
1137 

 

       
         

          Journal of Al Azhar University Engineering Sector 

                     Vol. 14, No. 52, July 2019, 1137-1148 
 

 

PROTECT MUSEUMS FROM THEFT THROUGH THE GOOD 
DESIGN OF ARCHITECTURAL ELEMENTS 

 
Nashwa Mostafa Bahgat Ali 

Technical offece manager 
arch_nashwamostafa@yahoo.com 

 

ABSTRACT 
There is no doubt that museums are of the utmost importance that need provide the necessary 
protection for it, Due to attacks exposed to it such as theft and vandalism (as in the Egyptian 
Museum and Mahmoud Khalil Museum). There are many ways to protect museums not 
limited to the use of cameras, alarms and human forces and can not only be relied upon, 
Rather, they must extend to an integrated protection system by combining several systems 
with each other and with architectural elements to access a purposefully protection method, 
Which the perfect choice for good design of architectural elements is the first line of defense 
to counter attempts to storm and steal museums. Good design of architectural and 
construction elements in the building has the greatest impact on the protection of theft within 
the museum, and it does not stop at the external dangers and external influences to achieve 
this principle only, but also takes care of all the architectural and technical details of all the 
architectural elements in it including all contents of furniture, fittings …etc. but goes beyond 
that to study all the environmental and physiological factors of people working in the 
museum, by understanding the determinants of the nature of the museum, the exploitation 
and types of its activities and its relationship to one another. The research aims at achieving 
the required means of defense for insurance includes design measures that prevent the thief 
from entering the museum, through the designer's look to the style of defense and depth to 
secure the museum by making sure that every architectural element in the line of the thief's 
movement is secure and not porous and does not encourage it. 
 
Key Words : Museums protection - Museum theft - Sensors - Smart buildings - Building   
                     intrusion - Design museums. 

  
 حمایة المتاحف من السرقة من خالل التصمیم الجید للعناصر المعماریة للمبني

  
  نشوي مصطفي بھجت علي

  مدیر مكتب فني
  :ملخص البحث 

ًتاحف ذات مستوي من األھمیة یجعلنا نوفر لھا الحمایة الالزمة ، نظرا لما تتعرض لھ من    مما ال شك فیھ أن الم
ھناك طرق عدیدة لحمایة ) . كما حدث في المتحف المصري ومتحف محمود خلیل ( اعتداءات مثل السرقة والتخریب 

ز االعتماد علي ذلك فقط ، بل یجب أن المتاحف ال تنحصر في استخدام الكامیرات وأجھزة اإلنذار والقوي البشریة وال یجو
تمتد ھذه الطرق لعمل نظام حمایة متكامل بدمج عدة أنظمة مع بعضھا البعض ومع العناصر المعماریة للوصول ألسلوب 
تأمین ھادف ، حیث أن االختیار األمثل للتصمیم الجید للعناصر المعماریة ھو خط الدفاع األول لصد محاوالت اقتحام 

فالتصمیم الجید للعناصر المعماریة واإلنشائیة في المبنى لھ أكبر األثر في تحقیق االعتبارات الخاصة . حف وسرقة المتا
بالحمایة من السرقة داخل المتحف وھو ال یتوقف عند األخطار والمؤثرات الخارجیة الظاھریة لتحقیق ھذا المبدأ فقط بل 

ًل العناصر المعماریة الموجودة فیھ متضمنا كافة المحتویات من أثاث ًیعتني أیضا بكافة التفاصیل المعماریة والفنیة بك
وتجھیزات وخالفھ ، بل أنھ یتعدى ذلك لدراسة كافة العوامل البیئیة والفسیولوجیة الخاصة باألشخاص العاملین بالمتحف ، 
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لقطة خارجیة لمتحف الفن الحدیث  ) : ١ ( شكل
 . بمركز بومبیدو بباریس 

   .www.centrepompidou.fr : المصدر
 

یھدف . ھ وعالقتھا ببعض وذلك من خالل تفھم المحددات الخاصة بطبیعة المتحف واستغالل وأنواع األنشطة القائمة ب
البحث إلي تحقیق وسائل الدفاع المطلوبة للتأمین من خالل التدابیر التصمیمیة التي تعیق السارق من الدخول إلى المتحف 
أو البقاء داخلھ بعد أوقات العمل ، من خالل نظرة المصمم إلى أسلوب الدفاع وعمقھ لتأمین المتحف وذلك بالتأكد من أن كل 

  . ري في خط حركة السارق مؤمن وال یسھل اختراقھ وال یشجع على ذلكعنصر معما
 
   اقتحام المباني  - المباني الذكیة - أجھزة االستشعار- سرقة المتاحف –تأمین المتاحف :  الكلمات المفتاحیة -  ٢ – ١

  . تصمیم المتاحف–                               
 
  :  تمھید-  ٣ – ١

ارق یستطیع أن یدخل أي مبنى مھما كان مؤمن إذا توفر لھ الوقت الكافي أو ضعف كفاءة وسائل التأمین أو وجود    أي س
ًإذا الھدف دائما ھو تأخیره قدر . أي ثغرة یمكن من خاللھا اختراق المتحف ، فالجرائم تحدث في أوقات محددة وقصیرة 

، فھو یعمل في الخفاء وقد یكون متعلق في النافذة أو ماسورة لیفتح ًاإلمكان مع مالحظة أنھ دائما یعمل في ظروف صعبة 
وھو ما یعني لنا عمق الدفاع المطلوب للتامین ویتضمن كافة التدابیر األمنیة التي تمنع السارق من . قفل أو یثقب جدار 

المتحف لھ أكبر األثر على تحقیق ومما ال شك فیھ أن نوعیة واستخدام . الدخول إلي المتحف وھذا ما سیتم التطرق لھ الحقا 
المحددات التصمیمیة للعناصر المعماریة والتي سوف یتم استعراضھا الحقا ، فھي الھدف األساسي من إنشاء المتحف 
والتي یمكن تحقیق وظیفتھ من خاللھا ، ووضع ذلك في اعتبار المصمم لھ أكبر األثر في العملیة التصمیمیة ذاتھا والتي من 

ن تصور نوعیة األنشطة وطبیعتھا داخل المتحف ثم عالقتھا مع بعضھا البعض لتؤدي إلي االختیار السلیم لتلك خاللھا یمك
  .ًالعناصر ، مع الوضع في االعتبار دائما نوعیة وطبیعة وظروف األشخاص العاملین والمتعاملین مع المبنى 

  
 :  المشكلة البحثیة -  ٤ – ١

للفنان العالمي فان جوخ من ) لوحة زھرة الخشخاش (  كثیرة مؤسفة منھا السرقة    تعرضت المتاحف المصریة ألحداث
) المتحف المصري ( ، وأعمال الشغب والنھب " الفضیحة " متحف محمد محمود خلیل والتي وصفتھا الصحف العالمیة بـ 

.  عقب احداث ثورة ینایر ٢٠١١ فبرایر ٦ ، وسرقة متحف كلیة آثار جامعة القاھرة بعد غلقھ في ٢٠١١في أحداث ینایر 
عبد الحلیم . كما أن وسائل حمایة المتاحف من كامیرات مراقبة وأجھزة اإلنذار في األغلب معطلة وال تعمل ، كما یؤكد د

نور الدین أن متحف محمود خلیل معرض للسرقة بسبب ضعف اإلمكانیات وعدم القدرة علي توفیر أسالیب تأمین حدیثة 
غرات تأمین المتاحف ھو تعطل كامیرات المراقبة وأجھزة اإلنذار بشكل دائم ، وأیضا العناصر وفعالة وإن أبرز ث

المعماریة علي سبیل المثال األبواب الخارجیة والداخلیة والنوافذ والحوائط غیر مھیئة لمثل ھذا النوع من الحمایة ، كما أن 
لیست لدیھم الخبرة الكافیة والتدریب الالزم والوعي الثقافي الالزم أفراد األمن واإلداریین المكلفین بحمایة المتحف ومتابعتھ 

  .بما یوجد في المتاحف من تراث قومي وثقافي ، مما یستلزم وجود وسائل متعددة وحدیثة للتأمین 
  
 :  ھدف البحث -  ٥ – ١

 ، والتأكد من أن تحلیل العناصر المعماریة وتحقیق دورھا في عملیة الحمایة من خالل نموذج مناسب لكل عنصر .١
 .كل عنصر في خط حركة السارق مؤمن وال یسھل اختراقھ وال یشجع علي ذلك 

تحدید دور عناصر التصمیم المعماري في رفع كفاءة المباني المتحفیة وحمایتھا عن طریق عمل نظام حمایة  .٢
 .متكامل ال یعتمد علي كامیرات المراقبة وأجھزة اإلنذار فقط 

 .یقة واحدة فقط حتي ال یسھل تعطیلھا والتعامل معھا بالتخریب عدم االعتماد علي طر .٣
 .الفھم الدقیق والواعي لطرق حمایة المتاحف ومقتنیاتھا  .٤
  . تعظیم الغرض من الحمایة بحمایة القاعة ككل ولیس المعروضات فقط  .٥

  
  :  منھج البحث -  ٦ – ١

ً   لتحقیق األھداف السابقة ینتھج البحث منھجا تحلیلیا ألغل ب العناصر المعماریة المتواجدة بتصمیم المتحف من خالل ً
   :مقسم إلي أربعة أجزاءسردھا وعرض طرق ووسائل اختراقھا والطرق المتبعة لحمایتھا ، 

 .نظرة عامة علي مفھوم المتحف وأھمیتھ : الجزء األول  •
 .أھمیة التأمین ضد السرقة داخل المتحف : الجزء الثاني  •
یشمل عرض تحلیلي لبعض العناصر : الجزء الثالث  •

المعماریة وتأثیر دورھا في رفع كفاءة المباني التصمیمیة 
 .لعرقلة السارق 

 وھو خالصة البحث التي تشتمل علي : الجزء الرابع  •

http://www.centrepompidou.fr
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یلجأ المجرمون إلي تكسیر جزء من  ) : ٢ ( شكل
  .الحوائط لدخول المبني 

 www.pinterest.com : المصدر

  .النتائج والتوصیات  •
  : تطور مفھوم المتحف - ٢

ً   عرفت المتاحف تحوال كبیرا منذ حوالي أربعون عاما ، فقد تحول المتحف التقلیدي  ً كمؤسسة ثقافیة لرؤیة المعروضات ( ً
ًوالذي لم یعرف تحوالت كبیرة منذ القرن التاسع عشر وخاصا برسالتھ ، إلى مركزا لالتصال وخدمة الجمھور ) الفنیة  ً

ًمرتبطا وجاذبا" الحدث " ویوصف بمتحف  ً لجمھور عریض ، وھو ناتج تدریجیا من نجاح معارض كبرى بالستینات ً
 ١شكل  ( ١٩٧٧وتقارب معارض الفنون من أنشطة ثقافیة مختلفة مثل متحف الفن الحدیث بمركز جورج بومبیدو بباریس 

ًادرا على إحیاء فقد تطور مفھوم ودور المتحف نفسھ باإلضافة إلى بعض تطورات العصر المرتبطة بالمتحف وجعلتھ ق) . 
   .)٢ ، ١(الحیاة الثقافیة واالقتصادیة بصفة خاصة بالمدینة 

موضع التحف الفنیة أو األثریة أو المكان الذي تعرض بھ المقتنیات مما تعاقبت  " :تعریف المتحف بمعناه اللفظي بأنھ 
البد من الوصول لتعریف موحد لما ولكن مع اختالف الشعوب والحضارات وتعدد اآلراء كان ". علیھا األزمنة والعصور 

  تقوم بھ ھذه المؤسسة من أعمال وخدمات ، 
بأنھ ھو منشأ ثقافي یحوي تاریخ حضارات وأجناس الشعوب وتطورھا بھدف "    ویمكن تلخیص تعریف المتحف 

 بشكل دائم ، بأسلوب شیق وجذاب وبما یحافظ علي قیمتھا الفنیة والتعلیمیة ، حیث یجمع فیھ المقتنیات والتحف عرضھا
ًالثمینة التي تتزاید قیمتھا یوما بعد یوم ویتم فیھ عرضھا علي أساس تنظیم دقیق وإعطاء تفسیر علمي لھا ، ویعد أیضا مكان  ُ

عظم المتاحف اآلن ، فأصبح ذو أھمیة تجاریة واقتصادیة إلى جانب أھمیتھ للبحث والدراسة لألنشطة االجتماعیة في م
   .)١٧،١١(" الثقافیة والتعلیمیة بشكل أساسي 

  
   :)١٤،١٣،١٢( أھمیة التأمین ضد السرقة داخل المتحف – ٣

  زادت خطورة االقتحام خالل السنوات األخیرة وإن اختلفت 
 سرد بعض األسباب أھدافھا منھا ما ھو بغرض السرقة ، ویمكن

  :المؤدیة للسرقة 
 .سھولة اختراق المبني  •
 .غیاب دور أفراد األمن أو عدم تدریبھم بشكل كافي  •
 .تعطل أجھزة اإلنذار والمراقبة  •
  .ضعف وسائل التامین  •

   ویتركز دور المعماري في أسلوب اإلعاقة للدخول واالقتحام 
للمتحف من الخارج عبر مجموعة من األنظمة األمنیة المزودة 
بالوسائل المیكانیكیة والكھربائیة واإللكترونیة التي تمنع 
األشخاص من إجراء عملیة االقتحام باإلضافة إلى كیفیة 

 باستخدام أجھزة اإلنذار وكامیرات المراقبة والحساسات ثم التعامل مع وسرعة اكتشاف االختراق األمني واكتشافھ
المجرمین من خالل أفراد األمن عند المداخل والمخارج والبوابات األتوماتیكیة والممرات الخاصة وخالفھ ، ولكن قبل 

یق السارق من دخول اللجوء لتلك األنظمة یظھر دور المعماري منذ بدایة وضع التصمیم في وجود حلول معماریة تع
ویتوقف نجاح تأمین المتحف علي مدي استجابة المخطط األمني العام للمخاطر والتھدیدات التي قد . المتحف والخروج منھ 

یتعرض لھا المتحف، وكذلك قدرة المصمم علي التنبؤ بمواطن الضعف ومعالجتھا، یجب الوقوف علي ماھیة محتویات 
تخطیط للحمایة كما یجب دراسة األخطار المتوقع حدوثھا لتحدید أنسب الحلول المعماریة المتحف وأھمیتھا لوضع كیفیة ال

  .لمواجھتھا 
  

  : تحلیل العناصر المعماریة - ٤
  :المواد المستخدمة في انشاء الحوائط والتشطیبات الخاصة بھا -١-٤

ًإذا لم تكن قویة فكثیرا من ) بصرف النظر عن الشبابیك أو األبواب (    تشكل الحوائط المحیطة بالمتحف نقط دخول إلیھ 
،  ) ٢شكل ( األحیان یلجأ المجرمون إلى تكسیر جزء منھا للدخول إلى نقاط ھامة داخل المتحف أو الدخول للمتحف عامة 

ًل األولى منھا المنطقة األكثر تعرضا لھذا الخطر وتلیھا الثانیة والثالثة والتي تنقسم حوائط المتحف إلى ثالث مناطق تشك
یجب أن تحقق الحوائط وتشطیباتھا السالمة  . )٣(ًتمثل أقلھم تعرضا لخطر التخریب والدخول إلى المتحف من خاللھا

مواد في الحمایة وتوفیر الوقایة واألمن والحمایة لفراغات المتحف باختیار المواد المستخدمة في اإلنشاء ، وتتدرج تلك ال
من القواطیع الزجاجیة واأللومنیوم حتي الحوائط الخرسانیة المحصنة التي تستخدم في الفراغات المعماریة المھددة ضد 

 ومن ھنا وجب االھتمام بنوعیة المواد المستخدمة في البناء خاصة في الحوائط الخارجیة والتي تكون أكثر. أخطار السرقة 
والھدف تحقیق مقاومة معینة لقدرة ھذه المباني على تحمل التكسیر بھا . عرضة للتخریب والدخول من خاللھا للمتحف 

ویكون تحقیق المقاومة عن طریق حوائط من الخرسانة المسلحة ، . حسب مكانھا في المتحف وإمكانیة تعرضھا لالختراق 
    ) .٥ ، ٤ ، ٣األشكال  ( وحوائط من الطوب مضاف إلیھا أسیاخ حدید للتدعیم

http://www.pinterest.com
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یوضح شكل األرضیات المرتفعة كوسیلة  ) : ٦ ( شكل
 www.pinterest.com : المصدر . للعرض

یوضح استخدام األرضیات المرتفعة في  ) : ٧ ( شكل
  .خدمات اإللیكترومیكانیكال 

 www.pinterest.com : المصدر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  : األرضیات -  ٢ – ٤

ً   ال تشكل األرضیات سببا من أسباب األخطار في النواحي األمنیة إال إذا كانت من تلك النوع الخاص باألرضیات 
،  ) ٧شكل ( أو تمریر خدمات وتجھیزات اإللكترومیكانیك  ) ٦شكل ( عة والتي تستخدم كطریقة من طرق العرض المرتف

وبالتالي تسمح باالختباء أسفلھا لحین انتھاء ساعات العمل بالمتحف ثم تنفیذ السرقة أو الھروب من فراغ إلى آخر عبر ھذه 
ھا ، ولتفادي ذلك یجب منع استخدام ھذه البالطات ، أو عدم السماح الفراغات أسفل البالطات أو اخفاء ما تم سرقتھ ب

  .بإمكانیة االنتقال من فراغ إلى آخر من خاللھا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٣ – ٤ - 

  :األسقف 
ً   بالرغم من أن األسقف ال تشكل خطرا من أخطار األمن داخل المتحف إال أنھا تشبھ في ذلك ما ذكر عن إمكانیة 
استخدامھا لالختفاء مثل األرضیات المرتفعة لذا یجب مراعاة اختیار طریقة تثبیت مناسبة والتي تخلق صعوبة في الفك 

    ) .٨شكل ( والتحریك 
  
  

  .توضح طریقة لتدعیم حوائط الطوب بھدف المقاومة ضد االختراق والكسر  ) : ٥ ، ٤ ، ٣ ( األشكال
 www.pinterest.com : المصدر

3 

4 

5 

http://www.pinterest.com
http://www.pinterest.com
http://www.pinterest.com
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  . ألواح السقف المعلق ركیبیوضح الطریقة األفضل لت ) : ٨ ( شكل
   . مصطفي أحمد–األمن والسالمة  : المصدر

یوضح شكل المدخل الرئیسي لمتحف  ) : ٩ ( شكل
    .MoMAالفن الحدیث بنیویورك الشھیر بـ 

 www.dezeen.com : المصدر

یوضح شكل المدخل الرئیسي لملحق  ) : ١٠ ( األشكال
  .متحف برادو بإسبانیا وھو من البرونز 

 www.arcspace.com : المصدر

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  ) :األبواب والنوافذ (  الفتحات -  ٤ –٤

   األبواب والنوافذ واقتحامھا ھي وسیلة الدخول األولى للمبنى والسارق یتمكن من الدخول إما نتیجة لضعف الخامة 
  ... ) .المفصالت والكوالین وھكذا (المصنع منھا أو االكسسوار المستخدم في التركیب 

  
  ) : المداخل (  األبواب -  ١ – ٤ – ٤

وھذا یعتمد . تیار الخامة المصنع منھا من أھم العناصر المؤثرة على قدرة تحملھ    ھو خط الدفاع األول في المبنى فاخ
بالطبع على طبیعة استخدام ھذا الباب ، لذلك یفضل االستغناء عن استخدام األبواب الزجاجیة في المداخل الرئیسیة للمباني 

وتتدرج األبواب في صعوبة اقتحامھا من . )٦(ما لم تكن تحت المراقبة المستمرة لسھولة كسرھا والدخول من خاللھا 
األبواب التجلید التي یسھل كسرھا وعمل فتحة خاللھا للوصول إلى الكالون والتعامل معھ ثم الدخول للمبنى ، تلیھا األبواب 
الخشب الكونتر أو الحشوات ، ثم األبلكاش المضغوط المزود بألواح الصلب وجانب شریحة صلب ، ثم المحاطة بقشاط من 

   ).١٠ ، ٩أشكال  ( )٣(لصلب والمزودة بكوالین متعددة على طول الفتحة ، ثم األبواب الصلب الكاملا
  

  
  
  
  
  
  

  
  

http://www.dezeen.com
http://www.arcspace.com
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  .استخدام رافع ھیدرولیكي  ) : ١١ ( شكل
 : المصدر

www.fireapparatusmagazine.com 

یوضح بعض الطرق األخري ) : ١٣ ، ١٢ ( األشكال
لمعالجة األبواب المختلفة واكسسوارتھا بغرض 

 : المصدر .األقتحام
www.blog.suarezinternational.com  

  
   أما بالنسبة للحلوق فھي عادة ما تكون من نفس نوعیة مادة 

ویمكن في بعض )  صلب– ألومنیوم –خشب (تصنیع الضلفة 
ًوكثیرا من . الحاالت ملئ الحلوق الصلب بالمونة لزیادة قوة تحملھا

ضغط على الحلوق المعدنیة باستخدام األحیان یستطیع اللصوص ال
( رافع ھیدرولیكي وبالتالي یستطیع تحطیم الحلق والنفاذ من خاللھ 

   ) .١١شكل 
  

تخدم في األبواب یعتبر من أھم العناصر كما أن االكسسوار المس
التي یمكن من خاللھا تفادي حاالت االقتحام من اللصوص 

والمجرمین كما تبین بعض المعالجات التي من الطرق واألسالیب 

التي یتبعھا المجرمون في التعامل مع االكسسوارات 
المختلفة في األبواب حسب نوعیتھا والتجھیزات 

   ) .١٣ ، ١٢األشكال (المزودة بھا 
   :)١٣،٩،٣(المواصفات التى یجب مراعاتھا عند تصمیم المداخل 

تحقیق عالقة صحیحة بین المداخل الرئیسیة والفرعیة من  •
خالل الفصل بینھم لعدم حدوث تداخل في االستعمال 

 .وسھولة في التحكم في حاالت الطوارئ 
ٌاإلقالل من عدد المداخل في المتاحف لتسھیل التأمین  •

 .للمقتنیات ویفضل وجود مدخل واحد للجمھور على أن یكون بعرض مناسب
منطقة الدخول للمتحف یجب مراعاة تصمیمھا حیث أنھا قد تستخدم كفراغ تمھیدى للدخول للمتحف أو كمكان  •

 .للعرض المكشوف أو مكان للتجمع فى حالة الطوارئ 
 من خالل استخدام نظام وأدوات میكانیكیة لغلق مدخل معین أو جمیع المداخل في :غلق المیكانیكي لألبواب ال •

حالة حدوث ھجوم أو أي طوارئ ویكون ذلك تلقائیا أو یدویا ، ویستخدم للسیطرة علي المبني مثل الممرات 
وصول الشرطة ، ومن ممیزاتھا أنھا تؤدي المؤدیة إلي المبني لتسھیل تأمینھ أو لعزل الفراغات المقتحمة لحین 

 .رقابة فعالة للمداخل والمخارج وتقلل من خطر الھجوم ویتیح سھولة السیطرة علي المراقبة وتقسیم المبني 
  
  :  النوافذ -  ٢ – ٤ – ٤

لھا توفیر الضوء ً   النوافذ من أھم العناصر المعماریة األساسیة التي ال یخلو من وجودھا أي مبنى نظرا ألنھ یمكن من خال
تشكل النوافذ أھم مصدر من مصادر . والتھویة الطبیعیة للفراغات ، ھذا باإلضافة إلى إمكانیة الھروب منھا عند الطوارئ 

األخطار األمنیة في المبنى ، فھي بسبب اإلھمال قد تترك مفتوحة في أوقات تسمح بدخول السارقین من خاللھا خاصة في 
ل فیھ ذلك عبر النوافذ أو فتحات التكییف أو التھویة ، فالسارق عادة ما ینفذ من النوافذ بعد عمل الدور األرضي الذي یسھ

كسر صغیر في الزجاج ومد األیدي للفتح منھا بمعالجة األقفال بواسطة آلة حادة وعلیھ فاألفضل استخدام زجاج مقاوم 
متبع باقتحام األبواب ، أو عمل فتحة صغیرة عبر النوافذ ، أو فصل  الدلفة عن الحلق بنفس األسلوب ال ) ١٤شكل ( للكسر 

   ) .١٥شكل  ( )٣(باستخدام الشنیور تسمح بإمداد سلك معدني مقوى حتى القفل وفتحھ 

12 13 

http://www.blog.suarezinternational.com
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یوضح الحمایة علي نوافذ أحد قاعات  ) : ١٦ ( شكل
  . متحف ستامفورد 

 www.thewindowpeople.net :   المصدر

یوضح استخدام األقفال الكھربائیة واجھزة  ) : ١٧ ( شكل
  . األستشعار علي النوافذ 

 www.safety.com :   المصدر

  . توضح مسار الحركة الرأسي لمتحف جوجنھایم  ) : ١٨ ( شكل
 www.guggenheim.org :   المصدر

  
  

 
  

 
 
 
 
 
 

  . یوضح استخدام الشنیور ألحداث ثقب  ) : ١٥( یوضح استخدام زجاج مقاوم للكسر                       شكل  ) : ١٤( شكل 
   . مصطفي أحمد–األمن والسالمة :                            المصدر ww.diyhomesecurityguide.com :     المصدر 

وافذ باستخدام الخامات واالكسسوار المناسب لكل شباك حسب طبیعتھ والفراغ لذلك یجب مراعاة أسلوب تأمین تلك الن 
الموجود بھ ومكانھ في واجھة المتحف واحتمالیة الدخول من خاللھ ، وقد یقتصر األمر استخدام المصبعات الحدیدیة لتأمین 

كما یمكن تزوید تلك النوافذ ،  ) ١٦شكل ( تلك الفراغات من الخارج لألماكن التي یسھل الوصول لھا دون اكتشاف 
  )  .١٧شكل ( بوسائل االستشعار واألقفال الكھربائیة التي تطلق االنذار في حالة اقتحامھا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
٤ – 

  :) ١٦،٧،٦،٥،٤( مسارات الحركة - ٥
ً   ھى من أھم العوامل المؤثرة فى توزیع وتصمیم فراغات مبني المتحف ، ویجب أن یتم دراستھا جیدا لعدم حدوث أى 

تعارض بین مسارات الحركة الخاصة بالزوار مع مسار الموظفین 
ومسارات الخدمة الخاصة بالمتحف ألن حدوث أى تداخل أو 

مسارات الحركة یؤدى لحدوث قصور فى األداء إلتباس بین 
  .األمني في حالة حدوث أي طوارئ 

  :أنواع مسارات الحركة 
   : مسارات الحركة الرأسیة -١

   والمقصود بھا الساللم والمنحدرات والمصاعد وتستخدم فى 
المتاحف متعددة الطوابق حیث تستخدم لنقل الزوار أو للھروب 
والطوارئ ، كما یجب توفیر مصاعد خاصة لنقل المقتنیات وتكون 
منفصلة من مصاعد الزوار ، ویجب أن تصل إلى فراغ خارجى 

ون وجود تحكم على أو داخلى وال تصل مباشرة إلى الخارج د
" فرانك لوید رایت " ، مثل متحف جوجنھایم لمصممھ  الزوار

حیث اعتمد التصمیم علي تجمیع الزائرین ألعلى جزء في 
المتحف بواسطة مصاعد ثم تبدأ الحركة خالل المتحف من 
أعلى إلى أسفل بشكل طبیعي و غیر ملحوظ و ذلك ألن 

http://www.thewindowpeople.ne
http://www.safety.com
http://www.guggenheim.org
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توضح مسار الحركة الغیر موجھ  ) : ٢١ ، ٢٠ ( األشكال
 -  في شانغھاي SPSI Art Museumفي قاعة عرض 

 www.archdaily.com :   المصدر . الصین 

 منحدرات حلزونیة الشكل ذات میل طفیف ، یتحرك الزائرون علیھ حتى یصلوا ألسفل مرة  مسارات الحركة عبارة عن
   ) .١٨شكل (  أخرى

ً  والمقصود بھا الممرات وفراغات التجمع وھى األكثر استعماال فى معظم المتاحف حیث : مسارات الحركة األفقیة - ٢
   .أنھا أسھل فى الحركة والمجھود بالنسبة للزائرین 

  : مسارات الحركة األفقیة داخل المتحف تصنیف
  : مسار حركة الزوار -أ 

 الفراغ یكون لھ نقطة بدایة ونھایة وحركة السیر في اتجاه محدد ویستخدم عند الحاجة لعرض :اتجاه موجھ  : ًأوال
ور اإلسالمیة موضوع مترابط ومتسلسل مثل متحف الفن اإلسالمي حیث تعتمد علي توجیھ الزائر بالمشاھدة بتسلسل العص

   ) .١٩شكل ( بمصر ثم العناصر الفنیة 
 وفیھ یترك اتجاه الدخول للزائر دون فرض اتجاه معین حیث تكون الحركة فیھ عشوائیة وھي :اتجاه غیر موجھ : ثانیا 

   )  .٢١ ، ٢٠أشكال (  SPSI Art Museumأفضل ما یستخدم في المتاحف الفنیة مثل متحف 

  
   ویتم تحدید أي من االتجاھین تبعا لنوعیة المتحف والمعروضات وسیناریو العرض المتبع وتصمیم قاعات العرض 

  .والطرق المتبعة لحمایتھا من السرقة من سھولة للمراقبة والتحكم في المداخل والمخارج 
  

  :المواصفات التى یجب مراعاتھا عند تصمیم مسار حركة الزوار 
التساع لضمان سھولة الحركة وعدم حدوث التكدس وبخاصة في مناطق التجمع كبھو االستقبال یجب أن تتمتع با •

 .ومناطق الدخول والخروج من قاعات العرض 
یجب أن تكون واضحة ومحددة ویسھل التنقل من قاعة ألخرى ویسھل من خاللھا الوصول إلى مناطق الخدمات  •

 ) .المنطقة العامة ( 
أو المدخل تكون بدایة المحور الرئیسى الذى یقوم بنقل الزوار ) بھو االستقبال (  مثل تحدید نقطة تجمع رئیسیة •

لبقیة فراغات المتحف والعودة إلى نفس النقطة دون المرور على القاعات أو المعروضات التى سبق المرور 
  .یتحدد أبعادھا مع كمیة الزوار المتوقع زیارتھم) مركز التجمع ( علیھا ، وھذه النقطة 

یفضل توافر محاور فرعیة تمكن الزائر من الخروج عن المحور الرئیسى والتوجھ مباشرة إلى القاعة أو المكان  •
 .الذى یریده ، أو عمل مسار حركة مختلف یمر علي أھم المعروضات بصورة سریعة 

ئر داخل المتحف حیث تقوم بتحدید اتجاه یجب االھتمام بالعالمات اإلرشادیة حیث أن لھا دور ھام فى توجیھ الزا •
، وتحدید أماكن الخدمات ویراعى أن تكون مختصرة وسھلة القراءة  ) ٢٢شكل ( كل قاعة ومخارج الطوارئ 

   )  .٢٤ ، ٢٣أشكال ( ومتكاملة مع التصمیم الداخلي للمتحف 
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  . توضح توزیع بطرق مختلفة لسھولة توجیھ الزائر  ) : ٢٢ ( شكل
 www.pinterest.co.uk : المصدر

  . CHILDREN’S MUSEUM OF DENVERتوضح توزیع بطرق مختلفة لسھولة توجیھ الزائر بمتحف  ) : ٢٤ ، ٢٣ ( أشكال
 www.arthousedenver.com :   المصدر

یوضح التوزیع للمعروضات لتصمیم حركة غیر موجھة  ) : ٢٥ ( شكل
  ) .  للفنون بنیویورك نمتحف متروبولیتا( 

  . www.metmuseum.org  :المصدر

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  مسار حركة الموظفین –ب 
   وتكون خاصة بالجزء اإلداري واستخدام الموظفین وھي منفصلة عن مسارات الجمھور وقد یحدث في بعض المناطق 
إمكانیة لحدوث اشتراك أو تداخل في المسارات مع الجمھور وبخاصة في مناطق المعامل والفصول الدراسیة ، ولذلك 

  .یوصي بأن یكون التداخل في أضیق الحدود لسھولة التأمین 
  

  : مسار الخدمات -ج 
   وھى نوعان إما مسار خاص بخدمات المتحف أو 
مسار لحركة المعروضات ویجب أن یكون ھذا المسار 
ًمفصول تماما عن منطقة الزوار لتحقیق الخصوصیة 
والعزل لكل منھم ، ومن أجل حمایة المقتنیات فى 

لق فیھا المتحف أبوابھ ، ویكون عرض األوقات التى یغ
الممر وارتفاعھ طبقا لطبیعة المعروضات المتحفیة 

  .والطریقة المتبعة لنقلھا 

  :) ١٥،٧،٥،٤،١( تصمیم فراغات العرض - ٦ - ٤
   وھو عبارة عن فراغ واسع قد یتكرر رأسیا ، یتم 
فیھ تقسیم الفراغ عبر القواطیع المتحركة أو الثابتة 
ویتمیز بالبساطة والمرونة مع الحفاظ على الشكل 

ًفروضة وغیر موجھة وھو أكثر شیوعا فى العام ، وفى ھذا الفراغ قد یكون اتجاه حركة الزوار داخل الفراغ حره ، غیر م

http://www.pinterest.co.uk
http://www.arthousedenver.com
http://www.metmuseum.org
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  ) .متحف الجراحین بأسكتلندا ( یوضح تصمیم قاعات العرض لخلق حركة موجھة للزوار  ) : ٢٧ ، ٢٦ ( أشكال
  . www.museum.rcsed.ac.uk  :المصدر

تنوع مساحات قاعات العرض بمتحف  ) : ٢٨ ( شكل
 Toledo museum Glassتولیدو 

Pavilion  
  . www.toledomuseum.org  :المصدر

، وعند الحاجة للتوجیھ فیھ  ) ٢٥شكل ( االستخدام داخل متاحف الفنون ولكنھ أصبح االتجاه الحدیث فى معظم المتاحف 
یكون ذلك باستخدام أسلوب عرض وتنظیم المعروضات والقواطیع التى تقسیم الفراغ ، وبالتالى یجب مراعاة وضع 

   ) .٢٧ ، ٢٦أشكال ( سبة للحمایة لتتناسب مع تغییر العرض والتنظیم األسالیب المنا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
وسط وھو األكثر عملیة عن طریق تصمیم قاعات عرض  أنھ من األفضل أتباع النظام أو الحل األ:ونستخلص من ذلك 

متتابعة مع إمكانیة تقسیم إحدى أو كل القاعات تبعا للحاجة بواسطة قواطیع متحركة أو حوائط خفیفة ، كما أن نوع المتحف 
  .وطبیعة المعروضات ھى التى تفرض أسلوب معین للعرض وبالتالى تصمیم معین للقاعات 

  
  :أن تؤخذ عند تصمیم قاعات العرض االعتبارات التى یجب 

تحدید نوعیة المعروضات وأحجامھا وأعدادھا وارتفاعاتھا  •
وألوانھا وتركیبھا حیث أنھا من أھم العوامل لتحدید طبیعة 

 .وسائل الحمایة الخاصة بھا 
عند تصمیم قاعات العرض مراعاة عزل الفراغات التي  •

تحتوي علي الخدمات الفنیة عن مبني المتحف أو عن أي 
 .منافذ أو ساللم أو ممرات یسلكھا الزوار والموظفون 

تنوع مساحات وأحجام وأشكال وارتفاع قاعات العرض فى  •
المتحف لتقدم مرونة عرض األعمال الفنیة وبما یالئم 

لمعروضات وبالتالى سھولة التحكم فى نوعیة وحجم ا
  ) .٢٨شكل ( حمایة المعروضات والمعارض المؤقتة 

دراسة مسار حركة الزوار داخل القاعة والمساحة الالزمة  •
للحركة حول المعروضات ، مع مراعاة راحة الزائر من 
خالل احتفاظھ بالفراغ الشخصي الخاص بھ عندما یحاط 
باآلخرین الذین یشاھدون نفس المعروض لضمان سھولة 

 .المراقبة والتحكم
قال بین مسطحات العرض ، ومحاولة خلق مسار حركي عدم تقاطع مسارات الحركة للزائرین خالل االنت •

 .مدروس ومنظم لسھولة المراقبة والتدخل السریع ألفراد األمن 
 .إمكانیة عزل الفراغات عن بعضھا في حالة حدوث طوارئ ، من خالل األبواب أو القواطیع  •

  : تصمیم مخازن المقتنیات - ٧ - ٤
مثل مخازن المتحف المصري ومتحف ( مخازن ملحقة بالمتاحف  : *   تنقسم المخازن األثریة فى مصر إلى خمسة أنواع 

، ) مثل مخازن سقارة وتل الفراعین وصان الحجر وتل بسطة ( ، المخازن الفرعیة ، المخازن األثریة ) الفن األسالمي 
  .ت مخازن الكلیات ، مخازن البعثا

  : یوجد نوعین أساسیین للمخازن المتحفیة 
                                                           

 حجاجي.د ،  )المصریة اآلثار مصلحة ورئیس مصري، آثار عالم( الدین نور الحلیم عبد. د من كل مع ینایر ثورة عقب صحفیة لقاءات عدة تجمیع عن نقال  *
 . ) اآلثار بوزارة المصریة اآلثار قطاع رئیس(  عفیفي محمود. د ، ) الفنیة للشئون اآلثار وزیر مساعد(  أمین مصطفي.د ، ) أثري خبیر(  ابراھیم

http://www.museum.rcsed.ac.uk
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یوضح تخزین قطع آثار في أقفاص  ) : ٢٩ ( شكل
  وشكایر بمخازن تل الفراعین 

 ١٨جریدة األھرام العربي اإللكترونیة بتاریخ  : المصدر
   .٢٠١٦ینایر 

 . قاعات مغلقة ومؤمنة لتخزین المقتنیات لفترات طویلة وحمایتھا  •
 .مخازن ذات فراغ مفتوح وعلى أتصال مباشر بقاعات العرض  •

  
   : )٩،٨،٦(وفى جمیع الحاالت ینبغي ان یتوافر في تصمیم وتجھیز المخزن اآلتي 

  

حوائط ( توفیر كافة التفاصیل المعماریة المناسبة  •
وأسالیب الحمایة والرقابة ) الخ ... وأبواب وأسقف 

 .لخارجیة البشریة واإللكترونیة الداخلیة وا
 .توثیق لعدد المخازن  •
 .حصر وتسجیل لجمیع القطع في كل مخزن  •
توفیر كل الطرق والوسائل الخاصة بالحفظ المتحفي  •

داخل المخازن وفق األسالیب الحدیثة المتطورة من 
تقسیم منظم لمساحتھا ووسائل تخزین خاصة كاألرفف 

بین ما ھو عضوي ( الخشبیة والمعدنیة والفصل بینھم 
عن ما ھو حجري ، وحفظ المواد المختلفة فى درجات 

ثریة من القماش والجلد حرارة متفاوتة فالقطع األ
ُواألخشاب ال تحفظ فى نفس درجات الحرارة مع القطع 

 ) ٢٩( ، شكل ) األثریة الحجریة وإال فإنھا ستتحلل 
  .یوضح التخزین السیئ للقطع مما سھل من سرقتھا 

  

  : الخالصة - ٥
  :  النتائج – ١ – ٥

  :أھمیة دور المصمم في وضع محددات تصمیمیة لتأمین المتحف من 
ً طبقا للمستویات األمنیة المطلوبة في المتحف وذلك من خالل التدرج في الفراغات تحقیق مبدأ التحكم في الدخول •

ًداخل المتحف وخارجھ بدءا من تلك الفراغات المسموح بدخولھا لكافة األشخاص وحتى تلك المقصورة على عدد 
 خالل األبواب والوسائل الفنیة واألجھزة التي تساعد محدد بعینھ مع وضع كافة التدابیر األمنیة التي تقید ذلك من

 .على تحقیق ذلك 
 ضد األخطار األمنیة من خالل دخول المتسللین دون النوافذ النظرة والفكرة األمنیة الدفاعیة لتأمین المتحف •

تمنع النفاذ من الشرعیة للمبنى وذلك من خالل الفتحات والنوافذ واألبواب ودراسة كافة التفاصیل المعماریة التي 
خاللھا كل ھذا في إطار تحقیق مبدأ ھام أال وھو المراقبة الدائمة والمستمرة لكافة المداخل واالستفادة من الوسائل 

 .والتجھیزات الفنیة التي تتیح ذلك عبر الشبكات التلیفزیونیة واألشعة واألقفال الخاصة وخالفھ 
  
  : التوصیات – ٢ – ٥

شاھدة السارق في أي منطقة داخل المتحف والتي من خاللھا یستطیع السارق یجب وضوح درجة الرؤیة وم •
اإلختباء والسرقة دون مراقبة ، وھي تتضمن علي سبیل المثال المداخل والنوافذ وطبیعة الحركة داخل المتحف 

 .وقاعات العرض 
عوبة اختراق وسیلة الحمایة تحدید األھداف المتوقعة للسرقة والعناصر المتوقع اختراقھا وتأمینھا بما یضمن ص •

 .لھا 
ًالتأكد من أن كل عنصر في خط حركة السارق للھدف مؤمن وال یسھل اختراقھ وال یشجع على ذلك طبقا  •

 .للظروف والبیئة واالمكانیات المتاحة مقارنة بالھدف 
ین منطقة الزائرین ضرورة توفیر العالقات الوظیفیة الصحیحة المنطقیة بین مناطق المتحف كالعالقة المباشرة ب •

وفراغات العرض الدائم ، والعالقات الغیر مباشرة بین الجمھور العام والمنطقة الخاصة التي تحوي خدمات 
 .المعروضات ، مع توفیر عالقة مباشرة بین اغلب فراغات العرض والخدمات المتحفیة الخاصة بالمعروضات 

عن فراغات العرض وذلك حتي یمكن )  متخصصین –عام ( ضرورة فصل المنطقة التي تقدم خدماتھا للزوار  •
أن تعمل أثناء فترة إغالق المتحف ، وفي غیر مواعید العمل الرسمیة ، حتي ال تؤثر علي أمن المتحف وتؤدي 

 .لتعریض فراغات العرض لألخطار 
 .یام كل حیز بأداء وظیفتھ المطلوبة وتخصیص مسطح مناسب تالفي أي تداخل في االستعماالت وذلك بق •
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