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 چکیده

اري و همفکري  طراحی ارزشمند و مطلوب این گونه ساختمان ها حاصل تالش و همکپیدایش ساختمان هاي خوب اتفاقی نیست بلکه 
معماران و کارفرمایان خوب است برنامه ریزي یک ساختمان پیشنهادي اولین و مهمترین وظیفه معمار است برنامه روندي است که با 

له است و دستیابی به اطالعات کافی براي ایجاد وضوح درك و طرح مسئله  می باشد  امروزه ما بین فعالیت هاي تبیین گزاره مسا
راحی پروژه معماري برنامه دهی به عنوان یکی از مراحل فرایند طراحی محسوب می شود که توسط آن طراح با موضوع و متعدد در ط

اهداف یک پروژه  طراحی به خصوص در زمینه نیاز هاي استفاده کنندگان محیط و بستر پروزه آشنا می گردد و به صورتی نظام مند 
 1960. مقوله برنامه دهی معماري از اواخر دهه وح مختلف  مراحل طراحی به کار می گیرداین اطالعات و ایده هاي مناسب را در سط

میالدي در حرفه و مراکز آموزش معماري مطرح شد ولی با تامل بر روي فعالیت آن می توان ادعا نمود که برنامه دهی در طول تاریخ 
هی شده باشد ساختمانی است که امکان بهره برداري از عملکرد آن جدا از فعالیت معماري نبوده است . ساختمانی که خوب برنامه د

در قالب نمونه موردي و به مزایاي  موزه مدینه الزهرا  واقع در اسپانیا ( کوردوبا) الگوي طراحی فراهم باشد .این  مقاله به معرفی
می تواند و  جدول سووات و ... می پردازد،ان بنديبرنامه دهی اقتصادي و اهداف پروژه و عملکرد طراحی ، اهداف کارفرما، برنامه زم

روش گردآوري اطالعات از نوع کتابخانه اي با استفاده باشد.  داشته سازماندهی اطالعات براي کارفرمایان و معماراننقش بسزایی در 
  از منابع مکتوب و اینترنتی نیز می باشد.

 کلمات کلیدي
 ، الگوهاي طراحیاتبرنامه دهی، موزه مدینه الزهرا،جدول سوو
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 مقدمه -1
از مهم  یکیالزهرا بطور گسترده به عنوان  ینهمد یکاخ شهر قرن دهم

 یندر چهان و گسترده تر یهاول یاسالم یباستان شناس هايیتسا ینتر
 ینا  )UK,telegraph.2012(.شودیمحسوب م یغرب يدر اروپا یتسا

باستان  هايفتهیا یشو نما یتسا یرتفس يبرا یموزه به عنوان مکان
 فترساختمان نقش د )CAMPLIDO,M.1984(.گرددیتصور م یشناس
عنوان مرکز آموزش و داشته و به یباستان شناس یمت يرا برا يمرکز
بود که در آن ، کار باستان  یساختمان یجادآن ا یده. اباشدیم یقاتتحق

 موزه« یبوده و عمالً نوع یتکنندگان قابل رؤ یدبازد يشناسان برا
 Nietoاز معماران  یقو دق یفظر یباشد.ساختمان طرح »یاتیعمل

Sobejano ذکر شده ، به  ياست که بر اساس نقد معمار يا، مؤسسه
در اروپا به شمار خواهد رفت.  يمؤسسات معمار یناز جمله باالتر يزود

 یايدر خارج از منطقه بقا یکاخ شهر باستان یموزه در جنوب شرق
 یدما نبا«بود که  ینواکنش معماران ا یناست. اولواقع  یباستان شناس

 ي، آنها آن را حفار یبترت ین. بد»یمساختمان اضافه کن یتسا ینبه ا
کردند: آنها  يساز یهرا شب یباستان شناس» اکتشافات«کرده و 

» اکتشاف«و  يقرار داده و شروع به حفار یتسا يرو ياشبکه
. مجموعه حاصل بطور کردیم ینکردند که ساختمان را مع یوارهایید

 ي: تعدادشدیم یختهاطراف آن آم یزراع ینو زم یتبا سا یکدست
 یشتر، ب یکدیگرسبز در کنار  يو فضا یو، پاس یوارمتشکل از د یلمستط

با الهام و  يبودند تا ساختمان. شکل و مواد معمار یعیمناظر طب یهشب
 یتوردوبا بودند.اهمو در ک یتدر سا یهام يهاساختمان یايانتزاع از بقا

 .یابدیم ترشگس یتبه سا یتو حساس يمعمار یژگیموزه فراتر از و
(Triano,A.1992)  یخامر بازتاب دهنده حرکت در جهت عکس تار ینا 

از  یبه عنوان بخش یاست که دهها سال گذشته اسالم یااسپان ينگار
 یصوت یزي. اثرات ساختمان و برنامه رکردیرا انکار م یااسپان یراثم

که  یکنندگان یداز بازد یاديتعداد ز يبرا یشآن از پ یعال یريتصو
 يآشکار است. موزه برا آمدندیم یااسپان ینواح یگرروزانه از آندلس و د

 يدر امپراطور يو مسؤوالن داستان بردبار یمورخان، منتقدان فرهنگ
ان داستان ارتباط با دور ین. اکندیم یتدر قلب اروپا را روا یاسالم

به شکل دادن درك اسالم در دوران معاصر کمک  تواندیمعاصر دارد ؛ م
همانطور که شهردار کوردوبا متذکر شد،  مثال  ،حال  ینکند. در ع

 .باشد» اروپا ينقطه مرجع برا« تواندیم Convivencia1   یخیتار
 
 
 
 

 
 
 

 تشریح ساختمان موزه -2
در دو طبقه بود:  59122mمساحت کل ساختمان: ساختمان يهاداده -الف

برنامه در آن قرار داشت ؛ و طبقه  یاصل ینه) که زم72932mطبقه همکف (
و  یريبارگ ي، سکو یکار باستان شناس ینهتر از سطح موزه ، زم پایین– یرینز

قرار داشت و بام مسطح آن به  یرزمینپشت خانه. طبقه همکف در ز يفضا
   (Triano,A.1992)اطراف بود. ینزم يباال یکم یزانم

 
 
 

سایت به این دلیل انتخاب شد که در آن سوي : یتکامل مفهوم طراح -ب
ها قرار دارد. به علت وجود سایت باستان شناسی باشکوه و مناظر طبیعی خرابه

خواستند به سایت اضافه کنند. بدین ترتیب، آنها روستایی ، معماران نمی
توانست به عنوان بخشی از یساختمانی مدفون در زمین طراحی کردند که م

با وارد –مناظر طبیعی درك گردد. آنها شبیه سازي حفاري باستان شناسی 
 )Agakhan.2010( را انتخاب کردند -کردن شبکه روي سایت و حفر زمین

 

 )(Agakhan.2010الزهرا.ماخذ:.موقعیت سایت تاریخی مدینه 1تصویر

 ) 1395نگارندگان.( ذ:الزهرا.ماخمدینه  مقطع موزه.2تصویر

 )(Agakhan.2010الزهرا.ماخذ:. سایت تاریخی مدینه 3تصویر
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شفاف برخوردار باشد در پالن موزه  به  یداز د یدها با یرتمام مس امنیت:-پ
که   یطوالن  يها و راه رو ها یوپاس یلهوسبه   یندر دل زم یريقرار گ یلدل

کند  یدر مجموعه م یته يفضا یک یجادکننده نور به داخل است  ا یتهدا
 ) Jodido,1997( یرد.کامال مورد حفاظت قرارگ یدکه با

 
 

 تا زمین سطح از پرسنل ورودي هم و عمومی ورودي سیرکوالسیون:-ت
 به را کنندگان بازدید رمپ یک نیز موزه داخل در .دارد شیب همکف طبقه

 بین راهرفتن « ایجاد شناسی باستان سایت مشابه تراسها بین در سطح را
تجربه  راهروها و داخلی و خارجی رمپهاي .میبرد پایینتر » دیوارها
 که میشود گرفته نظر در فضا تعدادي عنوان به شناسی باستان بخش.میکند

 (Triano,A.1992) میشوند. متصل پالن و برش در

 
 
 

ساختمان جدید با مزه باستان شناسی هماهنگ است و تعامل: -ث
  (Triano,A.1992) .ورودي تاریخی مدینه الزهرا می باشد

 

 اهداف کلی برنامه -3
بود کـه نـه تنهـا ابـزار  یموزه باستان شناس یجادا Vallejoهدف 

برنامـه  یـقآن را از طر يو معمار یتدهد بلکه سا یشدست ساز را نما
نسـبتاً  یااسـپان ينـوع مـوزه بـرا ینکند. ا یرتفس یريتصو یصوت زيیر

قرار بود دفتـر  یزنبود). ساختمان ن ینگونهاروپا ا يبود (اگرچه برا یدجد
حفـظ ابـزار  يرا برا یامکانات یستیباشد: با یباستان شناس یمت يمرکز

 یـد، موزه با یتدست ساز و آموزس باستان شناسان فراهم کند. در نها
دولت )Government,A.2012(و کنفرانس باشد. یقتحق یساتتأس شامل

، Vallejo (Triano,A.1992(در ابتدا نگران بود که برنامـه ، بـه گفتـه 
 کرد. یتحما ناز حد بلند پروازانه بود اما در خالصه رقابت از آ یشب

 یاز معمـاران خواسـته شـده بـود تـا سـاختمان : يالزامات کـاربر
شده در فوق را فـراهم کـرده  یحبرنامه تشر ینهکنند که سه زم یطراح

 یـه؛ ناح یتسـا یرابـزار دسـت سـاز و تفسـ یشنما يبرا ياباشد: موزه
 يبــرا یقــاتیتحق یســات؛ و تأس یباســتان شناســ یمتــ يبــرا یــاتیعمل

خالصه رقابت طـرح  یاتدر جزئ ین. اندهکن یدو بازد یپژوهشگران محل
 یو نقشـه اصـل هاي، حفار تیسا یخرا در مورد تار ینهشد که زم یزير

 )Agakhan.2010( فراهم کرد.
 
 برنامه زمانی و هزینه ساخت -3-1

 پروژه يو اجرا یطراح یخچهتار -الف
 یالملل ینرقابت ب يبرگزار1999
 قرارداد پروژه يامضا 2001

 یطراح 3-2001
 ساخت 8-2005

 یباستان شناس یمسکونت پرسنل موزه و ت 2008
 عموم مردم يافتتاح برا  2009

 يگذار یهسرما یکل و منابع اصل ینههز -ب
 یورو 13,152,013  کل ساخت: هزینه
 یورو 3,000,000  کل نصب موزه: هزینه

 .یدتوسط دولت آندلس فراهم گرد ینو زم سرمایه
 هاینههز یفیک یزآنال -پ

 یورو 32/1441  در هر متر مربع: هزینه
 
 
 
 

 ) 1395نگارندگان.( الزهرا.ماخذ:مدینه  بررسی امنیت در. 4تصویر

 ) 1395نگارندگان.( الزهرا.ماخذ:مدینه  بررسی سیرکوالسیون در. 5تصویر

 ) 1395.نگارندگان( الزهرا.ماخذ:مدینه  بررسی تعامل در. 6تصویر
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 جدول سوات پروژه -4
 

 

 

 

 
استراتژي هاي موجود در موزه مدینه   SWOTاستفاده از جدول  با

با استفاده از این تحلیل این امکان حاصل می شود  الزهرا روشن شد.
که اوال به تجزیه و تحلیل محیط هاي داخلی و خارجی پرداخته و ثانیا 

فرصت هاي تصمیمات استراتژیکی اتخاذ نمود که قوتهاي پروژه را با 
بسازد.بطور خالصه می توان گفت هدف از تحلیل و محیطی متوازن 

بررسی فرصت ها و تهدیدات محیط خارجی ارزیابی این است که یک 

 )1395. جدول برنامه زمانی موزه مدینه الزهرا.ماخذ: (نگارندگان،1جدول

 )1395موزه مدینه الزهرا.ماخذ: (نگارندگان، سوات. جدول 2جدول
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پروژه می تواند کدام فرصت ها را بدست آورد و از کدام تهدیدات 

 )1389(امانی. اجتناب کند.

 ضروریات عملکردي موزه مدینه الزهرا -5
در آن به معرفی میزان یک بیانیه اي است که  »ضرورت عملکردي«

یک پروژه موفق، پرداخته می  جهت دستیابی به مورد انتظار عملکرد،
شود. ضرورت عملکردي خوب، تعادلی است بین کلیت یک هدف و 

مشخص بودن یک راه حل یا کانسپت معین به لحاظ فیزیکی. 
 )1389:59(دورك،

 
 

 
 ایده هاي اصلی پروژه -6

 ینا یاز رآندلس گواه يادنم یالزهرا  به عنوان ینهموزه مد •
 .است یندهاز گذشته و آ ياست که کوردوبا نماد

رفتار موقر ولی  ماندگار ساختمان نسبت به بقایاي تاریخی  •
ر تاریخی ترکیب شده ظو با هماهنگی  و وقار در منا

 )Renwick.2005(.است
ایجاد هماهنگی بین گذشته و آینده  و حال  از طریق   •

از زمین هاي کشاورزي  در حومه  دسترسی باستان شناسی 
شهر الهام گرفته است  و از موزه باستان شناسی مدینه 

الزهرا  و با فوت پرینت کردن محیط  محیط باستان شناسی  
 )Madinat Al Zahra,interview(.معماري زمینه گرا

 
•  

 

 الگوي فرآیند طراحی پروژه -7
سیسـتماتیک بر اساس الگوهاي فرایند طراحی که به دو دسته ي 

الگوي استفاده ) 1389(دورك،و محیط شناسانه تقسیم بندي شده اند، 
شده در پروژه نامبرده از نوع محیط شناسانه است. و همچنین براساس 

محـیط)، ثابـت _موارد زیر، و آزمایش در نمودار تام هث(نمودار انسـان
 سمبل نیز است._شده است که از نوع ساختمان

 تـیم مرکـز عنـوان بـه عملیاتی موزه ندهای و گذشته از سمبلی.1
 آینده بلکه گذشته تنها نه کوردوبا شناسی باستان
 مدینه و اسالمی معماري و شناسی باستان هاي نقشه به ارجاع. 2
 . الزهرا

 برینت فوت ممکن حل راه و الزهرا مدینه از معنایی زمینه پیش. 3
 روي شـبکه دادن قـرار تـاریخی محیط عنوان به تاریخی محیط کردن
 . سازي شبیه سایت

 شناسی باستان حفاري
 شهري محدوده از خارج .4
 شناسی باستان تیم دفتر کنفرانس تریا کافه کتابشگاه  فرو.5
 فضا نیاز گوي جواب و مربع متر 5115 ساختمان کل مساحت .6

 باشد می ها
 و سایت اولیه هاي ویژگی عنوان به طبیعی مناظر از استفاده .11
 . باستانی سازي بیهش براي قرمز د فو و سفید بتن از استفاده
 سـایت بـه گذاشـتن احتـرام و زمـین زیر به ساختمان بردن .12
 مصـال از استفاده و ها پاسیو ایجاد و ها نقشه به ارجاع شناسی باستان
 . شده سازي شبیه

 )1395ماخذ: (نگارندگان،موزه مدینه الزهرا. نمودار ایده هاي ساختمان. 1نمودار

موزه مدینه الزهرا.ماخذ:  ضروریات عملکردي. جدول 3جدول
 )1395(نگارندگان،
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 رسیده نتیجه به ایده . 13

 
 

 
 نتیجه گیري -8

 این اصلی ویژگی که است این ه شده است،ارزیابی پروژه گرفتاز  که اي نتیجه
 حال و بین گذشته هماهنگی ایجاد در معماران چون است جامع نقشه ، پروژه

 این با .شدند موفق شناسی باستان سایت به ظرافت با دسترسی طریق از
 موفق ونیز منشور اساس معیارهاي بر سایت کردن یکپارچه در آنها وجود،
 معماران که کردند ارائه کردن دنبال براي الیمث همه، از تر مهم و شدند

 و مدرن( سایتها این از یک هر تا کنند درك را منشور3 ماده باید چگونه
 حفظ را آن بودن ویژه ، حال همان در و شناسایی سادگی به بتوان را )تاریخی

 رسیده انجام خوبی به معمار و کارفرما بین هماهنگی همه از مهمتر کردو
هاي مجموعه باستان شناسی مدینه الزهرا را در لی ارزیابی ویژگیبطور ک .است

 به شرح زیر آورده ایم؛ ولغالب جد
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  هانویسزیر

حاکم «ت مستقیم با مدعیان عباسی و فاطمی خود را خلیفه ، عبدالرحمن سوم ، در رقاب 929در سال  .1

) بیشتر شبه قاره ایبریا را کنترل کرد و نقطه اوج 1013-929اعالم کرد. خالفت کوردوبا (» مؤمنین

رونق و شکوفایی فرهنگی بود که مسلمانان ،  شد. این دورهحکومت اسالمی در اسپانیا محسوب می

توسط مورخین قرون وسطی براي  Convivenciaش داشتند. عبارت یهودیان و مسیحیان در آن نق

تشریح این دوره صلح و هماهنگی نسبی ابداع شد. اگرچه توسط برخی پژوهشگران به چالش کشیده 

پرچم میراث فرهنگی در آندلس شده است. در واقع ، زمینه اصلی در  convivenciaشده است ، 

 .باشدمی 2016عنوان پایتخت فرهنگی اروپا در سال پیشنهاد کوردوبا براي انتخاب شدن به 

. قرارگیري پروژه در نمودار محیط شناسانه تام هث.ماخذ: 2نمودار
 )1395(نگارندگان،

 )1395ماخذ: (نگارندگان، .ارزیابی موزه مدینه الزهرا. جدول 3جدول
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