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 صنعتي، موزه حسابي، دكتر موزه چون نمونه هايي با ايران در مفاخر موزه

 حال در كه هاييموزه  اخير سال هاي در و شهريار، صبا عرب زاده، فرش

 .است و سعدي مولوي و حافظ چون شعرايي براي اندازي راه

 

 شهرها موزه -             

 كه هستند موزه هايي پيداست نها آ نام از كه طور همان شهري هاي موزه

 موزه كه گفت توان مي آن كلي تعريف در و باشند خاص مي شهر يك به مربوط

 كلي شهر معرفي به و گيرد قرار مي شهر يك در كه باشد شامل تواند مي را اي

مانند خانه های  .پردازد آن مي بالفعل و مختلف بالقوه ظرفيت هاي و

 تاريخی کاشان

 

 شهرها موزه عملكردهاي  -

 فرهنگي محيط او و فعاليت و انسان از چيز بازتابي هر از پيش را موزه يك

 .اند دانسته او اجتماعي و

 بيشتر كه دانست اصيل موزه هاي را شهري هاي موزه توان مي توصيف اين با

 بيش موزه ها اين .مي باشند فوق عملكرد ها داراي موزه انواع ديگر از

 براي باشند رهيافتي هاند تا درآمد خاص منطقه و جامعه خدمت در پيش از

 توسعه در مؤثر نقشي بتوانند طريق اين از تا خاص، هاي منطق هويت ابراز

 محلي بيان با ها موزه اين .باشند دارا انساني مناطق و جوامع و تكامل

 محل از آن ها در درآمده نمايش به وموضوعات اشيا شوند مي موجب كه خود

 نظر به كه حقيقي هستند موزه هايي نشوند دور خود حقيقت از و خود

 می توانند و باشد مي ها موزه رسانه در مطلوب كامل آن ها توسعه نگارنده

 فرهنگي ميراث و هاي منطق و محلي فرهنگي از پاسداري به بياني مستند

 .بپردازند اند قرار داده موضوع كه را هاي منطق

 مي تعريف موزه نوع به بنا نها آ در كه مختلفي هاي مجموعه با شهرها موزه

 مخاطبان به علوم مختلف زمينه هاي در را اطالعات زيادي توانند مي شود



 

 

 جغرافيايي دهنده و آموزش بيانگر اول وهله در ها موزه اين .دهند ارائه

 اي آن منطقه انساني و طبيعي جغرافيايي شامل خود كه باشند مي ناحيه اي

 همچون بيشتر جزئيات در تخصصي هاي دانش ارائه به آن از فراتر و باشد مي

 و باستان تاريخ نيز و ناحيه آن اكولوژي و شناسي زيست تاريخ طبيعي،

 مي شهرها موزه در ويژگي اين و باشد ... شناسي و جامعه حتي و شناسي مردم

 حقايق به شدن و نزديك كردن لمس به را پژوهشگران و دانشجويان تواند

 [2].شود رهنمون مختلف موضوعات

 

 

 

 موزه اهميت و ها ضرورت-2-5
 جهت صرف مكاني از را موزه ها كه است بوده اساس اين بر كار اين از هدف

 وسيله به شناسي باستان غني هاي مجموعه و نمايش گذاشتن به و نگهداري

 فرهنگي هاي ريشه و به هويت عالقه ايجاد و فرهنگ معرفي براي مؤثر اي

عنوان   شناسي( به باستان هاي پارك موزه )همچنين مفهوم .كنند تبديل

 شدن جهاني فشار به مناسب پاسخي عنوان به عاقبت ملي نظام رشد از بخشي

 بازسازي، ههاي كارگا قبيل از هاي موز هاي تمام كاربري .شد بيني پيش

 است. يافته بهبود نيز و غيره چاپي خدمات و ها مجموعه اطالعاتي هاي بانك

 را منابع اداره و توليد تنها نه كه می رود انتظار امروز هاي موزه از

 اضطراري هاي وضعيت و خطرات با بايد بتوانند بلكه باشد داشته دست در

 از را اخالقي سياسي و مفاهيم با پيچيده مسايل بايد ها آن .كنند مقابله

 و اقليت و غالب هاي فرهنگ بين ي رابطه جهاني شدن، چندفرهنگي، قبيل

 رسانه سيستم و جديد هاي آوري فن از صحيح ي استفاده قبيل مشكالتي  از

 [2].كنند حل را گروهي هاي

 وظايف چنين براي را خود بتوانند موزه ها كه اين براي باوريم اين بر ما

 پذيرش با را خود خاص فرهنگي رسالت بايد توانند كنند آماده جديدي



 

 

 است چالش اين .كنند سو است هم آن خواهان مدني جامعه كه جديد نيازهاي

 .آن برآيد پس از توان نمي راحتي به اي موزه ي جامعه يك يا موزه يك كه

 از بخشي عنوان به بلكه نشد گرفته نظر در تاريخي مكان يك عنوان به موزه

 آن گرد در هنري ي جامعه يا موزه ها ي شبكه كه گرفته شد نظر در نظامي

ها  توان بايد ما منطقه، اصلي شهرهاي در ديگر سوي از .است گرفته شكل

موزه  بازسازي هاي سياست آن ها در كه باشيم داشته مدنظر را بكر نسبتا  

 منطقه اي توسعه ي استراتژي از بخشي و است كننده عاملي تعيين يقينا   ها

 توان ها آن در كه دارند وجود حال، شهرهايي عين در .شوند مي شامل را

 توسعه در مهم توانند عاملي مي خوب هاي موزه و نكرده رشد هنوز گردشگري

  .شوند ها آن در گردشگري

 اصلي مفهوم چند با و مي كنيم كار آن روي كه هستند عناصري همان اين

 :شوند مي زير آغاز مفاهيم همچون

 و خاطره نگهداشتن زنده محل بين مرزهاي مي توان چگونه چيست؟ موزه

 كرد؟ مشخص را فرهنگ و هنر ايجاد براي باز و فضايي درآمد براي منبعي

 افزوده ارزش و درآورد اي صورت شبكه به را مختلف هاي موزه توان مي چگونه

 بخشيد؟ ارتقاء را ها آن ي

توسعه  مي كنيم، معطوف فرهنگي گردشگري جهاني بازار به را ها توجه وقتي

 [2].كند مي ايفا شهر شهرت مهم در نقش ها موزه ي

 

 بشري جوامع در موزه نقش -  2-6            
 

 گذشته، مورد در انديشه ، كند مي عوض شكل است آن روي بر هرچه و زمين

 خودمان ي دست ساخته ميزان به كه -ما اطراف و دنياي حال بر ما آگاهي

 هميشگي و مستمر امري تغيير .كند مي تغيير مداوم و مستمر طور به -است

 در .كند مي متفاوت پيدا سويي و حال و شتاب مشخص، عواملي براساس كه است

 يا .مي بازند رنگ و مي پذيرد تغيير سرعت به عناصري زندگي هي معادل



 

 

 بيشتري ثبات از و تغييرند معرض در كمتر كه هستند عناصري از ديگر متأثر

 يا جهان به انسان نگاه .دارند كننده و تعيين محوري نقش و .برخوردارند

 به و بخشي در شكل عناصر ترين محوري از كه او بيني جهان ديگر بياني به

 نسبتا   عناصر اين .است جمله آن از اوست، سرنوشت نتيجه در و تغييرات

 آ ويژگي و فرهنگ ها به بخشي شخصيت و فرهنگ تداوم در اساسي پايدار نقش

 ثابتي عناصر چنين از اي زنجيره منشأ به زندگي، انسان نگاه .دارند نها

مي  را جامعه فرهنگي ها و ارزش ها سنت كه را هايي نسل تأييد مهر كه است

باشد  تر آميخته انسان فطرت با نگاه اين كه هرقدر دارد خود با سازند

 نمي شوند، كهنه كنند، مي پيدا بيشتري المكاني و الزماني ويژگي ها ارزش

مي  آرامش احساس نها آ همراه كند مي پيدا الفت واقعي آن ها با انسان

 بررسي .است الهام آينده بدون و آسان گذشته با پيوند ها آن پرتو در كند

 طريق آثار از تنها آن، در مؤثر عوامل و تغييرات محتواي و شكل شناخت و

 :دارند گوناگون هاي جلوه آثار اين است، مسير تغييرات آيت از باقيمانده

 باشند، مربوط انسان حال و گذشته به اگر و اند گاهي عيني و ذهني گاهي

 شاخص و شاهد ترين زنده ميراث فرهنگي .شوند مي ناميده فرهنگي ميراث

 انسان حافظ گرفت، كه مي صورت كند چنان تغييرات روزگاري است، تغييرات

 نمي ماند پوشيده انسان چشم از تغييرات فرآيند .داشت را آن ثبت مجال

 و ها ارزش و دهد دلخواه سويي و سمت را تغييرات كه يافت مي انسان فرصت

 با .بخشد غنا و دهد تداوم پيوسته و الگويي هماهنگ در را خود هاي سنت

 و كهن سنتي و هاي ارزشي نظام فروريختن و سريع تغييرات عصر به ورود

 فرآيند ثبت انرژي، تحصيل مباني و توليد شيوه ي ناگهاني تغييرات

 و مهاركردن امكان آوردن، فراهم براي نها آ آثار طريق از تغييرات را

 تواند نمي انسان ديگر اكنون .ضرورت بخشد آينده و حال در آن ها هدايت

 تغييرات ثبت چگونگي ي حافظه هاي مخزن به او .كند اكتفا خود حافظه به

وجود  نشود افزوده سرعت بر هرچه .است نيازمند خويش وجود از خارج در

 شده ثبت آگاهي تطبيق .مي يابد ضرورت متنوع تري و بيشتر حافظه مخازن

 برنامه و افزايد مي انسان تحرك نيروي به دستاوردهاي روز، آخرين با

 از موزه .آورد فراهم مي تغييرات هدايت و مهاركردن براي را او ريزي



 

 

 كه كرد ابداع فرهنگي تغييرات ثبت براي انسان كه است ابزارهايي نخستين

 .هست و بوده مؤثر زمينه اين در ناپذير كاستي نيرويي با مهم اين ابزار

 جامعه داريم، تعلق امروز به و هستيم امروزي ميزان چه تا اكنون ما اينكه

 پيش يا تاريخي هاي ارزش و ها سنت چه است، تغيير يافته نسبتي چه به ما

 هاي بود مبدأ خود را هايي چه سنت برخاست، ما معاصر فرهنگ در تاريخ از

 ديگران گرفته از يا داده ايم ديگران به را ارزش هايي و سنت ها چه و

 ديگري فراوان پرسشهاي پاسخ و هستيم خود به متكي اي جامعه حد چه تا ايم

 يا گنگ آثاري مخزن ها موزه روزگاري .بجوييم ها موزه توانيم در مي را

 كيست بداند خواهد مي معاصر انسان .نمي زدند حرفي انسان با كه بود مرده

 و گذشته كه انسان، است جايي موزه و دارد قرار جهان از موضعي چه در و

 و كند رجوع آن به مرتب به طور تا مي گذارد امانت به آن در را خود حال

 و ييابد بازم آنجا در را خود ي گمشده و بنشيند تفكر به و خود آيد به

 انسان .مي بخشد توان و كند مي را بازسازي خود ي ريخته درهم ي حافظه

 جان و برساند به كمال كند، تجربه جايي در را آموخته هايش كه است مايل

خود،  خاص بياني با موزه هر .باشند توانند مي فضايي چنين ها موزه و بخشد

 ي خالقه قدرت و بينش و درك شعور، از اي جلوه و كند مي ارائه را حقايقي

 [2].كند مي عرصه را انسان

 

 ها موزه موفقيت راز - 2-7           
 

 زماني مقطع آن در كه كرد ارائه جامعه به بايد زماني چه در را چيزي چه

 جامعه با ها موزه كه است ميسر زماني شيوه اين نيازمند است؟ آن به جامعه

 رو، اين از .يابد مي دو استمرار اين بين گفتگو و باشند دائم تماس در

كه  كند عرضه و كشد تحليل به برگزيند، گذشته از را چيزي بايد موزه

 ساختن در ما به گذشته انتخاب فراگيري .باشد امروز هاي پرسش پاسخگوي

 امروزشان ارزشي اعتبار به گذشته تغييرات آثار .خواهد كرد كمك آينده

 به .ها آن گذشته فضيلت اسرارآميز اعتبار به نه و باشند يتوانند م مفيد



 

 

 اگر .هاست آن با ارتباط ايجاد خاطر به تنها گذشته، از حفاظت ديگر عبارت

 از انتخاب باشد متنوع و بيشتر تغييرات، ي گذشته از ما اطالعات مخزن

 .گيرد بازتري صورت دست با گذشته

 باشند، مفيد جامعه امروز براي بايد كه هستند مهمي نهادهاي ها موزه

 انسان به مي رهاند، حال زمان قراردادهاي تحميلي از را انسان موزه،

 موزه ديگرگونه بينديشد استعدادش و توان اقتضاي به تا مي دهد مجال

  .است زندگي به نگاه تغيير و محيط تغيير استثنايي، هاي فرصت مكان

محيطي  در و خيال انگيز و تاريخي باغي در متفاوت، و تاريخي فضاي در گاهي

 نبايد ها موزه جهت همين به مي گذرد انسان در را اثري چنين قرارگرفتن

 انسان در را اثري چنين بخش قرارگرفتن الهام و طبيعي و بسته فضاهايي به

 مبدل و قراردادي بسته فضاهايي به نبايد ها موزه جهت همين به مي گذرد

 [2].باشند پراكنده مردم امروز زندگي فضاي در بايد و شوند

 

 فرهنگي ديدگاهي از موزه ايجاد ضرورت - 2-8            
 

شده که، "باال آوردن" ،"جلو  تشكيل جزء "فر" و "هنگ" ، دو از )فرهنگ

 عقيده اين بر نظران صاحب .است شده "جايگاه نور" معنيبردن" و نيز 

 غيرمادي اجزايي از منسجم متشكل نسبتا   است نظامي فرهنگ، :كه هستند

رسوم،  و آداب اعتقادات، باورها، نمادها، هنجارها، ها، ارزش :شامل

ابزارها  مصرفي، كاالهاي :شامل مادي اجزايي و هنرها و رايج اطالعات و دانش

 يا اجتماع گروه، يك اعضاء بين مشترك نسبتا   ، ميراث  فرهنگي ))فناوري

 موجبات و شود مي منتقل ديگر به نسل نسلي از يادگيري طريق از كه جامعه

 1(.آورد مي فراهم را انسان تعالي و رشد

 عناصر بايد فرهنگ از تعريفي هر در كه دارد عقيده جعفري عالمه استاد

 ذاتي شرف حيثيت، كرامت، مادي، معنوي، ترقي شايستگي، كمال و بايستگي

                                                           
 )انديشه( 10، صفحه 02/3/22به تاريخ  0932روزنامه ايران، شماره  -02



 

 

 قوانين و حقوق اجراي در و عدالت مسئوالنه آزادي و شايسته حيات انسان،

 فرهنگ :اند گفته فرهنگ تعريف در ايشان رو اين از .گيرد قرار نظر مد

 از دسته آن براي شايسته و بايسته هاي شيوه يا كيفيت از است عبارت

 و سليم تعقل طرز به مستند كه ها انسان مادي و معنويحيات  هاي فعاليت

 [2].باشد تكاملي حيات معقول در آنان ي كرده صعود احساسات

 تجلي "فرهنگ" ، "هنر" است. اما، پرمعناترين و زيباترين شك بي

 و دانستند باستان، "هنر" را متشکل از "هو" و "نره" مي ايرانيان

 ي فالسفه از برخي .كرده اند معنا –مرد  نيك و زن نيك -نيك انسان را آن

 هنر، فايده داشتن و سودمندي بر هنر براي ويژگيهايي شدن قايل با يونان

 ساله چند فرصتي اگر كه داشت توانست نمي ترديدي اما .هاند ورزيد اصرار

 شده ارائه تعاريف آوري جمع براي فن اهل و مند عالقه و محققي شيفته براي

 كه چه آن آوري جمع براي هم قطور و كتاب پرحجم چند شويم، قايل هنر از

 اين در كه نمي كند چرا كفايت اند گفته هنر تعريف در صرفا   بزرگان

 با هنر مستقيم ارتباط بر اي پاره طبيعت، از تقليد بر برخي تعاريف

 بر بعضي هنرمند، اعتبار و اهميت بر گروهي انسان، و فكري روحي جريانات

 كه آن ضمن .اند كرده تأكيد ،... طبيعت و از صرف تقليد از پرهيز ضرورت

 كند را خلق چيزي توان نمي انسان اساسا   كه هاند گفت هم فن اهل از برخي

 عنوان به موزه باشد خوبي بكننده تركي يتواند م هنرمند نهايت در بلكه

 و فرهنگي ي توسعه ي دهنده نشان هاي شاخه ترين مهم از فرهنگي يكي نهاد

 حفظ جهت در عاملي عنوان به و شود محسوب مي مختلف جوامع در اجتماعي

 يكسان سازي در مقابل اساسي مانع امروزي جهان در مختلف فرهنگ هاي

 و مي كند يادآوري ما به كه است جايي آن موزه .باشد مي دنيا در فرهنگي

 با و كجاست كنيم مي زندگي آن در كه سرزميني و كيستيم فهماند نيز مي

 مشخص صحيح طور به را آينده مسير توانيم مي است كه مفهوم دو اين شناخت

 .برداريم قدم آن در و نموده

 مطالع محل و بشر تمدن و فرهنگ هاي نشانه و آثار نگهداري جايگاه موزه

 انسان كه است، انسان فرهنگ مجموع، در و ها تكامل فرهنگ و تطور روند هي

 .است انسان فرهنگ همين داشتن دليل به



 

 

 تاريخي پيوندهاي با جوان نسل اوليه و ساده ارتباط ايجاد باعث ها موزه

 تأثيرگذار ملي هويت تحكيم در تواند مي و شود خود مي ملت فرهنگي و

 به دسترسي امكان مندان و عالقه پژوهشگران هايي مكان چنين در .باشند

 [2].دارند را جايگاه ترين مناسب در منطقه فرهنگي آثار

 ملي غرور تحريك باعث گذشته فني و علمي دستاوردهاي نمايش با ها موزه

 معرفي را كشور فرهنگي شخصيت هاي مي توانند ها موزه .شوند مي جوان نسل

 و كشور در چوب صنعت باستاني و ي تاريخي پيشينه و قدمت به توجه با .كنند

 مراكز همچنين وابسته  و صنايع و مبلمان توليد مراكز وجود دليل به نيز

 هستند لزوم پژوهش و آموزش حال در صنعت اين عرصه در كه دانشگاهي و علمي

 نمايش به نيز و ارزشمند تاريخ اين معرفي راستاي در جامع موزه يك ايجاد

 (100)همان، ص .شود مي ديده جا مانده به آثار گذاشتن
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دادن  نشان طريق از و اشياء طريق از آموزش كه اند برده پي كه هاست مدت

 نيز موزه بيان ي شيوه .است كتاب و خواندن راه از آموزش از مؤثرتر بسيار

 سري كمك به است قادر موزه گيرد، مي صورت نمايش اشياء طريق از عمدتا  

 قادر موزه گيرد، مي صورت اشياءو  بندي دسته مناسب طور به كه اشيايي

 نهاد تنها و موزه بندي دسته مناسب طور به كه اشيايي سري كمك به است

 ساير با بهتر نتايج كسب براي بايستي نيست، جامعه فرهنگي و آموزشي

 اين در مثال بارزترين لوور موزه .باشد داشته همكاري مؤسسات  علمي

 بناي همان در لوور مدرسه حال به تا نوزدهم ي سده اواخر از است، زمينه

 و ايجاد زمينه .پرداخت شناسي باستان و هنر تاريخ آموزش به موزه

 و اساليد و فيلم نمايش علمي، سخنراني هاي برپايي براي مناسب امكانات

 مؤثر همكاري هاي از علمي، مؤسسات گروهي كنندگان از گردش پذيرايي

 موزه زندگي از جدانشدني جزئي نيز هاي پژوهشي فعاليت .گردند مي محسوب

 قبيل از نمودن امكاناتي فراهم با مي تواند امر اين مي دهند، تشكيل را



 

 

 امكان احيانا   و آرشيو كتابخانه، مخازن، به دسترسي مطالعه، تاالر

 .حفاري( باشد هاي محل و تاريخي هاي مكان مورد محل )در در استقرار

 انتشارات داشتن گيرد، مي تحقيقاتي صورت آن در كه مكاني براي همچنين

 دانشگاه محققين و و موزه ميان ارتباط ايجاد باعث انتشارات .است ضروري

 طور همان .برساند هم عموم اطالع به را پژوهش نتايج تواند مي و شود مي ها

 فوق العاده محيطي ايجاد توانايي كه است مكاني موزه شد باال اشاره در كه

 هيجان .دارد بازديدكننده هاي گروه آموزش انواع براي را فرد به منحصر و

 شده تخيل قوي برانگيخته شدن موجب تاريخي و حقيقي اشياء به شدن نزديك

 تواند نسبت مي همين به كند مي جلب خاص موضوعي يا شيء به را انسان توجه

 ميزان آمدن پايين موجب احساس اين كه شود آور كسالت محيطي به مبدل

 ي برنامه مبناي بر كه اشياء چيدمان نوع ديگر سوي از .يادگيري شود

 موجودي موزه در اگر .است يادگيري مهمي در عامل پذيرد مي صورت محتوايي

 درست در مواردي كه حسب بر يعني باشد، تعيين كننده تاريخي، اشياء

 به بودن بي برنامه و سردرگمي بپردازيم، تاالرها پركردن به تنها داريم

 هاي موز و باشد كودك اگر حتي –شود مي منتقل به بازديدكننده سرعت

 ناموفق بسيار هم آموزش كار ندارد در بيان براي محتوايي يا سناريو

 هاي ترين فعاليت مهم از يكي ها موزه در آموزش كه آنجا از .بود خواهد

 امكانپذير مخاطب شناسي بدون كه است فرهنگي مراكز اين براي تصور قابل

 از اعم را خود آموزش ههاي برنام سني ههاي گرو وجود امر اين علت .نيست

 و بروشور ي تهيه فيلم، و اساليد موقت نمايش ههاي نمايشگا سخنراني،

 و اشياء به نزديك شدن و دسترسي هاي برنامه تئاتر و نمايش كاتالوگ،

 محتوايي ريزي برنامه اينكه همه از تر مهم .كند مي ريزي برنامه را غيره

 در امروزه .گيرد مي صورت شناسي مخاطب همين مبناي بر دائمي موزه بخش

 [2].شود مي تر پايين و گروه نوجوانان به خاصي توجه جهان سراسر

 هستند كهن بوم و مرز اين ساز آينده كه ملت مان كودكان پرورش در بايد ما

 آموز نقش در آنكه از پيش كارشناسان و ها موزه .انجام بدهيم فراوان تالش

 و دانايي و باشند كه خويشتندار بياموزند خود بايد شوند ظاهر شدهنده

بايد  ها موزه .دهند ارتقاء كودكان از پذيرايي براي را خود توانايي



 

 

 يعني موزه با آشتي .كنند آشتي ها آن با كودكان كه كنند فراهم را شرايطي

 بخواهد كه كيست و بشري تمدن مضامين چكيده با يعني آشتي فرهنگ، با آشتي

 سرمايه داليل .كند دريغ فردا صاحبان دنياي از را اي بايسته حق چنين

 :نوجوان و كودك مخاطب روي موزه گذاري

فضاي  خلق دليل به كودكي دوران مشاهدات و باورها عميق ماندگاري  -

 نوستالژی" -"خاطره

 .بنيادين مفاهيم آموختن براي كودكان تر كامل ذهني آمادگي - 

 انديشه "توجه به پيشينه فرهنگی" ترويج - 

 از يك هر براي خاص هاي گشت توانند مي دارند عام مخاطبان كه هايي موزه

ويژگي  و درك قدرت حسب بر موزه مختلف بخشهاي در دهند كه ترتيب ها گروه

 .دهند ارائه را متفاوتي و اطالعات مي شوند داده ترتيب گروه هر هاي

 ذهني دادن آمادگي كند مي آسان مخاطبان براي را آموزش كه ديگري ترفند

 متفاوت و ناآشنا عجيب، مكاني موزه كلي طور به .است موزه به ورود از قبل

 اكثر معضل اين رفع براي و است يادگيري توقف جهت در عاملي خود اين .است

 تطابق و شدن آشنا براي موزه به ورود از را پيش مكاني دنيا موزه هاي

 .بيند مي تدارك روبرو شود آن با بازديدكننده است قرار آنچه با يافتن

 كه داد ترتيب نحوي به مي توان را آموزش ها مخاطبان از برخي مورد در

 گردد ايجاد موزه در دلپذيري محيط چنان و نشود متوجه خود بازديدكننده

 گوناگون طريق از و بماند موزه در ها ساعت گذراندن وقت براي مخاطب كه

 Brawne,Micheal .The New Museum ,Page) .شود منتقل او به ها آموزش

16) 
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 جدا چيزي اجتماع چون گذشت، فرهنگ كنار از نمی توان بحث اين شروع براي

 اثرگذار نهادهاي از يكي فرهنگي ميراث باشد تواند فرهنگ نمي از



 

 

 نهادهاي تمام اگر .است موفقيت از راه نيمي موضوع اين درك و است اجتماعي

 هاي عرصه را در خود عمل بهبود و تأثيرگذاري راه بخواهند كشور فرهنگي

 عمل و هويت رابطه و بيايند فرهنگي ميراث سراغ به بايد دريابند اجتماعي

 .بسنجد اجتماعي هاي سرمايه با را فرهنگي ميراث و رابطه اجتماع

 پرواز مان گذشته فرهنگي سكوهاي از را امروز اجتماعي هاي سرمايه يقينا  

 و مردم دقيق شناخت عدم متأسفانه .ديروز هاي كهن ويرانه از نه كند مي

 اي ناشناخته غني فرهنگ كهن كه هاي ويرانه همان نسبت جوانان خصوص به

 .است آورده وجود به ها عرصه از بسياري در را معضالتي دارد دل در را

 كردن بارز شود تقسيم عرصه اين توانمندان دوش بر بار اين اگر ترديد بي

 بازگشت باعث صنعت هنر و غني گذشته معرفي .خواهد بود بهتر و تر آسان آن

 پرهدف راهي ادامه سازنده كه خواهد بود، نسلي به نفس به اعتماد و غرور

 .بود خواهند

 ادوار تمامي در تمدن و فرهنگ سال هزار چندين تجربه با ما سرزمين مردم

 هم و ملي همبستگي قومي، تنوع ممتاز مشخصه بودن سه دارا با تاريخي

 خاطر تعلق با و اند مسالمت آميزي داشته و مهربانانه زندگي ديني گرايي

 كه داشته آنچه هر همواره خود خاص مذهبي و زباني نژادي، هاي ويژگي به

 محبت و معرفت عشق، عقل، با و گذاشته زمين ايران شكوفايي خدمت در اند،

 [2].اند كرده را سپري روزگاران

 تعيين عامل فرهنگي توسعه پس مي باشد فرهنگي اختالط داراي ما كشور

 .بود خواهد ملي شناخت هويت در اي كننده

 سازمان كه است پايه بدان تا حاضر حال در ويژه به فرهنگي توسعه اهميت

 .بود ناميده فرهنگي توسعه دهه را 1331-1321دهه  يونسكو جهاني

 جامعه يك فرهنگ اعتالي و توسعه تحول، ركن نوآوري و پژوهش اساس اين بر

 با مشكالت از بسياري تا گيرد صورت گذاري سرمايه آن بايستي درخور است

 .گردد رفع آن



 

 

 آزمايشگاه، نظير پژوهش و تحقيق ابزارهاي و امكانات كردن فراهم

 چندين آن با توان مي كه است تدبيري ...و اطالع رساني مراكز و كتابخانه

 .زد را نشانه

 از بخشي بيكاري معضل و گرفته صورت پژوهش شده خواسته زمينه در طرفي از

 تحقيق و مطالعه براي مردم در تشويق و ترغيب نوعي و بين رفته از ها جوان

 قوم اين چه هر .است گرفته خود صورت پربار گذشته با آن ها آشتي و

 نسل هاي آينده و مردم ذهن بر بيشتر ماندگاري تأثير باشد استوارتر

 .داشت خواهد

مي  اما كند خلق را چيزي تنهايي به مسأله حل براي نتواند دولت، شايد

 كه باشد مسئولين و مردم براي پشتوانه نوعي و كمك كند آن خلق به تواند

 .هستند خواستار را تالشي

 ساخت مردم اذهان در موزه براي ديگر تعريفي بايد موضوع به شدن نزديك با

 بسا چه كه .آورد بيرون ويتريني پشت قديمي و شيء فرسوده يك از را آثار و

 بدون برداشتن با نبوده اگر يا بوده و وقت گذران نها آ ديدن بسياري براي

 .است كرده گذر آن كنار از تعمق

 در هم را تر اضطراري مسأله تا رفت پيش مي توان قدم به قدم عنوان اين با

 .باشد مي خود واقعي سرزمين از آثار رويه بي آن خروج و گرفت كنترل

 (100، ص ۰2، مهگل مرتهب، آبادی «های معاصرموزه»جنکز، چارلز. )
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 هاي شاخه و زمين در رفته فرو عميق هاي ريشه با است كهنسالي درخت ما ملت

 خاك اين در ريشه است سال ساليان درخت اين .آسمان برافراشته بر سر بلند

 مختلف هاي دوره در بسياري گسترده، تيرهاي سايه آن فراز بر و دوانده

 بود كه نيافته التيام يونانيان هاي زخم هنوز آمده، فرود پيكرش بر

 خاك اين در پا ها آن از خونبارتر نيز مغوالن و كردند را ايران قصد اعراب

 از يادگارهايي و ها نمونه موزه ها و ملي هاي اينك گنجينه هم .نهادند



 

 

 حاصل .است داده خود جاي در را رفته درخت اين بر كه درازي ساليان

 .مانده است امان در غرب متعدد ملل چپاول از كه بخشي و سهمي پيشينيان،

 اين در ريشه كه است كساني بازديد انتظار در كشورمان موزه هاي در اينك

 ارزشمند آثار و موزه به نهادن ارج كه مسأله اين شدن متوجه .دارند خاك

 شايد است، آينده سوي به راهي بلكه گذشته  نيست، پرستش فرهنگي ميراث و

 را ها ريشه اين كه ارزش رسالت اين پيمودن در كه باشد اين قدم اولين

قدمي  آن بي گمان اما باشد بكوشيم، شده ياد درخت باروري براي و بدانيم

 نگاه، اولين در كه كار اين شروع .بود خواهد تكان دهنده و استوار بسيار

 است؟ بوده مستمر و قوي حد چه تا دهد مي قرار ما پيش روي را فرهنگي ميراث

 [2].بيابيم را آن جواب بايد كه است سوالي

 كنار در خوبي به سال ساليان كه بوده ملت هايي و قوم ها سرزمين ايران

 هايي ملت و شد سپرده فراموشي به كم كم اين آرامش اما هاند كرد زندگي هم

مي  خنجر هم روي بر و هم ايستاده هروي روب دارند ريشه يك و نام يك كه

 و هاي گذشته قرن به بازگرديم تا باشد بايد كسي چه دوش به بار اين كشند

 ملي رفاه .آوريم ياد به خود بودن ايراني مليت از پس را خود قومي مليت

شده  تشكيل متعدد هاي فرهنگ خرده هها، گرو ها، قوميت كه از جوامعي در

 و ثبات در مهمي عامل و برخوردار است ويژه اي اهميت و جايگاه از اند

 ملي منظر توسعه، از است بيروني كنترل بدون اجتماعي و سياسي انسجام

و  خود خاص حكومتي نظام سرزمين، با ملت يك تشكيل يعني ملي هويت سازي،

 جايگاه از و شود اصطالحا  "دولت ملی" ناميده كه ديگر هاي ويژگي برخي

 به ايراني هويت بازگرداندن و تها قومي مسأله است حل برخوردار اي ويژه

)همان، ص  .گيرد صورت مختلف بايد ههاي جنب و ابعاد از آن شكافتن و مردم

10۱) 

 ريشه هاي و سرزمين اين در ساكن اقوام و كشور تاريخ دقيقتر مطالعه نخست

 ها آن مشترك هويت بيشتر شناخت و ها آن ... و سياسي فرهنگي و و سرزميني

 اقوام كنوني وضعيت بررسي دوم ادعاهاي تاريخي، برخي نبودن خنثي جهت

 در ها آن ها، جايگاه آن سياسي و اجتماعي فرهنگي، وضعيت ما، كشور در

مشكالت  و معضالت كشور، اجتماعي و سياسي اقتصادي، برنامه ريزي و توسعه



 

 

 با مقابله توانايي امر اين در كه آنان استعدادهاي و ظرفيت ها و ها آن

 مسائل اين به توجه صورت در را ملي توسعه در مسير برداشتن گام و چالش ها

 با .آينده چالشهاي و ها به ضرورت آگاهانه توجه عدم مي نمايد تسهيل

مي  كه شوم بيگانگان نقشه هاي ديگر سوي از و شدن جهاني مسائل به توجه

 مشكالت و مسائل و ها قوم هويتي و تاريخي هاي زمينه عنصر، دو از توانند

 در را خود امكانات تمام و بده استفاده خود سياسي بعد در ها، جاري قوم

 و هويت .گيرند نشان را ها ملي وفاق گيرند و كار به بحران زايي راستاي

 درخور مسأله آن دارد در بزرگ مسائل از بسياري ي ريشه كه آن درباره بحث

 قرار نمي قدرتمند سياستمداران دست در سالحي نبود چنين اگر است، اهميت

 يا موجود خيالي، يا واقعي آگاهانه و اساسي امري مثابه به هويت .گرفت

 جمعي انفرادي صورت به ها انسان كيستي و چيستي به به پاسخ معطوف جعلي،

 ارزش هاي و نهادها سمبلها، زبان، ادبيات، دين، مانند هايي مؤلفه .است

 و خلق و فضاي جغرافيايي مشترك، ميراث و سرنوشت مشترك خاطرات مشترك،

پيچيده  الگوي ايران .مي باشد فرهنگي هويت هاي شناسه مهم ترين از خوي

 فرهنگي، مختلف الگوهاي رغم به كه است قومي مختلف گروه هاي از اي متشكل

 [3].اند بخشيده شكل را فرهنگي ايران كالن هويت

 را آنان پيوند و همبستگي موجبات اي اسطوره يا و نياكاني خوني، تعلقات

 و ايراني هويت .مي آورد فراهم سياسي و مراتب اجتماعي سلسله اساس بر

 واقع در و شوند نمي همديگرتعريف از منفك و مجزا صورت به قومي هويت

 مهم واساس پايه دو بر ايراني هويت .باشد مي غيرممكن و مشكل ها آن تكليف

 .است استوار

 ميراث فرهنگی

 ميراث سياسی

 ايراني اقوام همه دارد ساله هزار چند قدمتي ايراني، سياسي ميراث

 تاريخ .هستند االصل ايراني همگي ...و  بلوچ ها ترك ها، كردها، مانند

 دست و و ايلياتي هاي عشير سياسي فرهنگ حاكميت بر مبتني ايران سياسي

از  متشكل مركزي حكومت و است بوده ايالت بين در سياسي قدرت شدن دست به



 

 

 به دست اين .است بوده ايل چند پيماني هم يا و مهم ايالت از يكي بزرگان

 قدرت مباني تحكيم موجب تاريخ از مقاطعي در اگرچه قدرت سياسي شدن دست

 فرهنگي فضاي نهايت در .است شده گروه قومي يك اجتماع و اقتصاد فرهنگ،

 نشده، موجب آن را فروپاشي فراوان، نوسانات رغم به و داده شكل ايران

احمدي  حميد دكتر .است رسانده ياري فرهنگي -هويتي فضاي پربارشدن به بلكه

 و جامعه تحوالت به مربوط بحث در ايران در گرايي، قوم قوميت، كتاب در

 كردستان، بلوچستان، يعني ايران، منطقه جغرافيايي سه در سياست

 ساكن ها آن در مذهبي ايران و مليتي ههاي گرو مهمترين كه آذربايجان،

 و تكوين در ها آن نقش و ايران در ها گروه اين ديرپاي حضور به هستند

 اختالفات است معتقد و .پردازد مي ايران فرهنگي و سياسي ارتقاي ميراث

 نبوده هها گرو اين ناگريزي مركز سياسي بيستم عامل قرن اواسط تا مليتي

 از گذشته همچون نيز قرن بيستم اوايل در ايراني قومي هاي گروه نقش .است

 از سلطه رهايي منظور به تالش در و است نبوده جدا ايران ملت سرنوشت

 بسياري حضور .هاند داشت ثمربخش و كارساز نقشي قاجار، شاهان استبدادي

 هدفي براي جمعي تالش اين از بارزي نمونه مشروطيت در انقالب مها قو اين از

 .بخشيد شكل را خواهي مشروطه و مشروطه فرهنگي-سياسي هويت كه .است مشترك

 است گرانبهايي فرهنگي و سياسي مقدس ميراث دفاع سال هشت و اسالمي انقالب

 مشروطيت قانون اساسي در .است گرفته شكل ايراني اقوام تمام توسط كه

 آميز احساس تبعيض درازمدت در توانست مي ها آن طرح كه شد مسائلي از صحبت

 فارسي، رسمي زبان بر تأكيد جمله از .آورد وجود به اقوام از برخي در را

 موجب حدودي تا ايران در را هويتي فهاي شكا البته كه ... و و رسمي آموزش

 و رضاشاه دوران در همگن و فرهنگي كالن استقرار هويت جهت در تالش .شد

 واقع در .بود مبتني تفكر و حتي رسوم و آداب پوشاك، اخالقي، زباني، يكسان

بر  گرفته شكل بود ايراني آمد، پديد رضاشاه عصر در كه نويني ايران

 همگن ملتش و متمركز و مقتدر دولت بايد دولتش كه ملتي -دولت الگوي بنياد

 هاي گروه موجوديت حتي و هويت بايد ملتي چنين داشتن براي .باشد يكسان و

 چنين راستاي در و .نمي باشد مخفي آشكار يا اي گونه به قومي گوناگون

 آغاز مختلف در مناطق ها قوم اسكان و انتقال سياست 1919سال  از هدفي



 

 

ايران  سياسي -فرهنگي هويت ساختن در ايراني اقوام تمام كلي طور به .شد

 نابخردي اما .افزوده اند هويت اين به اليه هايي كدام هر و داشته اند سهم

 نيروهاي و عوامل كه است بهانه است، گرفته معاصر صورت سده در كه هايي

 ايجاد جدايي قومي وهويت ايراني هويت بين بتوانند تا داده طلب فرصت

 گذاري كه سياست صورتي در پس .گيرند كار به خود اهداف راستاي در و كنند

 نگيرد صورت خود بودن ايراني به ايراني بازگرداندن تر سريع چه هر هاي

 و شد خواهد برداشته ... و سوم و دوم قدم هاي و شد خواهد تر اوضاع وخيم

 ها سايت و ها مجموعه ها، موزه .شد برداشته نخواهد استواري با اينكه يا

 مي مردم و بيداري گذشته معرفي براي مكان مؤثرترين و ترين مهم ... و

مسير  اين بهبود براي تالش و جدي ريزي برنامه و گذاري سرمايه باشد تواند

 حل خود در را ديگر مسائل از بسياري چنانچه .شد خواهد شگفت اي نتيجه

 محسو مسائل اين كه هايي منطقه در اي منطقه هاي احداث موزه .كرد خواهد

 .داشت خواهد ايراني هويت و بهبود معرفي در زيادي بسيار كمك است س تر

 غيرطبيعي و طبيعي هاي آسيب مقابل در آثار از حفاظت و موزه ايجاد ضرورت -

 در 13۱0می  10که در   0جنگ"  هنگام در فرهنگي اموال حمايت "قرارداد

 داشتن ايمن جهت در بيستم قرن كوشش اوج رسيد، نمايانگر تصويب به اليحه

 .بود جنگ از ناشي صدمات از يا هنري تاريخي فرد به منحصر ههاي گنجين

 شاهكارهاي دهند، مي ادامه بشريت جمعي خاطرات تخريب به نظامي تجاوزهاي

 مي ويراني به را آن شهرهاي كهن بافت و كنند مي را نابود آن خالق نبوغ

 گسترده ابعادي پيوسته رزمي، مخرب تكنولوژي نيروي كه ويژه به كشانند،

 .[3]گيرد مي خود به انگيزتر وحشت و تر

                                                           
قرارداد حمايت اموال فرهنگي هنگام جنگ مشتتتتمل بر چهل ماده و يك  -ماده واحده  -90

مه آيين كه نا مه  نا كل و ستتتته قطع يك پروت نده  13۱0مه 10اجرايي و  ماي از طرف ن

 شود.االختيار ايران در الهه به امضاء رسيده است تصويب ميتام

قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضميمه است پس از تصويب مجلس سنا  

تصويب مجلس شوراي ملي  و هفت بهدر جلسه يكشنبه سوم اسفند ماه يك هزار و سيصد و سي

 .رسيد

 



 

 

 كه آن گاه ويژه به است، بوده تمدن و فرهنگ عليه دشمن جنگ كه است آشكار

 در آنان تالش كه را آنچه هر و ها انسان كشيده، به ويراني را كشورهايي

 طي در پيگيري تالش رو همين از كرده است نابود داشته، برپا قرن ها طي

 گذشته از بخشي به و زدوده شود آن صفحات از جنگ تا است گرفته صورت تاريخ

 اعالم جنگ غيرقانوني .است شده حاصل هايي پيشرفت مقوله، اين در .گردد بدل

 از بعد حتي .است نبوده همراه چنداني موفقيت با منع اين كه اين گو شده

 ي مسلحانه هاي كشمكش شاهد ما جهاني، دوم جنگ از ناشي ويراني عظيم

 داريم سعي مي كوشيم جنگ كردن منسوخ به حال كه عين در .بوده ايم بسيار

 كه است درست .كنيم را محدود آن تخريبي امكانات و تر انساني را آن كه

 )همان( .نگرند مي ترديد با ها كوشش اين اثر و ارزش به ناباوران

 در 132۰سال  در كه كمبريج، دانشگاه معروف استادان از يكي ي نامه در

 كردن تهي به می خوانيم: " كوشش  رسيد، چاپ به تايمز لندن ي روزنامه

 كمر و بياييم است، خطرناك و توهم بيهوده رؤياي يك آن فجايع بار از جنگ

 عملي صورت هدف، به اين به يابي دست ببنديم" ليكن آن كردن ناممكن به

 جنگ به تري انساني ي جنبه بايد پس .است شده جلوه گر غيرممكن تقريبا  

 9ليبر فرانسيس دكتر چون بزرگي مردان كه است اقدامي و اين ببخشيم،

 كنوانسيون و بين المللي نهاد سلسله يك ها اين پي در اند و زده دست بدان

 حق به .است شده تشكيل مسلحانه درگيري صورت در مايملك فرهنگي حفاظت

 و جنگ برداشتن ميان از به كوشش در چيزغيرمنطقي كه "هيچ شود مي اظهار

 ندارد." وجود آن رفتارهاي به بخشيدن نظام

 حال در و دهيم ادامه جنگ از عاري جهاني، هدف به نيل راه در را خود كوشش

 ناگزير كه مكان و زمان هر در را واقعيات از ناشي صدمات كنيم كه سعي نيز

                                                           
به  12۰9فرانسيس ليبر استاد دانشگاه كلمبيا در طول جنگ داخلي امريكا در سال  -00

 U.S. Liber)نويس قوانين جنگ داخلي امريكا دست زد كه به كد امريكايي ليبر تهيه پيش

Code )ليبر به  آورد. كدهايي را از شورشيان به عمل ميشهرت يافت. اين قواعد حمايت

طور مثال شورشياني كه بدون تجمع در شركت در ارتش متخاصم سازمان يافته و بدون شركت 

گردد عمل كنند يا بعضا مستمر در جنگ بلكه مانند كسي كه به خانه و كاشانه خود باز مي

اسارت برخوردار نخواهند شد با نماد صلح شركت جويند و نه بعنوان يك سرباز، از حق 

وان راهزن و دزدان دريايي قلمداد خواهند شد. اين نشان از آن دارد كه كد عنبه بلكه 

خواهد كه براي انتفاع از حقوق مربوط به طرف ليبر با شناسيي ضمني شورشيان از آنها مي

 متخاصم شرايطي را كه ريشه در حقوق بشردوستانه دارند رعايت نمايند.

 



 

 

 از دفاع، به فراخواني .محدود كنيم بشويم ها آن با رويي روبه به

 افراد غيرنظامي و جنگي اسراي مجروحان، متحدالشكل، لباس پوشندگان

 ها انسان به اوال   .گرفت بر در نيز ويژه توجه ي شايسته اشياء رفته فراتر

 اختيار در كه است گوهري گرانبهاترين ملل، كه فرهنگ شد يادآور بايد

 از كه هايي تنها  موميايي نه و سلطنتي آرامگاه هاي تنها نه دارند،

 برج :فرهنگي راستين بناهاي بلكه هاند، ماند مصون تصادف و تاريخ بركت

 [3].كليساها و ها ها،قلعه

 4اورارتو باستاني دولت بقاياي در شده انجام ، حفريات1311تا  1392از 

 شوروي جماهير اتحاد علوم آكادمي عضو 5بوريس بورسيوويچ سرپرستي زير ،

 فرهنگ و كهن مصر ي اورارتو، درباره اي عمده آثار مؤلف وي .گرفت صورت

 انجمن حفاظت  6لنينگراد بخش رييس حاضر حال در و است، بوده باستان خاور

 غالبا   حق به را لنينگراد .است روسيه جمهوري فرهنگي و تاريخي بناهاي

 و مجتمع بناهاي معماري هايش، خيابان منظم ي نقشه .خوانند موزه مي شهر

مجسمه  و باغ ها و ها پارك اند، شده بنام طراحي معماران توسط كه منفردش

 كانال هاي و و نهرها خارا سنگ ههاي كران ميان در كه نوا پرآب رود هايش،

 .بخشيده اند فرد به منحصر منظري آن به همه است، جاري شهر اين شمار بي

 آن تاريخي ميراث كه مشتاقند و ورزند مي عشق خود شهر به لنينگراد مردم

 .كنند نگهداري را

 به لنينگراد معماري و فرهنگي آثار در دشمن ويرانگري از ناشي هاي آسيب

 كميسيون همچنين .شود مي ميليارد روبل )در نظام تازه( بالغ 0از  بيش

روسيه،  معروف مورخ .داشت مرمت مقرر آتي كار براي اي ويژه مشي خط و طرح

                                                           
 10منابع آشوري نشانگر آن است كه نطفه دولت اورارتو در ابتدا در اوايل سده ي  -09

در اطراف درياچه گويچه )سئوان( در  ،قبل از ميالد در مناطق شرقي كوه آغري) آرارات( 

ارمنستان كنوني بسته شد. اين دولت به همت قبايل اورارت شكل گرفته و بعدها با اتحاد 

ت مقتدر اورارتو تشكيل شد. پايتخت آنها در ابتدا شهر آرزاسكون اقوام هوري و سايبر دول

هوري و آرمن نشين توشپا در كنار درياچه وان  بود ولي بعدها ساردوي اول آن را به شهر ّ

شرق آناطولي  ،مرزهاي جغرافيايي اورارتو شامل مناطق اطراف درياچه گويچه  انتقال داد.

يه بود.اورارتو ها همچنين در اوج قدرتشان دهه و مناطق هوري ها در غرب درياچه اورم

سراب و محال قاراداغ را نيز تحت سلطه خود داشتند.  ،خوي ،مرند ،هاي طوالني مناطق تبريز

 (122تاريخ ديرين تركان ايران ص ،) پروفسور ذهتابي
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 آن، اطراف و لنينگراد ويراني هاي صحنه از آزرده ، 1گرابار  ايگور

 :زماني نوشت

 سرزمين در فاشيست اشغالگران آنچه نظير وحشيانه تخريب شاهد هرگز "جهان

 تاريخ، در بار نخستين براي .است نبوده داشتند شوروي، روا اتحاد

 صورت گرفت" شده حساب و عمدتا   اعمال، اينگونه

 بناهاي .مي كند سنگيني بشريت سر بر اي هسته جنگ تهديد حاضر، حال در

 گفت توان مي يقين به اما .دارند قرار ويراني خطر در جهاني داراي اهميت

 ماند خواهد محفوظ گذشتگان فرهنگي عظيم و ميراث شد خواهد چيره خرد كه

 [3].شود جهان ميسر مردمان هي هم فرهنگي رشد ي ادامه تا

 

 اقتصادي توسعه در آن نقش و توريسم صنعت بر موزه تأثير -2-02            

….. 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات 

 معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.

09903570990 

                                                           
26 - Igor Grabar 
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