخاطبين به بايد اشياء جايگاه تعيين در. بگيرد

  .نمود كامل توجه) بازديد و استفاده

  ليست فضاها

  :ميتوان فهرست ريز فضاهاي موزه را اينگونه عنوان كرد و با توجه به توضيحات باال در خصوص فضاهاي مورد نياز  به طور كل

  :ورودي ها شامل

  ورودي پياده عمومي

  ورودي سواره عمومي

  ورودي وسيله نقليه سنگين

  كارمندانورودي اعضا و 

  ورودي سواره كارمندان

  البي ها

  گالري هاي رو باز

  گالري هاي سرپوشيده

  مسيرهاي حركتي

  آمفي تئاتر رو باز

  آمفي تئاتر سر پوشيده

  رستوران يا چايخانه
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  سرويس هاي بهداشتي خواهران 

  سرويسهاي بهداشتي برادران

  كتابخانه

  پاركينگ اعضا و كارمندان

  پارگينك عمومي

  وسيله نقليه سنگينپاركينگ 

  انبار اشياي موزه

  )نماد موزه(نيايشگاه زرتشتيان

  فروشگاه

  اطالعات موزه

  تاسيسات

  :فضاهاي اداري شامل

  مديريت موزه

  معاون

  اتاق كارمندان

  اتاق جلسات

  بايگاني

  سرويسهاي بهداشتي

  البي فضاي كارمندان بخش اداري

  البي فضاي كاركنان

  اتاق استراحت كاركنان زن

  استراحت كاركنان مرداتاق 

  رخت كن كاركنان زن



 موزه آيين زرتشت                  پايان نامه كارشناسي دانشگاه ميرعماد                                                                                          
 

٧٨ 
 

  رخت كن كاركنان مرد

  سرويسهاي بهداشتي كاركنان

  :فضاهاي آموزشي شامل

  آتليه ها

  كالس

  سرويسهاي بهداشتي

  :نتيجه گيري و جمع بندي

توجه به مباني نظري و باتوجه به موارد باال و باتوجه به ارائه ريز فضاهاي مربوطه در اين بخش به چهارچوب كلي طرح رسيده و با 
  .خواهيم رسيدمفاهيم مورد نياز و شرايط اقليمي در قالب اين استانداردها به لكه گذاري در سايت و سپس به كانسپت مورد نظر
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  سوابق انجام پروژه در قالب زمان و مكان: فصل ششم

  

  
  شهر كرمان تشكدهآ: 22عكس شماره 

  شهر كرمان تشكدهآ

  . شهر كرمان جاي دارد شناسي زرتشتيان جهان در آتشكده  مردم موزهنها ت
. همراه با بنيانگذاري كتابخانه انجمن زرتشتيان كرمان جان گرفت 1362شناسي زرتشتيان كرمان از سال  مردم فكر بنيانگذاري موزه

ت وقت كتابخانه، اشياء ميراث فرهنگي زرتشتيان در اين سال پرويز وخشوري رياست انجمن زرتشتيان؛ به همراه مهران غيبي سرپرس
 .اند كرمان را گردآوري كرده و تا امروز نيز آثار ديگري به آن افزوده

به طور رسمي و ازسوي سازمان ميراث فرهنگي، صتايع دستي و گردشگري گشايش  1384سرانجام اين موزه در جشن تيرگان سال
  .يافت

    ريزي و در سال   سياوشيان پيمهيندخت   هرمزديار اشيدري و شش بهدينان فرزانه، به كو 1370ي دهه  ساختمان موزه در
  .يافت پايان1380
ي بيشتر از دويست سال و يك آتشدان دستي با تاريخ   ها با پيشينه  نويس گات ترين اشياء اين موزه يك جلد كتاب دست  از كهن

 .است 1207حك شده 

انجمن ناصري زرتشتيان كرمان و رفسنجان و فرتورهاي عكسهاي و اسناد است كه  عكس بخشهاي ارزشمند اين موزه  از بخش
  .ت در بين آنها ارزش بسياري داردسرشناساني چون ارباب كيخسرو شاهرخ، ميرزا برزو آميغي، كشور خانم و پوراندخ

تا  50اي با ديرينگي  هاي زنانه لباس.اده شده استو چراغ الله را اختصاص د سوزخشي از اين موزه به انواع آتشدان، روغن سوز، پيهب
مخنا، لچك، چارقد، كت، . شود، گوياي پوشش زنان زرتشتي استمي   اي كه در اسناد هخامنشي تا ساساني ديدهسال و پيشينه 150

  .اي دارند پيراهن و شلوار گلدوزي شده از انواع آن بوده و زيبايي ويژه

كرماني از بامداد تا پاسي از شب به دادن راهنمايي به بازديدكنندگان نوروزي  از جوانان فرهيخته هر سال در روزهاي نوروز شماري
سازي و يكپارچه شدن هاي آموزشي موزه با هدف هماهنگاين جوانان در طول سال در كالس.پردازند زرتشتيان مي آتشكده و موزه

آتش،  هايي كه اين جوانان در بخش آتشكده، درباره و آگاهي كنند شركت ميشود، هايي كه در دو بخش موزه و آتشكده بيان مي گفته
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ي دهند سبب شده كه آتشكده هاي سنتي مياشيا، فرتورها و جامه هاي ديني و سنتي زرتشيان و در بخش موزه دربارهآتشكده، آيين
  .هاي گردشگري كرمان باشد ترين مكانكرمان در روزهاي نوروز از پربازديدكننده

به كوشش اين جوانان امسال براي نخستين بار جايگاه بازديد افراد غيرزرتشتي از جايگاه نيايش آنان جدا شده است تا پيروان اين دين 
  )tehran‐zoroastrian‐anjoman.org (.كهن بتوانند در محيطي آرامتر به نيايش بپردازند

  

  نماي ورودي آتشكده كرمان: 23عكس شماره

  بزرگ مسابقه آدريان

  :مسابقه اي هم در چندي پيش در تهران با همين نام برگزار شد كه گزارش كامل تر آن را در زير ميخوانيد
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فرهنگي ، اجتماعي براي زرتشتيان تهران كه ضمن توان  بود دستيابي به طرح مجموعه ايهدف مسابقه طراحي آدريان بزرگ 
سهيالت پاسخگويي به نياز هاي مذهبي ، ارتقاء فرهنگي ، اجتماعي جامعه زرتشتي را به دنبال داشته و همگان بتوانند از امكانات و ت

  .بود) آدريان ( ن نيايشگاه نقطه اوج طراحي آ ورفاهي آن استفاده نمايند 

وب سايت هاي انجمن ( اطالع رساني دررسانه ها زرتشتي و كليه سازمان هاي زرتشتي و رسانه هاي مرتبط برگزاري مسابقه از طريق 
و كليه طراحان معماري از هر نقطه  پذيرفتن و ساير نقاط دنيا صورت براي ايرا) تهران   هاي زرتشتي و وب سايت انجمن زرتشتيان

  .قه مذكور شركت نمايند درمساب مي توانستندجهان 

نقشه  7/11/1386روز  16حداكثر تا ساعت بودندو شركت كنندگان موظف  حدودا سه ماه بود 5/8/1386مدت زمان مسابقه از تاريخ 
به دبيرخانه انجمن زرتشتيان تهران تحويل يا ارسال نموده و رسيد  بود ها و مدارك را به نحوي كه در بخش نحوه تحويل مدارك آمده

  .دريافت دارند

مراسم اهداي جوايز و قدر داني از شركت كنندگان در مسابقه طراحي مجموعه  فرهنگي آدريان بزرگ در جشنگاه خسروي تهران با 
   .هاي تهران برگزار شدشركت كننده در مسابقه ، داوران و گروهي از هموندان  انجمن  84باشندگي 

دكتر علي اكبر صارمي، مهندس صفا منش و مهندس   مهندس فريار جواهريان، مهندس هرمزديار خسروي،داوران اين همايش  
گ بودن  حجم  كار و در حد بين و المللي بودن پروژه ران خود به  ترتيب  از سخت  و بزبودند  كه هر كدام در سخن منوچهر ايران پور

د و داوري آن را كاري سخت و در عين حال بسيار دقيق و اصولي دانستد كه در آخر نيز جوايز ولوح  ياد بودي به آنها تقديم ها گفتن
 .شد

نفر اول مهندس امير بديعي بود كه با طرح خود برنده  يكصدو بيست . برنامه بعدي تقدير از نفرات اول تا پنجم اين مسابقات بود 
بيست سكه تمام  بهار آزادي شد خانم پريسا علي محمدي برنده دوم اين مسابقه هفتاد ميليون ريال و مهندسين ميليون ريال به همراه 

آقايان كه نفرات سوم بودند مبلغ چهل ميليون ريال دريافت نمودند و به  نفرات چهارم و پنجم اين مسابقه ) معماري كالن شهر ( 
 )هماروز.سايت زرتشتيان(.مبلغ  بيست ميليون ريال داده شد  نيز هر كدام فرشيد امامي و سعيد مقدم فرهي

  .نجمنهاي زرتشتي به آنها داده شد كه تقدير نامه آنها توسط رواساي ا. و از ديگر شركت كنندگان نيز با ياد بودي تقدير به عمل آمد  
  

  
  مسابقه آدريان:24عكس شماره
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  نمو نه هاي خارجي 

نمادين مي باشد بنابر اين در اين بخش به بررسي موزه هايي مي پردازم كه بصورت يادمان و نمادين چون اين موزه بعنوان يك موزه 
  .اما با موضوعات ديگر طراحي و اجرا شده اند

  دانيل ليبنسكيند :موزه يهود

  

  

  موزه يهود:25عكس شماره

 در كه گيرند مي چشمه سر وجود و سرگرداني ويراني، مفهوم 3 از مسيرها اين.گرفته نظر در مسير 3 موزه اين طراحي در ليبسكيند
 “وجود” همان يا سوم مسير و رسند نمي نمايشگاهي فضاهاي به كدام هيچ دوم و اول مسير. بود موجود همواره آلمان يهوديان زندگي

  .رسد مي ها گالري به

 چدني هاي صورتك از است پر قسمت اين كف. جداست ساختمان اجزاي ديگر از كه شود مي منتهي هولوكاست برج به ويراني مسير
 هم بنا روي خطوط. شود مي شنيده انسان جيغ شبيه صدايي آنها روي گذاشتن پا با و كنند عبور رويشان از بايد كنندگان بازديد كه

 و مهم اي حادثه يا اتفاق آنها در كه است هايي خيابان و نشين يهودي هاي محله دهنده نشان و برلين شهر نقشه از گرفته نشأت
 ،انتشارات حرفه هنرمند،سيما نبي زاده ،مهدي آتشي،نيما طالبيان،موزه (.است داده روي يهوديان با مرتبط تاريخي
  .)اول،1388،تهران
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  موزه يهود:26عكس شماره

 هدف و رسند نمي خاصي چيز به ها پنجره و ها مسير اين. دارند روبرو به هايي پنجره كه شده تشكيل فضاهايي از سرگرداني مسير
  .است بازديدكنندگان به سرگرداني مفهوم القاي آنها

  

  موزه يهود:27عكس شماره

  .گيرد مي قرار موزه ريخته هم در ساختار با تضاد در بنا اين. است موزه كنار ساختمان داخل از ها ورودي از يكي



 موزه آيين زرتشت                  پايان نامه كارشناسي دانشگاه ميرعماد                                                                                          
 

٨۴ 
 

  . است تاريخ طول در يهوديان سرگذشت بيان كه است گرفته شكل اي شكسته خط امتداد بر موزه بناي

  . داشت آن از متفاوتي هاي خوانش و ديد موزه اين كلي فرم در را داوود ستاره ريختن هم در توان مي

 از مكعبي اينكه جز! بيابم معنايي آن براي نتوانستم هنوز من كه اي نشانه. نباشد لطف از خالي هم موزه كنار معلق باغ به اشاره شايد
  )شكني ساختار هم باز. (گرفته قرار ناپايدار صورت به و شده خارج خود محور

  

  موزه يهود:28عكس شماره

   :است از سايت باشگاه مهندسان جوان برلين يهود موزه گسترش طرح مورد در ليبسكيند دانيل يادداشت از بخشهايي ترجمه نوشته اين

  .بود جريان در سال25 طي برلين يهود موزه مورد در كردن صحبت

 كردند بحث برلين يهود موزه ساختمان نتيجه و مفهوم مورد در هالوكاست بازماندگان و خبره كارشناسان از بسياري مدت اين طي
  .شد برگزار1989_1988سال در كه بود يهود موزه مسابقه بحثها اين نتيجه

 نبود الزم كه جهت اين از نيست برنامه يك من براي پروژه اين كه ميكردم حس شدم دعوت مسابقه اين در شركت براي من كه وقتي
 هولوكاست را ام خانواده بيشتر بودم كرده زندگي مفاهيم اين با كودكي از من بلكه كنم ابداع چيزي يا كنم تحقيق پروژه فهم براي من
  . بودم آمده بدنيا لهستان لودز در اينجا از دورتر كيلومتر صد چند فقط هم خودم و بود گرفته من از

  :.گرفت شكل آنها اساس بر پروژه كه داشتم ذهن در اصلي ايده سه

  .برلين يهودي شهروندان,معنوي, اقتصادي, فرهنگي بزرگ سهم درك بدون برلين تاريخ درك امكان عدم.اول

  .شهر خاطره در هالوكاست روحي و جسمي اثر بيان ضرورت.دوم

  .ميشود استخراج برلين و اروپا تاريخ برلين در يهوديان سهم و هالوكاست شناختن رسميت به ميان از. سوم

  . ناميدم" خطوط بين" آنرا اسم من اما است يهود موزه پروژه اين رسمي نام
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  . است جريان در ارتباط و سازماندهي و اثر مفهوم يعني خط نوع دو بين پروژه اين كه كردم اين براي را كار اين

 پيدا ادامه عجيبي طور به اما است شكسته خط يك ديگري.شد تقسيم زيادي هاي تكه به اما.است صاف خط يك خطوط اين از يكي
 يهوديان و ها آلماني بين خويشاوندي رابطه يك ميكردم احساس را نامرئي رابطه يك همواره من پروژه واقعي درسايت زمان آن در. كرد
 غرب به شرق از كه دهنده ربط المان يك كردم حس من بود شده بركزار برلين ديوار فروريختن از قبل مسابقه اگر حتي. برلين در

  .بود وجودآورده به را رابطه اين و است كرده حركت

 رابطه ها ژرمن فرهنگ و يهودي سنتهاي بين,شاعران و دانشمندان و هنرمندان, اهنگسازان, نويسندگان, كارگران, متشخص انسانهاي
 فشرده خود در كه ستارهاي كشيدم يافته شكل تغيير و مبهم اي ستاره صورت به وآنرا پيداكردم را رابطه اين من.آوردند وجود به را اي

  .بود پروژه اين جنبه اولين اين بود پوشانده را سايت كه مبهمي و زرد ي ستاره ميافتاد اتفاق فرمش در پرشي يا ميشد

 كه است هارون و موسي او اثر بزرگترين,است بوده جالب بوده برلين در كه اي دوره خاص طور به و شانبرگ موسيقي هميشه من براي
  .نشد كامل

  "كلمه آه كلمه آه":گويد مي فقط او خواند نمي چيزي موسي اپرا پايان در

 كلمات شود نمي شنيده صدايي هيچ لحظه اين در و است متن يك خود اين كه فهميد را اين ميتوان و كلمه فقدان به است اشارتي كه
 را اپرا آن ميخواستم من ميشود فهميده روشني به اين. حركت طلب براي كلمه براي است طلبي ميشود ادا موسي وسيله به كه گمشده
  . بود پروژه اين جنبه دومين اين و كنم كامل معمارانه

  .شدند اخراج برلين از هولوكاست سياه سالهايي در كه كسانيست آن نامهاي به من عالقه پروژه اين سوم جنبه

  . كردم دريافت بن از را بود نامها اين حاوي كه كتاب دوجلد و گشتم نامها اين دنبال به من

 احتمالي ومكان اخراج تاريخ و ها تولد تاريخ و ها نشاني نامها همه شامل آنها اينكه بخاطر بودند گذار تاثير باورنكردني طوري به آنها
  .بودند هالوكاست قربانيان مرگ

 وسيله به پروژه اين جنبه چهارمين.ميكردم جستجو كمپهارا در و,لودز در,رجينا در بودند مرده آنها كه جايي و برلين اهالي نامهاي من
  .گرفت شكل بنجامين والتر خيابان

  .شد داده شركت زيگزاگ طول در ممتد رديفهاي قطعه60 راستاي در جنبه اين

 جداگانه شده ريزي برنامه داستان كدام هر كه دارد وجود دسترسي زيرزميني راه سه. كرد معلوم را ستاره اين محل ها اين از هركدام
  . يهود موزه در فضاها نمايش و برلين تاريخ ادامه عنوان ميشودبه منتهي اصلي پلكان به بلندترين و اولين.دارد اي

  .ميشود ختم است ازآلمان يهوديان تبعيد نمايش كه E.T.A. Hoffmannباغ به نهايت در و ميكند پيدا جريان بيرون به دوم راه

  .ميشود ختم آن اينستاليشن و كاست هالو ويد به محور سومين
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  موشه سفدي:موزه تاريخ هلوكاست

  

  موزه هلوكاست:29عكس شماره

 جز هلوكاست، تاريخ ي موزه.است شده واقع  Ein Kerem  خيابان در  Jerusalem’s  در كوهي ي دامنه در بحث مورد ي موزه
 شده پنهان اي پوسته  در شده تشكيل  شيشه  و بتن  از  كه موزه از   زيادي  قسمت. باشد مي Safdie هاي پروژه ترين مهم از يكي
 مناسبي مقياس داراي مجموعه كه دهد مي اطمينان انسان به  دار گوشه هاي ستون و است شده كشيده feet 500 از بيشتر و است

 است نمايي و كند مي جلب را  توجه  خيابان از  كه است شده تعبيه منشور يك و بينندگان ورودي ها ستون اين درانتهاي.ميباشد
  )اول،1388،تهران ،انتشارات حرفه هنرمند،سيما نبي زاده ،مهدي آتشي،نيما طالبيان،موزه(. فضا متغيردر

  

  موزه هلوكاست:30عكس شماره 
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 مي خميده هاي بال شكل به و است شده كشيده كوه ازدامنه خارج به كه باريك و بلند هاي ،ديوار موزه ،خروجي مخالف جهت در
  .  باشد مي موزه خروجي ي نشانه كه دارد وجود باشد

  

  موزه هلوكاست:31عكس شماره

 قرار زمين زير در كه قسمتي وتمام دارد وجود feet 60  ارتفاع  در  كه سقفي هاي گير نور ي وسيله به داخل در ها گالري شبكه 
 مخروط يك.شود مي آور راياد نمايشي فضاي كه قراردارد  ها نام تاالر ، داستان آخر در. كند مي روشن را  مياني راهروي و است گرفته
  .شود مي باز آسمان سوي به كه  feet 30 باارتفاع

  

  موزه هلوكاست:32عكس شماره
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  هلوكاستموزه :33عكس شماره

مجزا تشكيل شده است كه به نحو زيبايي با توپوگرافي و ين مجموعه همانطور كه در عكسها ميبينيد از چندين ساختمان مختلف و ا
  .شيب دامنه كوه تركيب شده اند

  

  پالن موزه هلوكاست:34عكس شماره
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  . رگانيك به يكديگر متصل مي شونداين بنا ها در ظاهر از هم جدا مي باشند و توسط پل هايي مستقيم و مسيرهايي ا

  

  پالن موزه هلوكاست:35عكس شماره

  :نتيجه گيري و جمع بندي

ق آثار هنري و معماري مطرح شده تحقيقات را در زمينه هاي مختلف بيشتر انجام دادم و به اين نتيجه رسيدم كه يك با توجه به خل
تواند خود را بنماياندونمادهايي كه در آن اتفاقات مهم افتاده و هم اكنون نيز بناي ماندگار با الهام از عناصر و اتفتقات تاريخي مي 

جريان دارد و يا استفاده از اسطوره هاي مورد نظر در باب طراحي كه ميتوانند الهام بخش مسيرهاي موزه و فرم و حجم ساختمان مورد 
  .نظر شوند
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  موقعيت وتحليل سايت: فصل ششم

از غرب به خيابان گلستان و ،از شرق به خيابان شيرازي جنوبي و بزرگراه كردستان .تهران واقع شده است 6سايت مورد نظر در منطقه 
  .شرقي منتهي مي شود 64از شمال به خيابان گلها و بزرگراه همت و از جنوب به خيابان رزتشتيان و ،بزرگراه شيخ بهايي

  .ايي زير مشاهده ميشودهو عكسموقعيت سايت در تهران در

  

  عكس هوايي موقعيت سايت:36عكس شماره

سايت مورد نظر از نظر تراكم جمعيت منطقه اي در قسمت پر تراكمي قرار گرفته و نزديكترين بافتهاي مربوط به سايت مسكوني   
  .هستند

  .پ قرار گرفته است-اس-چنانچه در جنوب زمين ساختمان مجتمع مسكوني آ

  .بوستاني كه در حد منطقه طراحي شده ايت.نها ديد مناسبي وجود دارد كه با طي مسافتي به  بوستاني بر ميخوريمدر ضلع شرقي ت

  .كه بر ارزش آن مي افزايد اما از لحاظ سياسي سايت مورد نظر در نزديكي موسسات مهمي واقع است

از لحاظ دسترسي سواره و حركت شهري بسيار موقعيت نزديك است ... وچون اين زمين به بزرگراههاي مهمي مثل همت و كردستان و
  .مناسبي را داراست

  همچنين ايجاد يك .از نظر باد هم باد غالب از سمت غرب مي وزد و وجود پوشش گياهي در اين جبهه و نگهداري آن الزم مي باشد
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  .چرخش در ساختمان مورد طراحي ميتواند كوران مناسبي را در سايت به وجود بياورد

  .موقعيت سايت را در لكه گذاري زير مشاهده مي فرماييد

  

  لكه گذاري موقعيت سايت:37عكس شماره
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  دسترسي هاي سايت:38عكس شماره

  

  تراكم و آلودگي صدا در سايت:39عكس شماره 
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  ديدهاي سايت:40عكس شماره

  

  باد غالب:41عكس شماره



 موزه آيين زرتشت                  پايان نامه كارشناسي دانشگاه ميرعماد                                                                                          
 

٩۴ 
 

  

  حريم و محدوديت سايت:42عكس شماره
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  سازه و تاسيسات: فصل هفتم

  :مقدمه

 كننده، قانع صورت به بتواند بايد معماري شيوه و پذيرد مي تاثير آن بر حاكم فرهنگ و موزه گيري شكل تاريخ از اي موزه هر معماري
 حاوي تعارفي، و زائد قرائن از فراتر بايد موزه بناي صورت در شيوه اين. نمايد بيان بردارد در را موزه مفهوم اخص طور به كه را آنچه
 برقراري و جامعه به نمودن رو موزه، معماري وظايف مهمترين از. باشد موزه داخل اشيا مجموعه ماهيت با مرتبط و نمادين هاي پيام

 باز ساختاري اي، وظيفه چنين دانند مي خود درون به معطوف اي جعبه را موزه اي عده گرچه. است خويش مخاطبين جامعه با ارتباط
 تاثير و شود مي متاثر رود، مي آنان استقبال به باز آغوش با خود، مخاطبان با رابطه در و باز معماري آورد مي ارمغان به معماري براي
 دو از موزه، فيزيولوژيكي تاثيرات با بود خواهد متفاوت گيرد مي بر در را موزه تماميت كه هايي ايده به توجه با تاثيرات اين. گذارد مي
 باشد مي عميق تفكر مشوق و خانقاه يادآور بوده، سكون و هماهنگي بر مبتني درونگرا موزه. شود مي ناشي برونگرايي و درونگرايي ايده

  .شود مي بنا تفريحي هاي شيوه اساس بر و كند مي رو بيرون جهان به بوده، هيجان پر و زنده هاي طرح داراي برونگرا، موزه و

 يا و ايجاد در عناصر اين همجواري و انتظام و آرايش نحوه. كنند مي ايفا را مهمي نقش مخاطب و موزه رابطه در موزه كالبدي عناصر
 كه است اين كالبدي عناصر تاثير در برخورد نوع يك مثال عنوان به. بود خواهد كننده تعيين مخاطب بر خاص اثري و حالت ايجاد عدم

 و گردد مي آماده فضا درك براي گام به گام بلكه شود، نمي فراخوانده يكباره به عناصر اين توسط مجموعه كل درك براي كننده بازديد
 عموماً. كرد دنبال را موزه در موجود جزئيات آخرين تا ميتوان) تقارن مثل( هندسي ساده و قانونمند نظام يك در اينكه، ديگر نوع

 امتياز واجد شناسي زيبايي نظر از بنماياند، او به ناآگاهانه يا و آگاهانه را ها جهت و بدهد را راه يافتن امكان بازديدكننده به كه انتظامي
  )دوم،1383،تهران،نشر ساحت،رضا دبيري،ديروز امروز فردا موزه ( .است وااليي

  ها موزه در تاسيسات

  برودتي و حرارتي هاي سيستم

  :از عبارتند كند مي تهديد را موزه اشياء كه خطراتي ترين عمده

 به مستمر بطور كه سردي يا گرم هواي وزيدن) ج هوا، رطوبت درجه نوسانات) ب حرارت، درجه ناگهاني تغيير يا گرما افزايش) الف
  .اند شده آويخته مربوطه فن يا رادياتور نزديك تابلوهاي

 راه گرما خطرات از جلوگيري براي. است مهندسي مسئله ديگر فني تجهيزات هر مانند مركزي حرارتي تاسيسات كارگذاشتن و انتخاب
 تابلوهاي مورد در. اندازند مي جريان به را هوا رطوبت كنترل بيرون، به فشار با گرم هواي دميدن با ها دستگاه كه است اين مناسب حل

 و اند برداشته ترك يا خورده تاب گرما نامناسب شرايط اثر در كه كرد ذكر توان مي را چوبي هاي پيل از بسياري هاي نمونه چوبي
 در گرما ناقل هاي دستگاه كه شود سعي بايد بنابراين. گشته پديدار تابلو روي بر تاول مانند هايي دانه و شده متورق آنها سطوح

 سيستم از استفاده ديگر روش. برسد اشياء به دور فاصله از گرما تا گردد نصب ديوارها باالي در يا نمايشگاه هاي اتاق بين فضاهاي
 هاي اتاق وارد هنري آثار بر تاثيري هرگونه از جلوگيري براي تنظيم قابل اي شبكه از گذشتن با گرم هواي كه باشد مي كف حرارتي

 بيشتري سرعت با آن مستقيم تاثير از غير زيرا. نمايد مي صرفه به مقرون اي اندازه تا كف از حرارتي سيستم و گردد مي نمايشگاه
 است هايي پانل و لوله از اي شبكه شامل كه اين ديگر. است آن بودن ناپيدا در آن امتياز بيشترين و شده محل مناسب گرماي سبب

 گردد، مي نصب ديوار روي بر هنري آثار كه نقاشي نمايش هاي گالري براي سيستم اين. دارد جريان آنها در زيرزمين از داغ هواي كه
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 تماس آن نتيجه كه گيرند مي قرار اتاق كف روي بر و باشند مي حساس گرما برابر در طبيعتا مواد كه جايي در ولي است مناسب
  .داشت خواهد بر در را معايبي است حرارتي منبع با مستقيم

  .باشد سانتيگراد درجه 24 تا 20 بين دما و درصد 60 تا 45 بين بايد ها موزه در نسبي رطوبت اصوال

 سرمايشي منظوره دو سيستم يك سيستم اين كه باشد مي SPILITUNIT سيستم گردد مي پيشنهاد مورد اين در كه ديگري سيستم
 در تواند مي جا كم نسبتا و متناسب ابعاد در آن يونيتهاي و گردد مي استفاده الكتريكي انرژي از سيستم اين در. باشد مي گرمايشي و

 از. گردد مي متصل بام پشت در مستقر اصلي واحد به قطر كم هاي لوله توسط واحدها از كدام هر. گردد نصب كف و سقف بدنه،
 هر را اتاق دماي توان مي آن بوسيله كه باشد مي دور راه از كنترل هاي دستگاه توسط اتاق دما تنظيم سيستم اين بارز هاي ويژگي
بهاره .محمد زاهدي،داري و موزه هاموزه و موزه  (.است مطبوع تهويه سيستم ديگر پيشنهادي سيستم. نمود تنظيم دلخواه درجه

  )دوم،1387،تهران،باغرنشر چها،مريم خامباشي.حاجيها

  برق سيستم

 و اصلي كنتور. داد گسترش بتوان نيز را آنها موزه گسترش صورت در كه شوند تعبيه و طرح نحوي به بايد موزه برقي وسايل كليه
 يك ي تعبيه اصلي، برق سيستم بر عالوه. باشد بازديدكننده دسترس از دور و محفوظ مكاني در همواره بايد موزه مختلف فيوزهاي
 سيستم اين. شود توليد اي جداگانه مواد توسط و باشد پايين ولت داراي بايد اضطراري برق. است ضروري نيز اضطراري برق سيستم
 ي اندازه به اضطراري سيستم رساني برق قدرت است ضروري و سودمند مترقبه غير حوادث بروز هنگام در و است ايمني جهت كمكي

 موزه كنترل و ايمني منظور به زيرا است؛ موثري عامل موزه حساس نقاط داشتن نگاه روشن در حال اين با ولي باشد نمي اصلي برق
 از سيستم تبديل. گيرند قرار مطلق تاريكي در نبايد اضطراري خروج درهاي و موزه ورودي ها، پله كريدورها، نمايش، تاالرهاي گاه هيچ
 تا شود تغذيه قوي هاي باطري توسط خودكار سيستم كه است بهتر لذا گيرد، صورت خودكار طور به و فوري بايد اضطراري به اصلي

  .شوند آزمايش و كنترل مدام طور به برق سيستم دو هر و باشد برداري بهره آماده همواره

  نظافت تجهيزات

 منظور به بلكه كف، جالدادن و نظافت براي تنها نه وسيله اين. است گشته آسان بسيار جاروبرقي از استفاده با موزه يك روزانه نظافت
 اشياء ماهيت به آنها از استفاده موارد گستردگي و ها ماشين اين انتخاب از بخشي. رود مي كار به نيز ساختمان بقيه تميزكردن
 بزرگ هاي موزه در اما. است ضروري كوچك هاي موزه براي آنها حمل قابل معمول نوع. دارد بستگي ها مجموعه و ها ذخيره نمايشي،
 نمي خطر و عيب از خالي اتاقها، تمام به دسترسي براي آنها، دنبال به برق سيم طوالني رشته وجود خاطر به حمل قابل هاي ماشين
 شبكه يك كلي، تاسيسات نصب هنگام به است بهتر امر، اين موثرتر و سالم انجام براي امروزه،) غيره و سوزي آتش برق، اتصالي( باشند
 اضافه شده، مستقر عمومي خدمات ويژه بخش در كه) برقي مكنده توربين( مركزي دستگاه يك به متصل مكنده فوالدي هاي لوله ثابت
 مستقيما و شده مكيده غبار و گرد ترتيب بدين و است ثابت هاي لوله از دريچه چند يا يك به برس به مجهز هاي لوله الزم، امر. نمود

 مي را ساختمان تمام كه بطوري. اند گرفته قرار راهروها و اتاقها در مناسب فواصل در ها دريچه. شود مي منتقل مركزي محفظه يك به
  .شود نصب نيز اي شيشه هاي سقف باالي تواند مي دستگاه همين. نمود تميز سقف تا كف از توان

  سرقت با مقابله
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 قسمت در بايد خطر زنگهاي. است ضروري كامال آيند درمي صدا به سرعت وقوع صورت در كه خطر آژيرهاي وجود ها موزه ي كليه در
 به كه باشد نحوي به بايد خطر زنگ سيستم. باشند متصل كالنتري پست نزديكترين و نگهباني اتاق به و شوند نصب موزه مختلف هاي

  .شود خارج موزه محوطه از نتواند كس هيچ تا شوند بسته خودكار طور به موزه خارجي و داخلي درهاي تمام زنگ شدن نواخته محض

 مدار تلويزيونهاي به را موزه نقاط ساير و تاالرها داخل آمدهاي و رفت تمام كه است الكترونيكي هاي چشم از استفاده ديگر اقدامات از
  .سازند مي منتقل نگهبان اتاق در بسته

 به موزه تعطيلي هنگام در را ويترينها شيشه كه است آن معمول روش شوند مي نگهداري ويترينها در كه اشيائي براي آن بر عالوه
  .گيرد مي قرار فلزي محكم محفظه داخل ويترين حقيقت در پوشيد، شوند مي پنهان ديوارها در روز هنگام به كه فلزي صفحات وسيله

 فرستد مي خارج به محل، از يا و محل داخل به را هوا جريان كه بادبزني از عبارتند است مفيد انبارها براي خصوص به كه ديگر روشي
 اينكه محض به. كند مي تنظيم را داخل و خارج هواي فشار بين اختالف ديافراگمي ديگر محلي در و بماند باقي يكسان و معين فشار تا

  .آيد درمي صدا به خطر زنگ و داده نشان العمل عكس ديافراگم و كرده تغيير فشار شد محل وارد شخصي

  آتش مقابل در ايمني

 به ساختمان نقطه هر از حركت براي افراد اختيار در ايمني مسير آنها توسط كه ساختاري طرق از است عبارت آتش، مقابل در ايمني
  .شود مي داده قرار خارجي، كمك بدون امن محل

 كه اماكن اين برداران بهره براي) اضطراري خروجي( فرار راههاي بيني پيش داد، خاص اهميت آن به و انديشيد بايد كه تدبيري اولين
  .است هستند، ناآشنا محيط با نيز عمدتا

 كه شود حادث روزانه فعاليت يا تعطيلي هنگام شب، يا روز طول در كه دارد امكان و گيرد مي صورت قبلي اطالع بدون سوزي آتش
 سزائي به و عمده سهم جاني و مالي خسارات كاهش در تواند مي مسئول نيروهاي و برداران بهره به آن اعالم و حريق اوليه كشف
 و خودكار اطفاي سيستم كاشفها، صوتي، هاي كننده اعالم حريق، اعالم شاسي: مانند امكاناتي به مجهز مجموعه بايد پس. باشد داشته

 توسط شده تعيين پيش از هاي روش تا سازد مطلع را ديگران شده، بيني پيش تجهيزات از استفاده با حريق وقوع محض به تا باشد... 
  .شود گرفته كار به مسئوالن

  :نتيجه گيري و جمع بندي

پاسخگويي به بسيار مهم بوده و اتاقكي جهت ... با توجه به توضيحات باال قرار دادن تاسيسات مناسب برودتي و كانالهاي هوا و دزدگير و
  .نيازهاي تاسيساتي در پاركينگ و محلي كه رفت و آمد كم باشد طراحي مي گردد

  .بتن ميباشدبه دليل انعطاف پذيري مناسب نيز طرح سازه مورد نظر در
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  روند طراحي و رسيدن به كانسپت مورد نظر:فصل هشتم

  :مقدمه

هنگامي كه يك مسلمان به عنوان من مسلمان خود را در .ديني است پرداختن به ريشه ها به فهم نقش مكانهاي هويت بخش يك هنر
دكتر غالمحسين ،سيري در مباني نظري .(برابر پيروان مذاهب ديگر مي بيند مقايسه اي نا خود آگاه بين خود و ديگري انجام مي دهد

  )چاپ دوم،1386،تهران،نشر سروش دانش با همكاري نشر معمار،معماريان

ان با آيين زرتشت و با يافتن جواب اين سوال است كه آن به معرفي بخشي از شخصيت و آيين كهن خود اقدام مي همين گونه يك انس
  .نمايد

  .مي پردازند شزرتشتيان با سه آتشكده مقدس بزرگ در ايران و بسياري از آتشكده هاي كوچك خود به معرفي خوي

  :كل گيري طرحو روند ش مورد استفاده در موزه عناصر معماري زرتشتيان

اوج هنر و معماري زرتشتيان را مي توان در بازمانده هاي تخت جمشيد و نقوش و آثار بازمانده از زمان ساسانيان و هخامنشيان 
  .جستجو و پيدا كرد

موارد اشاره از مهمترين عناصر و فضاهاي معماري در اين دوران كه من نيز به صورت نمادين در طرحم به آن پرداختم ميتوان به اين 
  :كرد

  .آتشكده ها و چهار طاقيها كه كانسپت طرحم بر پايه آن است 

  الهام از گودال باغچه

  قرار گيري كل سايت و مجموعه ساختمانها در هنگام طلوع آفتاب زير نور خورشيد با الهام از تخت جمشيد

  پنجره هاي مستطيل و مربع شكل بصورتهاي افقي و عمودي

  طيل شكلكشيدگي در پالن مست

  الهام از كعبه زرتشت

  استفاده از عناصر آب و آتش مقدس جهت طراحي پارك و دعوت كنندگي از بيرون به داخل سايت موزه

  استفاده از تعاليم خير و شر در طراحي مسيرهاي موزه

  الهام از هفت مرحله آفرينش در دين زرتشت در كانسپت حجمي كار

  الهام از جشن زن ايراني

  شان دادن انحطاط و انهدام دين زرتشت پس از مرگ زرتشتت نمسير جها



                  ه آيين زرتشت 

  

موزه              

: پايين رسيدم

  

  

  

                  

 گيري طرح در

                   

به فرآيند شكل

                  

٩٩ 

به ترتيب ب.سيدم

                  

ت مورد نظر رس

گاه ميرعماد    

 ديگر به كانسپت

كارشناسي دانشگ

ن موارد و موارد

پايان نامه ك
 

 

بر اساس اين



                  ه آيين زرتشت 

  

  

موزه                                                    

  تزه زرتش

                  

١٠٠

سپت نهايي موز

  

  

                  

كانس

پايان نامه ككارشناسي دانشگگاه ميرعماد    
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  :به تفكيك طبقات زرتشت فهرست ريزفضاهاي موزه

  :طبقه زيرزمين

  اصلي ورودي.1 

  متر و داراي ويد از ورودي قسمت گودال باغچه  7البي موزه با سقفي به ارتفاع .2

  اطالعات و نگهباني.3

  ويد.4

  مسير يكتا پرستي.5

  جايگاه پيامبران.6

  جايگاه زرتشت.7

  سپندارمذگان.8

  انبار و نظافت.9

  مسير سرگرداني-گالري.10

  مسير انحطاط.11

  سرويس بهداشتي زنانه.12

  س بهداشتي مردانهسروي.13

  جايگاه آتش مقدس.14

  نماد فروهر.15

  مسير دروج.16

  مسير آشا.17

  كعبه زرتشت-گالري نور.18

  كعبه ويران-گالري انهدام.19

  پاركينگ و انبار وسايل نقليه سنگين.20

  پاركينگ كارمندان.21
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  ورودي از گودال باغچه.22

  :طبقه همكف

  فروشگاه و بوفه.1

  البي كاركنان.2

  سرويس بهداشتي مردانه.3

  سرويس بهداشتي زنانه.4

  استراحت كاركنان زن.5

  استراحت كاركنان مرد.6

  رختكن زنانه.7

  رختكن مردانه.8

  فضاي سبز.9

  البي كتابخانه.10

  سرويس بهداشتي.11

  ورودي.12

  سرچ كتاب.13

  نگهداري وسايل.14

  فضاي مطالعه.15

  پذيرش و قفسه كتاب.16

  ماتفضاي رستوران و خد.17

  اتاق پشت سن.18

  سن.19

  فضاي آمفي تئاتر.20

  البي آمفي تئاتر.21
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  تهيه بليط و اطالعات.22

  سرويس بهداشتي .23

  فضاي گودال باغچه.24

  ورودي آموزشي.25

  دفتر.26

  فضاي آموزشي كالسها.27

  سرويس بهداشتي.28

  :طبقه اول

  بوفه و فروشگاه.1

  البي اداري.2

  سرويس بهداشتي.3

  كارمنداناتاق .4

  اتاق كنفرانس.5

  البي و انتظار.6

  بايگاني.7

  مديريت.8

  معاون.9

  :موزه آيين زرتشت توضيحات طرح

اين قسمت .كانسپت كلي كار به صورت چهار طاقي ميباشد كه بازوهايش شكسته شده و در كليت تمايل دارند دوباره به هم برسند
  .ن ميدهد و اينكه باز تمايل به ايجاد و آفرينش اين آيين وجود داردنمادي از شكسته شدن و از بين رفتن آيين كهن را نشا

پس از ورود به .متر بوده و در تاريكي به سر ميرود5جايي كه ارتفاع سقف آن .اتفاقات اصلي در قسمت زير زمين موزه مي افتد 
اليمي به سمت ممتي ميرود كه با رمپ ساختمان موزه كه با نورگيري از جبهه هاي مختلف روشنايي زيادي دارد توجه شما به قس

  .پايين و به سوي تاريكي ميرود

  .مسير يكتا پرستي.در اين قسمت تنها يك مسير آن هم در وسط گالري ها وجود دارد
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من زرتشت را به شما مي .دين خود را انتخاب ميكنيد و در آن گام بر ميداريد.خدارا ميشناسيد.شما در اين موزه متولد مي شويد
  آيا به انحطاط ميرويد؟.انم و اين شما هستيد كه انتخاب ميكنيد كه در چه راهي قدم برداريدشناس

  مي مانيد؟) خير(گام ميگذاريد؟و يا در مسير آشا) شر(آيا در دروج

خود را نشان  همانطور كه ميبينيد همه خروجي ها با نوري كه از بيرون به داخل راه دارد. گالري انحطاط شمارا به كعبه ويران ميرساند
  ميدهد اما آيا هر خروجي مناسب است؟

  .اين خروجيها پايان زندگي و مرگ را تداعي ميكند

  .اگر در مسير دروج برويد به بم بست مي رسيد و دچار دلهره خواهيد شد و تنها مسير دلباز و آرامش بخش خروج از مسير آشا است

با صداي بچه ها كه نشاندهنده مرگ به مثابه تولدي دوباره است از موزه خارج  مسيري كه شمارا به كعبه زرتشت راهنمايي و از آنجا
  .ميكند

  .اين صداي كودكان بدليل قرار گيري كعبه در نزديكي محل بازي بچه هاست

  .از اين مسير خارج مي شويد و دوباره در سايت قرار ميگيريد

  .است كه به شما روح ميدهد و شمارا با روح خود آشنا ميكند اين اشياي موزه نيست كه آن را مي شناساند اين داستان موزه

و صفحاتي .صورت تفكيك ميشود كه من در طراحي هاي خود از پالنهاي مستطيل شكل استفاده كردم كانسپت حجمي كار نيز به اين
  .بصورت نمادين روي ساختمانها قرار دادم

  :جديدي كه من در آن دميدمصفحه به نشانه و نماد هفت مرحله آفرينش با تعاريف 7

مسيري كه شما در آن به سمت پايين ميرويد تا آشنا شويد اما درنماي خارجي به سمت باال ميرويد و . صفحه اول ساختمان موزه است
  .اين اولين سكوي پرتاب شماست

  .ه شناخت مي رسيدرندو در اين قسمت شما مورد آموزش قرار ميگيريد و باصفحات دوم و سوم در قسمت آموزشي قرار د

مشاهده و درك ميباشد و حال كه شما اين موارد را پشت سر در قسمت آمفي تئاتر بعنوان نمادي از  پنجم و ششم،صفحات چهارم 
ميگذاريد براي رسيدن به اعتال و دوباره سازي فرهنگ كهن تالش ميكنيد براي پرتاب از سكوي هفتم كه در قسمت اداري قرار گرفته 

   .است
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انتشارات ،مهشيد قربانيان،امير شكيبا منش،اصول و مباني اقليم شناسي،جلد دوم،تنظيم شرايط محيطي 
  دومچاپ  ،1384،هرانت،طحان

چاپ ،1384،اصفهان،نشر خاك،ادژمحمد احمدي ن،نيلسن،هالگر كوك،راهنماي طراحي اقليمي مناطق گرم،تهويه طبيعي 
  اول 

 چاپ دوم،1386،تهران،با همكاري نشر معمار نشر سروش دانش،غالمحسين معماريان دكتر،سيري در مباني نظري 

 اول،1386،تهران،نشر تورنگ،دكتر رضا شاطريان،آشنايي با فرم و فضا در معماري 

 اول،1387،تهران،نشر سروش دانش،دكتر غالمحسين معماريان،دكتر محمد كريم پيرنيا،معماري ايراني 

 پنجم1384،همدان ،نشر فن آوران،محمد ابراهيم زارعي،آشنايي با معماري جهان 

انتشارات شهر ،مهندس كوروش محمودي ده ده بيگلو،پيتر نويفرت،ارنست نويفرت،اطالعات معماري نويفرت 
 اول،1384،تهران،آب

 اول،1380،تهران،نشر هيرمند،محمد مقدم،جستاري درباره مهر و ناهيد 

 دوم،1378،تهران،نشر صداي معاصر،سنآرتور كريستين ،ايران در زمان ساسانيان 

 اول،1383،هرانت،نشر چشمه،بزرك نادر زاد،مارتين ورمارزن،آيين ميترا 

 دوم،1388،موسسه جغرافيايي و كارتوگرافي گيتا شناسياطلس تهران شناسي  

 اول،1385،تهران،انتشارات شهرآب،مهندس كوروش محمودي،مارك كارلن،اصول و مباني طراحي معماري 

 اول،1388،تهران ،انتشارات حرفه هنرمند،سيما نبي زاده ،مهدي آتشي،نيما طالبيان،موزه 

 سايت علمي باشگاه مهندسان جوان 

 سايت اينترنتي طرح جامع تهران 

 سايت علمي دانشجويان 

   .1387 تهران، ،دوم ويرايش،گيتاشناسي  كارتوگرافي و جغرافيايي موسسه ،سعيد بختياري،تهران  تاريخچه 
 انتشارات ، سراييان فاطمه و سمسار محمدحسن .قديم تهران از عكس 250 شامل اول، جلد ،13 سده در تهران سيماي 

  .1387 ، تهران،تهران  شهرداري
  .1386 ،تهران نور، سراج ،درافشاني جواد ،تهران استان معدن و صنعت كليد 
   دوم،1388،تهران،كياني،نشر جامي بزرگمهر زرتشت، زندگاني پيرامون در 
  دوم،1388،تهران،به آفرين،مرتضي يداللهي.سعيد قانعي،زرتشت پيامبر ايران باستان 
  اول،1387،تهران،نشر محور،مهرداد ايزد پناه،آشنايي با دين زرتشت 
  دوم،1387،تهران،نشر چهارباغ،مريم خامباشي.بهاره حاجيها.محمد زاهدي،موزه و موزه داري و موزه ها 
  دوم،1383،تهران،نشر ساحت،بيريرضا د،ديروز امروز فردا موزه  
  پنجم،1375،تهران،وزيري،ناصر نجمي،تهران قديم 
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