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  بررسي و نقد كتاب
  )اصول و مباني( مطالعات موزه

  *بهروز افخمي

  چكيده
مـؤثر   ينهـاد   هـا  »موزه« اي داخلي و خارجي دارند. ها در جهان نقش توسعه امروزه موزه
 ،خالق هاي مهارت آموزش، ةتوسع د و درينآ ميشمار  المللي به بين همكاري و در تعامل

ايـن   از حـاكي  جهـاني  هاي  تجربه نقش مؤثري دارند.در كشورها و خودباوري فرهنگي 
ميـراث   ةدانش عمومي در حـوز  يجامعه در ارتقا پويا در ينهاد ة مثاب ها به است كه موزه

انـد. در   بـوده  تأثيرگـذار د و در كـارآفريني فرهنگـي   ننـ ك ميعمل  يمؤثرطور  بهفرهنگي 
داري  و دانـش مـوزه   ،ميراث فرهنگي، مطالعات مـوزه  ةهاي مرتبط با حوز دانش آموزش

آينـد. بـاوجود اهميـت مـوزه و      شـمار مـي   هـاي پايـه و تخصصـي بـه     ازجمله آمـوزش 
ارچوب مفهومي و عملياتي موزه در ايـران  هچ داري در كشور، بديل موزه هاي بي پتانسيل

 تاحدودي اين خـأل را پـر   موزه مطالعات روست. انتشار كتاب هاي روب با فقر دانش حرفه
وجود آورده اسـت. كتـاب    مطالعاتي به ةمندان اين حوز و فرصتي براي عالقه است كرده

كـه جـزو    به اين باتوجه ،روست هلحاظ علمي و محتوايي با انتقاداتي روب حاضر هرچند به
منـد و   حركـت ارزش نفسـه   شود فـي  مباني مطالعات موزه تلقي مي ةگامان در حوز پيش
و علمـي   شكل محتوايي شود. در اين نوشتار، كتاب حاضر عمدتاً به مي جلويي تلقي روبه

شـده اسـت كـه      هايي در كل متن مقاله ارائـه  نهاد د و پيشوش  مي موردبررسي و نقد واقع
ايـن  توانند در چـاپ بعـدي    ها مي ديد و وارددانستن آن كنندگان درصورت صالح تدوين

  موارد را مدنظر قرار دهند.
  داري، اصول و مباني، نقد. مطالعات موزه، موزه ها: كليدواژه
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  مقدمه. 1
 نـد؛ كن مـي  ايفـا  جهـان  اي توسـعه  انداز چشم مؤثري را در نقش ها موزه ،حاضر درحال

 تعامل و عميق درك. شد خواهد هم تر جدي نقش اين نزديك ةآيند زياد در  احتمال به
 فـرد  منحصـربه  هاي قابليت فرهنگ و ميراث فرهنگي امر گذاران سياست ميان مشترك
آفرينـي   نقـش  ةشـالود  و اسـت  كـرده  مشـخص  پـيش  از  را در جامعـه بـيش   ها موزه

  اين بر كلي توافق. است كرده تضمين ها موزه معاصر براساس ةدر جامع ي راتأثيرگذار
 بين بخشي همكاري و تعامل مؤثر ينهاد  منزلة تواند به مي» موزه«كه  استوار است باور

فرهنگـي،  آموزشـي،   جديد هاي د و همكارينكنهادهاي يك كشور و مناطق را ايجاد 
هـا   عـد ملـي و داخلـي مـوزه    رقم بزند. در ب را و حتي سياسي بين كشورها ،اجتماعي

 از اي مجموعه ةتوسع به ند كه منجركن ) عمل ميpraticum( نهاد آموزش عملي ةمثاب به
 فكر و ،نوآوري توانايي اطالعات، تركيب انتقادي، تفكر هاي مهارت ازجمله ها مهارت
 حـاكي  جهاني هاي  تجربه شود. سني و جنسي يك كشور ميدر طبقات مختلف  خالق

 انـدازي  راه زمان از مثالً  .استدر مناطق شهري و روستايي  ها اي موزه توسعه نقش از
 آمـده  دست به سودمند تجارب اما اكنون ،گذرد مي سال پنجاهحدود  دنيا در ها اكوموزه

 هـاي  پتانسيل به باتوجه. دارد مناطق براي ها موزه اي و نقش توسعه سودمندي از نشان
اي در  نهـاد توسـعه    عنـوان يـك   را بـه  موزه نهاد تواند مي كشور ايران اي موزه موجود

 شناســي هــاي مــرتبط ازجملــه باســتان د و بــا دانــشنــكشــهرها و روســتاها معرفــي 
نگـاه بـه نهـاد    . نشان دهد اي توسعه نوين هاي يافت ره در را موزه نهاد پذيري انعطاف
 گام با تغيير هاي آن در جامعه در ايران هم شكل و ساختار درون موزه و نقش موزه در

 نشـده  بهينـه   ةاسـتفاد  ها در كشـور  موزه هاي ظرفيت و از است نبوده تحول جهاني و
 جديد اي توسعه انداز چشم در كليدي ينقش ها موزه معاصر دنياي در كه درحالي است؛
 و ،گسـترده  جـامع،  دركـي  نيازمنـد  ايران يمي درپارادا چنين تحقق براي. ندكن مي ايفا

 منظـور  بـه  و توسـعه  و متوليان فرهنگ و ميـراث فرهنگـي   گذاران سياست در مشترك
 درراسـتاي اقتصـاد فرهنگـي    هـا  مـوزه  فـرد  منحصربه هاي قابليت از جانبه همه ةاستفاد

)cultural economy.مـوزه و مطالعـات    ةاهميت تأليف و نشر آثاري در حـوز  ) هستيم
 باور داشـته باشـيم.   يادشدهو مصاديق  شود كه به موارد وابسته به آن زماني آشكار مي

اصـول  ( موزه مطالعاتها و امتيازات كتاب  كاستيكه  بر اين است اين مقاله تالشدر 
 .شودلحاظ شكلي و محتوايي بررسي  به )يو مبان
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  معاصر ةو جامع موزه. 2
 ةپويـا در جامعـه اسـت. دامنـ    » نهاد«عنوان  ها به منظور از جايگاه موزه نقش كاركردي موزه

 عملكـردي  نقـش  آن تبـع  بـه  و شـد   شـروع  1960 ةده از حركت كاركردي موزه در جهان
 مديريت ةتوسع و ابعاد تغييرموجب  جديد ساختاري هاي مدل وشده است  متحول ها موزه
 در كـارآفريني  سـوي  بـه  بـزرگ  هـاي  موزه از بسياري تحول سير اين در. است شده مناطق
 ة). دامنـ Shafernich 1993: 44( انـد  شـده  مسـتقل  جنبـه  هـر  از كامالً و اند رفته پيش جامعه

 ةپـروژ  و اسـت  رسـيده  دنيا در كوچك جزاير حتي و كوچك شهرهاي به ها موزه گسترش
 ).Erturk 2006: 338( است شده واقعي فرهنگي رويدادهاي و رخدادها موجب ها موزه ايجاد
 واقـع  موردمالحظـه  جديـد  شهري هاي طراحي يندافر در آغاز از آن جايگاه و موزه هامروز
 بـوده  رشـد  روبـه  همـواره  نيز آن افزاري نرم و كاركردي هاي نقش ).Seaman 1995( شود مي

 زنـدگي  هـاي  شـيوه  و ،اصول بازسازي فرهنگ، تاريخ تحليل به محض توصيف از و است
 عنـوان  بـه  انسـان  نقـش   به توجه و فرهنگ جريان ةدربار تحقيق و مطالعه و گذشته در بشر
ـ Marie Barry 2008: 8( اسـت  رسـيده  فرهنگ ةپديدآورند اصلي عامل  خودآگـاهي « ة). ارائ

از جنس و سـن ازجملـه    هاي يك جامعه و طبقات فرهنگي اعم براي تمامي نسل »فرهنگي
هـاي   ييـ چنـين مخـزن دارا   ها هـم  موزه آيد. حساب مي معاصر بهها در جوامع  وظايف موزه

هاي فرهنگي يك ملـت   ييد و صيانت از داراينآ ميشمار  فرهنگي يك ملت و بوم انساني به
هـا و   توسـط ابرقـدرت   هـا  ملت فرهنگي ميراث غارت براي جلوگيري از دارند.  را برعهده

 ها وظايف ذاتـي سـترگي دارنـد.    موزهيك كشور،   استعمارگران فرهنگي خارجي يا داخلي
هـا بايـد    مـوزه  ،كه البته آرمـان بزرگـي اسـت    و صيانت، براي رسيدن به هدف بازدارندگي

صـورت تعريـف چنـين     يك جامعه را بر دوش بكشـند. در » خودآگاهي فرهنگي«رسالت 
 فرهنگـي  ميـراث  ةحوز در غارت و ها شاهد كاهش ونداليسم براي موزه اي بردي راه ةوظيف

ها درقالـب و پوشـش    يك كشور براي ابرقدرت فرهنگي هاي ييدارا تصاحب بود. خواهيم
كشور » موصل ةموز« ةملموس آن تخلي ةكه نمون ردهاي مختلف همواره موضوعيت دا جنگ

ها  شده در موزه انباشته يبود. اشيا جهان بزرگ هاي موزه نفع احتماالً به »داعش« عراق توسط
تـالش   و معنوي نمـاد و نمـود   ،تاريخي ،بلكه اين اشيا و آثار فرهنگي ،نيستند» چيز«صرفاً 

پس آثـار  . هستند گذشته هاي نسل توانايي و دانايي ةذخير جمعي يك ملت در بستر زمان و
 بـا  مـداوم  زايـش كشـور   بـراي  تواننـد  مـي  اي هسـتند كـه   زنده اتموجود ةمثاب به فرهنگي

وم تغيير پارادايم براسـاس ايـن مبـاني را بايـد در     باشند، لز داشته متعدد و متنوع كاربردهاي
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 نكـردن تغيير بردي تلقي كـرد. درصـورت    مهم و راه يامردر كشور داري  موزه و موزه ةادار
  اي نخواهيم داشت. هاي موزه معاصر از موزه و ظرفيت ةاي استفاد نگاه به موزه و آثار موزه

 منـدتر  ثروت ها ملت و كشورها ديگر ازهاي فرهنگي  ييلحاظ داشتن دارا كشور ايران به
 ياشـيا  يا ها موزه انبار در شده انباشته ياشيا زياد تعداد حتماً موردنظر ييدارا و ثروت. است

 بسـيار  شـاهد  اشـيا  فراوانـي  همين هرچند ،نيست ها موزه ويترين در شده  گذاشته نمايش به
 در تمدن تداوم از نشان فرهنگي ميراث عناصر و اشيا فراواني و تعداد. است بخشي اطمينان

 و گـواه  هـم  فرهنگـي  هاي ييدارا فراواني همين كه است سرزميني و جغرافيايي ةحوز يك
 ؛آن سـرزمين اسـت   ... ، وذكـاوت  هوش، ازجمله كشور يا ملت يك معنوي ميراث عينيت
داراي  كـه  هـايي  مكـان در . هسـتند  نيز فنون و فن غناي گر بيان فرهنگي ياشيا تعدد چراكه
 اسـتمرار . اسـت  شده صرف در آن سرزمين »ساختن« فعل ،هستند تري غني فرهنگي ميراث

 و ها گنجينه ها مهارت واست  شده ها مهارت موجب اقتصادي، هاي حرفه ويژه به ،ها حرفه در
هـا   مـوزه  در يـك كشـور اسـت.   » دانـش  ةگنجينـ « موزه اند؛ پس آورده وجود به را ها دانش
. يمكن مي مشاهده ها موزه در را گذشته هاي زمان متنوع كاالهاي ،درواقع بينيم؟ مي چيزي  چه
 توليد هاي مكان درمورد بايد كه دارند توليد جغرافياي و مكاني خاستگاه متنوع كاالهاي اين
 كـه  يهـاي  انديشه و افكار و ها آن توليد يندافر دربارة بعد ةمرحل در. كرد انديشه و فكر ها آن
 ايـن  ةفايد: شود مطرح سؤاالت اين است ممكن حال. اند ساخته و اند كرده طراحي را ها آن
 آزمـون  كـار  ايـن  ةتوان اين كار را انجام داد؟ فايد مي اي و با چه روش علمي چيست؟ كار
 و هنـري  آثـار  و شـناختي  باسـتان  شواهد با يونانزماني كه . است داده جواب واست  شده

 ،شـد  فكر ها آن داري نگه ةنحو و اشيا چندوچون درمورد كه براين عالوه شد، كشف معماري
 يونان تفكر درمورد. بود باستان يونان ةانديش درمورد تفكر آن و شد برداشته نيز بلندتر گامي
 باسـتان  يونان ةفلسف براساس مدرن پست ةفلسف كه طوري به ،شد انجام اساسي فكري باستان
 كـه  هـايي  مكـان  درمـورد  فرهنگي كشور ميراث متوليان و شناسان باستان آيا. شد نهاده بنيان

ايـران   شناسـي  باسـتان  ادبيـات  در رويكـردي  چنين اساساً آيا ند؟كن مي تفكر كنند مي كشف
 ايـن  وارد نوشـتاري  موجود شواهد براساس ايران شناسي باستان متأسفانه دارد؟ موضوعيت

ارتباط ضـمني و آشـكار بـا     در شناسي باستان فوايد اساسدر كه درحالي ،است نشده مباحث
 كه درحالي ،بود شناختي باستان اي هيافت ماهيتي لحاظ به باستان يونان تاريخ. است نهفته ها موزه
 كـه  فرهنگـي  هـاي  ييـ دارا. شـد  داده بسـط  نيز تكنولوژي و شد كشف »مدرن ةفلسف« آن از

 توليـد  فلسـفه  و تكنيـك  روش توانند مي هستند متجلي فرهنگي ميراث عناصر در آن عينيت
هنري موجـود در   ها و آثار فرهنگي تاريخي و بايد براساس موزه امروز »ايران ةمدرنيت«. ندكن
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 زمـاني  ايرانـي  ةخلق و ايجاد شود؛ چراكه مدرنيتـ » ايراني ةمدرنيت«ها بنيان نهاده شود تا  موزه
فرهنگي  هاي ييدارا و فرهنگي ميراث بر آن معرفتي هاي بنيان كه باشد داشته اصالت تواند مي

هرچنـد ايـن    ،گشـا خواهـد بـود    در اين زمينه بسيار راه »تفسير«يافت  ره. باشد استوار كشور
هـا باشـد    هاي مشابه كه بايد خوراك فكري و عملكردي مـوزه  يافت در اين كتاب و كتاب ره

 يعات علمـي بـه مخاطـب درمـورد اشـيا     الاط ةپرداخته نشده است. تفسير صرفاً شامل ارائ
هاي مفهومي ارتباط با مردم در  هاي معاصر مدل بلكه منظور از تفسير در موزه ،اي نيست وزهم

 در اصـلي  عامـل  مـردم  عموم ةعالق ميزان گيري اي هم است. اندازه ها و بازاريابي موزه موزه
 هاي موزه در تغييراتي 1970 سال هاست. از موزه در عمومي روابط هاي برنامه در تأثيرگذاري

 از را هـا  موزه تمركز اقتصادي فشارهاي و موزها ةبودج است. كاهش افتاده اتفاق دنيا سراسر
 روابـط  بـر  نويني تأكيد و است داده تغيير مخاطبان به رساني خدمت منظور به اشيا آوري جمع

 ةانـداز  همـان  بـه  و مـردم  موزه بين فراوان و متنوع ةرابط امروزه است. شده ها موزه عمومي
 در بنيادي تغيير ). اينGürel and Kavak 2010: 43( دارد اهميت ها موزه براي اشيا آوري جمع

دهـد.   مـي  قـرار  تـأثير  تحت را ها موزه مديريت و ماهيت ها اولويت و فاهدا موزه عملكرد
 پديـداري  بـه  يـابي  دست منظور به بازاريابي هاي روش و ابزارها از اي فزاينده طور به ها موزه

 اسـتفاده  درآمد باالبردن و ،تر گسترده مخاطبان ةها، توسع عرضه ةتر، توسع بيش) شدن ديده(
 عنـوان  بـه  بازاريـابي  گيري جهت اي و معاصر و نهاد موزه ةكنند. تفسير از موزه در جامع مي

 اصـول  بنـابراين  اسـت؛  اهدافشـان  بـه  يابي دست و ها موزه مدت طوالني يبقا براي كليدي
هر  ،رو ازاين .باشد ها موزه در عمومي روابط هاي شيوه از ناپذير جدايي يبخش بايد بازاريابي

است  عمومي روابط براي مفهومي مدل يك ةارائ ناگزير از به اهداف خويش اي باتوجه  موزه
 درنظـر  عمـومي  روابط هاي برنامه در اثربخش اي سابقه عنوان به بازار جهت تعيين آن در كه

 پشـتيباني  و حمايـت  بـه  آغـاز  در ها موزه درآمدها، منابع كاهش به باشد. باتوجه شده  گرفته
 است. آدامز كرده رشد ها موزه در عمومي روابط اهميت، درنتيجه ؛اند وابسته نامخاطب عموم
 و اطالعـات  تبـادل  بـا  رابطـه  يـك  معنـي  بـه  موفـق  عمـومي  روابط امروزه« :كند مي اظهار
 مفهـوم  مـردم  عمـوم  با ساده و سطحي اي هرابط داشتن جاي هب .)Adams 1983( »هاست ايده

 و نامخاطب با نهادها ارتباط برقراري و فرادادن گوش نيازمند ها عمومي در موزه روابط ظهور
 كـه  مختلف هاي گروه با گوو گفت پرورش منظور به عمومي روابط .هاست آن به گويي پاسخ
 مـوزه  بقاي ،درحقيقت است. حياتي بسيار ها موزه اهداف دارند براي رسيدن به  موزه ةعالق
 يتحقيقـات  در ايـران رسـد كـه    نظـر مـي   بـه  ).ibid: 44( دارد بستگي عمومي فهم و درك به

 ،اسـت، بـراي شـروع    نشـده   انجـام  ويژه طور به ها موزه در عمومي روابط ةدربار تخصصي
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هـا را بـراي    بـردي خـويش بخشـي از درآمـد مـوزه      هاي راه برنامه ةتوانند با ارائ ها مي موزه
  ند.كنطور مستقيم هزينه  ها در جامعه به كارآمدسازي موزه
 و  آمـوزش  و هـا  مـوزه « معاصـر  ةهـا در جامعـ   ترين كاركردهـاي مـوزه   ازجمله مهم

آمـوزش را بـراي    ةنظـران حـوز   سنتي صاحب و رسمي آموزش سيستم .است» پرورش
 در كليـدي  ينقش ها معاصر موزه ةدر جامع ترغيب كرده است.گرفتن از نهاد موزه  كمك
پرورش براي رسيدن  و  ند. اساساً مدارس و آموزشكن ايفا مي جديد آموزشي انداز چشم

آميختگـي   )، هـم critical thinking( »انتقـادي  تفكـر «به اهداف آموزشـي مهـارتي چـون    
ــهsynthesizing information( اطالعــات ــايي ب    ري دروس در دنيــاي واقعــيكــارگي )، توان

)being able to apply lessons to the real worldــت ــوآوري و خالقي  innovation and( )، ن

creativity(، و مشاركت و كار تيمي )teamwork and collaborationاند ها رفته ) به سراغ موزه 
 در ان فـردا هسـتند.  زسا امروز آينده شوند. كودكان مي مند  ها بهره و از ظرفيت آموزشي موزه

 بار آمده  خالق فكري نيروي كاري موفق خواهد بود كه ازنظر جهاني جهان رقابتي و اقتصاد
 هـاي  مهارت و انتقادي خالقيت در او به فعل درآمده باشد. تفكر ةو استعدادهاي بالقو باشد

اطالعـات،   و هـا  داده از زيادي بسيار مقدار تركيب و كردن وارسي استداللي، توانايي تحليل
 بـراي  كـه  مسـائلي  حـل  واقعي، توانايي دنياي با آن ارتباط و مفاهيم انتزاعي ارتباط توانايي

 توانـايي  مـؤثر، و  ارتبـاط  ايجـاد  شود، توانايي مي اعمال واقعي جهان به مربوط موضوعات
 موزه انمربي كه هستند اي روزانه تدريسي هاي مهارت همكاران، از مختلفي گروه با همكاري

 تخصـص  بـا  هـا  دارند. مـوزه  سروكار آن با اي مدرسه كودكان و بازديدكنندگان با تعامل در
 بـراي  مـدلي  جامعـه  ةتوسع و ،كارآمد، پويا نويسي تجربي، برنامه هاي فعاليت ةارائ در خود
 بـراي  بهتـري  محـيط  به شدن تبديل براي سنتي درس هاي كالس در محيطي يادگيري تغيير

). خودبـاوري فرهنگـي،   Kratz and Merritt 2011: 189- 190( هسـتند  ها مهارت اين پرورش
هـاي   هاي آينـده خواهـد شـد. مـوزه     در نسل» ايجاد و ابداع«و ملي منجر به توانايي  ،فردي
 ةمـوز  مـثالً  ،چنـين  هـم  .نـد كندر اين زمينه بسيار مـؤثر عمـل   توانند  ميو دانشگاهي  يعلم

 مـدارس  آموزشـي  هـاي  در برنامه آموزان دانش به بخشيدن الهام براي تواند مي »مشاهير علم«
بخش آموزش دهـد. تمـامي    كنجكاوانه و الهام با حسي علوم ةدرباررا  واقعي دنياي مفاهيم
 هـاي  مـوزه در شـود.   مريكا انجام ميآچون ژاپن و  ها در كشورهاي پيشرفته هم يافت اين ره

 يادشـده  به مـوارد  ايران باتوجه ةبخشي در جامع است وظايف جديدي براي الهام ايران بهتر
هـاي آموزشـي    برنامـه   يادشـده . مـوارد  گـردد و عمليـاتي   شود پرورش شروع و  با آموزش

 هـا نشـان   يافـت  ره شود. و انجام مي هستند كه ازطرف نهاد موزه در جامعه تعريف اي عملي
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 قابليـت از  ايـران  ركشـو . دارد مـؤثري  حضـور  جامعه و مردم زندگي در موزه كه دهند مي
هـا   مـوزه  ةجانبـ  همـه  ةتوسـع  و غيرمنقـول بـراي   فرهنگي منقـول  ميراث ةحوز در فراواني

 ،مـوزه در دنيـا   ةمنـد و كـاربردي درزمينـ    هـاي ارزش  يافت ره ةهم باوجود. است برخوردار
هـا و چـه در انبـار)     چه در ويترين(تاريخي  ـ فرهنگي ياشيا ةهاي ايران به انبار ذخير موزه
 تـاريخي،  و فرهنگـي  هـاي  ييـ دارا ةدرزمين ايران مند ارزش جايگاه به اند. باتوجه شده  تبديل
 و مـوزه  جايگـاه  يارتقـا  ضرورت اول ةفرهنگي در مرحل ييدارا اين از بهتر ةاستفاد ةالزم

 در جامعـه اسـت.   اقتصادي و ،اجتماعي فرهنگي، هاي حوزه در آن بنيادي هاي نقش بررسي
 و ،اقتصـادي  فرهنگـي،  هـاي  حـوزه  در داري مـوزه  مدرن هاي يافت ره و داري موزه آموزش
 و مـوزه  ــ  غـار  و موزه ـ سايت از اعم اي موزه هاي پروژه ايجاد با مناطق ةتوسع و اجتماعي

 ةحـوز  در ادبيـات  نـوع  ايـن  ةتوسع و ،مباحث اين آموزش لزوم آن، كردن مردمي چنين هم
اثبـات   بـه  پيش از  بيش دانشجويان آموزش براي و ها دانشگاه در ويژه به داري را موزه دانش
و بهتـر اسـت در   دهد  داري جهان را شكل مي نگرش به بحث موزه و موزه ةرساند و پاي مي

ي ارچوب مفهـومي و عمليـات  هـ چ )مبـاني  و اصـول ( موزه مطالعات كتاب هاي بعدي چاپ
  د.شو در جامعه لحاظ كاركرد موزه

  
  حفاظت موزه و .3

حفاظت از  ةتنها درزمين گر فعال نه كنش منزلة به» موزه«از طرح اين بحث تأكيد بر نقش هدف 
ميـراث فرهنگـي ملمـوس     از حفاظـت  بلكه هويت فرهنگي جامعه اسـت.  ،ميراث فرهنگي
 فرهنگ همواره مدنظر بوده با مرتبط ياشيا يا فرهنگي و تاريخي يچنين اشيا غيرمنقول و هم

 .)Cloonan and Harvey 2007: 1( اسـت  شـده  مـي  انجـام  معمول طور و شكلي از حفاظت به
 ارزش ،فرهنگـي  بـاارزش  يآثـار و اشـيا   سـوس نامح طبيعـت ميراث فرهنگـي غيرمنقـول   

قرار داده  را موردتوجه اين آثار و اشيا »حفاظت« .است هاي مترتب ديگر و ارزش ،فرهنگي
 ميـراث  از حفاظت رد توجهي قابل هاي دانشگاهي تأثير بحث و ،انتشارات ،ها اجالس است.

 هـاي  جنبـه  از آگـاهي  و درك هاي فرهنگـي و ميراثـي دارنـد.    مجموعه مديريت و فرهنگي
 آثـار  و فرهنـگ  حفـظ  در اي برجسـته  نقش تواند مي تاريخيو اشيا و آثار فرهنگي  باارزش

 درمـورد  هـا  هاي فرهنگي يك كشور داشته باشد؛ نگرش ييمربوط به ميراث فرهنگي و دارا
 چگـونگي  درمـورد  بحـث  مهم و بنيادي است. ينقش فرهنگي ميراث از حفاظت چگونگي
 فرهنگي ياشيا از حفاظت در مهمي نقش مردم محلي براي فرهنگي يآثار و اشيا از مراقبت
 متحـد  ملـل  سـازمان  فرهنگي و علمي عمومي اجالس 2003 سال اكتبر در. داشت خواهد
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 كـرد.  تصويب ناملموس فرهنگي از ميراث حفاظت برايرا  قوانيني )UNESCO( »يونسكو«
 درمورد )ICOMها ( موزه المللي بين شوراي به مربوط اجالس در 2004 سال اكتبر بيستم در

 و جوامع توسط فرهنگي ميراث از حفاظت براي الزم هاي مهارت و ها شيوه و ها موزه انواع
) بحـث  conservation and museum( »حفاظت و مـوزه «شد. بحث  ارائه هايي بحث ها گروه

تـا   مـردم  تـر  بـيش  منـدي  ها براي عالقه اي است كه از دايركردن نمايشگاه در موزه چندجانبه
 در بحث حفاظت فيزيكي بايد خاطرنشان كـرد كـه ميـان    شود. حفاظت فيزيكي را شامل مي

 حفاظـت  بحـث مـوزه و   هاي بنياديني وجـود دارد.  تفاوت معمولي اجسام و فرهنگي ياشيا
 نيز ناملموس ياشيا از استفاده طرز و فرهنگي ميراث از حفاظت به مربوط دانش القاي براي

 بماند. ايجاد جاودان نيز همواره بعد هاي نسل براي فرهنگي ميراث تا شود مي داده اختصاص
 از فرهنگي متخصصان بازديد ،فرهنگي ميراث از حفاظت اصول آموزش ،استاندارد هاي موزه
 شـدن  انگاشته فرهنگي، يكي از ميراث حفاظت چگونگي از افراد دانش ميزان فرهنگي، ياشيا

ازجملـه   »مردم«گرفتن  و درنظر ،كشور آن سنت و تاريخ يك شيء فرهنگي با فيزيكي ارزش
بحث مـوزه و   ةهاست كه در حوز مفهوم عام در موزه لوازم حفاظت پايدار ميراث فرهنگي به

 منظـور  بـه  . ارتبـاط بـا مـردم   )Al Naboodah and Hassan 2011: 69( گيـرد  حفاظت قرار مي
ها به  با درنظرگرفتن آمايش سرزميني و تقسيم موزه حفاظت از هويت هم موضوعيت دارد؛

و  ،اي سطوح در حفاظـت از هويـت ملـي، منطقـه     ةها در هم و محلي موزه ،اي ملي، منطقه
اي را درطـول   هاي محلي و منطقـه  توانند هويت و درواقع مي نامرئي دارند يمحلي كاركرد

يك كشـور را   مناطق مختلف يبخش توانند وحدت ند. موزها ميكنهاي ملي حفاظت  هويت
هاي  كنش هم دادن و تفسير علمي بر لحاظ فرهنگي و اجتماعي نشان دهند، اين امر با نشان به

 اتحـاد ملـي   توانـد  ذير خواهد بود و مـي پ فرهنگي كه بر روي اشيا عينيت يافته است امكان
مـوارد و مصـاديق    سازد. ممكن پيش از  ي كه تنوع قومي دارند بيشيدر كشورها را اي قوي

 مـوزه  مطالعـات  كتـاب  هـاي بعـدي   بهتر است در چـاپ  است كه اي ازجمله مباني يادشده
  .دشولحاظ » موزه و حفاظت« هاي مفهومي و عملياتي ارچوبهچدر  )مباني و اصول(

 

 )معرفي كامل اثر( مباني و اصول موزه؛ مطالعات كتاب. 4
تصـوير   دربريتانيـا را   ةكه نمايي از ايوان كبير در موز )مباني و اصول( موزه مطالعاتكتاب 
پـور   ابوالفضل صـادق  ي دارد.كتابي است كه نويسندگان جوان ،نمايش گذاشته است  جلد به

كمك نشر سميرا براي بـار اول   زاده مقدم به و مريم خليل ،فيروزآباد، سيدمحمود ميرعزيزي
. كتاب از اب كردندكتبازار  ةرواناين كتاب را  1396و براي بار دوم در سال  1393در سال 
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قرار گرفته  شناسي موردبررسي موزه و موزه ،فصل اولدر شده است.   پنج فصل تشكيل
و روند تحوالت موزه در  ،يخچهو در سه بخش مختلف ازجمله تعاريف موزه، تاراست 

واژگان كاربردي در علم  ،فصل دومدر است.  ي شدهها گردآور ايران و جهان انواع موزه
هـاي اصـلي    است. آوردن واژگان كاربردي در فصـل  گرفتهشناسي موردتوجه قرار  موزه
عنـوان بخـش    تـر بـه   هاي علمي و دانشگاهي معموالً چندان رايـج نيسـت و بـيش    كتاب

اي از واژگان و اصطالحات مرتبط  شود. مجموعه ها گنجانده مي در انتهاي كتابپيوست 
و معمولي بخشي از فصل دوم را پوشش داده است. در چيدمان و  با توضيحات مختصر

اصـطالح   تركيب آوردن واژگـان كـاربردي و تخصصـي درمـورد مطالعـات مـوزه و بـه       
هيچ ذهنيت مشخصـي   »شناسي موزه علم در كاربردي واژگان« كتاب حاضر ةكنند تدوين

برخي از اصـطالحات صـرف    ،چنين گذاري واژگان مشخص نيست. هم يدر ترتيب جا
 ديگـران و فيروزآبـاد  پـور   صـادق ( »ارتبـاط و بازسـازي  «همانند  ،مطالعات موزه نيستند

 موردتوجه مؤلفان واقـع » آموزش« در بخش دوم اين فصل موضوع ).103 -100: 1396
باز همان رويكرد آوردن واژگـان و   ،اين بخش از فصل دوم ةيرمجموعشده است. در ز 

لحاظ سـاختاري بـا بخـش اول     و هيچ تفاوتي به است شده  اصطالحات تخصصي دنبال
تـرين   مكه ظاهراً مهـ » اي موزه مطالعات پايه« اين فصل ندارد. فصل سوم كتاب با عنوان

 ،»تأسيس مـوزه «، »ها نقش و عملكرد موزه« هاي ناعنو باسه بخش  ازفصل كتاب است 
نقش و عملكـرد   و نويسندگان به شده استتشكيل » ها گردش سياست فرهنگي موزه«و 

ـ  ها به ها، نقش موزه شناسي موزه موزه در جامعه، هدف تأسيس موزه، مخاطب نهـاد   ةمثاب
 هـاي آموزشـي مردمـي    هـا و برنامـه   رانـي  هـا و سـخن   فرهنگي در برگـزاري نمايشـگاه  

در چند  ويافته است   اختصاص» اصول و مباني موزه«  اند. فصل چهارم كتاب به پرداخته
 ، بخـش دوم »مبـاني و مفهـوم آن  « شده است؛ بخش اول  بخش مطالب اين فصل تنظيم

داري و رعايت نكات  حفاظت و نگه« بخش سومو ، »ها هاي گردآوري منابع موزه روش«
ها، سـاختار   مباني موزه، مديريت موزه ،. اين فصلشود را شامل مي» ها ضروري در موزه

هاي  آرايي، روش اي و ويترين موزه يچينش اشيا ةعلمي يك موزه، ساختمان موزه، نحو
شود. فصـل پـنجم بـا     ها را شامل مي داري در موزه معرفي اشيا، پژوهش، حفاظت و نگه

و در ايـن  اسـت  شش بخش » ريزي و طراحي موزه نمودهاي برنامه ضوابط و ره« عنوان
هاي جديد  يابي موزه، تئوري ريزي فضايي و طراحي موزه، مكان نمودهاي برنامه رهفصل 
يي هنرهـاي  هـاي بازنمـا   شـيوه  و ،اي مـوزه  ةسازي، موزه و معماري، عملكرد پروژ موزه
 ده است.ش در موزه بررسي جديد
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 تحليل ابعاد شكلي اثر. 5
 ةراه تصويري از ايوان كبيـر مـوز   هم جلد به تركيب رنگ آبي پررنگ با كرم روشن بر روي

خصوصـاً   اسـت. ه كه كتاب ترجمـ  سازد را به ذهن متبادر ميامر اول اين  ةبريتانيا در مرحل
كـه   است وجود آورده هاي متعدد را به هاي متقاطع تركيب مثلث شكل لوزي طرح مشبك به

. كنـد  را تـداعي مـي   بيش از هر طرح ديگري موضوع كاركرد متفاوت و متنوع نهـاد مـوزه  
سازد. البته  مي گران را نمايان مردم و گردشگران نيز ارتباط موزه با  تصوير گردش ،چنين هم

هاي غني ميراث  به تدوين كتاب توسط نويسندگان ايراني از نمادها و سمبل بهتر بود باتوجه
ملي ايران باستان براي تصوير روي جلـد كتـاب اسـتفاده     ةفرهنگي ايران همانند سردر موز

تـر بـه فـرم     نگـاري متوسـط كتـاب را بـيش     راه حروف هم حجم نسبتاً زياد كتاب به شد. مي
ولـي   اسـت، شده درحد معمول  قلم انتخاب ةكرده است. انداز  هاي دانشجويي نزديك كتاب

اظ سـاختار دسـتوري و ادبـي    لح نواز نيست. به شده براي كتاب چندان چشم فونت انتخاب
آيـد، كتـاب    نظر مـي  كرد؛ به لحاظ نگارشي ارزيابي آثار خوب بهتوان اين اثر را ازجمله  نمي
)، 185 همان:( »ها گردش سياست فرهنگي موزه« جدي به ويراستاري ادبي دارد؛ مثالً ينياز

 ةبـراي واژ » وسـاطت «)، conservation( انگليسـي  ةبـراي واژ » محافظـت « ةاستفاده از كلمـ 
ارچوب مفهــومي و عمليــاتي هــچ عنــاوين رايــج در )،129 همــان:() medition( انگليســي

 واژگـان «بـا عنـوان    كل فصل دوم كتـاب  ،شود نهاد مي شوند. پيش مطالعات موزه تلقي نمي
در » واژگـان تخصصـي  «عنـوان   باضميمه و پيوست  منزلة به »شناسي موزه علم در كاربردي

  كتاب گنجانده شود. آخر هاي بعدي در چاپ
  
 تحليل ابعاد محتوايي اثر. 6

و تنـوع مطالـب نشـان از     شـده اسـت. حجـم     تالش خوبي در تدوين مطالب كتاب انجام
صـورت   برداري گسترده از منابع مختلف دارد. باوجود حجم باالي مطالب، كتـاب بـه   فيش

بنـدي   ت. فصـل نشده اسـ   خوبي تنظيم و پيوست مطالب به است نشده  تدوين» شخص اول«
و از الگـويي خـاص پيـروي نكـرده اسـت.       اسـت  نشـده   اي انجـام  صورت حرفه كتاب به
صورت نگرفته اسـت.   آگاهي صادقانتخاب عناوين براي مطالب نيز چندان با  ،براين عالوه

 مـوزه «و  »شـود  مـي  تعريـف  چگونـه  مـوزه « كتاب حاضر با دو عنوان 28و  27 ةدر صفح
گفتـه آشـنا    مـورد پـيش   شويم. در بررسي محتويات كتاب وقتـي بـا دو   مواجه مي »چيست

ارچوب مفهـومي دو عنـوان   هشود كه نويسندگان كتاب چ مي شويم چنين به ذهن متبادر مي
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شده را كامالً تفكيـك   انتخاب اند و مرز دو عنوان گفته را با نظريات مختلف تبيين كرده پيش
 يعني ،اين عناوين شاهد هستيم كه براي عنوان اولي ةرمجموعدر بررسي مطالب زي اند. كرده

 و انـد  كـرده   انتخـاب را  عنـوان  با  محتوا يو ب ربط يمطالب ب »شود مي تعريف چگونه موزه«
كتاب حاضر عنـوان   28 ة). در صفح28 - 27همان: ( اند گونه رفرنسي منتشر كرده بدون هيچ

تعريـف مـوزه    ،مكني شروع به خواندن مطلب ميم و وقتي كني را مالحظه مي »موزه چيست«
گـذرانيم و بعـد بـا     قـول مسـتقيم ازنظـر مـي     صورت نقل را به» مريكاآ ةانجمن موز«ازمنظر 
لحـاظ   كه به، »21: 1392 محمديان و عسگري«به اين شكل:  شويم مواجه مي ديگر رفرنسي
كـه از   به ايـن  باتوجه .)29 :1396 ديگرانو  فيروزآباد پور صادق( دهي درست نيست رفرنس

» از نقـل  به« گفته عبارت بايست در داخل رفرنس پيش شده است مي   قول مستقيم استفاده نقل
ها وجـود دارد بهتـر بـود     كه نهاد جهاني مختص موزه به اين چنين باتوجه شد. هم استفاده مي

شد و بعد  آورده ميتعاريف موزه » ايكوم« اصطالح ها يا به المللي موزه اول ازنظر شوراي بين
هـاي   در بخـش  ،رسـد  نظـر مـي   شد. به هاي ديگر به اين موضوع پرداخته مي ازمنظر سازمان

 »شـود  مـوزه چگونـه تعريـف مـي    « هماننـد  يپوشـان  هـم زيـادي بـا   مختلف كتاب عناوين 
» مـوزه  ةنظر ايكوم دربـار «و  ،)30 همان:( »موزه«)، 28 همان:( »موزه چيست«)، 27  همان:(

ارچوب هامكان تفكيك چكنندگان كتاب حاضر  كه تدوين به اين كه باتوجه است دهش  استفاده
لحاظ علمي و محتوايي وجود ندارد، بهتر  اند يا امكان چنين چيزي به نداشتهها را  مفهومي آن

پوشان كـه مـرز مشـخص مفهـومي و      هاي آينده از عناوين هم است مؤلفان كتاب در چاپ
لحاظ شـكلي رعايـت    متني به ارجاعات و استنادات علمي درون ند.كننظري ندارند استفاده ن

كه در برخي از ارجاعات  اول اين ؛مورد در اين زمينه موردانتقاد است هرچند دو است، شده
 ).31 همـان: ( »Pinna 2003«و  »Scharer 2003« اسـت هماننـد   صـفحه ذكـر نشـده    ةشـمار 

چه  . چناندارداستناد ن 65 ةصفح 4نيز همانند جدول  ها برخي از مطالب و جدول ،چنين هم
شده باشـد بهتـر اسـت جـدول فـوق و        كنندگان كتاب حاضر ترسيم جدول ازسوي تدوين

 ةت و برجسـت باشند. يكي از نقـاط قـو   داشتهارجاع براي حقوق مالكيت مشابه  هاي جدول
نظـر اسـت. در    راد صـاحب و استناد به منابع معتبر و اف هاي علمي و دانشگاهي ارجاع كتاب

شده يا اصالً استنادي وجود ندارد يا اگر هست به  كتاب حاضر در بسياري از مطالب تدوين
ده شـ مطالبي ارائـه  » هاي علمي موزه«درمورد  71 ةدر صفح مثالًتعداد بسيار محدود است. 

ا آخر بحث از اول ت ،شده عنوان بحث را تبيين نكرده است لب ارائهاكه مط براين است. عالوه
گونه رفرنسي داده نشده است. رعايـت   عنوان مهم بحث هيچ  به نزديك به دو صفحه باتوجه

مشخص است  به نوع مطالب شود. باتوجه بنيادين دانش امروزي تلقي مي ةاخالق علمي پاي
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نشـده   دادهگونه رفرنسي  هاي مؤلفان كتاب نيستند؛ باوجوداين هيچ شده يافته مطالب ارائه كه
 مـورد داري جهـان در  هاي موزه يافت آخرين ره بارةدر 78 ة). در صفح72 - 71همان: ( است

 مطالبي بسيار محدود و بدون رفرنس آورده شده اسـت » ها موزه سايت« و» فضاي باز ةموز«
 اسـت  شده  گذاري نام »اصول و مباني موزه«عنوان با در فصل چهارم كتاب كه  ).78همان: (
هـاي دانـش مـوزه بـا      يافـت  داري مطلبي آورده نشده است. البته ره زههاي مو يافت ره بارةدر

صـورت   بـه  251تا  250 هاي هكه در اين كتاب در صفح اند آرايي متفاوت هاي ويترين روش
 كننـدگانْ  تـدوين  ،شـود  نهـاد مـي   پـيش  .)251 همان:( مختصر و محدود اشاراتي رفته است

 ع مشابه اين كتـاب ازنظـر بگذراننـد.   ووضدر جهان در م را هاي منتشرشده محتويات كتاب
هـاي   در چـاپ  وجود دارد هاي مختلف كتاب بهتر است موارد مشابه كه در فصول و بخش

تبديل به يكي از كتاب حاضر گفته،  آينده برطرف شود و درصورت دقت نظر به موارد پيش
، يادشـده  نهادهـاي  بـر پـيش   منابع دانشگاهي درخصوص مطالعات موزه خواهد شد. عالوه

اقدامات بعـدي   منظور بهعد محتوايي اثر موارد ذيل را ب كنندگان محترم بهتر است در تدوين
  موردتوجه قرار دهند؛

 مـدل  براسـاس يـك   و اسـت  كتاب از سـازوكار مشخصـي پيـروي نكـرده     اين  ـ
دركنـار هـم    مركـزي  ةهسـت  يـك  ةمثاب به اطالعات نشده است.  تدوين تحقيقاتي

 و نظـارت  مطالب كتاب ظاهراً توسط يك استاد مطالعات مـوزه اند،  چيدمان نشده
 ؛ارزيابي نشده است

ارچوب هـ چ«اسـت، معمـوالً   » اصـول و مبـاني  «ها  ي كه موضوع اصلي آنيها كتاب  ـ
اي است كـه كـل مطالـب يـك      ارچوب نظري درواقع پايههدارند. چ اي قوي» نظري

نظـري يـك كتـاب شـامل     ارچوب هـ شود. معموالً چ كتاب بر روي آن قرار داده مي
تحقيـق اسـت. كتـاب حاضـر فاقـد       ةو دانشـمندان آن حـوز   بزرگان ةبازتاب انديش

ذاتـي   صورت ارچوب نظري بههتحقيق است. نداشتن چ ةپيشين ارچوب نظري وهچ
اخير را بيش از  نويسندگان حتماً مورد ،شود نهاد مي شود. پيش مي ضعف بزرگي تلقي

 ؛موارد ديگر موردتوجه قرار دهند

اصول و مباني موزه موضوع بزرگي است. موضوع بزرگ هرچنـد موجـب تـدوين      ـ
اما موضوعات مطروحـه بـه عمـق دانـش      ،تر مطالب و حجم كتاب شده است بيش
بـود   اند؛ بهتر مي و شناخت بهتري از موضوعات مطروحه ارائه نكرده اند نكرده توجه

 ؛شد تر مي و عمق مطالب بيش شد مي موضوع كوچكي انتخاب
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ها، بحث حفاظت و  ها، كاركرد موزه موزه شماري ها، مخاطب موزه بندي طبقه مورددر  ـ
هاي معتبـر علمـي    تن مقالهرفصورت پراكنده و بدون درنظرگ مطالبي به... و  ،توريسم
 كردن هاي اين منابع براي علمي كه بهتر است از يافتهاست شده   هاي معتبر ارائه پايگاه

 ؛مطلب استفاده شود

مباحث  ند وكنتوجه » نگرش جامع«كنندگان كتاب به اصل  تدوين ،شود نهاد مي پيش  ـ
يافـت   هـا را كـه آخـرين ره    مـوزه  و سايت ،ها موزه هاي باز، پارك مهمي ازجمله موزه

هاي بعدي با مطالب علمي و بـا ارجـاع بـه     شوند در چاپ داري جهان تلقي مي موزه
 تر مدنظر قرار دهند. منابع بيش

  
 گيري يجهنت. 7

شـمار   ميراث فرهنگي يك كشور بـه  ةترين نهاد وابسته به حوز ترين و ملموس ها عيني موزه
هاي امروز  و ارزش ،و گذشته توانند پل ارتباطي مردم و ميراث فرهنگي، حال آيند كه مي مي

هاي پژوهندگان تاريخ و ميـراث فرهنگـي يـك     تمامي تالش ،ديگر و ديروز باشند. ازطرف
ـ  ها در دنيا بـه  يابد. امروزه موزه ها نماد و نمود مي شناسان در موزه مله باستانكشور ازج  ةمثاب

و  ،هاي حال و آينده تفكر خالق، خودآگاهي فكري فرهنگـي  مدارسي هستند كه براي نسل
 فرهنگـي و آموزشـي ملـل متحـد     ،ند. نهاد موزه ازمنظـر سـازمان علمـي   كن هويت ارائه مي

 شـده  در اين زمينـه ايجـاد   »ايكوم« نام ه يك سازمان جهاني بهيونسكو) چنان مهم است ك(
صورت مداوم  اي جهاني را به د و فعاليت موزهكن ارائه مي و فعاليت مستمري در جهان است

فرهنگـي تـاريخي در كشـور كـه      يبه غناي اشيا ها و باتوجه اين ةهم باوجودكند.  پايش مي
» اي فقـر دانـش حرفـه   «داري در ايـران بـا    رسد، دانش مـوزه  ازنظر تعداد به چند ميليون مي

عمـق محتـوايي   داراي و  ندشـمار  شده در اين زمينـه انگشـت   هاي تأليف روست. كتاب هروب
 ،سـت تـر ا  هرچند كتابي با حجم مطالب بيش )مباني و اصول( موزه مطالعاتنيستند. كتاب 

مطالـب كتـاب اسـت. انتشـار ايـن كتـاب توسـط         نداشتن ترين ضعف كتاب انسجام بنيادي
سـت و  جلو گامي روبهبه كمبود انتشارات در اين زمينه  كنندگان جوان هرچند باتوجه تدوين

مبتـدي و دانشـجويان كارشناسـي معرفـي      براي خوانندگان لمعنوان يك اثر مك تواند به مي
توانـد مرجـع علمـي     و نمـي  نيسـت ك كتاب علمي و دانشـگاهي  ي ةدرحد و انداز و شود

 و اسـت  نكرده پيروي علمي مشخصي سازوكار مطالعات موزه تلقي شود. اين كتاب از يك
 دركنـار  مركزي ةهست يك ةمثاب به اطالعات. است نشده  تدوين تحقيقاتي مدل يك براساس
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 ارزيـابي  و نظـارت  مـوزه  مطالعات استاد يك را كتاب مطالب و ظاهراً اند نشده چيدمان هم
ارچوب سرفصـل درسـي   هـ ايـن كتـاب در چ   ،آيـد  چه از مقدمـه برمـي   چنان .است دهنكر

كننـدگان كتـاب نيـز چنـين هـدفي را دنبـال        و ظاهراً تدوين است نگاشته نشده دانشگاهي
بايست بر عمق دانش در آن حـوزه تأكيـد    مطالعاتي مية اند. اصول و مباني يك حوز نكرده
 به مطروحه ببرد. موضوعات مطالعاتي بهره ةتنوع درخصوص حوزو از منابع معتبر و م كند
گفته، تدوين كتاب حاضر نيازمند صرف  موارد پيش ةاند. باوجود هم نكرده توجه دانش عمق

منـد بـه    هـاي مـرتبط و عالقـه    دانشجويان رشـته  هآن ب ةو مطالع استزمان و انرژي بسيار 
  شود. مطالعات موزه و ميراث فرهنگي توصيه مي

  
  نامه كتاب
اصول (مطالعات موزه  ،)1396زاده ( و مريم خليل ،لفضل، سيدمحمود ميرعزيزياپور فيروزآباد، ابو صادق

 .سميرا :، تهرانو مباني)
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