فروشگاه  ،بزرگترین سایت تخصصی معماری
جهت مشاهده آموزش نرم افزارهای معماری از صفر تا  011با زبان فارسی و با
کمترین هزینه اینجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده نقشه ها  ،پایان نامه و طرح های نهایی آماده معماری جهت کانسپت
گرفتن و یا تحویل پروژه اینجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده مقاالت  ،رساالت و مطالعات نهایی آماده معماری جهت تحویل
پروژه اینجا را کلیک کنید.

بزرگترین سایت تخصصی معماری

www.cadyar.com

جهت عضویت در کانال ما در تلگرام کافیست روی عکس زیر کلیک کنید.
برای انجام پروژه های عمران و معماری با ما تماس بگیرید.
19913571991

https://t.me/Cadyar01
https://t.me/Cadyarmemar

Vrya.cadyar@gmail.com

آیدی تلگرام
آیدی تلگرام

ایمیل

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

http://www.cadyar.com/?cat=473

آموزش رایگان پست پروداکشن در معماری

http://www.cadyar.com/?cat=262

دانلود رایگان مقاالت معماری

http://www.cadyar.com/?cat=1377

دانلود رایگان نقشه های معماری

http://www.cadyar.com/?cat=206

دانلود رایگان رساله و مطالعات معماری

http://www.cadyar.com/?cat=1300

آموزش رایگان نرم افزار های معماری

http://www.cadyar.com/?cat=283

جهت مشاهده مطالب کاربران مهمان که مطالب خود را به صورت رایگان و یا در قبال هزینه به
اشتراک گذاشته اند در سایت کدیار اینجا کلیک کنید.
شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل
دوم شوید .جهت اشتراک گذاشتن مطالب خود اینجا را کلیک کنید.

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با
قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
09903570990

قسمتی از پایانامه ارشد معماری طراحی
پارک موزه میراث فرهنگی با رویکرد تفریحی
تاریخی اقتصادی در  98صفحه در قالب ورد:

 -29-9-9تاریخچه بررسي پارکها و فضاي سبز در ایران
به طور کلي مسأله تفرجگاهها در ايران مدت زمان زيادي نيست
که مورد توجه قرار گرفته است ،به همين دليل تاکنون مطالعاتي که
در مورد آنها انجام گرفته ،بسيار محدود بوده است و همگي روشهاي
مشابهي را دنبال نموده اند .علي يخکشي از دانشکده منابع طبيعي
کرج در سال  1531براي اولين بار مسأله تفرجگاه ها را بطور جدي
مطرح و مورد مطالعه قرار داد و سپس در سال  1531واحد پارکهاي
سازمان حفاظت محيط زيست مطالعه ي مشابهي را در اين زمينه از
طريق پرسشنامه و مصاحبه انجام داد .تاکنون روشي که به وسيله آن

پارک و يا هرگونه سيستم تفريحي از نقطه نظر اقتصادي مثل کاال و
يا ساير خدمات مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد ،مورد استفاده قرار
نگرفته است ( .گل محمدي)1511 ،
 -27-9-9تاریخچه پارک سازي در ایران
درخت نزد ايرانيان هميشه عزيز و گرامي بود .رهبران سياسي و
مذهبي مردم را در حفاظت و مراقبت از درخت و منابع طبيعي تشويق
مي کردند .آبا و اجداد ما زمين را همچون مادر مي پنداشتند ،طبيعت
را مقدس مي شمردند و آلودن محيط زيست را گناه مي دانستند .در
ادبيات ايران از باغهاي باصفا در داخل و اطراف مناطق مسکوني
زياد ياد شده است .پس از آن مي توان از باغها و پرديس هاي (
بهشت ها ) جاويدان شوش در خوزستان ياد کرد .بسياري از پادشاهان
و مالکان ،براي حفاظت حيوانات وحشي به منظور شکار ،ورود شکارچيان
را به منطقه اي ممنوع مي کردند .اما ايجاد منطقه حفاظت شده به
منظور حفاظت اکوسيستم خاصي را مورخان دوران هخامنشيان بيان مي
دارند .اولين منطقه حفاظت شده بنا به مدارک تاريخي در خشايار
شاه به وجود آمد .مورخان مي نويسند در موقع لشکر کشي به آسياي
صغير ،خشايارشاه از ميان جنگل سرو زيبايي عبور کرد و براي
جلوگيري از نابودي آن حفاظت آن را به گارد سلطنتي خود سپرد و
بدين وسيله اولين منطقه حفاظت شده جهان را در چند قرن قبل از
ميالد مسيح ايجاد نمود .شاهان ماد هم سعي داشتند کاخهاي خود را
در نزديکي جنگل و رودخانه بنا کنند و در اطراف مناطق مسکوني خود
باغهايي ايجاد نمايند .آرياييهاي قديم معتقد بودند که دنيا به
چهار قسمت تقسيم شده که وسط آنها آبگيري است .سفالهايي که در
حفاريها پيدا شده بر روي آنها نقش آبگيري است .سفالهايي که در
حفاريها پيدا شده بر روي آنها نقش آبگيري هايي رسم شده است و
اطراف آنرا درخت زندگي کاشته اند ( درخت زندگي عبارت است از
درختي که در صحراي خشک و بي آب و علف کنار يک چشمه سبز مي شد
) .برخي ديگر دنيا را نشان مي دهد که به چهار قسمت تقسيم شده و
گاهي آبگيري هم در وسط آن مشاهده مي شود .اين گونه طرح از زمان
ساسانيان يعني  111-111بعد از ميالد به صورت طرح نمونه باغهاي
ايران در آمد و نام چهار باغ بر آن اطالق شد
تيمور لنگ در اطراف پايتخت خود سمرقند به احداث حلقه اي از
باغهاي سلطنتي مبادرت ورزيد .اين تفرجگاه ها عبارت بودند از باغ
شمال ،باغ بهشت ،باغ چنار ،باغ دلگشا و باغ قراتپه .عده معدودي
از اين باغها شکوه و جالل خود را تا مدتي بيش از يک قرن حفظ
کردند ولي اکنون همه آنها از بين رفته و ويران شده اند .فضاي
باغ را با تناسب زياد طراحي مي کردند و در آن خيابانها و باغچه
هاي مستطيلي شکل و جنگلهاي کوچک به اشکال گوناگون به وجود مي
آوردند .در دو طرف خيابان درختهاي نارون مي کاشتند و بقيه فضاي
باغ را با درختان ميوه و بوته هاي گل و درختچه هاي زينتي آرايش
مي دادند .در اين باغ ها جانوران وحشي از قبيل آهو و قرقاول و

غيره ديده مي شدند و در حقيقت نوعي پناهگاه حيات وحش نيز به
شمار مي آمدند.
رشته طراحي و معماري در دوره صفوي اگرچه خيلي پيشرفت نمود ولي
از نظر کلي متأثر از سبک تيموري بود .در اين زمان براي صورت که
فضاي داخل مربوط مي ساختند که نمي توان تشخيص داد کجا يکي به
پايان مي رسد و ديگري آغاز مي شود .طرح چهلستون ،که به اين سبک
معروف است ،مهارت و استادي ايرانيان را نشان مي دهد .باغهاي
دوره صفوي در اصفهان عبارت بودند از :باغ تپه ،باغ چهلستون ،باغ
صاحب الزمان ،باغ زيتون ،باغ خلوت ،باغ چشمه ،باغ هزار جريب و
غيره .متأسفانه امروزه اين باغها همگي از بين رفته اند و آثار
و شواهد دقيقي از آنها در دست نيست ،ولي مي توان حدس زد که هر
کدام بسته به استفاده اي که از آنها مي شد طراحي شده و در نتيجه
طرح آنها با يکديگر فرق داشته است .در اين باغها معموالا قسمتي
به نام باغ تپه ،که باالتر از ساير باغها بوده است ،احداث مي شد
( يخکشي .)11-11 :1531 ،خيابان کشي و ايجاد معابر عمومي به طرز
منظم و صحيح براي اولين بار از زمان صفويه شروع شد .براي مثال
خيابان چهارباغ را مي توان نام برد .اين خيابان افزون بر يک محل
عبور و مرور ،در زندگي روزمره مردم يک تفرجگاه هم به شمار مي
آمد .عرض آن  16يارد بود که در آن هشت رديف درخت تبريزي و چنار
غرس کرده بودند که درميان آنها بوته هاي گل سرخ و ياس نيز به
چشم مي خورد .اين خيابان داراي چهار نهر آب بود که پهن ترين
آنها در وسط قرار داشت و اطراف آن را با سنگهاي تراشيده زينت
داده بودند .در سطح خيابان نيز استخرها و فواره هايي به چشم مي
خورد و استخرها همه داراي طرح خاص و منظم و مشخص بودند.
در دوره قاجار براي اولين بار سبک ايراني  -اروپايي در طرح باغ
نفوذ کرد .مهمترين باغي که به سبک ايراني  -اروپايي درست شد
باغي است که کاخ دوشان تپه را در خود جاي داده است .اين کاخ در
زمان ناصرالدين شاه ساخته شد .باغ اين قصر به سبک نامتقارن
ايراني همراه با قرينه سازي اروپايي طراحي شده است .باغ جال يکي
ديگر از باغهاي مشهور اين دوره است که داراي تپه هاي گل پوشيده
از کوکب ،اختر ،بگونيا ،گاليول بود .در اين باغ چندين درياچه
مصنوعي ساخته بودند که وضعيت هوا را دگرگون مي ساخت.
با افزايش جمعيت و ايجاد شهرهاي بزرگ و مراکز صنعتي در چند دهه
اخير احتياج مردم به مناطق تفرجگاهي ،تلطيف هوا و کاهش آلودگي
در مناطق شهري ،بهبود روحيه مردم ساکن در مناطق شهري بيشتر شد
و مسئوالن شهرها را بر آن واداشت که پارکهاي عمومي بيشتر در داخل
و اطراف شهرها به وجود آورند .از سوي ديگر ضرورت جلوگيري از به
هم خوردن تعادل حياتي در طبيعت و نگهداري و مواظبت از اکوسيستم
ها دولت را مجبور کرده است مناطق حفاظت شده ،پارکهاي ملي و
پناهگاه حيات وحش ايجاد نمايد
( گل محمدي )1511 ،و ( يخکشي.)1531 ،
 -21-9-9فضای سبز خصوصی

اين دسته از فضاهای سبز فقط از نظر اکولوژيکی موثر هستند و از
نظر اجتماعی تاثير چندانی ندارند زيرا مورد استفاده عموم مردم
قرار نمی گيرند .مثال باغ ها و فضای سبز ويالها .سطوح سبز شهري
نيز زمينهاي ورزشي چمنكاري شده و جزيرهها و لچكيهاي كنار خيابان
را شامل ميشود كه عمدتا جنبه زيبايي شناختي دارد و تا حدي نيز
واجد بازدهي اكولوژيكي ميباشند .بطور كلي ميتوان گفت كه بخش
قابل توجهي از فضاي سبز در طرحهاي شهري را فضاي سبز عمومي تشكيل
ميدهد كه به دليل بازدهي اجتماعي و اكولوژيكي به طور همزمان از
اهميت باالتري برخوردار است.

 -25-9-9تعریف سرانه فضای سبز شهری
مفهوم سرانه فضای سبز تنها می تواند در مورد فضا های سبز شهری
به کار رود که برای گذراندن او قات فراغت ،بازی تفريح تدارک
ديده شده اند در غير اينصورت وازه سرانه نمی تواند معنايی منطقی
داشته باشد
 -21-9-9تعریف پارک
پارک فضايی عمومی است و دارای نقش های زيست محيطی،تفرجی و
ساختاری است .در فرهنگ آکسفورد:پارک به قطعه زميی بزرگ محصور و
عموما با درختزار و چمن گفته می شود و قطعه زمينی با استفاده
تفرجگاهی اختصاص داده می شود .در فرهنگ کشاورزی:منطقه بازی است
که بطور طبيعی در يک ناحيه جنگلی وحود دارد و مناطقی است که
برای استفاده عمومی کنار گذاشته می شود.
فرهنگ استاندارد دانشگاهی :پارک قطعه زمينی است درداخل يانزديک
شهر هاکه معموال با امکاناتی نظير زمين های بازی،گردشگاه ها وزمين
های ورزشی برای استفاده عمومی تجهيز می شود و پارک قطعه زمينی
مشتمل بر درختزار و چمن در پيرامون شهر هاست( .سازمان پارک ها
)1531،

بخش سوم  :شناخت موزه
 -2-7-9تعریف میراث فرهنگی
ميراث در لغت به معنی آنچيزی است که به ارث رسيده است .اين
واژه مفهوم انتقال از گذشته به آينده را می رساند .در واقع به
ميراث بايستی به عنوان ماترکی نگاه کنيم که از نياکان دريافت
کرده و الزم است تا به نسل آينده منتقل کنيم« .فرهنگ» به مجموعهی
دستاوردها ،ارزشهای معنوی و مادی جامعهی بشری گفته میشود که در
طول تاريخ بهوجود آمده مثل روابط اجتماعی ،هنر ،فلسفه ،اخالق،
علم ،تکنيک وغيره" .ميراث فرهنگی" حاصل روند تحول جامعهی جديد،
ارزشها و نيازهای آن است .بهعبارت ديگر ،به کليهی آثار باقیمانده
از گذشته که دارای ارزش فرهنگی باشند نيز گفته میشود .هر اثر
باستانی ،ميراث فرهنگی محسوب میشود اما هر ميراث فرهنگی جزو
آثار باستانی نيست .در اساسنامهی تشکيل سازمان ميراث فرهنگی،
تعريف ميراث فرهنگی اينچنين آمده است« :به کليهی آثار باقیمانده
از گذشته که نشاندهندهی خط سير انسان باشد و باعث عبرت انسانها
شود».
1

 -9-7-9طبقه بندی میراث فرهنگی
و
طبق تعريف جديد ميراث به دو شاخه اصلی ميراث فرهنگی
ميراث طبيعی تقسيم شده است .ميراث فرهنگی ،نبوغ خالقانه مردمی
است که در گذشته دور ،گذشته نزديک و در حال حاضر زندگی کرده و
می کنند .اين گونه ميراث  ،در مورد سنت ها ،عقايد و دست يافته
های هر کشور و مردم آن سخن می گويند .اين دسته از ميراث خود
شامل دو زير شاخه ميراث فرهنگی مادی و ميراث فرهنگی معنوی می
باشد .ميراث مادی شامل مواريثی است که به طور فيزيکی قابل لمس
است  .مانند بناها ،مجسمه ها  ،نقاشی های ديواری ،اشيا و غيره
 .ميراث فرهنگی مادی شامل آثار منقول و غيرمنقول است .آثار منقول
به آثاری گفته میشود که قابل انتقال و جابجايی باشند مانند آثار
موزهای ،يافتههای باستانشناسی و… آثار غيرمنقول که قابل انتقال
به مکان ديگر نيستند که شامل مجموعههای تاريخی ،بناهای تاريخی،
محوطههای باستانی ،شهرهای تاريخی و تزئينات وابسته به معماری
است .در گذشته قوانين ملی کشورها ميان مثراث منقول و غيرمنقول
تفاوت زيادی قائل وبده و ارزش تاريخی بيشتر به يادمان ها،
اشياعتيقه و کارهای هنری معطوف بوده است .اما در سال هاياخير
اهل فن بر کم رنگ تر کردن مرز ميان ميراث منقول و غيرمنقول و
يکپارچه سازی تمامی وجود ميراث تمايل بيشتری پيدا کرده اند.
[]1
 -7-7-9میراث فرهنگی معنوی
ميراث فرهنگی معنوی به جنبه های غير مادی فرهنگ اشاره دارد :
فراورده های فانی همچون قصه ها ،و خود زان و همچنين باور ها،
0سایت سازمان میراث فرهنگی  ،بخش فرهنگی

ارزشها و اشکال گوناگون علم و مهارت که حيات فرهنگ ها مرهون
انهاست .اين ميراث می تواند شامل رقص ها ،مراسم ازدواج ،نوحه
های مراسم خاکسپاری ،بازی های محلی ،صنايع دستی ،مهارت ها و
دانش های بومی مردم باشد .به طور کلی ميراث فرهنگی معنوی بيشتر
به سنت زنده و شفاهی مردم مربوط است]1[ .
 -1-7-9میراث طبیعی
اين واژه در ابتدا به شاهکار های هنری و ارزشهای تاريخی
اطالق می شد ،ليکن اکنون معنی وسيع تری يافته است و تمامی انچه
را که برای مردم دارای اهميت ويژه است را شامل می شود .امروزه
واژه ميراث شامل ميراث فرهنگی و ميراث طبيعی می شود که بدين
معنی استکه شناخت ودرک کامل تنوع فرهنگی بدون توجه به ميراث
طبيعی امکان پذير نيست .طبيعت و فرهنگ در ارتباط با هم عمل می
کنند و به گونه ای مکمل هستند و هويت فرهنگی افراد تحت تاثير
محيط پيرامون انها شکل می گيرد .در ميراث طبيعی مباحث زمين
شناسی ،منابع ابی ،پوشش گياهی و غيره مطرح می شود .مطالعه ی
ميراث فرهنگی هر کشوری به مردم آن کشور می آموزد که در گذشته
چگونه زندگی می کردند ،چه فرهنگی داشتند ،چه ابزارها و منابعی
داشتند و از چه اداب و رسومی پيروی می کردند .کشوری که گذشته ی
باشکوهی داشته باشد مايه ی افتخار و سرافرازی مردم آن است .کشور
ما يکی از چند تمدن بزرگ دنياست که تنها به گواه آثار تاريخی
آن می توان اهميت و ارزش آن را به جهانيان اثبات کرد .اين ها
پيام هايی از گذشته هستند که به ما رسيده اند .برای حفاظت از
اين آثار بايد همگان آثاری که از گذشته باقی مانده اند ،را
ببينند و بشناسند و با مطالعه و تحقيق در زمينه ی آن ها از
چگونگی زندگی مردم کشورشان در گذشته اطالعاتی به دست آورند]1[ .
 -5-7-9تاریخچه پیدایش موزه
 -2-5-7-9تعریف موزه
ريشه واژه موزه از لغت يوناني موزين ( )niesuoMبه معناي مقر
زندگي موز ( )niesuالهه هنر وصنايع در اساطير يونان باستان
اقتباس شده است و در زبان انگليسي تلفظ ميوزيم ( )nesueMو در
زبان فرانسه موزه را به خود گرفته است  .در حوالي دهه 1136قمري
تلفظ فرانسه موزه به زبان فارسي نيز راه يافت  .پيشينه آن باز
مي گرددبه سفرهاي ناصرالدين شاه قاجار به اروپا و ديدن موزه هاي
آن ديار و تصميم او به ايجاد مشابه آن در ارگ سلطنتي تهران و
انتخاب نام موزه براي آن  .اكنون هزاران مؤسسه بين المللي موزه
وابسته به سازمان فرهنگي وعلمي و تربيتي سازمان ملل متحديونسكو
در بند 5و 1اساسنامه خود كه جامعترين تعريف موزه است چنين مي
گويد :موزه مؤسسه اي است دائمي و بدون هدف مادي كه در هاي آن
به روي همگان گشوده است و دز خدمت جامعه و پيشرفت آن فعاليت مي
1
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كند  .هدف موزه هاتحقيق در آثار و شواهد بر جاي مانده انسان و
محيط زيست او ،گرد آوري ،حفظ وبررسي و بهره وري معنوي است.
عالوه براين ايكوم موارد مشروحه زير را مشمول تعريف ياد شده
تشخيص مي دهد:
 .1مؤسسات حفظ و نگهداري و تاالرهاي نمايشي كه به وسيله كتابخانه
ها و مراكز بايگاني نگاهداري و تامين مي شوند.
 .1اماكن و آثار باستاني ،طبيعي  ،مردم شناسي  ،وتاريخي اي كه
به علت فعاليت در زمينه هاي گردآوري،حفظ ونگهداري ونمايش
آثارباستاني داراي اهميت ميباشند .
 .5مؤسساتي از قبيل باغهاي حيوان شناسي و گياه شناسي و نمايشگاه
نمونه هاي
و موجودات آبزي كه نمايشگر
جانوران زميني
موجودات زنده ميباشند .
 .4ذخاير طبيعي
 .5مراكز علمي و نمايشگاههاي فضايي
بی شك وجود موزه به عنوان يك نهاد فرهنگی در اجتماع بسيار ضروری
است فرهنگ هر جامعه يك مفهوم كلی است و تمامی ارزشها و يافتههای
معنوی مردمان آن جامعه را در بر میگيرد .پس فرهنگ ميراث هر قومی
است كه از پيشينيان بر گرفته شده و در آن تغييراتی داده شده و
به نسلهای بعد انتقال يافته است .فرهنگها و تمدنها مانند انسان
سه مرحله تكامل دارند :زاده میشوند ،كودكی و نوجوانی دارند.
كمال میيابند و به پيری میرسند و باالخره از ميان میروند .خاصيت
فرهنگها و تمدنهای پويا و الزم میبيند از فرهنگهای ديگر میگيرد
و آنچه را زائد میداند فرو مینهد و دور میريزد.سخنانی از
ماريوبوتا در ايران " :اولين تالش من در طراحی و كار روی پروژه؛
فهم موضوع است مثالا وقتی موضوع؛ موزه باشد اول از خودم میپرسم:
«موزه امروز چيست؟» برای من موزه نهادی است با خصلت معنوی
نيرومند ".
مردم به موزه میروند تا در آن از هنرمندان و آثار هنری سوال
كنند .بنابراين مسأله معنويت در آن مطرح است معنويتی كه در پس
شكلهای زيبايی شناسی است .در واقع در پشت اين شكلهای زيبايی
شناسی يك تنش اخالقی است كه بايد منتقل شود .برای من موزه امروز
همان عملكرد كليسای جامع باستان را دارد البته به عنوان كليسای
جامع غير مذهبی جهان معاصر ...چنين باز انديشی در درون موزه
دو قهرمان را ايجاد میكند قهرمان اول بازديد كننده است و دومی
اثر هنری كه بايد در موزه به سخن در آيد پس من هم فضا را با اين
ديدگاه به دو فصل تقسيم میكنم:
 -1فضايی كه بازديد كننده در آن حركت میكند.
 -1فضای ماليمی كه اثر هنری در آن قرار میگيرد( .و در آن نبايد
اثر هنری تحت تأثير معماری قرار گيرد)
در مرحله بعدی در حالی كه هنوز هيچ خطی نكشيدهام سعی میكنم در
خود محل سئوال را جستجو كنم .زمين و وضعيت آن به خوبی به ما
پاسخ میدهند .من از زمين میپرسم كه دوست دارد چه بشود؟ پس از
آن رابطه با زمين برای من مفهوم پيدا میكند نه شكل معماری .و

آنچه كه برای من مهم است رابطه و پيوند معماری با محيط است نه
شكل معماری]5[ .
 -1-7-9موزه در بینش اسالمی
در اينجا بی مناسبت نيست كه هر چند فشرده و با نگرشی الهی
به موزه نگريسته و جايگاه و منزلت آن را در جهانبينی اسالمی مورد
مطالعه قرار دهيم بنابراين به قرآن روی آورده و شيوه برخورد آن
را با حوادث تاريخی و آثار باقيمانده از پيشينيان بررسی
مینمائيم ،مشاهده میكنيم كه قرآن اين كتاب هميشه جاويد و آموزنده
سرگذشت اقوام و ملل گذشته را به تكرار بازگو نموده و از آثار
بر جای ماندهشان كه خود موزه است طبيعی ياد میكند اما نه گزارشگر
تاريخ است و نه قصه پرداز بلكه به نتايج اخالقی و بعد تربيتی اين
مناظر تكيه نموده و هر اثری را آميزهای جهت تنبيه و بخود آوردن
بر میشمرد]5[ .

 -2-1-7-9شورای بینالمللی موزهها () I. C. O. M.
طبق آخرين آمار كه در اجالس ايكوم در ملبورن اعالم شد ،در
جهان و در حال حاضر حدود  36/666موزه مشغول فعاليت هستند ،يعنی
به طور ميانگين در هر كشور حدود  556موزه .كشورها را میتوان از
نظر تعداد موزه به دو فصل تقسيم كرد.
نوع اول :كشورهای پر تعداد از نظر موزه شامل كشورهای اروپای
و استراليا ،هريك تقريبا 1666
غربی و روسيه ،آمريكای شمالی
موزه و يا بيشتر دارند.
نوع دوم :كشورهای كم تعداد از نظر موزه شامل كشورهای آسيايی ،
آفريقايی .و كشورهايی كه در آمريكای جنوبی و مركزی قرار دارند.
در بين كشورهای نوع دوم ،فعاليت موزهداری و تعداد موزهها در
كشورهای چين ،هند ،آرژانتين .رژيم صهيونستی ،مكزيك ،برزيل و
در ايران  116موزه وجود دارد كه در
ژاپن بيش از بقيه است.
مقايسه با تمدن ،قدمت ،تعداد ابنيه و آثار و  ...خيلی پايين است
(حسب مصاحبه جناب آقای بهشتی رياست محترم سازمان ميراث فرهنگی
در ايران قريب يك ميليون اثر ميراثی داريم .لذا تعداد ما به
مجموعه ميراث فرهنگی خودمان و در مقايسه با كشورهای نوع اول
بسيار پايين است) .باالخره اين كه در جهان و تا ژانويه 1331
تعداد  131اثر به عنوان ميراث جهانی به ثبت رسيده است كه 536
اثر ارزش ميراث فرهنگی 161 ،اثر اترزش ميراث طبيعی و  11اثر
واجد هر دو ارزش بوده است.در اين مجموعه تعداد آثاری كه از
ايران ثبت شده در محدوده انگشتان يك دست است.خواستهها و تمايالت
مردم و نيز ابعا علمی و پژوهشی و ايجاد موزههای تخصصی قائل هستند
و ما در چه سطحی قرار داريم و آيا همين آمار نقش موزهها در توسعه
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فرهنگی آن كشورها را نشان نمیدهد و نيز نمیگويد كه چه راه طوالنی
و پر پيچ و خمی را در پيش داريم و چه قدر ضرورت دارد تا همه دست
بدست هم بدهيم و همراه هم باشيم ،دوست هم باشيم ،ياور هم باشيم
تا اين نقش را به موزههای خود بدهيم]5[ .

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات
معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
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