
 

 

 فروشگاه ، بزرگترین سایت تخصصی معماری

 با زبان فارسی و با  011جهت مشاهده آموزش نرم افزارهای معماری از صفر تا 

 را کلیک کنید. اینجاکمترین هزینه 

 جهت مشاهده نقشه ها ، پایان نامه و طرح های نهایی آماده معماری جهت کانسپت 

 را کلیک کنید. اینجاگرفتن و یا تحویل پروژه 

 جهت مشاهده مقاالت ، رساالت و مطالعات نهایی آماده معماری جهت تحویل 

 را کلیک کنید. اینجاپروژه          

 

 www.cadyar.comبزرگترین سایت تخصصی معماری  

 .زیر کلیک کنید عکسجهت عضویت در کانال ما در تلگرام کافیست روی 

 برای انجام پروژه های عمران و معماری با ما تماس بگیرید.

19913571991 

 https://t.me/Cadyar01                 آیدی تلگرام  

https://t.me/Cadyarmemar           آیدی تلگرام 

Vrya.cadyar@gmail.com            ایمیل 

 جهت مشاهده مطالب زیر به صورت رایگان کافیست روی لینک روبرو عنوان موردنظر کلیک کنید

 http://www.cadyar.com/?cat=473            دانلود رایگان کتب معماری             

 http://www.cadyar.com/?cat=262آموزش رایگان پست پروداکشن در معماری       

 http://www.cadyar.com/?cat=1377         دانلود رایگان مقاالت معماری              

http://www.cadyar.com/?product_cat=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C
http://www.cadyar.com/?product_cat=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C
http://www.cadyar.com/?product_cat=%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.cadyar.com/?product_cat=%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.cadyar.com/?product_cat=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.cadyar.com/?product_cat=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.cadyar.com/
https://t.me/Cadyar60
https://t.me/Cadyar60
https://t.me/Cadyar60
https://t.me/Cadyarmemar
mailto:Vrya.cadyar@gmail.com
http://www.cadyar.com/?cat=473
http://www.cadyar.com/?cat=262
http://www.cadyar.com/?cat=1377
https://t.me/cadyar1


 

 

 http://www.cadyar.com/?cat=206       دانلود رایگان نقشه های معماری              

 http://www.cadyar.com/?cat=1300     دانلود رایگان رساله و مطالعات معماری      

 http://www.cadyar.com/?cat=283    آموزش رایگان نرم افزار های معماری        

صورت رایگان و یا در قبال هزینه به جهت مشاهده مطالب کاربران  مهمان که مطالب خود را به  

  کلیک کنید. اینجاکدیار  گذاشته اند در سایت  اشتراک

شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل 

 را کلیک کنید. اینجاالب خود جهت اشتراک گذاشتن مط دوم شوید.

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با 

 قیمت پایین با ما تماس بگیرید.

09903570990 

 

 957 در موزه هوا فضا طراحی قسمتی از رساله

 صفحه در قالب ورد:

 
 

 موزه سوابق و پيشينه بر مروري2-1

 تعریف و مفهوم موزه-2-1-1

التین است که آن نیز از کلمه  1ي میوزیوم كلمه از مشتق موزه كلمه 

یونان گرفته شده است و در اصل به معنای جایگاه  معبد 2موسیون 

اساطیر یونان باستان "موز"ها یا "موس"ها، "موز" ها است. بنابر 

                                                           
1 - Museum  

2 - Musyon  
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 هر .بود4 منموسونه مادرشان و3 زئوس پدرشان كه بودند یوناني ي الهه ُنه

 الهه یكي مثال .بودند یوناني رایج هنرهاي از یكي از "موز"ها مظهر یك

یوناني،   اساطیر مطابق .تاریخ دیگري و دیگري موسیقي و بود شعر موز یا

 یاد و تذكر و الهه ی خاطره او .است زمین و آسمان دختر منموسونه خود

 [1].است

 است داشته بیان رسمي تعریف یك در ها، موزه المللي بین شوراي ، 5ایكوم

 :كه

 همگان روي به آن درهاي كه مادي هدف بدون و دایمي است اي موسسه "موزه

 موزه هدف .نماید مي فعالیت آن پیشرفت و جامعه خدمت در است و شده گشوده

 حفظ و گردآوري و او زیست محیط و از انسان مانده برجاي شواهد مورد در ها

 منظور به گذاردن آنها نمایش به بویژه آثار این بین ارتباط ایجاد و

 است". معنوي وري بهره

 خواص، وري بهره جهت اشیاء و آثار ي خزانه یك از بود عبارت موزه گذشته در

 در و بدهد آموزش باید .است مردم عامه نیازهاي موزه پاسخگوي اكنون ولي

 را پژوهشي و اجتماعي فرهنگي، نقش آموزشي، و كند عمل دانش گسترش جهت

 .باشد داشته نیز جذابیتي تماشاگر براي كه اي گونه به بگیرد، عهده به

 تاریخي مدرك عنوان به یك هر موزه، در شده گردآوري نفیس و ارزشمند اشیاي

 امروز .باشد بشر گذشته تاریخ هاي پیچیدگي از روشنگر بسیاري تواند مي

 اعتبار موجب تاریخي، آثار ارزشمند و گنجینه با معتبر هاي موزه داشتن

 .خود بكشاند سوي به را بسیاري جهانگردان تواند مي و است كشور هر

 را جامعه آموزش نقش كه نهادي عنوان به موزه نمودن فعال و تاسیس امروزه

 و ترین ساده و فرهنگي دستاوردهاي از مهمترین یكي دارد، عهده بر

  .است عمومي فرهنگ نشر روش ترین سازنده

                                                           
3 -  Zethus 

4 - Mnemosyne 
5 - ICOM (The Internation Council Of Museums) 



 

 

 تشكیالت، انواع از اي پیچیده نظام معاصر جهان در اكنون موزه رو هر به

 دانش راهكارها، ها، تكنیك ها، تخصص ها، نهادها، فعالیت ها، سازمان

 اصطالحات فرهنگ و مفاهیم از ادبیات، كوهي با است اي موزه هاي شاخه و ها

 موزه -باغ تر  مانند مردمي و تخصصي هاي موزه از نویني صور و خود خاص

 .است ها موزه -زیست ها، موزه -پارك ها، موزه -كاخ ها،

 شامل كه معنا این به .است ما جهان در نیز اي منظوره چند واقعیت یك موزه،

 آن محورهاي مهمترین كه شود مي اي چندجانبه و هاي پیچیده فعالیت

 مهمتر و معرفي پژوهش، آموزش، حفاظت، مرمت، حراست، نمایش، گردآوري،

 نوعي دیروز، و بشر امروز بین ارتباط نوعي ایجاد براي تالش كه آن همه از

و  محیط در كه انساني خیال و خرد و اندیشه احساس، بین دیالوژیك رابطه

 [1].باشد مي شود، مي مواجه آثار با موزه فضاي

 

 نحوه شکل گيری موزه ها در طول زمان-2-1-2

 .است نگرش و مفهوم موزه بنگریم، دقیق و جامع نگاهي از را موزه وقتي

 شرایط در پسندي موزه و پذیري موزه و خواهي عنوان موزه با كه نگرشي

 نمي جاي خاص قالبي و اي  بسته محدوده در تنها و گیرد مي خود به مختلف

 خارج ها و محدودیت بایدها چنبره ي از باید آن صحیح شناخت براي و گیرد

اي  پدیده موزه كه آنجا از .آورد بدست موزه از كاملي و درست مفهوم تا شد

 آن صحیح دریافت و شناخت براي است، متنوع و متغیر و چندرگه و چندوجهي

 آن مباني و هاریشه  به جامع طور به و مختلف هاي از منظره تا است الزم

 .نگریست )اند شده فراموش بسیاري )كه

 زمان از اي محدوده در بدان موزه اصلي مفاهیم و ها ریشه كشف براي

 سال شمارانه و تاریخ نگارانه شكل زمان در منظور البته .ایم نگریسته

 كه مفهومي .آن است مفهومي و معنایي شكل در زمان منظور بلكه نیست، آن ي

 ي اندیشه و نگرش در كه است انقطاعي سازد مي متنوع امروز از را دیروز

 مفاهیم به باید انقطاع این دریافت براي .گیرد مي شكل فرهنگي بشر

 مفاهیم همین .اندیشد دوره در هر آدمي اندیشه ي شكل دهنده بنیادي



 

 

تاریخ معماری »ی پور، محمد. )ناصر .دهند مي شكل نیز را موزه بنیادهاي

 (۹۵، ص 22ها موزه« موزه

 

 دیروز موزه ها-2-1-3

 پدیده .شود مي معین پدیده آن تعریف با آن زماني مقاطع و پدیده هر تاریخ

 در خود این و است زمان به وابسته تعریف در اجتماعي است -انساني اي

 پدیده، ذهن آن با مراجعه كه است، زیرا مشكل ساز صحیح شناخت به رسیدن

 پدید از هر كنوني برداشت .دارد را )کنونی( خودخاص  زماني برداشت ما

 نمي توان كه است آن امروز وضع سرانجام و آن تاریخي سیر محصول نیز هاي

 .یافت دیگري زماني مقطع را در آن مشابه

 زمان طول در مشابهي و پیشینه هیچ ساختاري نگرش و امروزین شكل در موزه

 یعني خود زمان از برآیندي زیرا باشد، داشته توانسته و نمي ندارد

 و دستاوردها به وابسته خویش در ماهیت هاي موز نگرش و موزه .است امروز

 گونه به با شرایط، مطابق زمان، طرف در هریك كه است اعمالي و ها ریشه

 زماني حضور بر بنا همچنین و اند شده دگرگون و كرده رشد و آمده پدید اي

 ریشه دوره ي توان مي را موزه دیروز .اند كرده ایجاد شكلي خود و مكاني

 است، اجتماعي -فرهنگي مفهومي و پدیده كه آنجا از .دانست بنیادها و ها

)ناصر .گرفت نظر در اجتماع فرهنگ و دگرگوني با باید را آن تغییر و حضور

 (۳3، ص 22ها موزه« تاریخ معماری موزه»ی پور، محمد. 

 

 مقدسانگيزه گردآوری و مکان -2-1-4

 سایر از انسان تمایز وجه بودن ناطق همین است و ناطق موجودي انسان

  .دهد مي شناخت امكان او به قدرتي كه -است موجودات

 در .است بوده جسماني و حیاتي نیازهاي رفع بر مبني بشر اولیه زندگي

 به .مي گیرد قرار جهان در آن اجزاي و هستي شناختي از بي هیچ وي ابتدا،

 موضوع به وي نگرش رازآمیز منطق نگاه خود پیرامون بر نداشتن اشراف سبب



 

 

 هایي و پاسخ پرسش مي بیند، رمز و راز از هاله اي را آن چون و شود، مي

 و اسطوره آدمي رازآمیز نگرش این . گیرد مي شكل حیطه همین در ناگزیر

 موضوع حقیقت كشف پي در انسان مرحله، این در .آورد پدید مي را افسانه

 براي گونه راز توجیهي رو، همین از و عینیت است، توجیه پي در بلكه نیست،

 مي ذهني جهاني بیروني محسوس، واقعیات ي همه با مشابه او، .سازد مي آن

 شرایط، انسان این در .دارند حضور واقعي جهان همزادهاي آن، در كه سازد

 در تالشش تمام و دارد خود پیرامون به فرمانبري، و هراس سراسر نگرشي

 .است ماورایي نیروهاي با خود ي رابطه متعادل نگهداشتن

 اتصال در اشیاء این .است طبیعي عناصر و اشیاء از فقط او اولیه ي شناخت

 این كاربري آنكه درست تر و یابند، مي ارزش و ماورایي هویت نیروهاي به

 نوعي به كه شود مي ها آن تر ارزشیابي افزون حقیقت در و ارزش سبب آثار

 براي رفع كه موادي .سازد مي را ها آن كاربري ماورایي و ذهني توجیه

 ارزش و جایگاه ویژگي این و اند، مصرفي روند مي كار به حیاتي نیازهاي

 مواد جمع آوري به انسان اگر زمان این در .دهد آنها  نمي به ماندگاري

 .استمصرف  و حیات تداوم و امنیت براي مي پردازد

 نخست هاي قدم مواد، با بیشتر برخورد و طبیعت از آدمي شناخت افزایش با

 از را ها آن و مي برد مواد به دست :شود مي طبیعت برداشت با وي تقابل

 ابزار ساخت به و .میشود انسان سازنده .كند مي خارج طبیعي ساختار و حالت

مي  انساني پدید آثار ترتیب بدین و پردازد، مي اشیاء مفهوم بهتر درك و

 تداوم در او قدرت .مي یابد قدرت از معنایي انسان تولید و ساخت در .آید

 به وابسته تداوم این .است بیشتر آثار و ابزار به یابي و دست تولید

 حفظ ضمن در را، برتر جهان لطف ارباب بنابراین .است ماورایي نیروهاي

 .پرستش یعني تالش این و داد افزایش باید آن،

 آن معیارهاي اما است بوده انسان همیشگي خصلت آثار و مواد گذاري ارزش

 افزایش خود و جهان از آدمي شناخت هرچه .است متفاوت گوناگون هاي دوره در

 چون دیروز .است زده هم بر را ارزشي آثار ترتیب نسبت همان به یافته،

 بوده ي ماورایياندیشه  معیارهاي با فردي شناخت حذف با همراه شناخت



 

 

 را دیروز آثار رو این از .است بوده مشخص و ثابت نیز آثار ارزش و جایگاه

 :كرد تقسیم توان مي هاي زیر دسته به

 حیاتي نیازهاي رفع براي عموما   و مصرفي الف( ابزاری: آثار        

 كه مواد، كاربردي یا مادي ارزش ي سلسله از برآمده ب( ثروتي: آثاري

 .شود مي صاحب قدرت ها آن تملك با انسان

 معنایي و مفهوم به را انسان غیرمستقیم یا مستقیم كه آثاري ج( نمادین:

 رمز و بقا راز انسان براي دارندگردآوري ارزش شناختي و كنند مي متصل

 نیست یكسان هدف آوري گرد در .دهد شكل مي او زندگي به آوري گرد .است حیات

 نهفته دسته آن ماهیت كاربري به معطوف هدفي آثار، از دسته هر در كه چرا

آثار  نگهداري و گردآوري .است همراه نیز نگهداري با گردآوري .است

 و نگهداري ارزش آثار مانایي میزان .هاست آن ماندگاري به وابسته

 و مانا نیمه دوم دسته نامانا اول دسته .مي كند معین را ها آن گردآوري

 در آثار باید این و جمعي دستاوردهاي .ماندگارند ابزاري سوم دسته

 تا آمد وجود به عمومي اماكني رو این از .گیرند قرار جمع به متعلق مكاني

 حیاتي نبض اماكن این .شود نگهداري و گردآوري ها در آن ارزشمند آثار

 ذهني جهان تجلي و نیروهاي ماورایي ي خانه و شود مي انسان ها اجتماع

كه  دیگر سوي از .اند گرفته قرار خانه این در جهان آن اربابان كه برتر،

 شناخت كل كه گفت توان مي و شود مي خالصه آثار این در هستي از جامعه شناخت

 .هستند مقدس و ماورایي مكاني كه شود مي جمع اماكن این در از هستي آدمیان

،موزه«از موزۀ ایران باستان تا موزه ملی ایران» )ریاضی، محمد. 

 (1۵، ص 2۵ها 

 

 اماکن مذهبی به مثابه ی گنجينه-2-1-5

 تصورات پراكنده دنیاي بر دین .شود مي دگرگون انسان نگرش دین ظهور با

 خدا با دنیا مركزیت دین جهان .سازد مي حاكم را منطقي واحد گذشته انسان

 جایگاه و بیفكند طرح مبنا بر آن را زندگي اش تا كوشد مي انسان .داند مي



 

 

 رابطه ي  مذكور اساس بر آن عناصر با را خود ارتباط و هستي در را خود

 را آن مي كوشد پدیده هر با برخورد در انسان دیني منش در .مي كند تعریف

 در .اوست به رسیدن چیز همه هدف كند تفسیر ي حقیقت به سرچشمه بازگشت با

 رابطه خداست، با رابطه معنوي ي رابطه ترین و مهم نخستین آدمي اندیشه

 .دهد مي دست از را خود و هویت وجود تمام كنند جدا آن از را خود اگر كه اي

 پرستش و خدا با اش رابطه و شود مي تعریف پرستنده انسان دیني نظام در

 حیات در هستي گوهر چون است شناخت مسیر در پرستش حركت .یابد مي معنا

 تحول .دارد برتر و واال جایگاهي او باشد وجود و یاد متذكر آنچه هر اوست

 تحول باعث در واقع كه است آثار ارزش دهي معیارهاي تغییر این در بزرگ

 آدمي، حیاتي نیاز همان اثر تولید مبناي زیرا .شود مي نیز آثار تولید در

 آثار این .گردد مي تلقي پرستش تولید خود بنابراین و است یعني پرستش

 آثار -مي آیند وجود به مقدس آثار گونه دهند بدین مي معنا را زندگي

 پس آیند وجود مي به همه براي آثار .یابند هویت "مانا" مي مقدس

 .است اجتماعي وظیفه ها آن حفظ و نگهداري

 فراهم را الزم بسترهاي و شرایط و نیازها به پاسخگویي براي دیني اجتماع

 پرستش، و ایمان از برآمده همگاني و اجتماعي هاي در حركت مي آورد، ور

 اختصاص ها آن براي را اي ویژه هاي و مكان مي آورند گرد را ارزشمند آثار

 یاد متضمن شوند كه مي مقدسي آثار گردآوري جاي ها مكان این .دهد مي

 عبادي اماكن هدف .گردندمي  آثار حافظ و نگاهبان مذهبي اماكن و خدایند

 [1].خداست تذكار یاد

 

 

 مالکيت و ارزشيابی مواد-2-1-6

احاطه  آنچه با او رابطه و هستي در خود موقعیت به انسان كلي نگاه از جدا

 خود ناخودآگاه در همواره كه اي فردگرایانه با نگرش او است، كرده اش

 بهتر وضعي به و یابد دست فردي خویش خواسته هاي به تا است آن پي در دارد



 

 

 گردآمده به آثار آدمي هویت .مي گیرد شكل آدمي نیازهاي بر مالكیت .برسد

 آثار این بدون و یابد مي آن در را خود هویت او: كند مي پیدا وابستگي

 [1].ندارد هویتي

 

 ها موزه امروز بر اي مقدمه-2-2

 آن توان نمي كه است لحظه اي امروز در تمایز زمانی با دیروز عنوان

 سوي از و مبهم سو یك از آن حد زیرا داد، بسته قرار اي محدوده در را

 .است آزاد است نرسیده پایان به هنوز چون دیگر،

اندیشه  تاریخ در امروز به باید موزه مفهوم تاریخ در امروز تعیین براي

 و است بشر تاریخ در تحول و عطف نقطه كه یعني زماني كرد، روي انساني ي

 كه اي دوره است، شده آن دیگرجانشین معیاري و شده قطع گذشته یكسان روند

 موزه .داده است شكل را جدید ساختار و مانده پایدار امروز تا آن اندیشه

 ویژگي به وابسته و آن از برآمده بلكه نیست، آن ماهیت و دوران این از جدا

 .آن است هاي

 با دارد ریشه جدید تفكري در كه اكنون، یا نو روزگار از امروز و سخن

  6رنسانس نام به مقطعي از از امروز را باید مي گردد. سخن آغاز هاي دور

 معناي به و شده التین مشخص  7از ریناسکنتیا رنسانس كلمه .كرد آغاز

 ي دوباره تولد اروپا، هاي اومانیست او منظور البته است دوباره تولید

 با یكسره كه آدمي و عالم تولد كه است این آن حقیقت ولي بود هنر ادبیات

 .داشت تفاوت خود از قبل

 پیشین عالم از تا مي كوشند سرخورده آدمیان آن در كه است عصري رنسانس

 عالم هاي بنیان در تردید با دوره این .بگریزد آن است ساخته هرآنچه و

 نوزایي است. نیز آن ي ادامه و گیرد مي شكل قدیم

                                                           
6 - Renaissance 
7 - Renascentia  



 

 

 .بود انسان هاي اندیش حیات شئون تمامي و مختلف هاي جنبه در زایش رنسانس

 دوره این روح بلكه دانست پیوسته خود ماقبل شرایط توان با مي را رنسانس

 موقعیت و زمان، هستي، انسان، از تعاریف جدید با كه گسستگي .است گسست

 تعاریف این با شكل مي گیرد و دیگر چیزهاي بسیاري و این ها از یك هر

 عالمي هر در و مي دهد شكل را جدید عالم اجزاي كه شود مي اصولي گذار پایه

 جدید ابزارهاي پس هاند یافت تغییر معیارها .دارد را خود نیز ابزار

 آمده پدید معاني و اشكال با جدید و زایش رنسانس واقع در .آیند مي پدید

 و بخشد مي عینیتنو  گزاره هاي به ها جنبه در كاو و كند پس شود مي فهم

  .پرداخت امروز در موزه موقعیت و جایگاه بررسي به آن طریق از توان مي

 اعتقاد .شود مي قدیم عالم اركان شدن سست باعث قدیم عالم از منطق عالم

 م انساني عالمي سرتاسر جدید عالم .رود بین مي از ماوراء دنیاي به

 بدون و شود مي انسان معنا با و آید مي وجود به انسان از عالم این .یگردد

 .نیست موجود انسان

 به وابسته جهان كه بگوییم باید حقیقت در و است انساني جهاني جدید جهان

 مي فراموش را عالم اشیاي و اجزا مستقل وجود و انسان هویت و است انسان

 مي تعرض نیز آن آثار عالم و وجود هویت به پیشین، نظم به تعرض با و كند

 .كند

 نوآوري و آورد روي نوسازي به انسان كه شود مي سبب تكرار و عادت به تعرض

 حضور و نو ارتباط نو، تعریف نو، آثار یعني نوآوري .كشف كند خود در را

 .آیند مي وجود به جدید هاي دانش .است جدید عالم اجزاي ها این هي هم كه نو

 جهان .اوست ي وتجربه انسان حضور وسعت به اي گستره جدید هاي دانش ي گستره

نیز  او دستاوردهاي انسان جهان وسعت با و كرده پیدا وسعت مدار انسان

 را او هویت و انسان اند دستاورد كه آنجا تا اشیا و آثار .یابد مي فزوني

 به را او ماده به انسان رویكرد و اند و محترم ارزشمند مي دهند، شكل

 [2].دهد پیوند اشیاء

 



 

 

 

 مدرنیسم

 تعریف ثابت قواعد و تكرار بر كه بود سنتي حضوري گذشته در انسان حضور

 سنت امروز انسان .است سنت از جدایي براي تالش امروز حركت .بود سنتي شده

 عنواني .زند مي كنار كند مواجه سنت را با او كه چیزي هر و كشد مي را ها

 .است آن و مشتقات  8شود مدرن مي گذاشته آن ویژگي هاي و امروز بر كه

 هم اكنون و االن معناي به ، 10مدرنوس التین ي كلمه ي ریشه از  ۵مدرنیسم

 لفظ مقابل در رفته كار به نیز وسطي قرون در كلمه این .است گرفته شده

 دوره بعضا   و مسیح ظهور از قبل ي دوره آن عمدتا   از مراد كه ، 11آنتیكوس

 .بود كلیسا آبادي ي

 .است بوده آدمي حیات ي عرصه در بسیار وجود با گسترده تحول یك مدرنیته

 و سیاسي انقالب فرهنگي، انقالب علمي، انقالب :انقالب در چهار آن گیري شكل

 هاي سنت تمام بر پایاني خط امروز گرایي مدرن .گرفت صورت صنعتي انقالب

 كه بود برقرار اي وجودي رابطه اثر و انسان میان گذشته در .است دیروز

 آنكه حال بوده، برخوردار مداوم و مستقل هویتي از اثر هر راستا این در

 ارتباط و شود مي گسسته اشیاء و انسان میان وجودي ي رابطه مدرن در دنیاي

 ابژه و انسان شدن سوژه مدرنیسم اصلي ماهیت .شود مي برقرار اكتیو اثر

 [2].است وهنر تاریخ طبیعت، خدا، از اعم موجودات دیگر شدن

 

 پدیده ای مدرن موزه؛

 نیازمند خود تجلي و بقاء و حضور براي آن به وابسته تفكر و جدید دوران

 هر در نیازها .باشد آمده پدید شرایط با كه  متناسب است اسبابي و ابزار

                                                           
8 - Modern 
9 - Modernism 
10 - Modernous 

11 - Antiochus 

 

 



 

 

 پدید را رفع آنها راه هاي خاص تا یدارد وام را انسان موقعیتي و مقطع

دیگر  روبروست، فاصله و انقطاع با خود ذات در كه جدید، دوران در .آورند

 .كرد استفاده دیروز هاي روش و اسباب از توان نمي

 ها آن جدید شرایطي تعریف و اسباب وجودي جوهر از گیري فاصله با مدرنیسم

 آثار و اعمال تعریف و ماهیت شدن پیچیده .كشاند مي ي پیچیدگي ورطه به را

 نمایان دوران این اسباب در كه است مدرن ي صفات دوره از شدن چندوجهي و

 صورت كه است مدرنیسم از دستاوردهاي یكي امروز دوران در موزه .شود مي

 مدرنیت هاي و بنیان صفات از بسیاري خود، اصل از متمایز كامال   كاركردي و

كامل "محصول  طور به جدید، مفهوم به موزه، .است داده جاي خویش در را

 در مدرن، نهادهاي از بسیاري چون شرایط جدید تاریخی" است. موزه،

 به موزه وابستگي و پیدایش .است ساختار چندگانه و كاركرد و ماهیت

 .است ساخته مدرنیت هاي ویژگي واجد را آن مدرنیسم

 گاه تجلي بلكه نیست ماوراء جهان با ارتباط محل دیگر موزه زمان این در

- است 12هیستوریستي پدیده اي موزه .است زمان و مكان در انسان حضور

 نگاه به وابسته و آید مي وجود به از تاریخ جدید دریافت با كه اي پدیده

 گذشته تا انسان مدرن براي است اي وسیله موزه .است تاریخ به آدمي تكاملي

 دارد نهاد این پیدایش در سهم فراواني آنچه واقع در  .كند زنده اكنون را

 به و كوشش مي رود بین از ماوراء و برتر جهان به تاریخ و تاریخگرایي

 را پدیده این موجودیت بسیاري كه اي گونه به است، جدید نگاري برتر جهان

 دستاوردهاي موزه .دانند مي آن نوین مفهوم به گرایي، با تاریخ سو هم

  .است 13سوبژكتیو

 بسیاري پیدایش معناي و دهد مي شكل را او هویت انسان مدرن گر ابژه نگاه

 موزه .است موزه دستاوردها از و یكي سازد مي را جدیدش دستاوردهاي از

 نگرش آنچه معیار .آید مي وجود به انسان شدن سوژه با كه است اي پدیده
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Historicism 
به معنای ذهنی و درونی می باشد، در فلسفه پدیدار  ( Subjective)سوبژکتیو  - 13

)ابژه( گفته می شود که یک  Objectiveشناختی به امر درونی در مقابل امر بیرونی یا 

 . )لغت نامه دهخدا(امر عینی است



 

 

 انسان به وابسته رو، همین از .اوست تعقل و آدمي باور منطق شود مي موزه

 را آن توان او كه شود مي سبب عالم در انسان مركزیت .شود مي اندیشه او و

 در كه است نهادي موزه .ببرد موزه به درون را اجزایش و عالم تا بیابد

 دیگر اكنون .است شكل گرفته هستي در انسان محوریت ي پایه بر خویش ماهیت

 او خود زیرا است، آدمي گاه تجلي بلكه نیست خدایان پرستش جایگاه موزه

 حضور و انسان یاد شود مي یادآوري آنچه و است داده قرار خدایي مقام در را

 [2].اوست

 

 

 فردا و آینده موزه ها

 و عاقبت شناخت زمان، محدوده در موضوع هر موقعیت و جایگاه شناخت در

 بشر عقل دستیابي است، غیرممكن عبارتي به و بسیار دشوار موضوع ي آینده

 دیده موضوع اگر خصوص است به غیرممكن تقریبا   موضوعات هي آیند به

از  نشان موزه هر .باشد او جایگاه و اندیشه و حضور به وابسته و انساني

 هر پیدایش با .دارد خود خاص قوانین شگذاري، ارز معیار نگرش موضوع،

 و مي شود افزوده موزه ها موضوع ي به محدوده موزه ها، گروه یا موزه

 لزوم وجه و زمینه در هر گسترش .مي گردد تر گسترده موزه ها عمل حوزه

 تحول موزه با تا شده سبب موضوع همین .آورد مي پدید را تعریف در دگرگوني

 شكل جدید تعاریف و كند تغییر آن جدید )مدرن( تعریف دوران در ویژه به

 .گیرد

 ترین مهم .شود مي شناخته مدرن اي پدیده خود امروزین موقعیت در موزه

شناختي  با موزه .است مدرنیسم ي آینده كند مي را مشخص موزه فرداي كه امري

 بدست مدرنیسم از را خود و وجود دارد مدرن كامال   "اکنون موزه" ماهیتي

 و رفع كمبودها و آن مدرن حضور تكمیل توان مي را موزه ي آینده .است آمده

 چهار بر ماهیت وجه در تحول .برشمرد سازي همسان و آن امروزي نیازهاي

فناوري"  و اجتماعي و علمي و "فرهنگيیعني  مدرن هاي محورهاي انقالب



 

 

 فردا در موزه هویت و وجود هرچند داشت وجود خواهد موزه نیز فردا در .است

 پیوندي گونه هیچ و باشد ي آن گذشته و امروزین وجود با متفاوت است ممكن

 .نباشد ها آن میان

 به تام بستگي محور، دانش و دانشي نهادي یا پدیده منزله به موزه، آینده

 .دارد آینده در دانش دستاوردهاي و موقعیت جایگاه و دانش وضعیت

 .دارد آن دانش اهداف و ماهیت با بسیار یگانگي و عمیق پیوند موزه مقصود

 آنچه .سازد مي فراهم را بشري شهاي دان به وصول كه امكان است مكاني موزه

 .بود خواهد ها موزه مقصد فرداي مي سازد را فردا دانش هاي ماهیت

 جبران براي امكاني .هاست موزه گسترش براي بالقوه ي زمینه دانش گسترش

 و دانش دستاوردهاي را موزه هاي بنیان اگر هاي گذشته نقصان كمبودها

 خود عیني شكل از تواند موزه مي بدانیم، نگهداري و گردآوري و كاركردها

 با گیرد ميشكل  آنچه صورت این در شود، تبدیل ذهني فضایي به و خارج

 از موزه رو این از .دارد كامل گسست ساختاري وجه در خویش سابق هاي نمونه

 خارج و مجازي فضایي كند مي تصرف كه فضایي و .شود مي رها مكان وابستگي به

 [2].است ملموس دنیاي از
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