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Introduction to the Farsi edition
The collection of antique objects has a long history in
the Middle East and West Asia, but the advent of
modernism and the introduction of the museum to these
countries encouraged familiarization with museum
institutions and their entry into these societies. The
arrival was quick in some countries and later in others.
Social and welfare conditions, religion and tribal diversity
are among the factors that delay the institutionalization of
the museum in these societies. It is obvious that museum
functions in these societies are quite different from what
evolved in Europe. European museums have gone from
conserving and displaying objects to working on wider
issues including the social role and functions of the museum, education and learning processes, communication
and interpretation of museum objects, material culture,
etc.
Museum functions in West Asian countries and the
Middle East are generally more focused on conservation,
displaying and conserving materials. Regardless of specific restrictions and the reasons of each country, based on
government decisions and politics, the lack of attention
given to developing specific programes relevant to the
museum studies and the inaccessibility to useful resources
for museum audiences in those countries are some of the
main reasons for this gap. The gap has taken attention
away from other museum functions, with the exception of
collecting, conservation and displaying materials, due to
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the lack of scientific communications by specialists in this
domain around the world.
Given the historical depth of the Middle East and west
of Asia and being the origin of ancient cultures and civilizations, the importance of the museums position is enhanced. Iran, Afghanistan and Tajikistan are politically
and geographically part of the Persian-speaking world;
also included are some regions of India, Pakistan, Iraq,
Kurdistan region, some sections of the commonwealth
countries following the collapse of the Soviet Union
(USSR), and China.The museum field did not experience
much growth in the Middle East and subsequently in the
Persian-speaking areas.
For example, the curatorship program in Iran is the only educational program relevant to museums so far that
has produced graduates from the Higher Education Center
for Cultural Heritage, . Because the founders of the program were mostly archaeologists, the curriculums have
generally focused on archaeological issues and the conservation of historical materials, so that Curatorship 2 and
Curatorship 1 are the only specific courses in the program.
In addition, the program’s main purpose is to train students to manage museum affairs. However, this approach
is not comparable with present-day practice around the
world and as mentioned above, conserving, displaying and
collecting materials are the main topics covered. The lack
of specialists and graduates is due to lack of teaching and
research on new approaches.
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The Faculty of Museum Studies at the University of
Leicester in the UK has been one the leading universities
of in the specific domain of museums around the world.
Kouros Samanian Experiencing 2 years Ph.D research in
1002-1008, and encountered specialists and experts in the
museum studies discipline. There, he familiarized himself
with current approaches in the museum domain, which initiated new similar activities in Iran and he became the first
Iranian to hold a Ph.D in museum studies.
He has developed a Museum Studies curriculum for an
MA degree with the assistance of professionals who also
believe in developing academic educational activities in
the museum field in order to bring about change and highlight other museum approaches in the region.
As a first step, Tehran University of Arts will admit students to the MA program in Museum Studies from the beginning of the 1023-1022 educational year (October 1023).
We hope that this will lead to changes, and ultimately a
departure from the current situation.
In this context and in order to overcome the shortage of
useful and necessary resources for those who are interested in this field and, especially Persian-speaking people,
this booklet, the original of which has been translated into
several languages by ICOM and ICOFOM, is now available in Farsi free-of-charge, in order to reinforce and extend museum concepts among Persian-speaking people in
different countries.
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We are very grateful to ICOM and ICOFOM and to the copublisher for assigning the translation rights to this group,
and to Ms. Aedín Mac Devitt, Publications Officer at
ICOM for coordinating the process.
It must be mentioned that due to the gap between theoretical issues and museology concepts in this region, finding appropriate Farsi equivalents for some concepts and
words was difficult and in some cases seemed impossible,
so the choice of word in these cases was based on the
translators’ decision. However, the English word or
phrase is provided as a footnote for more clarity (for example, two Farsi words have been suggested for Museal
and for other words and concepts that did not have a clear
Farsi equivalent).
We hope that this book will be useful for museum enthusiasts and specialists in Persian-speaking regions.

Translators of the Key concepts of Museology in Farsi:
Kouros Samanian (PhD), Faculty member at the University of Arts, Tehran
Marzieh Hekmat (MA), Faculty member at the Esfahan
University of Arts, Esfahan
Masoumeh Karimi (B.A), MA student at the University of
Arts, Tehran
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مقدمۀ مترجم بر نسخۀ فارسی کتاب
مجموعهداری و جمعآوری آثار عتيقه در منطقۀ خاورميانه و كشورهای غرب آسيا سابقهای ديرينه
دارد؛ اما ورود مدرنيته و تقابل آن با كشورهای اين حوزه ،آشنايي آنها با نهاد موزه و ورود موزه به اين
كشورها را سبب شده است .ورود نهاد موزه به برخي كشورها سريعتر و به برخي ديگر ديرتر اتفاق
افتاد .عواملي همچون وضعيت اجتماعي و رفاهي ،تنوع مذاهب و اقوام گوناگون را ميتوان از جمله
عوامل مؤثر در تأخير نهادينه شدن موزه در جوامع مذكور ناميد .بديهي است كاركردهای موزه در اين
جوامع با آنچه در حال حاضر در خاستگاهش در اروپا اتفاق ميافتد ،متفاوت است.
موزهها در جوامع اروپايي از مباحث مربوط به حفاظت و نمايش آثار عبور كرده و به مسائل جامع-
تری همچون نقش و كاركردهای اجتماعي موزه ،فرايند آموزشي و يادگيری در موزه ،ارتباطات و
تفاسير متفاوت از آثار موزهای ،فرهنگ مواد و غيره ميپردازند .درحاليكه چنين كاركردهايي برای
موزهها در كشورهای غرب آسيا و عموماً خاورميانه بيشتر به حفاظت ،ذخيره و نمايش آثار پرداخته
است .يكي از مهمترين داليل برای اين فاصله ،فارغ از محدوديتها و داليل اختصاصي هر كشور با
توجه به ديدگاهها و سياستهای حكمرانان ،عدم توجه به توسعۀ رشتههای تخصصي مرتبط با اين
موضوع و همچنين عدم دسترسي به منابع مفيد برای مخاطبان آن در كشورهای مذكور است .اين
مسئله ،كمرنگ شدن ارتباطات علمي متخصصينِ اين حوزه با ديگر متخصصين در سراسر جهان و به
تبعِ آن ،عدم توجه كافي به ساير كاركردهای موزه ،غير از ذخيره ،حفاظت و نمايش آثار در جوامع
مذكور را درپي داشته است.
با توجه به غنای تاريخي اين ناحيه و ظهور تمدنها و فرهنگهای باستاني در آن ،اهميت
جايگاه موزهها فزوني مييابد .از جمله نواحي پارسيزبان كه امروزه ازلحاظ جغرافيای-سياسي،
كشورهای ايران ،افغانستان و تاجيكستان و ازلحاظ پراكندگي ،فارسيزبانانِ ناحيهای وسيعتر ،ازجمله
برخي نواحي كشورهای هند ،پاكستان ،كردستانِ عراق و نواحي كشورهای مشترکالمنافع پس از
فروپاشي روسيه را شامل ميشود .اين پراكندگي به گونهای است كه گروهي از فارسيزبانان در چين
نيز يافت ميشوند.
با اندكي دقت و جستجو ميتوان دريافت كه رشتۀ موزه در خاورميانه و به تبعِ آن ،نواحي
فارسيزبان منطقه ،رشد چنداني نداشته است .به عنوان مثال ،رشتۀ موزهداری در ايران ،از زمان فارغ-
التحصيلي دانشجويان اولين دوره ،از مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي ،يعني از  1377تا امروز ،تنها
برنامۀ آموزشي مرتبط با موزه در ايران است كه منحصراً در مقطع كارشناسي به تربيت متخصصين
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ميپردازد .نكتۀ جالب آن كه چون مؤسسان اين دوره عموماً باستانشناس بودهاند ،سرفصل دروس
اكثرًا بر مباحث باستانشناسي و يا حفاظت و مرمت آثار تاريخي تمركز يافته است ،و دو درس
موزهداری  1و موزهداری 2تنها دروس تخصصي در اين رشته است .همچنين هدف اين دوره بيشتر
تربيت تكنسينهايي است كه قادر به انجام امور مربوط به موزه باشند  .ليكن اين رويكرد چندان با
رويكردهای موجود و روز دنيا در ارتباط با موزه هماهنگ نبوده و همانطور كه ذكر شد ،ذخيره،
حفاظت و نمايش آثار موزهای ،مسائل عمده در اين دورههاست .نبود متخصص و فارغالتحصيل مرتبط
برای هدايت تدريس و پژوهش در رويكردهای جديد ،از ديگر داليل عدم توسعۀ رشتۀ موزه در مقاطع
باالتر ،همگام با اين رويكردها است.
دانشكدۀ مطالعات موزه در دانشگاه لستر انگلستان ،يكي از پرچمداران حوزۀ تخصصي موزه در دنيا
بوده است .كورس سامانيان طي چهار سال تجربهاندوزی در دورۀ دكتری خود از سال  2006تا ،2009
با متخصصين و كارشناسان رشتۀ مطالعات موزه در ارتباط بود .ازاينرو ،خود را با رويكردهای جاری در
حوزۀ موزه آشنا و به عنوان اولين ايراني در رشتۀ مطالعاتموزه ،دكترای تخصصي گرفت و سپس به
اقدامات مشابهي در ايران دست زد .او با كمک همكاراني كه آنها نيز به پيشبرد فعاليتهای آموزشي
دانشگاهي در رشتۀ موزه برای ايجاد تحول و تأكيد بر ساير رويكردهای موزهای در اين منطقه معتقد
بودند ،برنامۀ درسي مطالعات موزه را در مقطع كارشناسيارشد راهاندازی كرده است.
بهعنوان نخستين گام ،دانشگاه هنر تهران از ابتدای سال تحصيلي ( 92-93مصادف با اكتبر
 )2013برای دوره كارشناسي ارشد در رشتۀ مطالعات موزه دانشجو ميپذيرد؛ اميد است اين اقدام به
تحوالت هرچند كوچكي در رويكردهای موجود ،و در نهايت خروج از حالت سنتي بيانجامد .در اين
راستا و در جهت رفع كمبود منابع مفيد و الزم برای عالقمندان اين رشته ،به خصوص فارسيزبانان،
اين كتاب كه اصل آن به همت ايكوم و ايكوفوم به چند زبان منتشر شده است ،به صورت كامالً
رايگان و در راستای تقويت و گسترش مفاهيم موزه در بين فارسيزبانان در كشورهای مختلف دنيا
ترجمه شده است.
از ايكوم و ايكوفوم و ناشرين كتاب برای واگذاری ترجمه به اين گروه سپاسگزاری ميكنيم،
همچنين زحمات و پيگيریهای خانم آيدين مکدويت مسئول انتشارات ايكوم قابل تقدير است.
الزم به توضيح است به دليل فاصلۀ مباحث نظری و مفاهيم مختلف موزه با اين منطقه ،يافتن
معادل فارسي مناسب برای برخي مفاهيم و كلمات مزبور در كتاب ،گاهي دشوار بوده و در برخي
موارد ،غيرممكن مينمود ،لذا در اين موارد مناسبترين واژه به تشخيص مترجمين انتخاب شده است.
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درعين حال برای شفافيت بيشتر ،عين عبارت يا كلمۀ انگليسي به صورت پانويس آورده شده است.
بهعنوان مثال عبارت «موزهایشده» برای واژۀ  musealپيشنهاد ميشود و به همين ترتيب برای
واژهها و مفاهيم ديگر كه معادل فارسي مشخصي نداشتند.
اميد است اين كتاب مورد استفادۀ عالقمندان و متخصصين موزه در نواحي فارسيزبان قرار گيرد.

گروه مترجمین
کورس سامانیان ،عضو هیئت علمی دانشگاه هنر ،تهران
مرضیه حکمت،عضو هیئت علمی دانشگاه هنراصفهان
معصومه کریمی ،دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه هنر ،تهران
بهار  ٢٩٣١خورشیدی

توجه :ضمن سپاس از تمامي دوستان و متخصصاني كه نكات و موارد اصالحي خود را در قالب نقد
سازنده در طي يک سال سپری شده از انتشار كتاب به مترجمين منتقل كرده اند ،الزم به توضيح
است ترجمه فارسي اين كتاب ،پس از بازنگری دوباره و انجام اصالحات و ارتقا كيفيت ترجمه با در
نظر گرفتن نكات اصالحي كارشناسان و متخصصان حوزۀ موزه و ترجمه متون تخصصي ،در بهار
 1393توسط شورای جهاني موزه ها (ايكوم) دوباره منتشر شد.
گروه مترجمين
بهار  1393خورشيدی
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سرآغاز
يكي از اهداف اصلي ايكوم ،27بهويژه در حوزۀ پيشرفت ،اشتراک و مبادلۀ دانش
با اجتماع جهاني و گستردۀ موزه ،سياستگذاران و مسئوالن جنبههای قانوني و
اجتماعي آن ،تدوين استانداردهای حرفهای است .اين موضوع ،به مخاطبان موزه،
همكاران بالقوۀ آن و افراد ذينفع ،محدود نميشود .فرهنگ لغات موزه شناسي ،28كه
در  1993تحت نظارت آندره دواله 29راه اندازی شد و فرانسوا مه رس ،30از  2005به
بعد با آن همكاری كرد ،كاری تاريخي ،نتيجۀ سالها پژوهش ،پرسوجو ،تحليل،
بازبيني و بحث در كميسيون بينالملليِ موزهشناسي ايكوم (ايكوفوم )31است كه به-
طور ويژه ،به فرايند توسعۀ ادراک ما از تجربه و نظريۀ موزهها و روند فعاليت موزهها
و نهادهای مشابه ميپردازد.
نقش ،توسعه و مديريت موزهها در دو دهۀ اخير تحول بزرگي يافته است.
نهادهای موزه ،روزبهروز بيشتر بازديدكننده-محور شده است و برخي موزههای
بزرگتر در امور روزانۀ خود ،مدل مديريت جمعي را ،بيش از پيش ،به خدمت گرفته
است .از اينرو ،حرفه و محيط موزه تكامل يافته است .كشورهايي مثل چين،
افزايشي بيسابقه در فعاليت و حضور در موزه را شاهد بوده ،اما به همان اندازه،
پيشرفتهايي در سطوح خرد نيز صورت گرفته است؛ از جمله تحوالتي كه در

27 ICOM
28 Dictionary of Museology
29 André Desvallées
30 François Mairesse
31 ICOFOM
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ايالتهای در حال توسعۀ جزاير كوچک(سيدز )32رخ داده است .اين تحوالت چشم-
گير ،تفاوت بيشتری در تعاريف امور موزه و دورههای آموزشي تخصصي مربوطه ،در
فرهنگهای مختلف را سبب ميشود .در چنين شرايطي ،وجود منبع و مرجع
مشتركي برای متخصصين و دانشجويان موزهشناسي الزامي است .انتشارات
33
ايكوم/يونسكو ،با انتشار كتابي تحتعنوان راهاندازی موزه :راهنمایی عملی
كتابچۀ مرجعي برای كارآموزان حوزۀ موزه تهيه كرده است .در مقابل ،فرهنگ
دایرهالمعارفی 34را بايد راهنمايي برای عرضۀ اطالعات تكميلي در حوزۀ نظری
موزهها قلمداد كرد.
در حاليكه ،چالشهای كار روزانه ،مجال اندكي برای توقف و تفكر در مباني
فلسفي و اساسي ،در اختيار مينهد ،نياز روبهرشدی برای كارگزاران در تمامي سطوح
وجود دارد تا بهنحوی ،چالش شفافسازی و تفهيم ارتباط موزه با جامعه و
شهروندانش را پاسخگو باشند .كار مهم ايكوفوم ،بهنوعي ،ايجاد فرهنگي دايره-
المعارفي بهمنظور بازسازی ساختارهای تخريبشده و جوهر قواعد حاكم بر امور
روزانۀ ماست .اگرچه اين فرهنگ به داليل انسجام زبانشناختي ،ديدی عمدتاً
فرانسوی 35از موزهشناسي ارائه ميكند ،واژگان فني مطرحشده در اينجا را موزه-
شناسان در چندين فرهنگ مختلف درک كرده يا بهكار گرفتهاند .اين كتاب اگرچه
جامع نيست ،اما تركيبي از دانش موجود ،حاصل چندين دهه بررسي اصولي ،درباب
معرفتشناسي و ريشهشناسي موزه است كه مفاهيم پايهای در موزهشناسي معاصر را
به تفصيل بيان ميدارد .اين كار از تمام حشو و تكرارهای رايج در جهت رشد و
توسعۀ اين حرفه ،عاری است و ديدی به حق كاركردگرا دارد .ايكوفوم ،ويراستاران
)32 Small Island Developing States (SIDS
33 Running a Museum: A Practical Handbook
34 Encyclopaedia Dictionarium
35 Francophone
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فرهنگ لغات و نويسندگان آن ،در انجام وظيفۀ خود ،يعني «تعريف» و توضيح اين
نهاد ،همواره رعايت اصل دقت ،جامعيت ،سختگيری و تعادل را در دستور كار خود
قرار دادهاند.
كتابچۀ حاضر ،بهعنوان نمونۀ اوليه 36از اين فرهنگ دايرهالمعارفيِ جامع ،به-
منظور دستيابي به عامترين سطح ،از گذشته تا كنون ،و اشتقاق و تكامل
اصطالحات متنوعي كه زبان امروز را دچار تشتت ميكند ،طراحي شده است .ايكوم،
براساس سياستِ پذيرش تنوع و ارتقای جامعيت خود ،پيشبيني ميكند كه اين
كتاب نيز ،مانند كتابِ منشور اخالقی ایکوم برای موزهها ،37با بهروزرساني و بازبيني
مداوم ،به جای خاکخوردن در قفسۀ كتابها ،محرک بحث و همكاری وسيعي
باشد .ازاينرو ،بيستودومين كنفرانس عمومي سهساالنۀ ايكوم ،38در شانگهای،
چين ،شروع مناسبي برای اين مرجع فوقالعاده در موزهشناسي است .گردهمآوردن
متخصصين موزه از تمام ملتها ،بهراستي نوعي فرصت است كه استانداردها و
مراجعي ازين قبيل برای نسلهای حاضر و آينده ايجاد شود.
الیساندرا کامینز

٩٣

رئیس شورای بین المللی موزهها (ایکوم)

36 Avant Première
37 ICOM Code Of Ethics For Museums
38 ICOM’s 22nd Triennial General Conference
39 Alissandra Cummins
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پیشگفتار
طبق اصول اساسي ايكوم ،هدف كميسيون بينالمللي موزهشناسي (ايكوفوم) ،از
آغاز در  ،1977توسعۀ موزهشناسي به عنوان رشتهای علمي و آكادميک بوده است
كه با تحقيق ،مطالعه و ترويج تفكر اصلي در حوزۀ موزهشناسي ،به توسعۀ موزهها و
حرفۀ موزهشناسي كمک كند.
به اين منظور گروه كاری چندرشتهای برای تحليل انتقادی واژگان فني موزه-
شناسي ايجاد شد ،كه تفكرش بر مفاهيم اساسي موزهشناسي متمركز بود .تقريباً
حدود بيست سال ،اين گروه كاریِ فرهنگِ جامع ،مقاالت و خالصههای بسياری از
پژوهش علمي خود تاليف كرد .درحاليكه ايكوفوم ،اهميت ايجاد فهرستي از
اصطالحات موجود در مرجع اصلي برای عموم را پذيرفته بود ،تصميم گرفت با
كمک شورای بينالمللي موزهها ،انتشار اين فرهنگ را در كنفرانس عمومي ايكوم،
كه در نوامبر 2010در شانگهای برگزار ميشد ،اعالم كند .اين كتابچه ،خالصۀ هر
بيستويک مقاله در باب اصطالحات پايهای موزهشناسي را دربردارد كه بهصورت
«پيشنمايشي» برای فرهنگ لغات موزهشناسي ،كه در شرف انتشار است ،ارائه
ميشود .در اين فرهنگ لغات ،مقاالت بهطور كامل همراه با فرهنگ منتخبي از
توصيف حدود  500واژۀ مزبور در آنها ،منتشر خواهد شد.
بايد اشاره كنم اين كتابچه ،در جايگاه مقدمهای بر يک كار بسيار گستردهتر،
مدعي جامعيت نيست ،اما ميخواهد تمايز بين مفاهيم پنهان در اين اصطالحات را
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آشكار كند ،تا معاني جديد و روابط آنها با كليت رشتۀ موزهشناسي بر خواننده
مكشوف شود.
كار دكتر وينوس سوفكا40در سالهای اوليۀ ايكوفوم ،يعني تالش برای تبديل
اين كميسيون بينالمللي به ميداني برای بحث و تفكر در مورد نظريۀ موزهشناسي
به منظور تأمل در مباني اين رشته ،به هيچ عنوان عبث نبود .از اينرو ،توليد فكری
41
مداوم كميسيون ،حتي امروز ،با انتشار ساالنۀ مجموعه مطالعات ایکوفوم ()ICC
تداوم مييابد ،اين توليد مداوم ،طي سي سال ،به نظريۀ موزهشناسي شاخ و برگ
داده است .كتابشناسي بينالمللي تمامي انتشارات ايكوفوم بينظير است و تصوير
متعهدی از تفكر موزهشناسانه در سراسر جهان ارائه ميكند.
با خواندن مقالهها در اين كتابچه ميتوانيم نياز به بازبيني بنيانهای نظری
موزهشناسي را با رويكردی ادغامي و كثرتگرا درک كنيم ،كه بر غنای مفهومي هر
واژه بنيان نهاده شده است .اصطالحات موجود در اين كتابچه ،مثالهای روشني از
كار گروه متخصص است كه توانسته است ساختار اساسي زبان ،يعني ميراث
غيرملموس بينظير ما را درک كرده و ارتقا دهد .دستيابي مفهومي به واژگان فني
موزهشناسي ،درک ميزان پيوند بين نظريه و عمل را برای ما امكانپذير ميكند .به
منظور اجتناب از تكرار ،نويسندگان در موارد نياز به لحاظ ويژگي خاصي
ازاصطالحات ،به ارائۀ مشاهدات خويش پرداختند .آنها سعي نكردند مسيرهای تازه-
ای بنيان نهند ،بلكه كار خود را با توضيح ساير مفاهيم دقيقتر آغاز كردند و در پي
مفاهيم فرهنگي تازهای بودند كه بنيانهای نظری رشتۀ گستردۀ موزهشناسي ،نقش
موزه و گسترۀ كاری متخصصان آن در سراسر دنيا را غنا بخشيده است.
40 Dr. Vinos Sofka
41 ICOFOM Study Series
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در جايگاه من ،به عنوان رئيس ايكوفوم ،افتخار و خشنودی بزرگي است تا از
طريق اين جزوه ،در آغاز كار اين كتاب بزرگ حضور داشته باشم؛ كتابي كه به
زودی نقطۀ تحول بزرگي در كتابشناسي مطالعات موزه خواهد بود و به دست
اعضای ايكوفوم ،از كشورها و رشتههای مختلف كه همه حول ايدهای مشترک
متحد شدهاند ،تدوين شده است.
در اينجا ،ميخواهم از تمامي آنان كه زمان و هوش خود را برای تولد اين كار
اساسي صرف كردند ،سپاسگزاری كنم؛ دوستان و همكاران ما ،كه بسيار به آنها
مفتخريم:
 ايكوم ،سازمان راهنمای ما ،به خاطر درک اهميت پروژه ،كهمدتها پيش شروع شد و اكنون ميتواند به لطف تعهد مديركل ايكوم،
آقای ژولين آنفرونز ،42تكميل شود؛
 از آندره دسواليز ،نويسنده و حامي اين پروژه ،كه اهميتغيرمنتظره و شايستهای بدست آورد؛
 فرانسيسكو مايرس ،كه فعاليت خود در ايكوفوم را در جوانيآغاز كرد ،استعدادهای خود را بهعنوان نويسنده و محققي مولد ارائهكرد و
با آندره دسواليز ،بهطور موفق ،اقدامات گروه كاری فرهنگ جامع را
هماهنگ و ويرايش اين رساله و فرهنگ موزه شناسي را تكميل كرد.

42 Julien Anfruns
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 از تمام نويسندگان مقاالت مختلف كه از شهرتي بينالملليبرخوردارند ،يعني متخصصين موزه شناسي در رشتههای
مربوطه؛
 و در نهايت ،از سه مترجم ما به دليل كار علمي در ترجمۀاصطالحات تخصصي از فرانسه ،در شرايطي كه معادلهای انگليسي،
اسپانيايي يا چيني چندان مشخص و معلوم نبود.
همچنين ،ميخواهم از تمامي افرادی كه بهنوعي در تحقق اين رؤيا
شريک بودند ،خالصانه سپاسگزاری كنم.
نلی دیکارولیس

4٩

رئیس ایکوفوم

43 Nelly Decarolis
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مقدمه
موزه چيست؟ چگونه مجموعه را تعريف ميكنيم؟ مؤسسه چيست؟ اصطالح
«ميراث» چه چيزهايي را شامل ميشود؟ متخصصان موزه بايد پاسخهايي برای اين
قبيل سؤاالت بيابند ،زيرا برای كارشان اساسي است و از دانش و تجربۀ آنها برمي-
خيزد .آيا نياز به بازبيني داريم؟ ما چنين فكر ميكنيم .كار موزه بين عمل و نظريه
در نوسان است ،و نظريه نيز دائماً برای هزار و يک امر روزانه ناديده انگاشته مي-
شود .درهرحال ،اين امر همواره واقعيت دارد كه انديشه ،عاملي محرک است و وجود
آن برای پيشرفت فردی و همچنين برای دنيای موزه ضروری است.
هدف ايكوم در سطح بينالمللي ،و در سطح مؤسسات موزهایِ ملي و منطقهای
محليتر ،توسعۀ استانداردها و ارتقا كيفيت تفكری است كه به جهان موزه و خدمات
آن برای جامعه جهت ميدهد؛ ايكوم در نظر دارد اين هدف را با برگزاری نشست-
های تخصصي دنبال كند .بيش از سي كميسيون بينالمللي پيرامون اين مجمع
تفكر جمعي فعاليت و هر يک در بخش تخصصي خود ،نشريات مهمي توليد مي-
كند .اما ،چگونه ميتوان اين قابليت تفكر در باب حفاظت و مرمت ،تكنولوژیهای
جديد ،آموزش ،خانههای تاريخي ،مديريت ،تخصصها و غيره را با هم هماهنگ
كرد؟ بهصورت كليتر ،آنچه ميتواند رشتۀ موزه ناميده شود ،چگونه سازمان مي-
يابد؟ اينها سواالتي است كه كميسيون بينالمللي ايكوم برای موزهها (ايكوفوم)،
پس از تأسيس در  ،1977بهطور ويژه به كمک نشريات (مجموعه مطالعات
ايكوفوم) ،آنها را دنبال ميكند؛ اين نشريات برای ايجاد فهرست و امتزاج عقايد
متنوع در موزهشناسي شروع به كار كرده است .در اين بافت بود كه آندره دسواليز،
برنامۀ طراحي خالصۀ مفاهيم اساسي در موزهشناسي را هماهنگ و در،1992
17

مارتينآر.شارر ،44رئيس ايكوفوم ،آن را راهاندازی كرد .هشت سال بعد ،نورما
روسكوني( 45كه متأسفانه در  2007درگذشت) و فرانسيسكو مايرس نيز به او
پيوستند .طي اين سالها ،اينگونه توافق حاصل شد كه دورنمايي ،در قالب بيست
اصطالح ،با نگرش متفاوتي كه الزمۀ رشتۀ موزه است ،ارائه شود .اين امر طي چند
سال گذشته تسريع شده است .چندين نسخۀ ابتدايي از مقاالت منتشرشد (در
47
46
مجموعۀ مطالعات ايكوفوم و در مجلۀ عموم و موزهها  ،كه بعداً فرهنگ و موزهها
نام گرفت) .در اينجا ،خالصهای از هر يک از اين اصطالحات ،مطرح و جنبههای
مختلف هر مفهوم به شكل فشردهای ارائه ميشود .اين اصطالحات در مقاالتِ
حدود دهتاسيصفحهای ،با فرهنگلغاتي از حدود  400اصطالح دنبال ميشود و
بيشتر بسط مييابد؛ اين واژهها در فرهنگ لغات موزهشناسي ،كه اكنون آمادۀ انتشار
است ،ظهور خواهد يافت.
پروژۀ تأليف فرهنگ لغات مبتني بر ديدی بينالمللي از موزه است ،كه بهواسطۀ
تبادالت بسيار در ايكوفوم تقويت شد .نويسندگان به داليل انسجام زباني ،از
كشورهای فرانسهزبان ميآيند :بلژيک ،كانادا ،فرانسه ،سوئيس .اين نويسندگان،
يوويس برگرون ،48سرج چاومي ير ،49جين داوالون ،50برنارد دلوچه ،51آندره دواله ،
نويمي دروگت ،52فرانسوا مه رس ،53ريموند مونتپتيت و مارتين آر .شارر هستند.

44 Martin R. Scharer
45 Norma Rusconi
46 Publics & Musées
47 Culture & Musées
48 Yves Bergeron
49 Serge Chaumier
50 Jean Davallon
51 Bernard Deloche
52 Noemie Drouguet
53 Francois Mairesse
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اولين نسخۀ اين كار در سيودومين سمپوزيوم ايكوفوم در ليج 54و
ماريمونت(55بلژيک) در  2009ارائه شد و بهطور مفصل دربارۀ آن بحث شد .دو نكته
از اين منظر بهطور مختصر قابل بحث است؛ تركيب كميتۀ سردبيری و انتخاب
بيستويک اصطالح.
دنیای فرانسوی زبان در مکالمات ایکوم
چرا كميسيوني تقريباً منحصر از سخنگويان فرانسویزبان انتخاب كرديم؟
داليل بسياری برای اين انتخاب ارائه ميشود كه اكثر آنها عملي است .ميدانيم
ايدۀ كار جمعي بينالمللي و كامالً هماهنگ ،هنگامي كه همه زبان مشتركي
دارند(علمي وغيره) ديدی بسيار ايدهآل است .كميسيون بينالمللي ايكوم به خوبي از
اين وضعيت آگاه است كه ضرورت دارد برای اجتناب از خطر بابِل ، 56آنها را به
سمت زباني مطلوبي سوق دهد انگليسي زبان بينالمللي امروز .بهطور طبيعي،
انتخاب كوچكترين مخرج مشترک به نفع استادان زبان و اغلب به ضرر بسياری از
كساني است كه آشنايي كمتری با ايكوم دارند و ناگزير بايد افكار خود را بهصورت
نامطلوب و ناقصي ارائه كنند .كاربرد يكي از سه زبان ايكوم (انگليسي ،فرانسه و
اسپانيايي) غير قابل اجتناب است؛ اما كداميک؟ مليت اولين شركتكنندگان ،تحت
هدايت آندره دسواليز (كه سالها با جورجس هنری ريوير ،57نخستين رئيس ايكوم و
مؤسس موزهشناسي فرانسه همكاری داشت) بهسرعت به انتخاب فرانسه منجر شد،
اما مباحث ديگری نيز در حمايت از آن وجود داشت .اكثر شركتكنندگان اگر قادر
به خواندن هر سه زبان نبودند ،حداقل ميتوانستند دوتای آنها را بخوانند ،اگرچه
54 Liege
55 Mariemont
.صدای چندین نفرکه همزمان صحبت می کنند ،به ویژه چندین نفراززبانهای مختلف56 Babel
57 Georges Henri Riviere
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تسلط آنها در سطح كامل نبود .ما با وفورِ منابع انگليسي-آمريكايي در رشتۀ موزه
آشنا هستيم ،اما بايد اشاره كنيم كه اكثر اين نويسندگان ،با استثنائاتي مهم ،از قبيل
شخصيتهای برجستۀ پاتريک بويلن 58و پتر ديويس ،59نه قادر بودند فرانسوی و نه
اسپانيايي بخوانند .اميدواريم انتخاب فرانسه ،باتوجه دانش نسبتاً خوب ادبيات
خارجي ،به ما اين امكان را داده باشد تا حداقل ،برخي جنبههای كار موزه را (نه تمام
كارهای انجامشده در زمينۀ موزه) كه بهطور كلي شناخته شده ،اما برای ايكوم بسيار
حائزاهميت است ،در اين كار بگنجانيم .درهرحال ،از محدوديتهای پژوهش خود
آگاهيم و اميدواريم اين كار ،ساير گروهها (مثالً آلماني يا ايتاليايي) را تشويق كند تا
به زبان خود رويكرد متفاوتي به حوزۀ موزه ارائه كنند.
از سويي ،گزينش يک زبان پيآمدهايي برای ساخت مفهوم دارد ،اين امر با
مقايسۀ تعاريف ايكوم از موزه در  1974و  2007مشخص ميشود؛ اولي ،اساساً در
فرانسه و دومي در انگليس مطرح شده است .ما ميدانيم كه اين نسخه در
اسپانيايي ،انگليسي يا آلماني ،هم به لحاظ ساختار و هم گزينش اصطالحات به اين
شكل نخواهد بود ،اما جهتگيری نظری خاصي نيز وجود داشته است! شگفتآور
نيست كه اكثر كتب راهنما در زمينۀ موزهها به انگليسي نوشته ميشود (مانند كتاب
راهنمای عالي ،ويرايش پاتريک بايلون ،باعنوان راهاندازی موزه :کتاب راهنمای
عملی ،)60درحاليكه ،در فرانسه يا ساير كشورهای قديم اروپای شرقي كه نوشتن
مقاله و توسعۀ تفكر و نظريه را بيشتر مي پسندند ،بسيار كمياب است.

58 Patrick Boylan
59 Peter Davis
60 BOYLAN P. (coord.), Running a Museum: A Practical Handbook, Paris, ICOM/Unesco, 2004.
http//:unesdoc.unesco.org/images/001400014100141067e.pdf (accessed: June 2010).
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با وجود اين ،تقسيمبندی منابع و مآخذ مربوط به موزه به يک بخش عملي ،كه
منحصراً انگليسي-آمريكايي است ،و يک بخش نظری ،كه به شيوۀ تفكر التين
نزديکتر است ،درست نيست؛ تعدادی از مقاالت نظری از متفكران انگلوساكسون
در منابع موزه كامالً با اين تصوير در تضاد است .وجود برخي تفاوتها ،همچنان
حقيقت دارد و تفاوتها ،همواره ،تقويت يادگيری و ادراک را در پي دارد .سعي
كردهايم تا اين امر را نيز مد نظر قرار دهيم.
مسئلۀ مهم ديگر در رابطه با انتخاب زبان فرانسه ،احترام به كار نظری پايهای
است كه سالها دو رئيس اول ايكوم ،جورجس هنری ريوير و هاگوس دِورين 61آن
را دنبال كردند؛ بدون اين كار ،بخش اعظمي از كار موزه در قارۀ اروپا و آمريكا و
افريقا قابلدرک نبود .تفكر اساسي در جهان موزه است كه نميتوان تاريخ آن را
ناديده انگاشت ،درعينحال ،بايد به خاطر داشت كه ريشههای آن در دوران رنسانس
پا گرفته و تغيير و تحول آن (نهادينهكردن آن) در زمان انقالب فرانسه رخ داد ،و
مباني نظری در سوی ديگر ديوار برلين در طول دهۀ 1960ايجاد شد؛ هنگامي كه
جهان هنوز به دو بلوک متخاصم تقسيم نشده بود .اگرچه نظم جغرافيايي-سياسي
حدود يکربعقرن پيش ،بهطوركامل دگرگون شد ،اين مسئله حائزاهميت است كه
حوزۀ موزه نبايد تاريخ خود را فراموش كند ،اين برای ابزاری كه فرهنگ را به عموم
و نسلهای آينده منتقل ميكند ،امر نامعقولي خواهد بود! درهرحال ،هنوز خطر
حافظهای بسيار كوتاه وجود دارد كه از تاريخ موزه ،تنها چگونگي راهاندازی نهاد و
چگونگي جذب بازديدكننده را حفظ كند...

61 Hugues De Varine
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ساختاری در حال رشد و تکامل مداوم
هدف نويسندگان از آغاز ،نوشتن رسالهای تعريفي دربارۀ جهان موزه ،يعني
سيستم نظریِ ايدهآل و جدای از واقعيت ،نبود .فرمولهای نسبتاً معمولي از ليستِ
شامل بيستويک اصطالح انتخاب شد تا اينگونه زنجيرۀ تفكر پيرامون موزه با
عاليم متعدد مشخص شود .خواننده از يافتن اصطالحات آشنايي با كاربرد معمولي
از قبيل موزه ،مجموعه ،ميراث و عموم شگفتزده نخواهد شد ،اما اميدواريم او
معاني و جنبههايي از اين اصطالحات را كشف كند كه كمتر با آنها آشناست .او
ممكن است از يافتن ساير اصطالحات از قبيل «حفاظت و مرمت» 62نيز تعجب
كه ذيل واژۀ «حفاظت و نگهداری» 63شرح داده ميشود .ما درهرصورت ،تمام
پيشرفتهايي اعضای كميسيون بينالمللي برای حفاظت و مرمت (ايكوم-سي
سي )64را از سر نگرفتهايم ،زيرا اين امر بسيار فراتر از اهداف ما در اين حوزه است.
ساير اصطالحات نظریتر ،ممكن است در نگاه اول تاحدی برای شاغالن موزه
بيگانه به نظر برسد :موزهای ،65موزهای شدن ،66موزهشناسي 67و غيره .هدف ما ارائۀ
گستردهترين ديد ممكن از مسائل مطرح در جهان موزه بود ،شامل برخي اقدامات
معمولي و برخي اقدامات غيرمعمولتر كه احتماالً تأثير مهمي بر آيندۀ موزهها در
درازمدت دارد؛ برای مثال مفهوم موزههای مجازی و الكترونيک.
ابتدا بايد محدودههای اين كار را مشخص كنيم؛ ما تفكری نظری و منتقدانه
در مورد كار موزه ،در مفهوم گستردهاش ،مطرح ميكنيم ،كه از موزههای سنتي
62 Conservation
63 Preservation
64 ICOM-CC
65 Museal
66 Musealisation
67 Museology
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فراتر ميرود .ميتوانيم ابتدا در تعريف موزه بكوشيم .در تعريف ايكوم ،موزه نهادی
در خدمت جامعه و توسعۀ آن است .اين دو اصطالح اساسي به چه معناست؟ اما
مهمتر از همه ،چرا موزهها وجود دارد؟ تعاريف موزه نيز صراحتاً به اين سؤال پاسخ
نميدهد ،ما ميدانيم كه جهان موزه با مفهوم ميراث پيوند دارد ،اما مسئله ،بسيار
بزرگتر از اين است .چگونه ميتوانيم اين زمينۀ وسيعتر را نشان دهيم؟ به كمک
مفهوم موزهای (يا رشتۀ موزهای) ،كه رشتهای نظری است و با اين موضوعات در
ارتباط است ،همانطور كه سياست ،رشتۀ تفكر سياسي است .توضيح نظری و
68
منتقدانۀ رشتۀ موزه ،موزهشناسي است ،در حاليكه جنبۀ عملي آن ،موزهنگاری
است .برای هر يک از اين اصطالحات ،اغلب نه يک مورد ،بلكه چندين تعريف
وجود دارد كه در طول زمان تغيير يافته است .تفاسير متفاوتي از هر يک از اين
اصطالحات در اينجا شرح داده ميشود.
جهان موزه طي سالها ،هم در قالب كاركردها و هم از طريق ماديت و عناصر
اساسيكه كارش مبتني بر آنهاسترشد يافته است .بهطور خاص ،موزهها با آثار
تشكيلدهندۀ مجموعههايشان كار ميكنند .برای درک شيوۀ كار موزه ،عنصر بشری
بهوضوح الزامي است ،به همان اندازه كه اين عامل برای عموم مخاطب موزه ،و
برای كار كارمندان آن(متخصصان ،و ارتباطشان با اصول اخالقي) ،ضرورت دارد.
كاركردهای موزه چيست؟ موزه فعاليتي انجام ميدهد كه ميتواند با فرايند موزهای
شدن و تجسم توصيف شود .بهصورت كليتر ،ما از كاركردهای موزهای صحبت
ميكنيم ،كه به شيوههای متفاوتي در طول زمان توصيف شده است .ما پژوهشمان
را برمبنای يكي از مشهورترين مدلها قرار ميدهيم ،كه در پايان دهۀ 1980
آكادمي رينوارد 69در آمستردام آن را شكل داد و سه كاركرد را مشخص كرد:
68 Museography
69 Reinwardt Academie
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«حفاظت و نگهداری» (كه مالكيت ،حفاظت و مرمت و مديريت مجموعهها را
شامل ميشود)« ،پژوهش» و «ارتباط» .ارتباط ،خود «آموزش» و «نمايش» را
شامل ميشود كه مسلماً دو مورد از آشكارترين كاركردهای موزههاست .با توجه به
اين امر ،به نظر ميرسد كاركرد آموزشي طي چند دهۀ اخير رشد ويژهای داشته
است ،چون اصطالح «وساطت» به آن افزوده ميشود .يكي از تفاوتهای عمدهای
كه بين فعاليت اوليه و امروزی موزه با آن مواجهيم ،افزايش بيشتر روشهای
مديريت است كه به زعم ما ،بايد به دليل ويژگيهای خاصش ،بهعنوان يكي از
كاركردهای موزه قلمداد شود .همين مسئله دربارۀ معماری موزهها نيز صادق است،
زيرا اهميت آن تا حدی است كه گاهي تعادل بين ساير كاركردهای موزه را بر هم
ميزند.
موزه چگونه تعريف ميشود؟ با رويكردی مفهومي (موزه ،ميراث ،نهاد ،جامعه،
اصول اخالقي ،موزهای) ،با مالحظات نظری و عملي (موزهشناسي ،موزهنگاری) ،با
توجه به كاركردهای آن (اثر ،مجموعه ،موزهایشدن) ،ازطريق بازيگران آن
(متخصصين ،عموم) ،يا ازطريق فعاليتهايي كه در پي آن شكل ميگيرد (حفاظت و
نگهداری ،پژوهش ،ارتباط ،آموزش ،نمايش ،وساطت ،مديريت ،معماری)؟ ديدگاه-
های ممكن بسياری وجود دارد كه برای درک بهتر پديدۀ موزه بايد با هم مقايسه
شود ،پديدهای كه به سرعت توسعه مييابد ،و تكامالت اخيری كه هيچكس نمي-
تواند بيتفاوت از آنها بگذرد.
در اوايل دهۀ ،1980جهان موزه موجي از تحوالت بيسابقه را تجربه كرد:
موزهها كه مدتها نخبهگرا و محجوب به حساب ميآمدند ،اكنون ،درحالي ظهور
مييابند كه به ذوقي برای معماری تماشايي ميبالند ،نمايشگاههای بزرگي برگزار
ميكنند كه پر زرق و برق بوده و با اقبال بسياری روبرو شده است؛ نمايشگاههايي
24

كه ميخواهد به بخشي از سبک مشخص مصرفگرايي تبديل شود .محبوبيت
موزهها از آن زمان كم نشده است و آنها در اندک زماني بيش از يک نسل ،تعداد
فضاها را دو برابر كردهاند ،درحاليكه ،در آغاز تحوالت جغرافيايي-سياسي موعود در
آينده ،پروژههای ساختماني جديد و متحيركنندهای را با سرعت از شانگهای تا
ابوظبي 70توسعه ميدهند .يک نسل بعد ،رشتۀ موزه هنوز در حال تغيير است .حتي
اگر به نظر برسد كه خودگردشگری انسان (انسانگردی) 71بازديدكنندهها را به
عنوان هدف اصلي بازاريابي موزه جايگزين كرده است ،ما ميتوانيم هنوز از چشم-
اندازهای آنها شگفتزده باشيم و سؤال كنيم :آيا هنوز آيندهای برای موزهها آنطور
كه ما ميشناسيم وجود دارد؟ آيا مدنيت آثار مادی شكل يافته از جانب موزهها،
تحول بنياديني را متحمل ميشود؟ ما نميتوانيم ادعا كنيم كه به چنين سؤاالتي در
اينجا پاسخ ميدهيم ،اما اميدواريم كساني كه به آيندۀ موزهها در كل ،يا به صورت
كاربردیتر ،به آيندۀ مؤسسۀ خودشان ،عالقهمند هستند ،در اين صفحات اندک
عناصری بيابند كه بتواند تفكرات آنها را توانگر سازد.
فرانسیسکو مایرس و آندره دسوالیز

70 Abu Dhabi
71 Homotouristicus
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A
معماری )(Architecure
معادل در فرانسویarchitecture -:؛ اسپانياييarquitectura :؛ آلمانيarchitektur :؛ ايتاليايي:
architettura؛ پرتقالي arquitectura :؛برزيلي.arquitetura :

معماری (موزه) ،هنر طراحي و راهاندازی يا ساختن مكاني بهمنظور ايجاد فضا
برای كاركردهای موزه ،به ويژه نمايش و ارائه ،حفاظت و مرمت پيشگيرانۀ فعال و
اقدامات حفاظتي ،مطالعه ،مديريت ،و جذب بازديدكنندگان ،تعريف ميشود .از زمان
ابداع موزۀ مدرن ،در پايان قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم ،در حاليكه ساختمان-
های ميراث قديمي نيز دوباره برای كاركرد موزه تغيير كاربری يافت ،معماری
خاصي رشد يافت كه با نياز حفاظت و نگهداری ،پژوهش و ارتباط مجموعهها از
طريق نمايشگاههای دائمي يا موقتي در ارتباط بود .اين معماری در نخستين
ساختمانهای موزه به اندازۀ نمونههای معاصر مشهود است .مجموعه واژگان
معماری نيز خود بر توسعۀ ايدۀ موزه تأثير داشته است .ازاينرو ،فرم معبد با گنبد و
ايوان ستوندار كه همراه با نام گالری شكل يافت ،بهعنوان يكي از مدلهای اوليه
برای موزههای هنرهای زيبا پذيرفته شد ،و به رواج نامهای گالری ،72گالريه،73

72 Gallery
73 Galerie
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گالريا ،74و گالريه 75در فرانسه ،ايتاليايي و آلماني و كشورهای انگليسي-آمريكايي
منجر شد.
اگرچه فرم ساختمان موزه اغلب بر حراست از مجموعهها تمركز يافته بود ،با
ظهور كاركردهای جديد در موزه اين فرم هم تكامل يافت .ازاين رو ،اينگونه بود
كه پس از جستجوی راهحلهايي برای روشنايي بهترِ آثار نمايشي (Souffl ot,
) ،Brebion, 2779;J.-B. Le Brun, 2797توزيع بهترِ مجموعهها در سرتاسر
ساختمان موزه) ،(Mechel, 2779-2792و ساخت فضای نمايشگاهيِ بهتر (Leo
) ،von Klenze,2922-2930متخصصان موزه در آغاز قرن بيستم دريافتند كه
نمايشگاههای دائمي بايد كاهش يابد .برای دستيابي به اين هدف ،آنها فضاهای انبار
را ،يا با حذف اتاقهای نمايشگاه ،و ايجاد فضا در زيرزمين ،و يا با ساخت بناهای
جديد ايجاد كردند .بهعالوه ،به هر نحوی تالش شد محيط نمايشگاهها تا حد امكان
خنثي و بيتأثير باشدحتي اگر اين به معنای حذف تمام يا بخشي از تزيين تاريخي
موجود باشد .اختراع الكتريسيته عمدتاً اين پيشرفتها را تسهيل و اصالح كامل
سيستمهای روشنايي را امكانپذير ساخت.
پيدايش كاركردهای جديد در نيمۀ دوم قرن بيستم ،بروز تحوالت عمدۀ
معماری را در پي داشت؛ از جمله ،توزيع متفاوت مجموعهها بين نمايشگاههای
دائمي و فضاهای انبار در نتيجۀ افزايش تعداد نمايشگاههای موقتي؛ توسعۀ امكانات
بازديدكننده ،كارگاههای آموزشي و فضاهای استراحت ،بهويژه ايجاد فضاهای بزرگ
چندمنظوره؛ توسعۀ فروشگاههای كتاب ،رستورانها و فروشگاههايي برای فروش
اقالم مرتبط با نمايشگاهها .اما درعينحال ،تمركززدايي از طريق گروهبندی مجدد و
74 Galleria
75 Galerie
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اولويتبندی برخي فعاليتهای موزه نيازمند ساخت و يا راهاندازی ساختمانهای
مستقل تخصصي بود؛ اقدام نخست ميتوانست تخصصيشدن كارگاهها و
آزمايشگاههای مرمت باشد ،درحاليكه به چندين موزه خدماتي ارائه ميكرد ،و در
اقدام بعدی ،فضاهای انبار در فاصلهای دور از فضاهای نمايشگاه قرارگرفت.
معمار ،76شخصي است كه نقشهها را برای ساختمان طراحي و ترسيم و بر
ساخت آن نظارت ميكند .به عبارت كليتر ،شخصي كه محيط پيرامون مجموعهها،
كارمندان و مردم را طراحي ميكند .از اين منظر ،معماری بر تمام عناصر مرتبط با
فضا و نور در موزه تأثير ميگذارد ،يعني همان جنبههايي كه ميتواند در درجۀ دوم
اهميت قرارگيرد؛ اما ثابت شده است كه عوامل متعددی ،تعيينكنندۀ مفهوم نمايش
است (ساماندهي به ترتيب تاريخي ،قابليت ديدن از تمام زوايا ،پيشزمينۀ خنثي و
غيره) .ازاينرو ،ساختمان موزه بر مبنای برنامۀ معماری از سوی رؤسای علمي و
اداری تأسيس ،طراحي و ساخته ميشود .درهرحال ،تصميمات در مورد تعريف برنامه
و محدودۀ مداخلۀ معمار هميشه به اين طريق اتخاذ نميشود .معماری ،بهعنوان هنر
يا روشي برای ساخت و راهاندازی موزه ،ميتواند اثر كاملي قلمداد شود ،اثری كه
كل مكانيسم موزه را انسجام ميبخشد .اين رويكرد ،كه زماني موردحمايت معماران
بود ،تنها هنگامي ميتواند مدنظر قرار گيرد كه برنامۀ معماری تمام موضوعات
موزهشناسانه را دربرگيرد ،و اين امر اغلب از واقعيت به دور است.
اين احتمال وجود دارد كه برنامههای دادهشده به معمار ،از جمله برنامۀ طراحي
داخلي ،موضوعات موزهشناسانه را نيز دربر داشته باشد اگر هيچگونه تمايزی بين
فضاهايي با كاربرد عمومي و فضاهايي با كاربرد موزهشناسي وجود نداشته باشد
كه به «خالقيت» معمار آزادی بدهد؛ اين خالقيت ،گاهي ميتواند اعمال خسارت به
76 Architect
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موزه را سبب شود .برخي معماران در صحنهسازی نمايشگاهها تخصص مييابند و
متخصص طراحي صحنه يا طراحي نمايشگاه ميشوند .معماراني كه بتوانند خود را
«موزهنگار» يا متخصصاني در امر موزه بنامند ،نادر هستند ،مگر اينكه در اين زمينه
تجربۀ خاصي داشته باشند.
مشكالت كنوني معماری موزه ،به كشمكشي مربوط است كه بهطور منطقي
بين جاهطلبيهای معمار(كه ميتواند با مطرحشدن در سطح بينالمللي ،در كانون
توجه قرار گيرد) ازيکسو ،و افراد مرتبط با حفاظت و نگهداری و نمايش مجموعه-
ها ،از سوی ديگر ،وجود دارد؛ در نهايت ،راحتي بازديدكنندگان مختلف بايد در
نظرگرفته شود .آگوست پرت77معمار پيش ازين بر اين موضوع تأكيد كرده بود:
«آيا طراحي كشتي برای ايستادن روی آب نبايد كامالً متفاوت از طراحي لوكوموتيو
باشد؟ خاصبودن ساختمان موزه به عهدۀ معمار است ،كه از كاركرد برای خلق
ساختارش الهام ميگيرد») .(Perret, 2832نگاهي به آفرينشهای معماری در
عصر حاضر نشان ميدهد حتي اگر اكثر معماران ملزومات برنامۀ موزه را درنظر-
بگيرند ،بسياری از آنها همچنان اثری زيبا را به ابزاری عالي ترجيح ميدهند.
مشتقات :برنامۀ وابسته به معماری
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واژگان مرتبط :دكور ،79طراحي نمايشگاه  ،طراح داخلي  ،نور دهي  ،برنامۀ
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موزهنگار ،83موزهنگاری.84

77 Auguste Perret
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C
مجموعه )(Collection
معادل در فرانسویcollection -:؛ اسپانياييcolección :؛ آلمانيSammlung, Kollektion :؛
ايتالياييcollezione, raccolta :؛ پرتقاليcolecçāo :؛ برزيلي. coleçāo:

بهطوركلي ،مجموعه ميتواند دستهای از مواد يا آثار ناملموس (كارها،
مصنوعات ،آثار هنری ،نمونهها ،آرشيو اسناد ،مدارک و غيره) تعريف شود كه فرد يا
مؤسسه ،آنها را در محيط ايمني گردآوری ،طبقهبندی و انتخاب كرده است و از آنها
حفاظت و نگهداری ميكند و با توجه به عمومي يا خصوصيبودن مجموعه ،آن را
به گروههای كوچک و بزرگ مخاطبان ،نمايش ميدهد.
برای شكلگيری مجموعهای واقعي ،اين دسته از آثار بايد كليتي (نسبتاً)
منسجم و معنادار را شكل دهد .تمايز بين مجموعه و اسناد آرشيوی حائز اهميت
است ،فوندس 85يا اسناد آرشيوی ،اصطالحي آرشيوی است كه به مجموعهای از
منبعي واحد اشاره دارد و به دليل ماهيت آلي ،از مجموعۀ موزهای متفاوت است و بر
تمامي انواع اسناد آرشيوی داللت ميكند كه «بهصورت خودبخود جمع شده ،ايجاد
شده و/يا انباشته شده است و برای فعاليتها يا كاركردهایِ شخصي حقيقي يا
خانواده به كار ميرود») .(Bureauof Canadian Archivists, 2881برخالف
85 Fonds
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مجموعۀ موزهای ،در مورد اسناد آرشيوی هيچ انتخابي صورت نميگيرد و بهندرت
به ايجاد كليتي منسجم توجه ميشود.
مجموعه ،چه مادی و چه غيرملموس ،در قلب فعاليتهای موزه است« .موزهها
وظيفۀ اكتساب ،حفاظت و نگهداری و توسعۀ مجموعههايشان را ،بهعنوان بخشي از
پاسداشت ميراث طبيعي ،فرهنگي و علمي بر عهده دارند» (ICOM Code of
) .Ethics,1002, article1تعريف ايكوم از موزه ،بدون اشارۀ آشكار ،لزوماً با اين
اصل پيوندی ديرينه دارد ،در حاليكه با عقيدۀ پابرجای لوئيس ريو 86نيز همخواني
دارد«:ما دريافتيم كه موزهها برای مجموعهها ساخته ميشود و بايد بهطور ويژه ،از
درون به بيرون ساخته شود ،يعني ظرف را مناسب مظروف شكل دهيم» (Reau,
) .2809اين مفهوم ديگر با آن مدلهايي از موزه كه مالک مجموعهها نميشود و
يا واجد مجموعههايي است كه در قلب كار علمي آن نيست ،برابری نميكند .مفهوم
مجموعه نيز يكي از پركاربردترين مفاهيم در جهان موزه است ،حتي اگر از تفكر
«اثر موزهای» حمايت كنيم ،همانطور كه در ادامه مشاهده ميشود .درهرحال ،مي-
توان سه معنای ممكن را از اين مفهوم برشمرد ،كه براساس دو عامل تفاوت مي-
يابد؛ ازيکسو ،ماهيت سازماني مجموعه و ازسویديگر ،ماهيت مادی يا غيرملموس
رسانۀ مجموعه.
 .1تالشهای مكرری برای ايجاد تمايز بين مجموعۀ موزهای و ساير انواع
مجموعه صورت گرفته است ،زيرا اصطالح مجموعه بسيار رايج است .به-
طوركلي(زيرا درخصوص تمامي موزهها مصداق ندارد) مجموعۀ موزهيا مجموعه-
های موزه هم منبع و هم هدف فعاليتهای است كه موزه آنها را بهعنوان سازمان
درک ميكند .ازاينرو ،مجموعهها ميتوانند بهصورت «آثار گردآوری شدۀ موزه
86 LouisReau
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تعريف شود ،كه به دليل ارزش بالقوه بهعنوان نمونهها ،مواد مرجع ،يا بهعنوان
آثاری واجد اهميت زيباييشناختي يا آموزشي ،كسب و حفاظت و نگهداری مي-
شود») .(Burcaw, 2887ازاينرو ،ميتوانيم به پديدۀ موزه بهصورت نهادينگي
مجموعهای خصوصي اشاره كنيم .بايد توجه داشت كه حتي اگر موزهدار و يا
مسئولين موزه ،مجموعهدار نباشند ،مجموعهداران درهرحال ارتباط نزديكي با موزه-
داران دارند .همانگونه كه ايكوم نيز تأكيد كرده است ،موزهها بايد سياست اكتساب
داشته باشند (ايكوم به سياست مجموعه نيز اشاره ميكند)؛ موزهها انتخاب،
خريداری ،جمعآوری و دريافت ميكنند .فعل فرانسوی  87 collectionnerبهندرت
بهكار ميرود ،زيرا اين فعل نيز پيوند نزديكي با اقدامات مجموعهدار خصوصي و
مشتقات آن دارد) ،(Baudrillard, 2829يعني عبارت مجموعهگرايي 88و انباشتن،
كه بهصورت تحقيرآميزی بهعنوان «مجموعهگرايان »89شناخته شده است .از اين
منظر ،مجموعه هم در قالب محصول و هم منبع آن برنامۀ علميي ديده ميشود كه
هدفش اكتساب و پژوهش است ،و با مواد و شواهد غيرملموس انسان و محيطش
آغاز ميشود .اما اين معيار ،تمايزی ميان موزه و مجموعۀ خصوصي قائل نميشود،
تا جايي كه دومي ميتواند با هدف علمي جمعآوری شود ،اگرچه موزه نيز ميتواند
مالک مجموعهای خصوصي شود كه شكلدهي آن بهندرت به منظور خدمت به علم
بوده است .اين مسئله زماني رخ ميدهد كه ماهيت سازماني موزه هنگام تعريف
اصطالح غالب ميشود .طبق گفتۀ جين داوالون ،90در موزه «آثار هميشه بخشي از
سيستمها و دستهها است») .(Davallon, 2881در ميان سيستمهای مرتبط با
مجموعه ،عالوه بر فهرست مكتوب موجودی كه نياز اساسي مجموعۀ موزهای
87 Collectionner
88 Collectionism
89 CCollectionitis
90 Jean Davallon
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است ،راهاندازی سيستم طبقهبندی ،كه اقالم را توصيف ميكند و نيز ميتواند به-
سرعت هر نمونه را درميان هزاران يا ميليونها اثر بيابد (مثالً ردهبندی ،كه علم
طبقهبندی موجودات زنده است) از ديگر ضروريات است .سيستمهای طبقهبندی
مدرن عمدتاً تحتتأثير تكنولوژی مجموعه قرار گرفته است ،اما مستندسازی
مجموعهها فعاليتي است كه همچنان به دانش علمي و قوی نياز دارد ،و بر ساخت
گنجينههايي از اصطالحات مبتني است كه ارتباط بين دستههای متفاوت آثار را
توصيف ميكند.
 .2همچنين ،ميتوان از ديدگاه كليتری به تعريف مجموعه نظركرد؛ اين
ديدگاه در عين اينكه مجموعهداران و موزههای خصوصي را نيز شامل ميشود،
ماديت مفروض خود را بهعنوان نقطۀ شروع در نظر ميگيرد .از آنجا كه اين
مجموعه از آثار مادی ساخته ميشود (همانطور كه اخيراً در تعريف ايكوم از موزهها
صدق ميكند) ،مجموعه با مكاني كه در آن واقع شده است ،شناسايي ميشود.
كريستوف پوميان ،91مجموعه را به اين صورت تعريف ميكند « :گروهي از آثار
طبيعي يا مصنوعي كه بهطور موقت يا دائم ،خارج از حوزۀ فعاليت اقتصادی ،تحت
حفاظت و نگهداری ويژه ،در مكاني كه به اين منظور طراحي شده است ،نگاه داشته
و نمايش داده ميشود») .(Pomian, 2897از اينرو ،پومين مجموعه را با تكيه بر
ارزش نمادين آن تعريف ميكند ،تا حدی كه اثر ،كارآيي يا ارزش خود را بهعنوان
آيتمي برای مبادله از دست ميدهد و حامل مفهوم («اشيا با معنای نمادين  »92يا
بااهميت) ميشود( .رجوع شود به «اثر»).

91 Krysztof Pomian
92 Semiphore
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 .3پيشرفت اخير موزهها (بهويژه بازشناسي ميراث غيرملموس) ،بر ماهيت كلي-
تر مجموعهها تأكيد كرده است ،درحاليكه چالشهای نويني نيز ايجاد ميكند.
مجموعههای غيرملموس (دانش سنتي ،آيينها و اسطورهها در مردمشناسي ،ژست-
های موقتي و اجراها در هنر معاصر) به توسعۀ سيستمهای تازهای برای اكتساب
منجر شده است .تركيب مادی آثار ،بهتنهايي ،گاهي در درجۀ دوم قرار ميگيرد ،و
مستندسازیِ فرايند گردآوری (كه هميشه در باستانشناسي و مردمشناسي
حائزاهميت بوده است) ،اكنون به مهمترين اطالعات تبديل ميشود .اين اطالعات
تنها بخشي از پژوهش نيست ،بلكه بخشي از ارتباط با عموم است .مجموعههای
موزهای هميشه بهظاهر متناسب بوده است ،مشروط بر اينكه در ارتباط با
مستندسازی مربوطه و همچنين مبتني بر امور آنها ،تعريف شود .اين تكامل ،مفهوم
بسيار گستردهتری از مجموعه را شكل ميدهد؛ جمعآوری اشيايي كه هر يک،
فرديت خود را حفظ كرده است ،و بهعمد براساس منطقي علمي گرد هم ميآيند.
اين مفهوم آخری ،كه بازترين مفهوم است ،مجموعههای خالل دندان انباشتهشده و
همچنين مجموعههای موزههای سنتي ،حتي مجموعههای تاريخ شفاهي ،خاطرات
يا آزمايشات علمي را نيز شامل ميشود.
مشتقات :گردآوریكردن ،93مجموعه ،94مجموعهدار ،95مديريت مجموعه.96
واژگان مرتبط :اكتساب ،97كاتالوگ ،كاتالوگسازی ،98حفاظت و مرمت ،99خروج از
مالكيت ، 100مستندسازی ،101نمايشدادن ،نمايشگاه ،حفاظت و نگهداری ،102پژوهش ،مرمت،103
بازگرداندن ،104بازگرداني ،105مطالعه.

93 Collect
94 Collection
95 Collector
96 Collection Management
97 Acquistion
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ارتباط )(Communication
معادل در فرانسویcommunication -:؛ اسپانيايي comunicación :؛ آلمانيKommunikation :؛
ايتاليايي communicazione :؛ پرتقالي.communicaçāo :

ارتباط( ،106)Cعمل انتقال اطالعات بين يک يا چندين ارسالكننده( 107)Eو يک
108
يا چندين دريافتكننده( )Rاز طريق يک كانال است ( مدل Lasswell, ،ECR
 .)2829مفهوم آنقدر كلي است كه به فرايندهای بشریِ انتقال اطالعاتي واجد يک
ماهيت معنايي محدود نميشود ،بلكه همچنين ارتباط با ماشينها و جانوران يا
زندگي اجتماعي را شامل ميشود).(Wiener 2828
اين اصطالح ،دو معنای معمول دارد كه ميتواند ،بر اساس اينكه آيا پديده
دوجانبه است ( )R ↔C ↔Eو يا يکطرفه ( ،)R ←C ←Eدر درجات متفاوت در
موزهها يافت شود .در مورد اول ،ارتباط ،تعاملي خوانده ميشود ،درحاليكه در دومي،
يکجانبه است و با گذر زمان گسترش مييابد.
ارتباط ،هنگامي كه يکجانبه باشد و در زمان عمل كند نه فقط در مكان
«انتقال» ناميده ميشود).(Debray, 1000

98 Cataloguing
99 Conservation
100 Deaccession
101 Documentation
102 Preservation
103 Restoration
104 Return
105 Restitution
106 Communication
107 Emitter
108 Receiver
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در زمينۀ موزه ،ارتباط بهصورت ارائۀ نتايج پژوهش انجامشده در مجموعهها
(كاتالوگها ،مقاالت ،كنفرانسها ،نمايشگاهها) و همچنين ،تدارک اطالعاتي درباب
آثار مجموعهها (نمايشگاه دائمي و اطالعات مرتبط با آن) نمود مييابد .اين تفسير،
نمايشگاه را هم بخشي ادغامي از فرايند پژوهش و هم عنصری در سيستم ارتباطي
ميبيند كه بهطور مثال ،نشريات علمي را نيز شامل ميشود .اين منطقي است كه
در سيستم ( PRCحفاظت و نگهداریپژوهشارتباط) 109رواج يافته است،
سيستمي كه آكادمي رينوارت در آمستردام 110مطرح كرد و در آن ،كاركردهای
نمايشگاه ،نشر ،و آموزشِ موزه ،همه ،ذيل عنوان ارتباط قرار ميگيرد.
 .1عليرغم وجود اصطالح «ارتباط» در تعريف ايكوم از موزه تا  ،2007كاركرد
اين اصطالح برای موزه روشن نيست .اين تعريف اشاره ميكند كه موزه «ميراث
ملموس و غيرملموس بشريت را برای اهداف آموزش ،مطالعه و لذت ،كسب،
حفاظت و نگهداری ،و دربارۀ آن پژوهش ميكند؛ آن را ارتباط و نمايش ميدهد».
كاركرد اصلي موزه تا نيمۀ دوم قرن بيستم ،حفاظت و نگهداری از گنجينههای
فرهنگي يا طبيعي گردآمده ،و احتماالً نمايش آنها ،بدون بيان آشكار هدفي برای
ارتباط ،يعني انتقال پيام يا اطالعات به مردمِ دريافتكننده ،بود .اگر در دهۀ ،1990
مردم از خود سؤال ميكردند كه آيا موزه واقعاً رسانه است ;(Davallon,2881
) ،Rasse, 2888اين بدان علت بود كه كاركرد ارتباطي موزه برای همه آشكار نبود.
ازسويي ،ايدۀ پيام موزه نسبتاً ديرهنگام و با نمايشگاههای موضوعيِ آموزشمحور
ظهوريافت؛ ازسویديگر ،مردمِ دريافتكننده مدتها بسيار ناشناخته باقي ماندند ،و

109 Preservation–Research–Communication
110 Reinwardt Academie in Amsterdam
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تنها در زمانهای اخير است كه مطالعات بازديدكنندۀ موزه و بررسيهای
بازديدكننده توسعه يافته است.
از ديدگاه موردتأييد در تعريف ايكوم از موزهها ،ارتباط موزه ،به معنای به
اشتراک گذاشتن آثار در مجموعه و اطالعات منتج از پژوهش دربارۀ آنها با افراد
مختلف ديده ميشود.
 .2خاصبودن ارتباط را ،آنگونه كه موزهها شكل دادهاند ،ميتوان در دو نكته
تعريفكرد )1( :اين ارتباط اغلب يکجانبه است؛ يعني ،بدون امكان پاسخ از مردم
دريافتكننده ،كه مک لوهان 111و پاركر 112بر نهايت انفعال آنها تأكيد كرده-
اند) .(1969, 2008اين به اين معنا نيست كه بازديدكننده شخصاً در اين نوع ارتباط
درگير نميشود (چه تعاملي باشد يا نباشد) ( Hooper-Greenhill, 2882؛ ( )2اين
ارتباط نه لزوماً شفاهي است ،و نه واقعاً با خواندن متن قابلمقايسه است
) ،(Davallon,2881بلكه با ارائۀ حس آثار نمايش يافته عمل ميكند« :آنگاه،
موزه بهعنوان سيستمي ارتباطي ،به زبان غيرشفاهي آثار و پديدههای قابلمشاهده
وابسته است .اين سيستم ،اساساً زباني بصری است و گاهي زباني شفاهي يا
ملموس .آنقدر قدرت ارتباطي آن زياد است كه مسئوليت اخالقي در كاربرد آن بايد
نگراني ابتدايي مسئول موزه باشد»).(Cameron, 2829
 .3بهطوركليتر ،رو به پايان قرن بيستم ،ارتباط بهتدريج نيروی محرک فعاليت-
های موزه ميشود .اين بدان معني است كه موزهها به شيوۀ خاصي ارتباط برقرار
ميكنند (به سبک خودشان) و همچنين ،با استفاده از ساير تكنيکهای ارتباطي،
احتماالً برای ريسک در سرمايهگذاری كمتر برای اصليترين مسئله در كارشان.
111 McLuhan
112 Parker
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بسياری از موزههای بزرگ ،بخش روابط عمومي ،يا «بخش برنامههای عمومي»
دارد ،اين بخش به توسعۀ برنامههايي با هدف برقراری ارتباط با حوزههای متنوعي
از عموم و دستيابي به آنها ميپردازد؛ عمومي كه كمابيش هدف قرار گرفته است و
اينگونه ،آنها را با فعاليتهای سنتي يا نو درگير ميكند (رويدادها ،گردآوریها،
انتشارات ،فعاليتهای خارج از حوزه و غيره) ،در اين زمينه ،مبالغ هنگفتي كه موزهها
در سايتهای بيتالمللي سرمايهگذاری ميكند ،بخش مهمي از منطق ارتباطي موزه
است.
پيآمدهای اين امر ،بسياری از نمايشگاههای ديجيتال يا الكترونمايشگاهها
(رشتهای كه موزه ميتواند در آن تخصص واقعي داشته باشد) ،كاتالوگهای آنالين،
ميدانهای بحث سطحِ باال ،و تهاجمهايي به شبكههای ارتباطي( يوتيوب،113
توييتر ،114فيس بوک 115و غيره) را شامل ميشود.
 .4اين بحث با توجه به شيوههای ارتباطي موزه مسئلۀ انتقال را ايجاد ميكند.
فقدان شديد تعامل در ارتباطِ موزه ما را به سؤال از خودمان در اين باب سوق مي-
دهد كه چگونه ميتوانيم بازديدكنندهها را فعالتر كنيم ،درحاليكه در پي مشاركت
آنها هستيم؟) . (McLuhanand Parker 2828, 1009ما توانستهايم برچسبها يا
حتي داستان اصلي را تا حدی حذف كنيم تا عموم ،با حركت در موزه ،بتواند بنيان
اعتقادی خود را بسازد ،اما اين امر ارتباط را تعاملي نميكند .تنها مكانهايي كه
117
درجهای از تعامل در آن وجود دارد(مثل كاخ ديسكاوری ،116موزه علوم و صنعت

113 YouTube
114 Twitter
115Facebook
116 Palais dela Découverte
117 Cité des sciences etde l’industrie
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در پاريس ،يا اكسپلوراتوريوم 118در سانفرانسيسكو) بيشتر به پارکهای سرگرمي
شبيه است كه جاذبههای تفريحي را گسترش ميدهد.
باوجوداين ،به نظر ميرسد وظيفۀ اصلي موزه بيشتر به انتقال نزديک است ،كه
در طول زمان ،ارتباطي يکجانبه قلمداد شده است؛ بهگونهای كه هر شخص مي-
تواند دانشي فرهنگي را جذب كند كه بشريت او را تصديق ميكند و او را در جامعه
قرار ميدهد.
واژگان مرتبط :كنش فرهنگي ،119نمايشگاه ،آموزش ،انتشار ،120تفسير ،رسانه،121
وساطت ،122انتقال ،آگاهي عموم ،123روابط عمومي.124

118 Exploratorium:
موزه علمی یا مرکز مشابهی که در آن بازدید کنندگان فرصت انجام آزمایش را دارد
119 Cultural Action
120 Dissemination
121 Media
122 Mediation
123 Public Awareness
124 Public Relations
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E
آموزش )(Education
معادل در التين educatio, educere-:به معنای راهنمايي كردن ،125هدايت به خارج از)126؛
فرانسوی education :؛ اسپانيايي educación :؛ آلماني Erziehung, Museumspädagogik :؛

ايتاليايي  istruzione؛ پرتقالي . educaçāo

بهطور كلي ،آموزش به معنای تربيت و پيشرفت انسان و ظرفيتهای او با ايجاد
بستر مناسب برای انجام اين امر است .آموزش موزه ميتواند مجموعهای از ارزش-
ها ،مفاهيم ،دانش و فعاليتها به منظور تضمين رشد بازديدكننده تعريف شود؛
آموزش ،فرايند فرهنگپذيری است كه بر شيوههای آموزش و پرورشي ،توسعه،
تكميل و اكتساب دانش نوين متكي است.
 .1مفهوم آموزش بايد در ارتباط با ساير اصطالحات تعريف شود؛ اولين
اصطالح ،دستورالعملي است كه «با ذهن مرتبط است و بهصورت دانشي كه شخص
كسب ميكند و با آن ماهر و آموزشديده ميشود») ،(Toraille, 2891شناخته
ميشود .آموزش ،مقولهای است كه هم به قلب و هم به ذهن مربوط است ،و دانشي
است كه شخص ميخواهد در يک رابطه بهروزرساني كند؛ رابطهای كه در آن،
دانش درجهت توسعۀ ادراک و سرمايهگذاری فردیِ مجدد ،به تحرک در ميآيد.
125 To Guide
126 To Leadout Of
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آموزش ،به معنای ارتقای ارزشهای اخالقي ،فيزيكي ،عقالني ،علمي و دانش
است« .دانش»« ،مهارت»« ،بودن» و «دانستنِ چگونهبودن» ،چهار جزء عمده در
رشتۀ آموزشي است.
اصطالح آموزش ،از  educereالتين ميآيد ،يعني هدايت به خارج( ،يعني
خارج از كودكي) كه بعدی از مشاركت فعال در فرايند انتقال پنداشته ميشود .و با
مفهوم «بيداركردن» 127در ارتباط است ،اين مفهوم در پي برانگيختن حس
كنجكاوی است ،تا فرد را به سؤالكردن و ارتقای ظرفيت برای تفكر سوق دهد .از-
اينرو ،هدفِ آموزشِ غيررسمي ،توسعۀ حواس و آگاهي است؛ فرايندی از توسعه
كه به جای شرطيكردن و القاكردن ،تحول و انتقال را در بر دارد ،يعني همان
تفكراتي كه در پي مخالفت با آنهاست .ازاينرو ،با دستورالعملي شكل ميگيرد كه
دانشي مفيد را منتقل ميكند ،و آموزشي كه اين دانش را قابل انتقال و قادر به
سرمايهگذاری مجدد فرد در جهت توسعۀ فرايندِ انسان شدن ،ميسازد.
 .2در مفهومي موزهایتر ،آموزش عبارت است از بسيج دانشي كه از موزه ريشه
گرفته و هدف آن ،توسعه و تكميل افراد با جذب آن ،ايجاد حساسيتهای جديد و
تحقق تجربههای تازه است.
«آموزش و پرورش موزه ،چارچوب نظری و روشمندی در خدمت فعاليتهای
آموزشي در محيط موزه است ،كه هدف اصلي اين فعاليتها ابالغ دانش (اطالعات،
مهارتها و نگرشها) به بازديدكننده است»).(Allard and Boucher, 2889
«يادگيری»« ،128عمل دريافت ،تعامل و جذب اثر از سوی فرد» تعريف مي-
شود كه به اكتساب دانش يا توسعۀ مهارتها يا نگرشها منجر ميشود» (Allard
127 Awakening
128 Learning
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) .and Boucher, 2889يادگيری به شيوۀ فردی مربوط است كه بازديدكننده با
آن موضوع را جذب ميكند.
با توجه به علم آموزش يا تربيت فكری ،اگر «تربيت» 129بيشتر به كودكي
اشاره داشته باشد و بخشي از پرورش محسوب شود ،اصطالح تعليمي ،130نظريۀ نشر
دانش قلمداد ميشود؛ يعني شيوهای برای ارائۀ دانش به فرد ،در هر سني كه باشد.
ما ميتوانيم به اصطالحات مرتبط ديگری نيز اشاره كنيم كه بر اين رويكردها
سايه افكنده است يا آنها را تقويت ميكند .اصطالحات «فعاليتهای موزه» يا
«كنش فرهنگي» ،همانند اصطالح «تفسير» يا «وساطت» ،اغلب بر توصيف كارِ
انجام شده برای عموم ،در تالشهای موزه برای انتقال ،داللت ميكند.
معلم ميگويد« ،من به شما ميآموزم» ،واسطه ميگويد«،من به شما اجازه
ميدهم تا بدانيد»)( (Caillet andLehalle, 2881رجوع شود به «وساطت»).
هدف از اين تمايز ،انعكاس تفاوت بين عمل تربيت ،و فرايند آگاهي است ،اين
فرايند فرد را به سمت خود جذب ميكند كه اتمام كار برای او ،به ميزان درک
محتوا وابسته است .تربيت ،محدوديت و اجبار را به همراه دارد ،درحاليكه در حوزۀ
موزه ،با آزادی همراه است).(Schouten, 2897
در آلماني ،اصطالح آموزشوپرورش ،يا  Pädagogikبيشتر مصطلح است ،و
واژۀ بهكاررفته برای توصيف آموزش در موزهها Museumspädagogik ،است .اين
اصطالح ،بيانگر تمامي فعاليتهايي است كه موزه ،صرفنظر از سن ،آموزش يا
پيشزمينۀ اجتماعي عموم مربوطه ،ميتواند عرضه كند.

129 Pedagogy
130 Didactic
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 آموزش،133 خدمات آموزشي،132 علوم آموزشي،131 آموزش بزرگساالن: مشتقات
 آموزش،137 آموزش موزهای،136 آموزش ضمنخدمت،135 آموزش غيررسمي،134مادامالعمر
.138عمومي
،141 فعاليتهای فرهنگي،140 كنش فرهنگي،139 بيداركردن:واژگان مرتبط
،147 آموزش و پرورش،146 وساطت،145 دستورالعمل،144 كارآموزی،143 تعليمي،142توسعه
.151 پرورش،150 انتقال،149 تربيت،148تدريس

131 Adult Education
132 Educational Sciences
133 Educational Services
134 Life-Long Education
135 Informal Or Non-Formal Education
136 Mid-Career Education
137 Museum Education
138 Popular Education
139 Awaking
140 Cultural Action
141 Cultural Activities
142 Development
143 Didactic
144 Internship
145 Instruction
146 Mediation
147 Pedagogy
148 Teathing
149 Training
150 Transmission
151 Upbringing
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اصول اخالقی )(ETHICS
معادل در يوناني : ethos :سنتها ،152شخصيت)153؛ فرانسوی éthique :؛ اسپانيايي etica :؛ آلماني
 Ethik؛ ايتاليايي  ethica؛ پرتقالي. ética. :

بهطور كلي ،اصول اخالقي شاخهای از فلسفه است كه به شناخت ارزشهايي
كه رفتار عمومي و خصوصي بشر را هدايت ميكند ،مرتبط است .اصول اخالق
بسيار فراتر از مباحث سيرت اخالقي در تصور عامه است و دليل تفاوت آن با سيرت
اخالقي ،انتخاب آزدانۀ ارزشها از جانب فردِ عامل ،به جای تحميل آنها با
مجموعهای از قوانين است .اين تمايز ،به دليل پيآمدهايش برای موزهها الزامي
است ،زيرا موزه سازمان است؛ يعني بايد گفت ،پديدهای كه مبتني بر توافق مشترک
وجود دارد و مي تواند تغيير يابد.
اصول اخالقي را ميتوان در موزه اينگونه تعريف كرد :فرايند بحث با هدف
شناخت ارزشها و قواعد اساسي كه كار موزه به آنها متكي است .اين اصول
اخالقي ،به شكلگيری قواعدی منجر ميشود كه در منشورهای اصول اخالقي
موزه مطرح ميشود و منشور ايكوم ،مثالي از آنهاست.
 .1هدف از اصول اخالقي ،هدايت رفتار موزه است .از ديدگاه اخالقيات به
جهان ،واقعيت منوط به نظم اخالقي است كه جايگاه هر فرد را تعيين ميكند .اين
نظم ،تماميتي را شكل ميدهد كه هر موجود بايد با انجام تمام و كمال وظيفهاش،
بهسمت آن در تالش باشد ،و اين فضيلت محسوب ميشود (افالطون ،سيسرون،154
152 Customs
153 Character
154 Cicero
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غيره) در مقابل ،ديدگاه اصول اخالقي به جهان مبتني بر جهاني بينظم و درهم-
وبرهم است ،كه بهصورت اتفاقي و بدون هيچگونه اوضاع ثابتي بر جای مانده است.
در مواجهه با اين بينظمي جهاني ،افراد تنها تشخيصدهندۀ بهترين چيز برای خود
هستند (دلوز ،155نيچه)156؛ آنها تنها بايد برای خودشان تصميم بگيرند كه چه چيز بد
و چه چيز خوب است .بين اين دو موضع بنيادين كه نظم سيرت اخالقي و بينظمي
اصول اخالقي است ،تا جايي كه توافق آزادانه بين افراد برای شناخت ارزشهای
مشترک امكانپذير باشد (از قبيل قاعدۀ احترام به انسانها) ،مسيری ميانه برای آنها
قابلتصور است .باز هم اين ديدگاهي مبتني بر اصول اخالقي است كه در كل،
شيوۀ تعيين ارزشها را آزادیهای مدرن كنترل ميكند .اين تمايز اساسي ،حتي
امروزه نيز بر تقسيمبندی بين دو نوع موزه يا دو شيوۀ عمل تأثير ميگذارد.
به نظر ميرسد برخي موزههای بسيار سنتي ،از قبيل موزههای هنرهای زيبا،
نظمي از پيش تعيينشده را دنبال ميكند؛ مجموعههای آنها مقدس مينمايد و
مدلي از رفتار عامالن مختلف (موزهداران و بازديدكنندگان) ،روحيهای جهادی در
شيوۀ انجام وظايف آنان تعريف ميشود.
از سوی ديگر ،برخي موزهها كه شايد نسبت به واقعيت عملي زندگي مردم
محتاطتر بوده است ،خود را به ارزشهای مطلق وابسته نميداند و دائماً آنها را
ارزيابي ميكنند .اين موزهها ميتواند بيشتر با زندگي واقعي در تماس باشد ،از قبيل
موزههای انسانشناسي كه در تالش برای درک واقعيتي قومي است ،واقعيتي كه
اغلب در نوسان است؛ يا موزههای بهاصطالح «اجتماعي» كه برای آنها سؤاالت و

155 Deleuze
156 Nietzsche
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گزينشهای عملي (سياسي يا اجتماعي) بيش از مذهبِ مجموعهها حائزاهميت
است.
 .2درحاليكه ،تمايز بين اصول اخالقي و اخالقيات در فرانسه و اسپانيايي كامالً
روشن است ،اين اصطالح در انگليسي بيشتر گيجكننده است ( éthiqueفرانسوی
ممكن است در انگليسي ،اصل اخالقي 157يا همچنين ،سيرت اخالقي 158ترجمه-
شود) از اينرو ،نسخۀ انگليسي منشور اصول ايكوم( ،)2006در فرانسه بهصورت
 dedéontologie Codeظهور مييابد (و در اسپانياييCódigo de ،
 .)deontologíaدرهرصورت ،ديدگاه مطرح در اين منشور ،بهوضوح تجويزی و
هنجارمند است (و بسيار به منشورهای انجمن موزههای انگليس 159و انجمن موزه-
های آمريكا 160شبيه است).
اين مشور در هشت بخش ارائه شده است كه مقياسهای اساسي برای توسعۀ
هماهنگ (فرضي) نهاد موزه در جامعه را شناسايي ميكند )1( :موزهها مسئول
حفاظت و نگهداری ،مستندسازی و توسعۀ ميراث طبيعي و فرهنگي بشر
هستند(منابع سازماني ،فيزيكي و مالي كه برای افتتاح موزه نياز هستند)؛ ( )2موزه-
هايي كه مجموعهها را نگه ميدارند ،آنها را برای منفعت جامعه و توسعۀ آن
مسئوالنه حفظ ميكنند(مباحث اكتساب و رد مالكيت مجموعهها)؛ ( )3موزهها
شواهد ابتدايي برای ساخت و پيشبرد دانش را حفظ ميكنند (وظيفهشناسي پژوهش
يا گردآوری مدرک)؛ ( )4موزهها فرصتهايي را برای تقدير ،درک و مديريت ميراث
طبيعي و فرهنگي فراهم ميكنند (وظيفهشناسي به نمايش گذاشتن)؛ ( )5موزهها
157 Ethic
158 Moral
159 UK Museums Association
160 American Association Of Museums
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منابعي را حفظ ميكند كه فرصتي برای ساير خدمات فراهم ميآورد و از اين طريق
به عموم سود ميرسانند (مباحث تخصص)؛ ( )6موزهها در همكاری نزديک با
اجتماعاتي كار ميكنند كه مجموعههايشان از آنها سرچشمه گرفته است و نيز
اجتماعاتي كه به آنها خدمات ميدهند (مباحث دارايي فرهنگي)؛ ( )7موزهها قانوني
عمل ميكنند (با احترام به حكم قانون)؛ ( )8موزهها تخصصي عمل ميكنند(رفتار
تخصصي و چالشهای منفعت).
 .3سومين تأثير مفهوم اصول اخالقي بر موزهها ،نقش آن در تعريف موزه-
شناسي ،بهصورت اصول اخالقي موزهای ،است .از اين ديدگاه ،موزهشناسي علمي در
توسعه نيست (آن طور كه استرانسكای 161مطرح كرده است) ،زيرا مطالعۀ تولد و
تكامل موزهها ،شيوههای علوم بشری و طبيعي را دنبال نميكند؛ چون موزه نهادی
منعطف و قابلتغيير است .درهرحال ،موزهها به عنوان ابزاری برای زندگي اجتماعي،
به گزينشهای بيپاياني برای تعيين كاركرد خود نياز دارند .و بهطور دقيق ،انتخاب
اهدافي كه اين مجموعه شيوهها ميتواند برای آنها به كار گرفته شود ،چيزی غير از
انتخاب اصول اخالقي است.
در اين مفهوم ،موزهشناسي ميتواند ،اصول اخالقي موزهای تعريف شود ،زيرا
اصول ،تصميمگيرندۀ چگونگي و اهداف موزه است .در حوزۀ اصول اخالقي ،ايكوم
توانست منشور اصول اخالقي را برای مديريت موزهها تدوين كند ،اصول اخالقي
كه منشوری مشترک ،شامل مجموعهای اجتماعي-حرفهای را شكل داده است و در
چارچوب خدمات حقوقي عمل ميكند.
 واژگان مرتبط :سيرت اخالقي ،162ارزشها ،163وظيفه شناسي .164
161 Stransky
162 Moral
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نمایشگاه )(Exhibition
اسم( .اوايل قرن پانزدهم ،.از  ،O.Fr. exhibicionاز  exhibitionem, nom. Exhibitionالتين،
از « exhibereنشان دادن ،نمايش داد»’lit. ‘to hold out,’ from ex- ‘out’ and habere ‘to hold
معادل در فرانسویexposition -:

(از التين expositio, gen. espoitionis:exposé,

 )explication؛ اسپانياييexposición :؛ آلمانيAustellung:؛ ايتاليايي:
mostra؛ پرتقالي. exposição,exhibição :

esposizione,

اصطالح «نمايشگاه» ،به نتيجۀ عمل نمايشدادن چيزی و همچنين« ،چيزی»
كه نمايش داده ميشود و مكان نمايش آن چيز ،اشاره دارد« .اگر تعريفي از
نمايشگاه كه از بيرون وام گرفته شده است و خودمان مطرح نميكنيم ،را در نظر
بگيريم ،اين اصطالحهمراه با مخفف آن اصطالح «نمايش» –165به معني عمل
بهنمايشگذاشتن چيزها برای عموم ،آثارِ در نمايش ،و مكاني است كه اين به-
نمايشگذاری رخ ميدهد») .(Davallon, 2892اصطالح فرانسوی exposition
(در فرانسۀ قديم  ، exposicïunدر آغاز قرن دوازدهم) كه از  expositioالتين وام
گرفته شده است ،ابتدا معنای تلويحي «توضيح»« ،درمعرضگذاری» ،و معنای
تحتالفظي «عرضه» (بچۀ سرراهي ،هنوز در اسپانيا در اصطالح  expósitoبه كار
ميرود) ،و معنای كلي نمايشدادن داشت.
از آنجا كه (در قرن شانزدهم) واژۀ فرانسوی  expositionبه معنای ارائه-
كردن(كاالها) بود( ،در قرن هفدهم) ميتوانست به معنای رهاسازی ،ارائۀ
163 Values
164 Deontology
165 Exhibit
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ابتدايي(توضيح دادن كار) يا وضعيتِ (ساختمان) باشد .در فرانسۀ قرن هجدهم ،واژۀ
 ،exhibitionبهعنوان نمايش كارهای هنری ،معنای يكساني در فرانسه و انگليس
داشت ،اما كاربرد فرانسوی اين واژه برای اشاره به ارائۀ هنر ،بعدها به معني
«عرضه» هم به كار رفت .از سوی ديگر ،واژۀ  expositionدر انگليسي به معنای
( )1توضيح مفهوم يا منظور يا ( )2نمايشي تجاری است و از اين رو ،معاني پيشين
در فرانسه را به همراه دارد .امروزه exposition ،فرانسوی و exhibitionانگليسي
هردو معاني يكساني دارد ،كه برای برپايي انواع نمايشها در فضايي برای ديد
عموم ،همچنين خود آثار نمايشي و فضايي كه نمايش در آن رخ ميدهد ،بهكار
ميرود .از اين ديدگاه ،هر يک از اين معاني به تعريف عناصر تاحدی متفاوتي مي-
پردازد.
 .1نمايشگاه ،به معني ظرف يا مكاني كه مظروف در آن درمعرض نمايش است
(به همين شكل ،واژۀ موزه هم بر كاركرد و هم ساختمان داللت ميكند) نه با
معماری فضا بلكه از طريق خود فضا شناخته ميشود .اگرچه نمايشگاه به نظر يكي
از مشخصههای موزههاست ،با اين حال دامنۀ بسيار گستردهتری دارد ،زيرا سازماني
انتفاعي نيز ميتواند آن را برپا كند (بازار ،فروشگاه ،گالری هنری) .همچنين ،مي-
تواند در فضای محصوری ،حتي در فضای باز(در پارک يا خيابان) يا در محل ،يعني
بدون جابهجايي آثار از مكانهای اصلي طبيعي ،مكانهای تاريخي يا باستانشناختي
سازمان يابد .به نظر ميرسد نمايشگاه ،از اين منظر ،فضايي است كه نهتنها به-
واسطۀ ظرف و مظروف بلكه بهواسطۀ كاربران آن تعريف ميشود (بازديدكنندگان و
متخصصين موزه) ،يعني افرادی كه به اين فضای خاص وارد و در تجربۀ كلي ساير
بازديدكنندگان نمايشگاه سهيم ميشوند .ازاينرو ،نمايشگاه مكان خاص تعامل
اجتماعي است كه تأثيرات آن ميتواند ارزيابي شود .شواهد اين امر ،با توسعۀ
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مطالعات بازديدكننده و رشد زمينۀ تخصصي پژوهش در جنبۀ ارتباطي مكان و
تمامي تعامالت مختص اين مكان ،فراهم ميشود ،يا ازطريق همۀ تصاوير و ايده-
هايي كه اين مكان ميتواند فراخواند.
 .2نمايشگاهها امروزه ،با عمل نمايشدادن ،بهعنوان يكي از كاركردهای اصلي
موزه ديده ميشود كه طبق آخرين تعريف ايكوم« ،ميراث ملموس يا غير ملموس
بشريت را كسب ،حفاظت و نگهداری و پژوهش ميكند ،انتقال و نمايش ميدهد»...
طبق مدل ( PRCآكادمي رينوارت) ،نمايشگاه بخشي از كاركرد ارتباطي كليتر موزه
است ،كه سياستهايي برای آموزش و نشر را نيز شامل ميشود.
از اين منظر ،نمايشگاهها يک ويژگي اساسي موزههاست ،بهگونهای كه با ارائۀ
آثار برای مشاهده (يعني بصریكردن) ،نمايش (عمل نشاندادن مدارک) و
خودنمايي (در ابتدا حمايت از آثار مقدس برای پرستش) ،وجود خود را بهعنوان
مكانهايي عالي برای ادارک حسي اثبات كرده است .بازديدكننده در حضور عناصر
واقعي قرار دارد كه يا بهواسطۀ اهميت خود قابليت نمايش دارد(تصاوير ،عتيقهها) ،و
يا مفاهيم يا ساختارهای روحي( قلب ماهيت ،بيگانهگرايي) را فراميخواند.
اگر موزهها بتواند بهصورت مكانهای موزهایشدن و مجسمكردن تعريف شود،
نمايشگاهها بهصورت «تجسم بيانگر حقايق غايب درون آثار ،و شيوههای نمايش
آنها ،بهعنوان نشانهها به كار ميرود») .(Scharer, 1003ويترينها و ريلهای
تصوير ابداعاتي است كه برای تفكيک جهان واقعي و جهان تخيلي موزهها بهكار
ميرود .تنها نقش آنها ،تأكيد بر عينيت و تضمين فاصله («آفرينش فاصله» به گفتۀ
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برتولت برشت 166در مورد تئاتر) است و شناخت جهان ديگری كه در آن هستيم،
يعني جهاني مصنوعي و تخيلي ،را ممكن ميسازد.
 .3نمايشگاهها ،درمفهوم مجموع آثار بهنمايشدرآمده ،ميوزيليا ،167آثار موزهای
يا «چيزهای واقعي» ،همراه با جايگزينها (قالبها ،كپيها ،عكسها و غيره) ،مواد
نمايشي (ابزارهای نمايش از قبيل متون ،فيلمها يا ساير چندرسانهایها) ،و نشانه-
های كاربردی را شامل ميشود .از اين منظر ،نمايشگاه بهعنوان سيستم ارتباطي
خاصي عمل ميكند كه مبتني بر چيزهای واقعي است و با مصنوعات ديگری همراه
ميشود كه شناخت بهتر مفاهيم را برای بازديدكننده امكانپذير ميكنند
) .(McLuhan and Parker, 2828; Cameron,2829در اين زمينه ،هر يک از
عناصری كه در نمايشگاه ارائه ميشود (آثار موزهای ،جايگزينها ،متون و غيره)
ميتواند نمايش تعريف شود .در چنين وضعيتي ،مسئلۀ بازسازی واقعيت نيست كه
نتواند در موزه قرارگيرد («چيز واقعي» در موزه از قبل جايگزيني برای واقعيت است
و نمايشگاه تنها ميتواند تصاويری همسان با آن واقعيت ارائه كند).
نمايشگاه با اين مكانيسم واقعيت را منتقل ميكند .آثار نمايشي در نمايشگاه در
قالب نشانهها (نشانهشناسي) عمل ميكند و نمايشگاه بهصورت فرايندی ارتباطي
ارائه ميشود كه معموالً يکجانبه و ناقص بوده و به شيوههای بسيار متفاوتي قابل-
تفسير است.
اصطالح نمايشگاه ،چنان كه در اينجا مطرح شده ،با «ارائه» متفاوت است ،زيرا
اولين اصطالح ،اگر نه با سخنراني (فيزيكي و تعليمي) ،حداقل با مجموعۀ بزرگي از
اقالمِ در معرض ديد مترادف است درحاليكه دومي ،نمايش كاالها در بازار يا حوزۀ
166 Bertolt Brecht
167 Musealia
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فروشگاه را ميرساند كه ميتواند منفعل باشد ،حتي اگر در هر دو مورد رسيدن به
سطح مطلوب كيفيت ،منوط به حضور متخصصي(طراح نمايش ،طراح نمايشگاه)
باشد .اين دو سطح ارائه و نمايشگاه تفاوت بين طراحي نمايشگاه و ارايۀ نمايش
را توجيه ميكند .در مورد اول ،طراح با فضا شروع ميكند و آثار نمايشي را برای
تجهيز فضا بهكار ميگيرد ،در حاليكه در دومي او با آثار نمايشي شروع ميكند و
تالش ميكند تا بهترين شيوه را برای بيان و بهترين زبان را برای سخنگفتن آثار
بيابد.
اين تفاوتهای بيان در دورههای متفاوت بر طبق سليقهها و سبکها ،و مبتني
بر اعتبار نسبي افرادی كه فضا را راهاندازی ميكنند (طراحان دكور ،طراحان
نمايشگاه ،طراحان نمايش ،طراحان صحنه) تنوع يافته است ،اما سبکهای
نمايشگاه همچنين با توجه به اصول و هدف نمايش تفاوت مييابد.
پاسخ به مسائل مربوط به «نمايش دادن» و «ارتباط برقراركردن» گسترۀ
وسيعي را در برميگيرد كه ترسيم تاريخ و نوعشناسي نمايشگاهها را برای ما امكان-
پذير ميكند .ميتوانيم رسانۀ مورداستفاده را (آثار ،متون ،تصاوير متحرک ،محيطها،
تكنولوژی اطالعات ديجيتال ،نمايشگاههای تکرسانهای و چندرسانهای) با توجه به
اينكه نمايشگاه واجد ماهيتي انتفاعي باشد يا نباشد (پژوهش نمايشگاه ،آثار معروف
و پرفروش ،168صحنۀ نمايشِ نمايشگاه ،نمايشگاه تجاری) ،و برطبق تصور كلي
موزهنگار(طراحي نمايش برای اثر ،برای ديدگاه يا رويكرد و غيره) تعيين كنيم.
بايد اشاره كرد كه بازديدكنندگان بيشازپيش در اين محدودۀ وسيع امكانات
درگير ميشوند.

168 Bluckbuster
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 .4واژههای فرانسوی «درمعرضگذاری» 169و «نمايشگاه» ،170تاحدی متفاوت
است ،زيرا نمايشگاه اكنون مفهوم تحقيرآميزی دارد .مقارن با  ،1760واژۀ نمايشگاه
ميتوانست در فرانسه و انگليسي برای داللت بر نمايشگاه نقاشي بهكار رود ،اما
مفهوم واژه در فرانسه تنزل يافت و بيانگر فعاليتهايي بود كه بهوضوح برای
نمايش(نمايشگاههای ورزشي) بهكار ميرفت ،يا از نظر اجتماعي كه نمايش در آن
رخ ميداد ،نامناسب بود.
اين مسئله در مورد مشتقات آن ،نمايشگاهگرا 171و نمايشگاهگرايي ،172در
انگليسي نيز صدق ميكند كه حتي بيشتر ،بر اقدامات نامطلوب اشاره دارد .نقد
نمايشگاهها اغلب زماني بسيار تلخ ميشود كه رويكرد آن گويای اين است كه
نمايشگاه آنچه بايد باشد ،نيستو به تبع آن ،موزه آنچه بايد باشد و به فروشنده-
ای دورهگرد ،بسيار تجاری ،يا اهانت كننده به عموم تبديل شده است.
 .5توسعۀ تكنولوژیهای نوين و طراحي با كمک كامپيوتر به شكلگيری موزه-
ها در اينترنت منجر شده است ،همراه با نمايشگاههايي كه تنها ميتواند در صفحه
نمايشگر يا با رسانههای ديجيتال بازديد شود .به جای استفاده از اصطالح نمايشگاه
مجازی (معنای دقيق آنچه نمايشگاهي ممكن خواهد بود ،يعني پاسخي بالقوه به
سؤال «نمايشدادن»)،اصطالحات نمايشگاه ديجيتال يا الكترونيک را برای اشاره به
نمايشگاههای خاصي كه در اينترنت ديده ميشود ،برميگزينيم.
اين نمايشگاهها ،امكاناتي(گردآوری آثار ،شيوههای نوين نمايش ،تحليل و غيره)
دارد كه نمايشگاههای سنتيِ آثار مادی هميشه واجد آن نيست .بااينحال ،هنوز به-
169 Exposition
170 Exhibition
171 Exhibitionist
172 Exhibitionism
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ندرت ميتواند رقيبي برای نمايشگاههای آثار واقعي در موزههای سنتي محسوب
شود ،اما اين امر غيرممكن نيست كه توسعۀ آنها بر شيوههای رايج موزهها تأثير
بگذارد.
مشتقات :نمايشگاه كشاورزی ،173نمايشگاه تجاری ،174نمايشگاه الكترونيک،175
نمايش ،176كاتالوگ نمايشگاه ،177متصدی نمايشگاه ،178طراح نمايشگاه ،179گالریهای
نمايشگاه ،180فعاليت نمايشگاه ،181طرح نمايشگاه ،182مطالعات نمايشگاه ،183نمايشدهنده،184
نمايشگاه در محل ،185نمايشگاه بينالمللي ،186نمايشگاه ملي ،187نمايشگاه فضای باز،188
نمايشگاه دائم( نمايشگاه بلندمدت يا كوتاهمدت) ،189نمايشگاه موقتي ،190نمايشگاه سيار،191
نمايشدادن ،192نمايشگاه جهاني.193
واژگان مرتبط :ارتباط ،194طراح دكور ،195آشكارسازی ،196اثر تعليمي ،197تصاوير
متغير ،198نمايش ،199ابزار نمايش ،200در معرضگذاری ،201نمايشگاه ،202واقعيت ساختگي،203
173 Agricultural Exhibition
174 Commercial Exhibition
175 Cyber Exhibition
176 Exhibit
177 Exhibition Catalougue
178 Exhibition Curator
179 Exhibition Design
180 Exhibition Galleries
181 Exhibition Designer
182 Exhibition Scenrio
183 Exhibition Studies
184 Exhibitor
185 In Situ Exhibition
186 Internaational Exhibition
187 National Exhibition
188 Open Exhibition
)189 Permanent Exhibition (A Long Or Short Term Exhibition
190 Temporary Exhibition
191 Travelling Exhibition
192 To Exhibit
193 Universal Exhibition
194 Communication
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،210 پيام،209  رسانه،208 مكانيسم،207 وسيله،206 راهاندازی فضا،205 نصب،204 آويختن،گالری
 مدير،216 ارائه،215 آگهيدادن،214 ريل تصوير، خودنمايي،213 بازگشايي،212 نشاندادن،211استعاره
 فضای،222 ويترين،221 نمايش،220 كارگذاری صحنه،219 بازنمايي،218 واقعيت،217پروژه
.226 تجسم،225 طراحي صحنه،224 فضا،223اجتماعي

195 Decorator
196 Demonstration
197 Didactic Object
198 Diorama
199 Display
200 Display Tool
201 Exposition
202 Fair
203 Fictional Reality
204 Hanging
205 Installation
206 Installing Space
207 Media
208 Mechanism
209 Media
210Message
211 Metaphor
212 Monstration
213 Openning
214 Picture Rail
215 Posting
216 Presentation
217 Project Manager
218 Reality
219 Representation
220 Stage Setting
221 Show
222 Showcase
223 Social Space
224Space
225 Stage Design
226 Visualization
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H
میراث

)(Heritage

معادل در فرانسوی patrimoine –:؛ اسپانيايي patrimonio :؛ آلماني:
Kulturerbe؛ ايتاليايي patrimonio:؛ پرتقالي. patrimônio :

Natur- und

مقولۀ «ميراث» (پاتريمونيوم )227در قانون روم ،به تمام داراييهای دريافتشده
از طريق وراثت اشاره دارد؛ داراييهايي كه طبق قانون ،از پدران و مادران به بچهها
به ارث ميرسد؛ داراييهای خانواده ،در مقابل داراييهای كسبشده از ازدواج .در
مقابل ،اين دو كاربرد استعاری بعداً بهوجود آمد )1( :عبارت متأخر «ميراث
ژنتيكي ،»228برای توصيف ويژگيهای وراثتي موجود زنده؛ ( )2مفهوم پيشين
«ميراث فرهنگي »229كه به نظر ميرسد در قرن هفدهم ظهور يافته -
است) (Leibniz, 2280؛ پيش از آنكه مجدداً با ظهور انقالب فرانسه بهكار رود
).(Boissy d’Anglas,2782) (PuthoddeMaisonrouge, 2780

درهرحال ،اصطالح مذكور معاني كموبيش گستردهای دارد .به منظور مشتق-
شناسي بايد گفت اين اصطالح و مفهومي كه به آن اشاره دارد ،از دهۀ  1930بيش
227 Patrimonium
228 genetic heritage
229 Cultural heritage
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يافت)،(Desvallees,2881

از دنيای آنگوساكسون ،در زبانهای رومي انتشار
آنگلوساكسونها در حدود دهۀ  ،1950اصطالح دارايي (كاال) را ،پيش از اقتباس
اصطالح ميراث ،ترجيح ميدادند و در عين حال ،آن را از ارث 231متمايز ميكردند.
230

به همين ترتيب دولت ايتاليا ،درحاليكه يكي از اولينها در شناخت اصطالح
«پاتريمونيو» 232بود ،به كاربرد عبارت «بنيكالچرال» 233ادامه داد(كاالی فرهنگي).
ايدۀ ميراث ،ناگزير با تفكر فقدان يا ناپديدی بالقوههمانند دوران پس از انقالب
فرانسهو درعينحال ،با ارادۀ حفاظت و نگهداری از اين كاالها گره خورده است.
«ميراث را ميتوان اينگونه شناخت كه فقدان آن ،به معنای يک قرباني است و
حفاظت و مرمت آن نيز قربانيهايي در پي دارد»).(Babelon et Chastel, 2890
 .1ميراث ،در آغاز با انقالب فرانسه و طي قرن نوزدهم ،لزوماً به دارايي
غيرمنقول اشاره داشت و عموماً با بحث يادبودها اشتباه گرفته ميشد .يادبود ،در
مفهوم اصلي واژه ،ساختهای به منظور جاودان ساختن ياد شخص يا چيزی است.
آلويز ريگل ،234سه دسته از يادبودها را ،بدين قرار ،بازشناسي كرد :آنهايي كه عمداً
«برای به يادگار نگاهداشتن زمان يا رويداد مهمي در گذشته برپا ميشد»(يادبودهای
عمدی)؛ «آنهايي كه بهدليل عاليق موضوعي برگزيده شده است»(يادبودهای
تاريخي)؛ و در نهايت« ،تمام آفرينشهای بشر ،مستقل از مفهوم يا قصد اوليۀ آنها»
(يادبودهای باستاني)). (Riegl, 2803
طبق اصول تاريخ ،تاريخ هنر و باستانشناسي ،دو دستۀ آخر به گروه ميراث
غيرمنقول مربوط است .تا چند سال پيش ،هيئت رئيسۀ ميراث فرانسه ،كه هدف
230 Property
231 Legacy
232 Patrimonio
233 Beni Culturali
234 Aloys Riegl
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اصلي آن حفاظت و نگهداری از يادبودهای تاريخي بود ،از هيئت رئيسۀ موزههای
فرانسه منفک بود (هيئت مديرۀ موزههای فرانسوی).
امروزه يافتن افرادی كه از اين تمايزِ بسيار مستحكم حمايت ميكنند،
غيرمعمول نيست .اين ايده ،كه ايكوموس( 235معادل ايكوم برای يادبودهای تاريخي)
آن را بهطور خاصي رواج داده است ،پيش از همه لزوماً مبتني بر يادبودها و گروه-
های يادبودها و مكانهاست .از اينرو ،حفاظت و نگهداری ميراث فرهنگي جهاني
تصريح ميكند« :طبق اهداف اين قرارداد ،موارد زير بايد در ميراث فرهنگي
گنجانده شود - :يادبودها :آثار معماری ،آثار مجسمه و نقاشي يادبودی []...؛ –
گروههای ساختماني :گروههای ساختماني منفک يا مرتبط [ ]...به دليل معماريشان،
[]...؛ – مكانها :آثار انسان يا آثار تركيبي انسان و طبيعت []...؛ طبق اهداف اين
قرارداد ،موارد زير بايد در ميراث طبيعي گنجانده شود :مكانهای طبيعي []...؛ –
فرمهای زمينشناسي يا جغرافيای طبيعي []...؛ – مكانها يا نواحي طبيعي»
).(UNESCO 2871

 .2از ميانۀ دهۀ  ،1950اصطالح ميراث بهتدريج تمام شواهد مادی انسان و
محيط او را در برگرفت و بسيار گسترش يافت .ازاينرو ،ميراث قومي ،ميراث علمي
و سپس ميراث صنعتي ،بهتدريج در مفهوم ميراث ادغام شد.
تعريف ميراث در ايالت كبک 236كه فرانسهزبان است نيز اين گرايش را دنبال
كرد«:ميتوان ميراث را همۀ آثار يا گروههای آثار ،مادی يا غيرملموس ،در
نظرگرفت كه بهصورت جمعي يا برای ارزششان بهعنوان مدرک و يادگار تاريخي،

235 Icomos
236 Quebec
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شناسايي و آمادهسازی ،بهطور شايسته حفاظت و نگهداری و حراست شده و ارتقا
يافته است»).(Arpin, 1000
اين مفهوم ،به تمام كاالهای طبيعي يا ساخت انسان و ارزشها ،چه مادی و چه
غيرملموس ،اشارهدارد؛ بدون محدوديت زمان يا مكان ،چه بهسادگي ارثي اجداد
نسلهای پيشين باشد و چه جمعآوری و حفاظت و نگهداری شده باشد تا به
بازماندگان نسلهای آينده منتقل شود .ميراث ،كااليي عمومي است؛ مسئوليت
حفاظت و نگهداری از آن هنگامي بايد بر عهدۀ اجتماع گذاشته شود كه افراد ،موفق
به انجام اين كار نشوند .صفات منفرد طبيعي و فرهنگ محلي در درک و ساخت
شخصيت جهاني ميراث نقش دارد .مفهوم ميراث و مفهوم «وراثت» ،237با توجه به
زمان و رويدادها متفاوت است :درحاليكه وراثت بالفاصله پس از مرگ يا هنگام
انتقال كاالها از نسلي به نسل ديگر رخ ميدهد ،ميراث عبارت است از تمام
كاالهايي كه دريافت يا جمعآوری و به واسطۀ نسلهای پيشين حراست شده است
تا به بازماندگان آنها انتقال يابد .تا حدودی ،ميراث ميتواند رشتهای از وراثتها
باشد.
 .3مقولۀ ميراث كه لزوماً بر مبنای مفهوم غربيِ انتقال تعريف شده بود ،مدتها
تحتتأثير جهانيشدن عقايدی از قبيل مفهوم نسبتاً اخيرِ ميراث غيرملموس قرار-
داشت .اين مفهومِ اصالتاً آسيايي (بهويژه از ژاپن و كره) ،بر اين تفكر بنيان نهاده
شده است كه انتقال ،برای اينكه مؤثر باشد ،بايد لزوماً توسط عامالن بشری صورت
گيرد و ايدۀ «گنجينههای بشری زنده» 238از اين تفكر ريشه گرفت« :گنجينۀ بشری
زنده به شخصي اشاره دارد كه در اجرای موسيقي ،رقص ،مسابقات ،بازیها و برخي
237 Inheritance
238 Living Human Treasures
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آيينها از ديگران برتر است ،و در كشورهای مربوطه ارزش هنری و تاريخي
برجستهای دارد ،همانگونه كه در«توصيهنامهای در مورد حراست فرهنگها و رسوم
سنتي» بيان شده است») .(UNESCO, 2883اين اصل ،بهصورت بينالمللي
پذيرفته شد و در  2003ميالدی ،در قالب قرارداد حراست ميراث فرهنگي
غيرملموس 239امضا شد.
«ميراث فرهنگي غيرملموس به معني فعاليتها ،بازنمودها ،بيانات ،دانش و
مهارتهاييو همچنين ابزارها ،آثار ،مصنوعات و فضاهای فرهنگي مرتبط با آنها
است كه جوامع ،گروهها و در برخي موارد افراد آنها را بهعنوان بخشي از ميراث
فرهنگي خود ميشناسند .اين ميراث فرهنگي غيرملموس ،كه نسل به نسل انتقال
مييابد ،دائماً توسط جوامع و گروهها در پاسخ به محيطشان ،تعاملشان با طبيعت و
تاريخ خود ،بازآفريني ميشود ،و آنها را به مفهوم هويت و استمرار مجهز ميكند و
ازاينرو ،احترام به تنوع فرهنگي و خالقيت بشری را ترويج ميدهد .در راستای
اهداف اين قرارداد ،تأكيد تنها بر چنين ميراث فرهنگي غيرملموسي است كه با
ابزارهای حقوق بشری بينالمللي موجود ،و همچنين نيازهای احترام دوجانبه ميان
جوامع ،گروهها و افراد و توسعۀ پايدار همسو باشد»).(UNESCO, 1003
 .4ميراث حوزهای را پوشش ميدهد كه بهطور فزايندهای پيچيده شده است و
در چند سال گذشته ،ابهامات دربارۀ انتقال آن ،به تفكری متمركزتر در باب روندهای
ساخت و توسعۀ ميراث منجر شده است :فرايند ميراثسازی دقيقا چيست؟ بخش
اعظم پژوهشهای معاصر ،اصل ساخت ميراث را ورای رويكرد تجربي تحليل مي-
كند و آن را بهعنوان نتيجۀ استراتژیها و مداخالت متمركز در نشانگذاری و
(تنظيم) عالمتها ميداند .به همين دليل ،برای درک موضع ميراث در جامعه ،ايدۀ
239 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage
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ميراثسازی ضروریتر است تا آنچه ديگران در خصوص ايدۀ «هنریسازی» برای
كارهای هنری مطرح ميكنند ).(Shapiro, 1002
ميراث ،فرايند يا عملكردی فرهنگي است كه با انواع توليد و مذاكرۀ هويت
فرهنگي ،و حافظۀ فردی و جمعي ،و ارزشهای اجتماعي و فرهنگي مرتبط
است») .(Smith, 1007اگر بپذيريم كه ميراث نتيجۀ شكلگيری تعداد مشخصي از
ارزشهاست ،اين بدان معناست كه اين ارزشها مبنای ميراث است .آنها بايد
بررسي شود ،و نيزگاهي دربارۀ آنها بحث شود و از آنها انتقاد شود.
 .5شكلگيری ميراث منتقدان خود را نيز دارد؛ افرادی كه ريشههای آن را زير
سؤال برده و ارزش ناشايست «يادگار پرستي »240را به اشكال فرهنگ موردنظر ،يا
به نام انسانگرايي غربي ،نسبت ميدهند.
در صريحترين مفهوم واژه ،يعني مفهوم انسانشناختي ،ميراث فرهنگي ما تنها
از عادیترين فعاليتها و مهارتها شكل ميگيرد .و تا حد بسيار بيشتری به قابليت
ساخت اين ابزارها و كاربرد آنها وابسته است؛ بهويژه هنگامي كه اينها به عنوان آثار،
در ويترين موزه قرار ميگيرد.
ما اغلب از ياد ميبريم كه پيچيدهترين و قدرتمندترين ابزار ساخت انسان،
مفهوم است؛ ابزاری برای توسعۀ تفكر ،كه نمايش آن در ويترين بسيار دشوار است.
ميراث فرهنگي ،بهعنوان مجموع كل شواهد مشترک نوع بشر ،در جامعهای كه
سلوک مذهبياش را از دست داده است ،به خاطر خلق بدعتي نو به شدت
) ، (Choay,2881در معرض انتقاد است.

240 fetishist
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عالوهبراين ،ميتوان مراحل متعدد توليد اين محصول را فهرست كرد:
تخصيص مجدد ميراث ) ،(Vicq d’Azyr,2782مضامين معنوی)،(Hegel,2907
مضامين رمزی و بيغرضانه ) (Renan, 2991و درنهايت ،انسانگرايي (Malraux,
) .2827موضوع ميراث فرهنگي جمعي ،كه تنها واژهنامۀ قانوني و اقتصادی را با
حوزۀ اخالقي مبادله ميكند ،ترديدبرانگيز به نظر ميرسد و دستكم ،ميتواند به-
عنوان بخشي از آنچه ماركس 241و انگلس 242ايدئولوژی ناميدند ،تحليل شود؛ به
عبارت ديگر ،محصول فرعي بافتي اجتماعي-اقتصادی كه در خدمت منافع خاصي
است.
«بينالملليكردن مفهوم ميراث نه تنها اشتباه ،بلكه خطرناک است ،زيرا فرد
مجموعهای از دانش و تعصبات را تحميل ميكند كه معيارهای آن ،بيان ارزشهای
مبتني بر زيباييشناسي و عقايد اخالقي و فرهنگي خود است (بهطورخالصه،
ايدئولوژی يک طبقه ،در جامعهای كه ساختارهايش با ساختارهای جهان سوم ،به-
طور كلي ،و با آفريقا ،بهطور خاص ،سازگاری ندارد)»).(Adotevi, 2872
اين مسئله ترديدبرانگيزتر است ،زيرا با ماهيت خصوصي دارايي اقتصادی هم-
زيستي دارد و تساليي برای محرومين تلقي ميشود.
مشتقات :ميراثشناسي ،243وراثت.244
واژگان مرتبط :اجتماع ،245دارايي فرهنگي ،246آثار فرهنگي ،247نمايش ،شاهد،248
هويت ،249تصوير ،250ارث ،251گنجينۀ بشری زنده ،252مواد فرهنگي ،253حافظه ،254پيام،
241 Marx
242 Engels
243 Heritology
244Inheritation
245 Community
246 Cultural Property
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،259 موضوع258 آثاری با معنای نمادين، واقعيت،257 ثروت موروثي،256 گنجينۀ ملي،255يادبود
.261 شاهد، ارزش، چيزها،260قلمرو

247 Cultural Relic
248 Evidence
249 Identity
250 Image
251 Legacy
252 Living Human Treasure
253 Material Culture
254 Memory
255 Monument
256 National Treasure
257 Patrimony
258 Semiophore
259 Subject
260 Territory
261 Witness
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I
نهاد یا مؤسسه

)(Insititution

معادل در التين -:از  ، institutionانجمن ،262تجهيز ،263تاسيس ،264ساماندهي)265؛ فرانسوی:
 Institution؛ اسپانياييinstitución :؛ آلماني Institution :؛ ايتاليايي istituzione :؛ پرتقالي:
. instituiçāo

بهطور كلي ،نهاد بر انجمني داللت دارد كه بهواسطۀ توافق دوجانبه بين افراد
برپا شده است؛ ازاينرو ،بهصورت قراردادی شكل ميگيرد اما ،بهصورت تاريخي،
تاريخگذاری ميشود و نهادها در ميان طيف گستردۀ راهحلهای بشريت در پاسخ به
مسائل برخاسته از نيازهای طبيعي زندگي در جامعه ،قرار ميگيرد
).(Malinowski,2822

بهطور خاصتر ،نهاد به سازماني عمومي يا خصوصي اشاره دارد و آن را جامعه
برای پاسخ به نياز خاصي شكل داده است .موزه در آن مفهومي از نهاد جای مي-
گيرد كه آن را سيستم مشخص قانوني ،عمومي يا خصوصي ،كنترل ميكند (رجوع
شود به اصطالحات «مديريت» 266و «عموم» .)267موزه ،چه مبتني بر مفهوم اعتبار
262 Convention
263 Settingup
264 Establishment
265 Arrangement
266 Managment
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عمومي (در قانون آنگلوساكسون) باشد ،چه مالكيت عمومي (در فرانسه بعد از
انقالب) ،فارغ از تفاوت در قراردادها ،توافقي دوجانبه بين افراد جامعه را نشان مي-
دهد ،و به عبارت ديگر ،نهاد است.
در فرانسه ،وقتي اين اصطالح به صفت كلي «موزهای» مربوط ميشود
( ، institution muséaleدرمفهوم عمومي آن كه به موزهها مربوط است) اغلب
بهعنوان مترادفي برای «موزه» ،و در بيشتر مواقع برای اجتناب از تكرار زياد واژۀ
موزه به كار ميرود و با وجود اين ،برای بحثهای مربوط به موزهها الزامي است.
اصطالح نهاد كه دارای سه مفهوم پذيرفتهشده است ،در مباحث مربوط به موزه
جايگاه خاصي دارد.
 .1با توجه به ماهيت نيازی كه نهاد برای پاسخ به آن شكل ميگيرد ،دو سطح
از نهادها وجود دارد .اين نياز ميتواند در وهلۀ اول بيولوژيكي(نياز به خوردن،
توليدمثل ،خواب و غيره) باشد يا در نتيجۀ نيازهای زندگي در جامعه به وجود آمده
باشد (نياز برای سازماندهي ،دفاع ،سالمتي ،غيره).
اين دو سطح ،با دو نوع نهاد مطابق است كه به يک اندازه انحصاری نيست:
غذا ،ازدواج و مسكن از سويي ،و ايالت ،ارتش ،مدارس ،بيمارستانها ،از سوی ديگر.
موزهها چون با نياز اجتماعي مواجه است (ارتباط حسي با آثار) ،به دستۀ دوم تعلق
دارد.
 .2ايكوم موزه را نهادی دائمي در خدمت جامعه و توسعۀ آن تعريف ميكند؛
نهاد در اين مفهوم ،ساختي است كه به دست بشر در حوزۀ «موزهای» ايجاد شده

267 Public
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است (اين اصطالح را ببينيد) ،و به منظور ايجاد ارتباطي حسي با آثار برپا شده
است.
نهاد موزه ،كه آن را جامعه ايجاد و حفظ كرده است ،برمجموعهای از
استانداردها و قوانين (حفاظت و مرمت پيشگيرانه ،ممنوعيت لمس آثار يا نمايش
جايگزينها و ارائۀ آنها به عنوان اصول) متكي است كه در سيستم ارزشي ريشه
دارد؛ حفاظت و نگهداری ميراث ،ارائۀ كارهای هنری و قطعات بينظير ،انتشار
دانش علمي رايج و غيره .ازاينرو ،تأكيد بر ماهيت نهادی موزه به معنای تقويت
نقش هنجاری آن و تقويت اعتباری است كه برای مثال ،در علم و هنرهای زيبا
دارد ،يا تقويت اين ايده كه «موزهها در خدمت جامعه و توسعۀ آن» باقي ميماند.
 .3برخالف انگليسي ،كه تمايز دقيقي بين اصطالح «نهاد» و «مؤسسه»(268و
دركل ،شيوۀ كاربرد آنها در بلژيک و نيز كانادا) قائل نيست ،اين دو اصطالح مترادف
نيست .موزه ،بهمثابۀ نهاد ،از موزه بهمثابۀ مؤسسه ،يعني مكان واقعي مشخص،
متفاوت است«:مؤسسۀ موزهای فرمي واقعي از نهاد موزهای است» (Maroevi´c,
) .1007بايد بهخاطر داشت كه زيرسؤالبردن نهاد ،حتي انكار آن بهصورت خالص و
ساده (مانند موزۀ تخيلي مالراكس 269يا موزۀ افسانهای مارسل برودتيرز 270هنرمند)
به معنای خروج آن از حوزۀ موزهای نيست ،زيرا رشتۀ موزهای ميتواند فراتر از
چارچوب نهادی وسعت يابد.
درواقع ،اصطالح موزۀ مجازی(كه امری ماهيتي است نه واقعي) ،اين تجربههای
موزهای را در حاشيۀ واقعيت نهادی مدنظر قرار ميدهد .به همين دليل است كه ،در
بسياری كشورها ،بهويژه كانادا و بلژيک ،افراد عبارت «نهاد موزهای‘» (institution
268 Establishment
269 Malraux
270 Marcel Broodthaers
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)muséaleرا برای شناخت مؤسسهای بهكار ميبرند كه واجد تمامي مشخصات
موزۀ سنتي نيست« .مقصود ما از نهادهای موزهای ،مؤسسات غيرانتفاعي ،موزهها،
مراكز نمايشگاهي و تفسيری است كه وجه مشترک آنها ،عالوه بر كاركردهای
اكتساب ،حفاظت و مرمت ،پژوهش و مديريت مجموعهها ،كه تاحدی قادر به انجام
آن هستند ،اين است كه مكانهای آموزش و انتشار مختص به هنرها ،تاريخ و علوم
هستند».
(Société des musées québécois,Observatoire de la culture et
)descommunautés du Québec, 1002

 .4در نهايت ،اصطالح «نهاد موزهای» ميتواند مانند «نهاد مالي» ( IMFيا
بانک جهاني) ،به تمام سازمانهای ملي يا بينالمللي اطالق شود كه فعاليتهای
موزه را كنترل ميكند ،از قبيل ايكوم يا هدايتكنندۀ قبليِ موزههای فرانسه.271
مشتقات :نهادی ،نهاد موزهای

272

واژگان مرتبط :مؤسسه ،قلمرو عمومي ،273مالكيت عمومي ،274اعتبار عمومي،275
موزۀ مجازی.276

271 Des Musées De France
272 Museal Institution
273 Public Domain
274 Public Ownership
275 Public Trust
276 Virtual Museum
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M
مدیریت )(Management
معادل در فرانسویgestion –:؛ اسپانياييgestión :؛ آلمانيVerwaltung, Administration :؛
ايتاليايي gestione :؛ پرتقالي.gestāo :

مديريت موزه امروزه ،عمل تضمين ادارۀ اجرايي موزه و ،بهطور كليتر ،تمام
فعاليتهايي كه ارتباط مستقيمي با رشتههای خاص كار موزه ندارد (حفاظت و
نگهداری ،پژوهش و ارتباط) ،تعريف ميشود .با توجه به اين ،مديريت موزه لزوماً
وظايف مرتبط با مسئوليتهای مالي(حسابداری ،كنترل مديريتي ،اموال) و قانوني،
ايمني و مرمت ،تا مديريت كارمندان و بازاريابي و همچنين ،روندهای استراتژيک
برنامهريزی كلي فعاليتهای موزه را شامل ميشود .اصطالح مديريت ريشهای
آنگلوساسكون دارد (اگرچه اصطالح آنگلوساكسون از  manègeو ménage
فرانسوی ميآيد) ،و در حال حاضر در فرانسه به همان معنا بهكار ميرود .رهنمودها
يا «سبک»ِ مديريت ،مفهوم مشخصي از موزهها ،بهويژه ارتباط آن با خدمت عمومي
را ترسيم ميكنند .پيش از اين برای تعريف اين نوع فعاليتهای موزه ،اصطالح
اداره(277از التين  ،administratioخدمت ،278كمک ،279رسيدگي )280بهكار مي-
277 Administration
278 Service
279 Aid
280 Handling
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رفت ،همچنين ،بهطور كليتر ،تمام فعاليتهای الزم برای شكلدهي كاركرد موزه
را تعريف ميكرد .رسالۀ موزهشناسي توسط جورج برون گود ،281تحتعنوان ادارة
موزه ،)1896( 282جنبههای مرتبط با مطالعۀ نمايش مجموعهها و مديريت روزانه را
بررسي ميكند ،درعينحال به ديد كلي موزه و ادغام آن در جامعه نيز توجه دارد.
عمل ادارهكردن ،كه به حق از اصل خدمت مدني مشتق شده است ،چه به خدمتي
عمومي اشاره كند و چه خصوصي ،به معنای حصول اطمينان از طرز عمل مناسب
است ،درحاليكه مسئوليت راهاندازی و اجرای تمام اين فعاليتها را ميپذيرد.
اصطالح خدمت(عمومي) ،يا حتي اصطالح حرفه ،با تهمايههای مذهبي آن ،ارتباط
دقيقي با اصطالح اداره دارد.
ما از معنای بوروكراتيک(283وابسته به امور اداری) اصطالح «اداره» آگاه هستيم
چون با اختالل قدرتهای عمومي مرتبط است .ازاينرو ،شگفتآور نيست كه
تكامل كلي نظريۀ اقتصادی در ربع آخر قرن حاضر ،كه از اقتصاد بازاری حمايت
ميكند ،توسل فزاينده و مكرر به مفهوم مديريت را در پي داشته باشد ،مفهومي كه
مدتها در سازمانهای منفعتآفرين استفاده ميشد .مفاهيم عرضۀ بازاری و
بازاريابي موزه ،مانند توسعۀ ابزارها ،برای موزههايي كه از تجارت (تعريف استراتژی-
ها ،تمركز بر عموم/بازديدكننده ،مديريت منابع ،افزايش سرمايه ،غيره) نتيجه گرفته
است ،تغيير چشمگير موزهها را سبب شده است .از اين رو برخي كشمكشهای
مربوط به سازمان و سياستهای موزه ،مستقيماً تحتالشعاع كشمكش در خود موزه،
بين منطق بازار و منطق سنتيتر كنترل توسط قدرتهای عمومي قرار گرفته است.
نتيجه ،ايجاد فرمهای نوين سرمايهگذاری است (توسعۀ محدودههای فروشگاهي
281 George Brown Goode
282 Museum Administration
283 Bureaucratic
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موزه ،اجارۀ ساختمانها ،تعريف مجدد هزينههای ورودی ،توسعۀ نمايشگاههای
عمومي موقتيآثار معروف و پرفروشيا حتي فروش آثار مجموعه) .اينها كه
هنگام شروع به كار اموری فرعي بود ،تأثير واقعي روبهرشدی بر انجام ساير امور
موزه داشته است ،تا حدی كه گاهي به ضرر ساير اقدامات ضروری برای حفاظت
و نگهداری ،پژوهش و حتي ارتباط تمام شده است.
كيفيت تخصصي مديريت موزه ،كه از سويي ،با منطقهای گهگاه متضاد و يا
دورگۀ بازار ،و از سوی ديگر ،قدرتهای عمومي مرتبط است ،در منطقِ بخشش
) ،(Mauss, 2813از طريق اهدای آثار و پول يا اقدامات داوطلبان و وابستگيهای
دوستان موزه ريشه دارد .اگرچه بهطور شايسته و تلويحي به اهداها و اقدامات
داوطلبانه توجه ميشود ،بعد وساطت و تأثير بلندمدت آن بر مديريت موزه كمتر
بررسي شده است.
مشتقات :مدير ،مديريت مجموعه.



واژگان مرتبط :اداره ،آثار معروف و پرفروش ، 284هئيت مديرۀ هدايتكنندهها،285
هزينههای ورودی ،286مطالعۀ امكان ،287افزايش سرمايه ،288دوستان ،منابع انساني ،289حكم
ماموريت ،290بازاريابي موزه ،291گنجينههای موزه ،سازمانهای غيرانتفاعي ،292نشانگرهای
اجرا ،293پروژهها ،294برنامهريزی ،295استراتژی ،296داوطلبان.297
284 Blockbusters
285 Board Of Directors
286 Entrance Fees
287 Feasibility Study
288 Fundraising
289 Human Resources
290 Mission Statement
291 Museum Marketing
292 Non-Profit Organisations
293 Performance Markers
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وساطت/تفسیر )(Mediation/Interpretation
از واژۀ عاميانۀ  de mediare, mediationدر التين؛ معادل در فرانسوی mediation -:؛
اسپانيايي mediación :؛ آلماني Vermittlung :؛ ايتاليايي mediazione :؛ پرتقاليmediaçāo :
.

وساطت ترجمۀ  m’ediationفرانسوی است ،كه يک مفهوم موزهای كلي
مشابه با «تفسير» دارد .وساطت يا تفسير ،اقدامي با هدف آشتيدادن بخشها يا
توافقدادن آنها با يكديگر ،تعريف ميشود .در زمينۀ موزه ،وساطت بين عموم موزه-
ای و آنچه موزه برای ديدن به عمومش عرضه ميكند ،مفهوم مييابد؛ وساطت،298
مداخله ،299واسطه .300بهلحاظ ريشهای ما در وساطت ،ريشۀ  medبه معنای
«ميانه» 301را مييابيم ،ريشهای كه ميتواند در بسياری از زبانها عالوه بر انگليسي
( medioاسپانيايي mitte ،آلماني) يافت شود و به ما يادآوری كند كه وساطت به
مقولۀ حضور در جايگاهي مياني مربوط است ،مقولۀ عنصر سومي كه خود را بين دو
قطب فاصلهدار جاداده است و بهعنوان واسطه عمل ميكند .درحاليكه اين جايگاه
هنگام مذاكرۀ شخص به منظور آشتيدادن مخالفان و رسيدن به روشي برای
زندگي ،302ابعاد قانوني وساطت را برجسته ميكند ،و برای اشاره به معنای اين
اصطالح در زمينۀ فرهنگي و علمي موزهشناسي نيز بهكار ميرود .در اينجا نيز

294 Projects
295 Planning
296 Strategy
297 Strategy
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وساطت جايي در ميان واقع است ،و فضايي را كه سعي در كاهش آن دارد ،پر مي-
كند ،درحاليكه به ايجاد ارتباط يا حتي پذيرش كمک ميكند.
 .1مقولۀ وساطت در چند سطح عمل ميكند :در سطح فلسفي برای توصيف
جنبش خودِ تاريخ به هگل و پيروانش خدمت كرد .ديالكتيک ،يعني نيروی محرک
تاريخ ،از طريق وساطتهای پياپي پيش ميرود :اولين وضع (نهاد )303بايد از
وساطت وضع مخالفش (برابرنهاد )304عبوركند تا به حالتي جديد(همنهاد )305نائل
شود؛ اين وضع جديد ،از هريک از دو لحظۀ قبلي چيزی را حفظ ميكند.
مفهوم كلي وساطت ما را به اين سمت سوق ميدهد كه بنيان خودِ فرهنگ را
بهمثابۀ انتقال ميراث مشتركي درنظر بگيريم كه اعضای يک اجتماع را متحد و
بستر شناخت يكديگر را برای آنها فراهم ميكند .در اين مفهوم ،افراد ،جهان و
هويت خود را از طريق وساطت فرهنگ آن جهان پذيرفته و درک ميكنند؛ چندين
نويسنده از وساطت نمادين صحبت كردهاند .در حوزۀ فرهنگي نيز ،وساطت در
تحليل «عمومي كردن» عقايد و محصوالت فرهنگيمراقبت رسانهها از آنها و
توصيف چرخۀ آنها در كل دايرۀ اجتماعي عمل ميكند .محيط فرهنگي به عنوان
حوزۀ پويای مبهمي ديده ميشود كه در آن محصوالت با يكديگر اختالط دارند و
در تعامل هستند .در اينجا ،وساطت متقابل محصوالت فرهنگي به تفكر واسطه-
بودن منجر ميشود ،يعني تفكر ارتباط بين رسانهها و شيوۀ تفسير فرمهای توليد در
يک رسانه تلويزيون يا سينما برای مثال از سوی رسانهای ديگر (رماني مناسب
برای سينما) .اين آفرينشها با نوعي از كمکهای فني به اهدافش نائل ميشود و
رسانهایشدن آنها را تحقق ميبخشد .از اين زاويه ،بررسيها نشان ميدهد بسياری
303 Thesis
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301 Synthesiss

72

از وساطتها ازطريق زنجيرههای پيچيدهای از عوامل مختلف ايجاد ميشود تا
محتوا را در محيط فرهنگي تضمين و اطمينان حاصل كند كه اين محتوا به طيف
وسيعي از عموم ميرسد.
 .2اصطالح وساطت در موزهشناسي ،هنگام صحبت از «وساطت فرهنگي» يا
«وساطت علمي» و «واسطه» ،بيش از يک دهه در فرانسه و نواحي فرانسه زبان
اروپا كاربرد داشته است .اين اصطالح ،لزوماً ،به محدودۀ كلي اقدامات صورتگرفته
در زمينۀ موزهای بهمنظور پلزدن بين آنچه نمايش داده ميشود(ديدن) و مفاهيم
قابلانتقال با اين آثار و مكانها(دانش) ،اشاره دارد .وساطت گاهي در پي حمايت از
اشتراک تجربهها و تعامالت اجتماعي بين بازديدكنندگان ،و ظهور مراجع مشترک
است .اين استراتژی ،ارتباط آموزشي است كه فناوریهای متنوع پيرامون مجموعه-
های در معرض نمايش را بسيج ميكند تا وسايلي برای درک بهتر جنبههای
مشخص اينها به بازديدكننده ارائه كند و اينگونه ،در برداشت آنها از نمايشگاه
سهيم شود.
ازاينرو ،اصطالح مزبور با مفاهيم موزهشناسانۀ مشابه ،مانند ارتباط و روابط
عمومي موزهای ،و به ويژه «تفسير» سروكار دارد ،واژۀ تفسير در جهان موزهای
آنگلوساكسون و مناطق آمريكای شمالي حضور بسيار چشمگيری دارد و در اين
مناطق ،اشتراک بسياری با اصطالح وساطت دارد .تفسير نيز مانند وساطت نوعي
واگرايي را دربردارد ،يعني فاصلهای كه بايد ،بين آنچه مستقيماً درک ميشود و
مفاهيم پنهان در پديدههای طبيعي ،فرهنگي يا تاريخي ،از بين برود .همچنين
تفسير ،مانند وسايل وساطت ،در اقدامات ارتباطي فردی و در حمايتهايي مصداق
مييابد كه نمايش بيپردۀ آثار درجهت ارائۀ مفهوم و اهميتشان را به دنبال دارد.
اصطالح تفسير ،كه در زمينۀ پارکهای طبيعي آمريكايي ظهور يافته است ،از آن
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زمان به گونهای بسط يافته است تا ماهيت هرمنوتيک تجربۀ بازديد موزهها يا
مكانها را دربرگيرد .ازاينرو ،ميتواند نوعي آشكارسازی و پردهبرداری تعريف شود
كه بازديدكنندگان را به درک ،سپس احترام و در نهايت ،حفاظت و نگهداری از
ميراث موردنظر خود سوق ميدهد.
در پايان ،وساطت تفكر اصلي در فلسفۀ هرمنوتيک و تأملي را دربردارد (پاول
ريكور .)306و نقشي اساسي در كاوش هر بازديدكننده برای خودشناسي ايفا ميكند،
شناختي كه موزه آن را تسهيل ميكند .هنگامي كه بيننده رودرروی آثار خلقشدۀ
ساير انسانها ميايستد ،ميتواند با وساطت به ذهنيت ويژهای دست يابد كه او را به
شناخت خويشتن و درک سرگذشت بشری خويش سوق دهد .اين رويكرد ،موزه را
به متولي شواهد و نشانههای نوع بشر ،و يكي از بهترين مكانها برای اين وساطت
ناگزير بدل ميكند ،كه در اين تماس پيشنهادی با دنيای آثار فرهنگي ،هر شخص
را به مسير درک بهتری از خويش و واقعيت ،بهعنوان يک كل ،سوق ميدهد.
مشتقات :وساطت ،307واسطه ،308واسطه شدن.309



واژگان مرتبط :فعاليتها ،310آموزش ،وساطت ،311تفسير ،محبوبسازی ،312روابط
عمومي ،تجربۀ بازديدكننده.313

306 Paul Ricoeur
307 Mediation
308 Mediator
309 To Mediate
310 Activities
311 Intercession
312 Popularisation
313 Visitor Experience
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موزهای )(Museal
معادل در فرانسوی muséal :؛ اسپانياييmuseal :؛ آلماني museal :؛ ايتاليايي museale :؛
پرتقالي. museal:

اين واژه در فرانسه دو معنا دارد (گاهي بهعنوان صفتي برای توصيف «موزه»
شدن و گاهي بهعنوان اسم بهكار ميرود) ،اما در انگليس تنها يک معنا دارد كه
توصيف حوزهای فراتر از اصطالح كالسيک «موزه» را دربر ميگيرد ،اين معنا
تاكنون كاربرد اندكي داشته است.
رشتۀ موزهای نه تنها ايجاد ،توسعه و عملكرد نهاد موزه بلكه تفكرات راجع به
بنيانها و موضوعات آن را نيز پوشش ميدهد .رشتۀ موزهای مرجع با رويكرد
خاصي شناخته ميشود؛ اين رويكرد ،با توجه به دنيای ميراث ،ديدگاهي درخصوص
واقعيت شكل ميدهد (برای مثال ،مالحظۀ چيزی از زاويۀ موزهای به معنای سؤال
از خود در مورد امكان حفظ آن برای نمايش به عموم است).
از اينرو موزهشناسي ميتواند تمام تالشها برای نظريهسازی يا تفكر منتقدانه
دربارۀ رشتۀ موزهای ،يا اصول اخالقي و فلسفۀ چيز موزهای تعريف شود.
 .1موزهای« ،ارتباط خاصي با واقعيت» را شناسايي ميكند
) .2897;Gregorova, 2890اين مسئله آن را در كنار سياست و همسطح با
زندگي اجتماعي ،مذهب ،قومشناسي ،اقتصاد و غيره جا ميدهد .هر مثال قلمرو يا
ميدان اصلي است كه در آن ايجاد و با مفاهيم پاسخ داده ميشود.
(Stransky,

از اينرو ،همين پديده ميتواند در نقطۀ تالقي چندين سطح يافت شود ،يا
برای صحبت در زمينۀ تحليلهای آماری چندبعدی ،بر چندين سطح ناهمگن پرتو-
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ميافكند .برای مثال( GMO ،ارگانيسم های تغييريافته از نظر ژنتيكي) 314ميتواند
همزمان مسئلهای تكنيكي (بيوتكنولوژی) ،مسئلهای سالمتي (خطراتي برای
زيستكره ،)315مسئلهای سياسي(موضوعات بومشناختي) ،و همچنين مسئلهای
موزهای باشد :برخي موزههای اجتماعي تصميم گرفتهاند نمايشگاههايي دربارۀ
خطرات و مباحث  GMOبرپاكنند.
 .2اين موضع موزهای ،بهعنوان رشتۀ نظریِ مرجع ،مسيرهای مهمي برای تفكر
گسترده ميگشايد ،چون موزه ،بهعنوان نهاد ،اكنون تنها تصوير يا مثالي از كل رشته
به نظر ميآيد .اين امر دو نتيجه دارد )1( :موزهها موزهشناسي را ايجاد نكردند ،بلكه
موزهشناسي ،موزهها را تاسيسكرد (انقالب كپرنيكي)؛ ( )2اين امر به ما امكان درک
اين مسئله را ميدهد كه تجربههای متفاوت از تجربههای موزهای (مانند مجموعه-
ها ،ساختمانها ،نهاد) نيز بخشي از همين مسئله است ،و همچنين به ما اجازه مي-
دهد موزههای جايگزينها  ،موزههای بدون مجموعه ،موزههای خارج از حصار شهر،
شهرها به مثابۀ موزهها ) (Quatremere de Quincy, 2782و موزههای محيطي
يا حتي موزههای الكترونيكي را بپذيريم.
 .3ويژگي رشتۀ موزهای ،به عبارت ديگر ،آنچه آن را از رشتههای مشابه متمايز
ميكند ،به دو جنبه مربوط ميشود« )1( :نمايش حسي» ،كه موزهای را از متني،
يعني تحت مديريت كتابخانه ،تفكيک ميكند ،و مستندسازی برخوردار از رسانۀ
مكتوب (عمدتاً آنچه چاپ مي شود؛ كتب) ارائه ميكند و نهتنها به دانش زبان بلكه
همچنين به توانايي خواندن نياز دارد .اين نمايش ،تجربهای انتزاعيتر و درعينحال
نظریتر درپي دارد.
314 GMO: Genetically Modifi Ed Organisms
315 Biosphere
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ازسویديگر ،موزه به هيچيک از اين مهارتها نياز ندارد ،چون مستندسازی آن
فراتر از تمام حواس است ،و ازطريق ديدن و گاهي شنيدن ،و بهندرت سه حس
ديگر المسه ،چشايي و بويايي قابلدرک است.
اين يعني شخصي بيسواد يا حتي بچهای كوچک ميتواند هميشه چيزی از
بازديد موزه بهدست آورد ،درحاليكه قادر به استفاده از منابع كتابخانه نيست.
اين مسئله همچنين ،بيانگر تجربههای بازديد سازگار برای افراد نابينا يا كمبينا
است ،تجربههايي كه ساير حواس را فرا ميخواند (شنوايي و بهويژه المسه) تا جنبه-
های حسي آثار نمايشي را كشفكند .هدف از ساخت نقاشي يا مجسمه ،پيش از هر
چيز ،ديدهشدن است ،و ارجاع به متن (يا خواندن يادداشتي در صورت وجود) تنها
پس از آن ميآيد و مطلقاً الزامي نيست.
از اينرو ،زماني ميتوانيم از موزه حرف بزنيم كه يک «عملكرد مستند حسي»
انجام دهد)« )2( .(Deloche, 1007بهحاشيهراندن واقعيت» ،چون موزه «خود را
درعين جداسازی ،متمايز ميكند»).(Lebensztein, 2892
برخالف زمينۀ سياسي كه امكان نظريهپردازی درخصوص مديريت زندگي
حقيقي افراد را در جامعه با وساطت نهادهايي مثل دولت فراهم ميكند ،حوزۀ موزه-
ای به نظريهپردازی دربارۀ شيوهای كه نهاد با تفكيک و بافتزدايي ،بهطور خالصه
با به تصوير درآوردن ،فضايي را برای نمايش حسي «در حاشيۀ تمام واقعيات» خلق
ميكند ،ميپردازد (سارتر )316اين جوهرِ مدينۀ فاضله ،317به عبارت ديگر ،فضايي
كامالً تخيلي ،قطعاً نمادين اما نه لزوماً غيرملموس است.

316 Sartre
317 Utopia
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اين نكتۀ دوم مشخصميكند كه شخص ميتواند كاركرد مدينۀ فاضلهگونۀ
موزهها را فرا بخواند ،زيرا بهمنظور تحول جهان ،شخص بايد قادر باشد جهان را به
گونهای ديگر تصوركند و ازاينرو ،بايد خويش را از آن دوركند ،و به اين دليل است
كه مدينۀ فاضله ،بهعنوان افسانه ،لزوماً فقدان يا نقص نيست ،بلكه درعوض ،تصور
دنيايي متفاوت است.
 مشتقات :رشتۀ موزهای ،318موزهای شده  ،موزهای بودن

319

موزهای شدن،320



واژگان مرتبط :موزهشناسي ،موزه ،توسعه موزه و جهانيشدن ،312واقعيت ،نمايش
حسي ،322تجربۀ حسي ،323رابطۀخاص.324

318 Museal Field
319 Museality
320 Musealisation

312 Museumfication
322 Sensory Display
323 Sensory Experience
324 Specific Relation
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موزهایشدن )(Musealisation
معادل در فرانسوی muséalisation :؛ اسپانيايي musealisación :؛آلماني Musealisierung :؛
ايتاليايي musealizazione :؛ پرتقالي. musealisaçāo :

اين اصطالح در مفهوم رايج خود ،موزهایشدن به معنای واقعشدن در موزه
است؛ يا بهطور كليتر ،تبديل يک مركز زندگي ،كه ميتواند مركز فعاليت بشری يا
مكاني طبيعي باشد ،به نوعي موزه .عبارت «ميراث شدن» 325مسلماً توصيف بهتری
برای اين اصل است ،كه لزوماً در ايدۀ حفاظت و نگهداری اثر يا مكان باقي مانده
است و كل فرايند موزهای را پوشش نميدهد .نوپردازگرايي« ،موزهایشدن» را تفكر
تحقيرآميز «سنگشدگي»( 326يا موميايي شدن ِ)327فضايي زنده ترجمه ميكند ،كه
ميتواند از چنين فرايندی منتج و در بازنگریهای منتقدانۀ فراواني درخصوص
«موزهایشدن جهان» يافت شود .از ديدگاهي كامالً موزهشناسانه ،موزهایشدن،
عمليات تالش برای استخراج ،فيزيكي يا مفهومي ،چيزی از محيط طبيعي يا
فرهنگي خود و اعطای جايگاهي موزهای به آن است ،درحاليكه آن را به
 musealiumيا «اثر موزهای» تبديل ميكند ،به عبارت ديگر ،آن را به رشتۀ موزه-
ای وارد ميكند.
فرايند موزهایشدن ،برداشتن اثری برای قراردادن آن در محدودۀ فيزيكي موزه
نيست ،آنطور كه زبينک استرانسكای 328شرحميدهد .از طريق تغيير بافت و فرايند
325 Heritagisation
326 Petrification
327 Mummification
328 Zbyneˇk Stransky
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گزينش و نمايش ،جايگاه اثر تحول مييابد .چه اثری مذهبي باشد ،يا كاربردی يا
برای سرگرمي ،حيوان يا گياه ،حتي چيزی كه نميتواند بهوضوح بهعنوان اثر درک
شود ،به محض اينكه درون موزه قرار گيرد ،به شاهدی مادی و غيرملموس از
انسان و محيط او و منبعي برای مطالعه و نمايش بدل ميشود ،ازاينرو واقعيت
فرهنگي خاصي كسب ميكند.
شناخت اين تحول در ماهيت ايجادشده در  ،1970استرانسكای را برآن داشت
تا اصطالح  musealiaرا برای معرفي اشيايي كه فرايند موزهایشدن را متحمل
شده اس و ازاينرو ،واجد جايگاه آثار موزهای است ،مطرح كند .اين اصطالح در
فرانسه بهصورت  muséalieترجمه ميشود(رجوع شود به «اثر»).
موزهایشدن با يک مرحله جداسازی ) (Malraux, 2812يا وقفه
) 2892ايجاد ميشود :آثار يا چيزها (چيزهای واقعي) از بافت اصلي خود جدا مي-
شود تا بهعنوان مدرک گويای واقعيتي كه پيش از اين به آن تعلق داشته است،
مطالعه شود .اثر موزهای ديگر اثری برای استفاده يا مبادله نيست ،بلكه اينک حاوی
مدرک معتبری از واقعيت است .اين حذف) (Desvallees,2889از واقعيت ،تقريباً
فرمي از جايگزيني است .اثر منفک از بافتي كه از آن گرفته شده است ،بهطور بالقوه
قابليتي بيش از جايگزيني برای واقعيتي كه قرار است مدرک آن باشد ،ندارد .اين
انتقال ،بهواسطۀ جدايي از محيط اصلي ،ناگزير فقدان برخي اطالعات را سبب مي-
شود ،كه اغلب بهوضوح در كاوشهای باستانشناسي غيرقانوني كه در آن بافت آثار
در حال حفاری كامالً گم شده است ،قابلمشاهده است .به اين دليل است كه موزه-
ایشدن ،بهعنوان فرايندی علمي ،لزوماً اقدامات ضروری موزه را در بر ميگيرد:
حفاظت و نگهداری (گزينش ،اكتساب ،مديريت مجموعه ،حفاظت و مرمت)،
پژوهش (شامل فهرستبندی) و ارتباط (از طريق نمايشگاه ،انتشارات ،غيره) يا ،از
(Deotte,
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ديدگاهي ديگر ،فعاليتهای پيرامون گزينش ،جمعآوری و نمايش آنچه موزهای
 musealiaشده است .كار موزهایشدن ،در حالت ايدهآل ،تصويری ارائه ميكند كه
تنها جايگزيني برای واقعيتي است كه اين آثار از بين آنها انتخاب شده است .اين
جايگزيني پيچيده ،يا اين مدل واقعيت (كه در موزه ساخته شده است) موزهایبودن
را در بر دارد ،به عبارت ديگر ،ارزش خاصي كه واقعيت را مستند ميكند ،اما بههيچ-
وجه خود واقعيت نيست.
موزهایشدن از منطق مجموعهها به تنهايي فراتر ميرود و بخشي از سنت پي-
ريزی شده در فرايندهای عقالني است كه با نوآوری در علوم جديد توسعه يافته
است .اثری كه حامل اطالعات است ،يا «سند-اثر» ،كه يک بار موزهای شده است،
به مركز فعاليت علمي موزه وارد ميشود ،درست به همان صورت كه از دوران
رنسانس شكل يافته است .هدف اين فعاليت ،كشف واقعيت از طريق دريافت حسي،
آزمايش ،و مطالعۀ بخشهای سازندۀ آن است .اين ديدگاه علمي ،مطالعۀ عيني و
مكرر مفهومي كه در اثر متجلي شده است را ،فراتر از رايحهای كه آن را در هالهای
از ابهام فرو ميبرد ،شرط ميكند .نه تفكر ،بلكه ديدن؛ موزۀ علمي نهتنها آثار زيبا را
نمايش ميدهد ،بلكه بازديدكننده را به تفكر دربارۀ مفهوم آن دعوت ميكند .عمل
موزهایشدن ،موزه را به آنسوی كيفيت معبد هدايت ميكند تا آن را به بخشي از
يک فرايند تبديل ،و به تبع آن ،به آزمايشگاه نزديکتر كند.
واژگان مرتبط :گردآوری ،ارتباط ،نمايش ،سند-اثر ،330احتكار ،331موزهایشده ،
موزهایبودن ،332اثر موزهای ،333حفاظت و نگهداری ،334پژوهش ،اثر ،335گزينش ،336تفكيک،337
وقفه.338
329 Musealia
330 Document -Object
331 Hoarding
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موزه نگاری (فعالیت موزه) ))(Museography (Museum Practice
معادل در التين( -:مشتق از) museographia؛ فرانسوی muséographie :؛ اسپانيايي:
 museografía؛ آلماني Museographie :؛ ايتاليايي a museografi :؛ پرتقالي.museografi a :

اصطالح موزهنگاری ابتدا در قرن هجدهم ظهور يافت ) (Neikel, 2717و از
واژۀ موزهشناسي قديميتر است .و سه مفهوم خاص دارد:
 .1امروزه موزهنگاری لزوماً ،بهصورت جنبۀ عملي يا كاربردی موزهشناسي
تعريف ميشود ،بهعبارتديگر ،تكنيکهايي كه برای انجام فعاليتهای موزهای
شكل يافته است ،بهويژه باتوجه به برنامهريزی و تجهيز فعاليتهايي شامل موزه،
حفاظت و مرمت ،مرمت ،امنيت و نمايش .درمقابلِ موزهشناسي ،واژۀ موزهنگاری
مدتها برای شناخت فعاليتهای عملي مربوط به موزهها بهكار رفته است.
اين اصطالح اغلب در دنيای فرانسهزبان و بهندرت در كشورهای انگليسيزبان
بهكار ميرود ،در اين كشورها «عمل موزه» ترجيح داده ميشود .بسياری از موزه-
شناسان اروپای مركزی و شرقي ،اصطالح «موزهشناسي كاربردی» ،339بهعبارت-
ديگر ،كاركرد عملي تكنيکهای منتج از مطالعۀ موزهشناسي را بهكار بردهاند ،كه
علمي درحال رشد است.
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 .2در فرانسه كاربرد اصطالح موزهنگاری ،هنر (يا تكنيک) نمايشگاهها را معرفي
ميكند .اصطالح «اكسپوگرافي»( 340طراحي نمايش آثار) سالهاست برای فنون
مطرح در نمايشگاهها مطرح شده است ،چه در فضايي موزهای باشد چه غيرموزهای.
در بطن كلي ،آنچه «برنامۀ موزهنگارانه» ميناميم ،تعريف محتويات نمايشگاه و
نيازهای آن را پوشش ميدهد ،و همچنين فضاهای نمايشگاهي و ساير حوزههای
موزه را با يكديگر پيوند ميدهد .اين تعريف ،بدين معنا نيست كه موزهنگاری (عمل
موزه) را تنها آن بخش از موزه تعريف ميكند كه در معرض ديد بازديدكننده است.
موزهنگاران (طراحان موزه و طراحان نمايش آثار) ،مانند ساير متخصصان موزه،
برنامۀ علمي و مديريت مجموعه را مد نظر دارند و قصد دارند آثار انتخابي موزهدار
را به شيوۀ مناسبي نمايش دهند .آنها بايد شيوههای حفاظت و چگونگي فهرست-
بندی آثار موزه را بشناسند .آنها سناريو را برای محتوا خلقكرده و شكلي از زبان را
پيشنهاد ميكنند كه برای كمک به فرايند درک ،رسانههای بيشتری را پوشش دهد.
آنها با نيازهای عموم سروكاردارند و مناسبترين شيوههای ارتباطي را برای بيان
پيام نمايشگاه بهكار ميگيرند .نقش آنها ،كه اغلب رئيس پروژه هستند ،هماهنگي
تمام متخصصين علمي و فني شاغل در موزه است :سازماندهي آنها ،گاهي برخورد
با آنها و ارزيابي آنها .ساير پستهای تخصصي برای انجام اين وظايف تعريف شده
است :مديريت كارهای هنری يا اشيايي كه به ثبتكننده واگذار ميشود ،مسئوليت
نظارت و وظايف انجامشده در اين بخش ،بر عهدۀ مسئول امنيت است ،حفاظت و
مرمتكننده ،متخصصي در حفاظت و مرمت پيشگيرانه و مقياسهای حفاظت و
مرمت درماني و حتي مرمت است .موزهنگاران در اين بافت و در ارتباط دروني با
بخشهای مختلفي هستند كه با نمايشگاه ارتباط دارد .موزهنگاری از
340 Expography
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«سنوگرافي»( 341طراحي نمايشگاه يا صحنه) كه به معنای تمام تكنيکهای
موردنياز برای برپايي و ارائۀ فضاهای نمايش است ،متمايز است .درست همانطور
كه از طراح داخلي متفاوت است .مشخصاً طراح صحنه و طراح داخلي موزه بخشي
از موزهنگاری هستند ،كه موزهها را به ساير شيوههای بصری نزديکتر ميكنند ،اما
ساير عناصر از قبيل عموم ،درک آنها از پيام ،و حفاظت و نگهداری ميراث نيز بايد
مدنظر قرارگيرد .اين جنبهها ،موزهنگاران (يا متخصصان نمايشگاه) را به چيزی بين
متصدی مجموعهها ،معمار و عموم بدل ميسازد .درهرحال ،منوط به اينكه موزه يا
مكان نمايشگاه ،متصدیای برای هدايت پروژه داشته باشد يا نداشته باشد ،نقش
آنها تفاوت مييابد .گسترش بيشتر نقش برخي متخصصين در موزه (معماران ،موزه-
داران ،هنرمندان و )...به تنظيم پايدار نقش موزهنگار بهعنوان واسطه منجر شده
است.
 .3موزهنگاری ،پيش از اين و با توجه به ريشهشناسي ،به توصيف محتويات
موزه اشاره داشت .درست همانطور كه كتابشناسي ،يكي از مراحل اساسي
پژوهش علمي است ،موزهنگاری بهعنوان شيوهای برای تسهيل پژوهش برای منابع
مستند آثار ،ابداع شد تا مطالعۀ سيستماتيک آنها را توسعه دهد .اين مفهوم در
سرتاسر قرن نوزدهم دوام داشت و امروزه هنوز هم در برخي زبانها بهويژه روسي
ادامهدارد.
مشتقات :موزهنگار ،342موزهنگاری.343
واژگان مرتبط :طراح نمايشگاه ،344عمل نمايشگاه ،345طراح داخلي ،346كاركردهای
موزه ،347عملكردهای موزه ،348عمل موزه.349
341 Scenography
342 Museographer
343 Museographic
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موزهشناسی /مطالعات موزه ((Museology /Museum Studies
معادل در فرانسوی museology -:؛ museología؛ اسپانيايي Museologie :؛ آلماني:
 Museumswissenschaft, Museumskunde؛ ايتاليايي museologia :؛ پرتقالي:
. museologia

در بحث ريشهشناختي ،موزهشناسي(يا مطالعات موزه)« ،مطالعۀ موزه» است ،و
نه فعاليت علمي آن (يعني موزهنگاری) .اما اصطالح «موزهشناسي» 350و مشتق آن،
«موزه شناسانه» ،351كه در مفهوم گستردهتر در دهۀ  1950پذيرفته شد ،اكنون پنج
مفهوم متمايز دارد.
 .1اصطالح موزهشناسي در نخستين و رايجترين مفهوم پذيرفتهشده ،هرچيز
مرتبط با موزهها را دربرميگيرد كه بهطور كلي در اين فرهنگ لغات ،تحت عنوان
«موزهای» آورده شده است .از اينرو ،ميتوان از بخشهای موزهشناسانۀ كتابخانه
(بخش ذخيرهشده يا قفسۀ سكهشناسي) ،مسائل موزهشناسانه (مربوط به موزهها) و
غيره صحبت كرد .اين مفهومي است كه اغلب در كشورهای آنگلوساكسون بهكار
ميرود ،كه حتي از آمريكای شمالي تا كشورهای آمريكای التين بسط يافته است.

344 Exhibition Design
345 Exhibition Practice
346 Interior Design
347 Museum Functions
348 Museum Operations
349 Museum Practice
350 Museology
351 Museological
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ازاينرو ،در جايي مانند فرانسه كه هيچ حرفۀ تخصصي شناختهشدهای وجود
ندارد ،اصطالح كلي «موزهدار»( 352محافظتكننده )353بهكار ميرود ،اصطالح موزه-
شناس 354نيز بر كل حرفۀ موزه (برای مثال در ايالت كبک) ،و بهويژه بر مشاوران
موظف به تنظيم پروژۀ موزهای ،يا ايجاد و برپايي نمايشگاه داللت ميكند .در اينجا
اين كاربرد مدنظر نيست.
 .2مفهوم دوم ،اصطالحي است كه عموماً در بسياری شبكههای دانشگاهي
غربي پذيرفته شده است و به مفهوم ريشهشناختي واژه ،يعني مطالعات موزه ،نزديک
است .رايجترين تعريف توسط جورجس هنری ريوير 355مطرح شده است« :موزه-
شناسي :علمي كاربردی ،يعني علم موزه است .موزهشناسي ،تاريخ موزه ،نقش آن در
جامعه ،فرمهای خاص پژوهش و حفاظت و مرمت فيزيكي ،فعاليتها و انتشار،
سازماندهي و كاركرد ،معماری جديد و موزهایشده ،اماكني كه دريافت يا انتخاب
شده است ،نوعشناسي و وظيفهشناسي آن را مطالعه ميكند»).(Riviere, 2892
موزهشناسي از برخي جنبهها با موزهنگاری متضاد است ،كه به فعاليتهای
مربوط به موزهشناسي اشاره دارد .انگليسيها و آمريكاييها بهطور كلي تمايلي به
پذيرش نوآوری «علوم» جديد ندارند و از عبارت مطالعات موزهای حمايت ميكنند،
بهويژه در بريتانيای كبير ،كه اصطالح موزه شناسي هنوز بهندرت بهكار ميرود.
اگرچه اين اصطالح از دهۀ  1950بهصورت بينالمللي همراه با افزايش توجه
به موزهها ،رواج روبهرشدی داشته است ،اما هنوز هم بهندرت در ميان افرادی كه

352 Curator
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هر روز با موزهها سر وكار دارند ،رايج است و كاربرد آن منحصر به مردمي است كه
موزه را از بيرون مشاهده ميكنند.
اين كاربرد موزهشناسي ،كه وسيعاً از جانب متخصصين پذيرفته شده است ،از
دهۀ  1960بهتدريج خود را در كشورهای التين جا انداخته ،و جايگزين اصطالح
موزهنگاری شده است.
 .3در اروپای مركزی و شرقي ،بهتدريج از دهۀ  ،1960به موزهشناسي بهعنوان
رشتهای حقيقي برای پژوهش علمي (البته علمي درحالتوسعه) و رشتهای مستقل
كه واقعيت را مطالعه ميكرد ،توجه شد.
اين ديد ،كه عمدتاً در  1980-1990بر ايكوفوم تأثير گذاشت ،موزهشناسي را
بهعنوان علم مطالعه ارتباط علمي بين انسان و واقعيت معرفي كرد؛ مطالعهای كه در
آن ،موزه يعني پديدهای كه در زمان خاصي آغاز شده است ،تنها يكي از نمودهای
ممكن است.
«موزهشناسي رشتۀ علمي خودبسنده و مستقلي است كه موضوع آن ،گرايش
خاص انسان به واقعيتي است كه بهصورت عيني در فرمهای متنوع موزهای در
سرتاسر تاريخ بيان شده است ،يعني تجلي نظامهای يادبود و بخش مناسبي از آنها.
موزهشناسي ،كه علمي ذاتاً اجتماعي است ،با حوزۀ رشتههای علمي يادبودی و
مستند مرتبط است ،و در ادراک بشر در جامعه نقش دارد») .(Stransky, 2890از
اين رويكرد ويژه ،بهراحتي انتقاد شده است (هدف تحميل موزهشناسي بهعنوان علم
و بردن كل رشتۀ ميراث ذيل اين عنوان برای خيليها دور از واقعيت مينمود) ،اما با
وجود اين ،بهلحاظ ارائۀ مفاهيم ،رشتهای زايا است.
ازاينرو ،هدف موزهشناسي موزه نيست ،زيرا موزه مخلوقي نسبتاً جديد در
تاريخ بشريت است .اگر اين عبارت را بهعنوان نقطۀ آغاز در نظر بگيريم ،مفهوم
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ارتباط خاص بشر با واقعيت ،كه گاهي به «موزهایبودن»
شود) ،(Waidacher,2882رفتهرفته تعريف ميشود.

356

تعبير مي-

ازاينرو ،با ظهور مدرسه برنو 357كه در آن زمان شايع بود شخص ميتوانست
موزهشناسي را «علمي تعريف كند كه ارتباط خاص انسان با واقعيت را مطالعه مي-
كند ،و گردآوری هدفمند و نظممند و حفاظت و مرمت آثار انتخابي بيجان ،مادی،
متحرک ،و عمدتاً سهبعدی را شامل ميشود كه توسعۀ طبيعت و جامعه را سنديت
ميبخشد»). (Gregorova, 2890
درهرصورت ،شبيهساختن موزهشناسي به علم حتي علمي درحالتوسعه كم-
كم رها شده است ،چرا كه نه هدف مطالعه و نه شيوههای آن ،هيچكدام به درستي
با معيارهای معرفتشناختي رويكرد علمي خاصي سازگار نيست.
 .4موزهشناسي جديد (معادل  la nouvelle muséologieدر فرانسه ،كه اين
مفهوم از آنجا سرچشمه گرفت) ،كه بهطورگسترده بر موزهشناسي دهۀ  1980تأثير
داشته است ،ابتدا نظريهپردازاني از فرانسه را گردهم آورده و سپس از  1984در
سطح بينالمللي گسترش يافت .با اشاره به اندک پيشگاماني كه متون ابداعي را از
 1970منتشركردهاند ،اين تفكر رايج بر نقش اجتماعي موزهها و ماهيت ميانرشته-
ای آن ،همراه با سبکهای تازۀ بيان و ارتباط آن تأكيدكرده است.
موزهشناسي جديد ،در مقابل مدل كالسيكي كه درآن مجموعهها مركز توجه
است ،بهطور ويژه به انواع جديد موزهها توجهكرد .اين موزههای جديد ،موزههای
محيطي ،موزههای اجتماعي ،مراكز علمي و فرهنگي ،و در بيان كلي ،اكثر طرحهای
جديد با هدف خدمت به ميراث محلي برای پيشبرد توسعۀ محلي است.
356 Museality
357 Brno School
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در ادبيات انگليسيِ موزه ،اصطالح موزهشناسي جديد در پايان دهۀ  1980ظهور
يافت و گفتماني انتقادی در باب نقش اجتماعي و سياسي موزههاست و آشفتگي
خاصي را در گسترش اصطالح فرانسوی موجب شد كه برای عمومِ انگليسيزبان
كمتر شناخته شده بود.
 .5بر اساس پنجمين مفهومِ اين اصطالح ،كه به دليل دربرگرفتن ساير مفاهيم
در اينجا مطلوب ماست ،موزهشناسي رشتهای بسيار گستردهتر را پوشش ميدهد كه
تمام تالشها در نظریسازی و تفكر انتقادی درخصوص رشتۀ موزهای را شامل
ميشود .بهعبارت ديگر ،مخرج اين رشته ميتواند ارتباط خاص بين انسان و واقعيت
تعريف شود ،كه با مستندسازی واقعي و قابلدرک از طريق تماس حسي مستقيم
بيان ميشود.
اين تعريف ،هيچ يک از فرمهای پيشين موزه ،از قديميترين آنها
(كوئيچبرگ )358تا جديدترين(موزههای الكترونيک) را رد نميكند ،زيرا تمايل دارد
با قلمرويي ارتباط يابد كه بهراحتي پذيرای تمام بررسيها در رشتۀ موزهای است .و
به افرادی كه خود را «موزهشناس» ميخوانند ،محدود نميشود .بايد توجه داشت
كه اگر افرادی تا آنجا موزهشناسي را رشتۀ برگزيدۀ خود ساختهاند ،كه خود را موزه-
شناس قلمداد ميكنند ،سايرين با شاخهای تخصصي گره خوردهاند كه تنها گهگاه به
قلمرو موزهای نزديک ميشود و ترجيح ميدهند فاصلهای مشخص را از موزه-
شناسان حفظ كنند ،اگرچه تأثيری اساسي بر توسعۀ اين رشتۀ مطالعاتي داشتهاند و
يا دارند (Bourdieu, Baudrillard, Dagognet, Debray, Foucault,
) .Haskell,McLuhan, Nora or Pomianمسيرهای راهنما در نقشۀ رشتۀ
موزهای ،ميتواند در دو جهت مختلف دنبال شود :يا با ارجاع به كاركردهای اصلي
358 Quiccheberg

89

مربوط به رشته (مستندسازی ،گردآروی ،نمايش و حراست ،پژوهش ،ارتباط) ،و يا با
توجه به شاخههای متفاوت دانشي كه موزهشناسي را از زماني به زمان ديگر بررسي
ميكند.
بر اساس ديدگاه اخير ،برنارد دلوچه 359تعريف موزهشناسي را بهصورت فلسفۀ
موزهای مطرح كرده است« .موزهشناسي فلسفۀ رشتۀ موزهای است كه دو وظيفه
دارد )1( :بهعنوان فرانظريه برای علم مستندسازی واقعي شهودی بهكارميرود)2( ،
برای تمام نهادهايي مسئول نظارت بر عملكرد مستند واقعيِ شهودی ،يک مجموعه
اصول اخالقي كنترلكننده تعريف ميكند»»).(Deloche,1002
مشتقات :موزهشناسانه ،360موزهشناس.361
واژگان مرتبط :موزهای ،موزهای بودن ،موزهایشده  ،موزهایشدن ،362موزهای-
كردن ،363موزهنگاری ،364موزه ،اثر موزهای ،365موزهشناسي جديد ،366واقعيت.

359 Bernard Deloche
360 Museological
361 Museologist
362 Musealisation
363 Musealize
364 Museography
365 Museum Object
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موزه )(Museum
معادل در يوناني-:
Museum؛ ايتاليايي museo:؛ پرتقالي:

(ازmouseion

:معبد موس ها)؛ فرانسویmuse:؛ اسپانيايي:

 museo؛

آلماني:

.museu

اصطالح «موزه» به معنای نهاد ،مؤسسه يا مكاني است كه بهطور كلي برای
انتخاب ،مطالعه و نمايش شواهد مادی و غير ملموس انسان و محيط او طراحي
شده است .فرم و كاركردهای موزهها طي قرنها تحول چشمگيری يافته است.
محتوای آنها نيز مانند مأموريت ،عملكرد و مديريت آنها تنوع يافته است.
 .1بسياری كشورها ازطريق متون قانونگذار يا سازمانهای ملي ،تعاريفي از
موزه تدوينكردهاند .تعريف تخصصي موزه كه امروزه بهصورت بسيار گسترده
شناخته شده است ،هنوز همان تعريفي است كه در  2007در اساسنامههای شورای
بينالمللي موزهها (ايكوم) ارائه شده است« :موزه نهادی غير انتفاعي و دائمي در
خدمت جامعه و توسعۀ آن است كه برای عموم گشوده است و ميراث ملموس و
غيرملموس بشر و محيط او را به منظور آموزش ،مطالعه و سرگرمي كسب ،حفاظت
و نگهداری ميكند ،دربارۀ آن پژوهش ميكند ،آنرا انتقال و نمايش ميدهد» .اين
تعريف جايگزين جملۀ مرجعي شد كه برای سي سال بهكار ميرفت« :موزه ،نهادی
غيرانتفاعي و دائمي در خدمت جامعه و توسعۀ آن است كه برای عموم گشوده است
و شواهد مادی انسان و محيط او را بهمنظور مطالعه ،آموزش و سرگرمي كسب،
حفاظت و نگهداری ميكند ،دربارۀ آن پژوهش ميكند ،آنرا انتقال و نمايش مي-
دهد »).(ICOMStatutes, 2872
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تفاوت بين اين دو تعريف ،كه در نگاه اول چندان بارز نيست مرجعي به
ميراث غيرملموس افزوده و تغييرات اندكي در ساختار ايجاد شده است از سويي
فضيلت منطق انگليسي وآمريكايي در ايكوم ،و از سوی ديگر تقليل نقش محول-
شده به پژوهش در نهاد را نشان ميدهد .تعريف ابتدايي در  ،1974كه بهعنوان زبان
راهنما به فرانسه نوشته شده بود ،تقريباً ترجمۀ آزادی به انگليسي بود كه نشانگر
منطقي انگليسي وآمريكايي درخصوص كاركردهای موزه بودكه يكي از آنها انتقال
ميراث است .انگليسي ،به پركاربردترين زبان در جلسات شورا تبديل شده است ،و
ايكوم ،مانند اكثر سازمانهای بينالمللي ،اكنون به انگليسي نيز عمل ميكند؛ به
نظر ميرسد كار پيشنويس تعريفي جديد مبتني بر اين ترجمۀ انگليسي بوده است.
ساختار تعريف فرانسوی  1974بر پژوهش تأكيد داشت ،كه نيروی محرک نهاد
تلقي شده بود :ترجمۀ تحتاللفظي ،و نه رسمي ،به اين صورت است« :موزه نهادی
است دائمي و غيرانتفاعي ،در خدمت جامعه و توسعۀ آن كه برای عموم گشوده است
و دربارة شواهد مادی انسان و محیط او پژوهش میکند ،367»...در 2007
اصل پژوهش (كه در فرانسه به واژۀ   étudierمطالعهكردن تغيير يافت) به ليستي
از كاركردهای كلي موزهها مانند نسخۀ انگليسي  1974واگذار شد.
 .2برای بسياری از موزهشناسان ،و بهويژه آنهايي كه ادعا ميكنند به مفهوم
موزهشناسي تدريسشده در 1990-1960توسط مكتب چكوسلواكي وابسته هستند
(برنو 368و مدرسۀ تابستاني بينالمللي موزهشناسي) ،موزه تنها يک وسيله در ميان
367 “Le musée est une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de
son développement, ouverte au public et qui fait des recherches concernant les témoins
matériels de l’homme et de son environnement, acquiert ceux-là, les conserve, les communique
et notamment les expose à des fi ns d’études, d’éducation et de délectation.” (ICOM Statutes,
1974).
368 Brno
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وسايل بسياری است كه «ارتباط خاص بين انسان و واقعيت»را نشان ميدهد،
ارتباطي كه با «گردآوری هدفمند و نظاممند و حفاظت و مرمت آثار بيجان ،مادی،
متحرک و عمدتاً سهبعدی كه توسعۀ طبيعت و جامعه را سنديت ميبخشد»
) (Gregorova, 2890تعريف ميشود.
پيش از اينكه موزه در قرن هجدهم به معنای واقعي تعريف شود ،بر اساس
مفهومي وامگرفتهشده از يونان باستان و بقايای آن در طول رنسانس غربي ،هر
تمدن ،تعدادی مكان ،نهاد و مؤسسه داشت كه كمابيش مشابه به آنهايي بود كه
امروزه ذيل واژهای يكسان جمع ميكنيم .در اين زمينه ،بهنظر ميرسد تعريف ايكوم
بهوضوح در زمان و بافت غربياش قابل تشخيص و همچنين بسيار تجويزی است،
زيرا هدف آن لزوماً مشاركتگراست .در اين مفهوم ،تعريفي علمي از موزه بايد خود
را از عناصر مشخصي كه ايكوم در آن دخيل بوده ،از قبيل جنبۀ غيرانتفاعي موزه،
رها سازد :موزۀ منفعتساز (مانند موزۀ گروين 369در پاريس) هنوز يک موزه است،
حتي اگر ايكوم آنرا به رسميت نشناسد .از اين رو ،ما ميتوانيم بهطور گستردهتر و
عينيتری ،موزه را «نهاد موزهشناسانۀ دائمي تعريف كنيم ،كه مجموعههای «اسناد
فيزيكي» را حفاظت و نگهداری ميكند و دانشي دربارۀ آنها توليد ميكند» (Van
) .Mensch, 2881شارر 370بهنوبۀ خود موزه را مكاني تعريف ميكند كه در آن
چيزها و ارزشهای مربوط به آنها ،بهعنوان نشانههايي كه حقايق غايب را تفسير
ميكند ،حفاظت و نگهداری ،مطالعه و منتقل ميشود») (Scharer, 1007يا ،به
شيوهای كه در ابتدا به نظر تكراری ميرسد ،مكاني كه موزهایشدن در آن رخ
ميدهد .در مفهومي حتي گستردهتر ،موزه ميتواند بهعنوان «مكان يادبود»
) ،(Nora,2892; Pinna, 1003يا يک پديده) ،(Scheiner, 1007درک شود كه
369 Musée Grévin
370 Scharer
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نهادها ،مكانهای مختلف يا خطهها ،تجربيات ،و حتي فضاهای غيرملموس را
پوشش ميدهد.
 .3موزه در اين ديدگاه ،كه ورای ماهيت محدود موزههای سنتي است ،به-
صورت ابزاری تعريف ميشود كه به دست انسان با هدف بايگاني ،درک ،و انتقال
شكل يافته است .ميتوان ،مانند جوديت اسپيلباور ،(1987) 371گفت كه موزهها
ابزاری است برای پرورش «ادراک شخص دربارۀ وابستگيهای متقابل جهانهای
اجتماعي ،زيباييشناختي و طبيعي كه او با توليد اطالعات و تجربه و پرورش
خودشناسي در اين بافت گستردهتر ،در آنها زندگي ميكند» .موزهها همچنين مي-
تواند واجد «كاركرد خاصي باشد كه ميتواند ويژگيهای يک نهاد را اخذ كند و يا
اخذ نكند ،و هدف آن اطمينانبخشي از طريق تجربۀ حسي ،انبارسازی و انتقال يک
فرهنگ است ،اين فرهنگ بهصورت بدنهای كامل از دريافتهايي كه انسان را
خارج از كيفيت بشری ژنتيكي ميسازد ،درک شده است») .(Deloche, 1007اين
تعاريف ،موزههايي كه به غلط مجازی خوانده شده است (بهويژه آنهايي كه روی
كاغذ ،صفحات فشرده ديجيتال يا روی اينترنت است) و همچنين موزههای نهادی
سنتيتر و حتي موزههای باستاني را شامل ميشود .اين موزهها بيش از اينكه
مجموعههايي در مفهوم پذيرفتهشدۀ اصطالح باشد ،مكاتبي فلسفي بوده است.
 .4اين كاركرد اخيرِ اصطالح موزه ،ما را به اصول موزۀ محيطي در مفهوم اصلي
خود ميرساند ،يعني نهادی موزهای كه ،بهمنظور توسعۀ اجتماع ،حفاظت و مرمت،
نمايش و تفسير ميراث فرهنگي و طبيعي حفظ شده توسط همين اجتماع را بههم-
ميآميزد؛ موزۀ محيطي ارائهكنندۀ محيط زنده و فعالي در قلمروی مفروض ،و
پژوهش مرتبط با آن است« .موزۀ محيطي [ ]...در قلمرويي مفروض ،ارتباط بين
371 Judith Spielbauer
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انسان و طبيعت در اين قلمرو را طي زمان و مكان بيان ميكند .و تركيبي از
دارايي منفعت علمي و فرهنگي است كه بيانگر اجتماعي است كه به آن خدمت
ميكند :دارايي غيرمنقول ساختهنشده ،فضاهای وحش طبيعي ،فضاهای طبيعي
اشغالشده توسط انسان؛ دارايي غيرمنقول ساختهشده؛ دارايي منقول؛ كاالهای مثلي.
شامل مركز اجرايي ،مراكز هدايت ساختارهای اصلي پذيرش ،پژوهش ،حفاظت و
مرمت ،نمايش ،اقدام فرهنگي ،كنترل ،بهويژه يک يا چند رشته آزمايشگاه ،ساختار
حفاظتي و مرمتي ،سالنهای اجالس ،كارگاههای اجتماعي -فرهنگي ،مقتضيات
محيط و غيره؛ مسيرها و مكانهای مشاهده برای كشف قلمرو :عناصر مختلف
معماری ،باستانشناسي و جغرافيايي  ...كه درجای خود به آنها اشاره شده و شرح
داده شده است»).(Riviere, 2879
 .5با توسعۀ كامپيوترها و دنيای ديجيتال ،مفهوم «موزۀ الكترونيكي» ،كه اغلب
به غلط «مجازی» 372ناميده ميشود ،بهتدريج پذيرفته شده است؛ اصطالحي كه
عموماً اينگونه تعريف ميشود« :مجموعهای از آثار ديجيتال دارای ارتباط منطقي
تركيبشده با ابزارهای گوناگون كه ،از طريق اتصال و ماهيت دسترسپذيری
چندگانه ،بر شيوههای سنتي ارتباط و تعامل با بازديدكنندگان فضيلت يافته است..؛
هيچ مكان يا فضای واقعي ندارد؛ آثار و اطالعات مربوط به آنها ميتواند در سراسر
جهان منتشر شود») . (Schweibenz, 2889اين تعريف ،كه احتماالً برگرفته از
مفهوم نسبتاً اخير حافظۀ مجازی كامپيوتر است ،به نظر ميرسد تاحدی تفسير
غلطي است .بايد به خاطر داشته باشيم كه «مجازی» مخالف «واقعي» نيست ،آن-
گونه كه ما معموالً آن را مخالف «حقيقي» در مفهوم اصلي خود ،يعني «اكنون
موجود» ،قلمداد ميكنيم .تخممرغ ،جوجهای مجازی است؛ برنامهريزی شده است تا
371 Virtual
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جوجه شود و اگر چيزی در مسير رشد آن قرار نگيرد ،اين امر محقق ميشود .در اين
مفهوم ،موزۀ مجازی ميتواند بهصورت تمام موزههای ممكن ،و يا تمام راهحلهای
ممكنِ عملي برای مسائلي كه موزههای سنتي پاسخ دادهاند ،ديده شود .از اينرو،
موزۀ مجازی ميتواند بهصورت مفهومي تعريف شود كه از منظر جهاني حوزههای
مشكل رشتۀ موزهای ،يعني تأثيرات فرايند بافتزدايي/بافتمندی مجدد ،را شناسايي
ميكند؛ مجموعهای از جايگزينها ميتواند موزهای مجازی باشد ،درست به اندازۀ
پايگاه دادههای كامپيوتری؛ چنين موزهای مصداق خارجي فعاليت-
هاست») .(Deloche, 1002موزۀ مجازی يک بستهبندی از راه حلهايي است كه
ميتواند برای مسائل موزه ،عملي باشد ،و طبيعتاً موزۀ الكترونيک را شامل ميشود
اما به آن محدود نميشود.
 مشتقات :موزۀ مجازی.373
واژگان مرتبط :موزۀ الكترونيک ،374موزهای ،موزهایشده ،موزهای شدن ،فرآيند
موزهای شدن ، 371موزهنگار ،موزهنگاری ،موزهشناسانه ،موزهشناس ،موزهشناسي ،توسعه موزه و
جهاني شدن ،372مطالعات موزهای ،موزهشناسي جديد ،377نمايشگاه ،نهاد ،378مجموعههای

خصوصي ،379واقعيت.

373 Virtual Museum
374 Cyber Museum

371 Musealise
372 Museumification
377 New Museology
378 Institution
379 Private Collections
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O
اثر [اثر موزهای] یا موزهای شده

) (Object [Museum Object] Or Musealia
معادل در التين( -:از ، objectumصفت مفعولي  objectareبه معني پرتاب كردن در مقابل)؛ فرانسوی:
 objet؛ اسپانياييobjeto :؛ آلمانيObjekt, Gegenstand :؛ ايتالياييoggetto :؛ پرتقالي objecto:؛ برزيلي:
.objeto

381

عبارت «اثر موزهای» 380گاهي با واژۀ جديد «اثر موزهایشده»
ميشود كه از اسم خنثي  musealiumدر التين ساخته شده و جمع آنmusealia ،
است .معادل آن در فرانسه( muséalie :بهندرت بهكار ميرود) ،اسپانيايي:
musealia؛ آلمانيMuseumsobjekt Musealie, :؛ ايتالياييmusealia :؛ پرتقالي:
جايگزين

.musealia

اثر ،در سادهترين مفهوم فلسفي ،به خودی خود شكلي از واقعيت نيست ،بلكه
محصول ،نتيجه ،يا معادل آن است .به عبارت ديگر از جانب ذهن (عامل) ،بيان ،يا
به پيش رانده ميشود) ،(ob-jectum,Gegen-standذهني كه آن را متفاوت از
خود تلقي ميكند ،حتي اگر خود را يک اثر درنظر بگيرد.
380 Museum Object
381 Musealia
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اين تمايز بين ذهن و اثر ،برداشتي نسبتاً جديد و يكي از ويژگيهای فرهنگ
غربي است .در اين مسير ،اثر 382از چيز 383متفاوت است ،كه در امتداد يا تكميلش
ذهن مربوط است (مثالً ،ابزار به عنوان ادامۀ دست ،چيز است و نه اثر ).
اثر موزهای چيزی است كه موزهای ميشود؛ بهطور كلي چيز ميتواند هر نوعي
از واقعيت در كل تعريف شود .عبارت «اثرموزهای» ميتواند سخني تكراری باشد تا
آنجا كه موزه نهتنها مكاني است كه به آثار پناه ميدهد ،بلكه همچنين مكاني با
مأموريت اصلي تبديل چيزها به آثار است.
« .1اثر» بههيچوجه خام نيست ،همچنين يک واقعيت و يا بهسادگي آيتمي
معلوم و مناسب برای گردآوری نيست كه ،برای مثال ،مانند جمعآوری صدفهای
دريا در ساحل توسط يک فرد ،بخشي از مجموعۀ موزه باشد.
اين جايگاهي هستيشناختي است كه «چيزی» خاص ،در رويدادهای مورد-
نظر ،به خود نسبت ميدهد ،با اين دانش كه همين «چيز» ،در شرايط ديگر «اثر»
قلمداد نميشود .تفاوت بين «چيز» و «اثر» در اين واقعيت نهفته است كه چيز
بخشي واقعي از زندگي شده است و ارتباط ما با آن ،رابطهای عاطفي و همزيستي
است .اين با جانگرايي جوامع بهاصطالحِ «بدوی» آشكار ميشود :رابطۀ قابل-
استفادهبودن ،همانطور كه در مورد ابزار سازگارشده با شكل دست صحيح است.
بهعكس« ،اثر» هميشه چيزی است كه ذهن در مقابل خود ثبت ميكند ،و آن
را از خود مجزا ميكند؛ از اينرو ،چيزی است كه «روبرو» و متفاوت است« .اثر» در
اين زمينه ،انتزاعي و مرده و بستهدرخود است ،مانند گروهي از آثار موجود در
مجموعه ) .(Baudrillard, 2829اين جايگاه «اثر» ،امروزه محصولي مطلقاً غربي
382 Object
383 Thing
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قلمداد ميشود) ،(Choay, 2829; Van Lier, 2828;Adotevi, 2872زيرا غرب
بود كه از شيوۀ قبيلهای زندگي جدا شد و شكاف بين «اذهان» (عاملها) و «آثار» را
برای نخستين بار عطف توجه قرار داد (Descartes, Kant, and
).laterMcLuhan, 2828

 .2موزهها از طريق كاركردشان شامل اكتساب ،پژوهش ،حفاظت و نگهداری و
انتقال ،ميتوانند به يكي از قدرتهای اصلي در «توليد» آثار تبديل شوند .در اين
مورد« ،اثر موزهای»  يا موزهایشده 384هيچگونه واقعيت ذاتي ندارد ،حتي اگر
موزه تنها ابزار «توليد» آثار نباشد.
در واقع ،ساير رويكردها «عينيكننده» است ،همانطور كه بهويژه در
فرايندهای علمي كه استانداردهای مرجع را شكل ميدهد ،مصداق دارد (مانند
مقياسهای اندازهگيری) استانداردهايي كه كامالً از ذهن مستقل است و در نتيجه،
برای تلقي چيزی كه درعينحال زنده است ،دچار مشكل ميشود) (Bergsonزيرا
اين چيز در موارد دشواری فلسفه در برابر آناتومي ،ميخواهد به «اثر» تبديل شود.
اثر موزهای ساخته ميشود تا ،با انبوه معاني تلويحي خود ،ديده شود ،زيرا ما مي-
توانيم آن را به منظور برانگيختن احساسات ،سرگرم كردن ،يا تدريس نمايش دهيم.
اين اقدام نمايشدادن بسيار الزامي است و همين اقدام است كه چيز را با ايجاد اين
فاصله ،به اثر تبديل ميكند ،درحاليكه تقدم در اقدامات علمي ،به شرح چيزها در
زمينهای غيرملموس از منظر جهاني نياز دارد.
 .3طبيعتگرايان و مردمشناسان ،و همچنين موزهشناسان ،بهطور كلي چيزهايي
را كه پيش از اين« ،آثار» خوانده ميشد ،بر اساس قابليتشان به عنوان شاهد انتخاب

384 Musealium OrMmusealia

99

ميكنند .يعني كيفيت اطالعاتي (نشانگرها) كه اين «چيزها» ميتواند برای انعكاس
اكوسيستمها يا فرهنگها (كه اين افراد مايل به حفظ آثار آنها هستند) ،فراهم كند.
«آثار موزهایشده (آثار موزهای) ،آثار متحرک معتبری است كه ،بهعنوان
شواهدی غيرقابل انكار ،توسعۀ طبيعت و اجتماع را نشان ميدهد» (Schreiner
) . 2891وفور اطالعاتي كه آنها فراهم ميكنند ،مردمشناساني مانند جين
گاباوس (1965) 385يا جرجس هنری ريوير  (1989) 386را برآن داشت تا نام «اثر-
شاهد» 387را به آنها نسبت دهد ،نامي كه هنگام نمايش آنها كاربرد دارد .جرجس
هنری ريوير حتي عبارت «اثر نمادين» 388را برای توصيف «اثر -شاهد»های
مشخصي به كار ميبرد كه وزين به مضموني هستند كه ميتواند مدعي خالصه
كردن فرهنگ يا دورهای كلي باشد.
نتيجۀ تبديل روشمند چيزها به آثار ،اين است كه آنها ميتوانند بسيار بهتر از
زماني كه هنوز در بافت اصلي خود هستند ،مطالعه شوند (رشتۀ مردمشناسي،
مجموعه يا گالری خصوصي) ،اما همچنين ميتوانند خرافاتي شوند :ماسک آييني،
لباس ويژه ،ابزار عبادت و غيره كه هنگام ورود به موزه بهسرعت جايگاه خود را
تغيير ميدهد .ما ديگر در جهان واقعي نيستيم ،بلكه در جهان تخيلي موزه هستيم.
مثالً ،بازديدكننده مجاز نيست در موزۀ هنرهای تزييني روی صندليای كه بيانگر
تمايزی رسمي بين صندلي كاركردی و «اثر -صندلي» است ،بنشيند .كاركرد آنها
كنار گذاشته و «بافت زدوده» شده است ،يعني ازين پس ديگر برای هدف اصلي
خود به كار نميرود ،بلكه به نظمي نمادين وارد شده است كه به آنها مفهوم تازهای
385 Jean Gabus
386 Henri Riviere
387 Witness-Object
388 Symbol-Object
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ميبخشد ،در حاليكه كريستوف پوميان 389را بر آن ميدارد تا آنها را آثاری با معنای
نمادين بنامد («حامالن مفهوم») 390و ارزش تازهای به آنها نسبت دهد كه پيش از
همه مطلقاً ارزشي موزهای است ،اما ميتواند به ارزشي اقتصادی تبديل شود.
از اينرو آنها به شواهد مقدس (تقديس شده) فرهنگ بدل ميشود.
 .4نمايشگاهها اين گزينهها را منعكس ميكند .برای نشانهشناساني مانند جين
داوالون« 391اثر موزهایشده 392بيش از آنكه بهعنوان چيزها (از منظر واقعيت
فيزيكي آنها) درنظر گرفته شود ،ميتواند وجودی زباني (كه بهدليل قابليت حراست
و قابليت نمايش تعريفشده و مشخص ميشود) و حامي امور اجتماعي (كه
گردآوری شده ،فهرستبندی شده و به نمايش گذاشته ميشوند و غيره) تلقي شود
).(Davallon,2881

از اينرو آثار ،هنگام كاربرد در نمايشگاه ،ميتواند بهعنوان نشانهها به كاررود،
درست مشابه واژهها در سخن .اما آثار تنها نشانهها نيستند ،زيرا تنها بهواسطۀ حضور
ميتوانند بهطور مستقيم ازطريق مفاهيمشان درک شوند .به اين دليل اصطالح
«چيز واقعي» اغلب برای داللت بر اثری موزهای بهكار ميرود ،زيرا بهدليل قدرت
«حضور معتبر» خود نمايش داده شده است ،يعني «چيزهای واقعيِ زبان موزه ،آن
چيزهايي است كه همانگونه كه هست ارائه ميشود ،نه بهصورت مدلها يا تصاوير
يا بازنمودهای چيزی ديگر» .(Cameron,2829).به داليل مختلف (عاطفي،
زيباييشناسي و غيره) ما با آنچه نمايش داده ميشود ،ارتباطي شهودی داريم .اسم
«نمايش» به چيزهای واقعي كه نمايش داده ميشود ،و نيز به هر چيز قابلنمايش
389 Krzysztof Pomian
)”390 Semiophores (“Carriers Of Signifi cance
391 Jean Davallon
392 Museali
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اشاره دارد (صدا ،سندعكس يا فيلم ،تصوير سهبعدی ،تكثير ،مدل ،تأسيسات يا مدلي
مفهومي) (رجوع شود به «نمايشگاه»).
 .5كشمكش مشخصي بين چيز واقعي و جايگزين آن وجود دارد .با در
نظرگرفتن اين مسئله بايد توجه داشت كه برای برخي افراد اثرِ دارای معنای نمادين،
تنها هنگامي حامل معناست كه بهواسطۀ خودش ارائه شود ،و نه ازطريق جايگزين.
همانگونه كه گسترده به نظر ميرسد ،اين مفهوم «مانعشونده» ،393نه خاستگاه
موزهها در رنسانس (رجوع شود به «موزه») را شرح ميدهد و نه توسعه و تنوعي كه
موزهشناسي طي قرن نوزدهم كسب كرده است .و نه اين امكان را به ما ميدهد كه
كار تعدادی از موزهها كه فعاليتشان لزوماً در سيستمهای حمايتي ديگری از قبيل
اينترنت يا رسانههای تكثيری است ،يا بهطور كليتر تمام موزههای شكليافته از
جايگزينها ازقبيل موزههای «قالبهایگچي» ،394مجموعۀ مدلها ،مجموعۀ
«تكثيرهای مومي» ،395يا مراكزی علمي كه عمدتاً مدلها را نمايش ميدهد ،به
حساب آوريم.
از آنجا كه اين آثار بهعنوان عناصر زبان در نظر گرفته ميشود ،ميتواند برای
خلق نمايشگاههای سخنراني به كار رود ،اما هميشه برای حمايت از سخنراني كامل
كافي نيست.
ازاينرو ،ما بايد به ساير عناصر زبانِ جانشيني توجه كنيم .هنگامي كه نمايش،
چيزی واقعي يا اثر معتبر را ،با كاركرد يا ماهيتش جايگزين ميكند ،اين جايگزين،
«جانشين»  396ناميده ميشود .كه ميتواند عكس ،طراحي يا مدلي از چيزی واقعي
393 Reist
394 Gypsotheques
395 Ceratheques
396 Substitute
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باشد .از اينرو گفته ميشود كه بدل در جدال با اثر «معتبر» است ،اگرچه دقيقاً
مشابه «كپي» اصلي نيست (مثل كپيهای مجسمه يا كپي نقاشي) ،زيرا بدلها
ميتواند مستقيماً از ايده يا فرايند ايجاد شود و تنها بهخاطر توليد كپي كامل خلق
نميشود .بر اساس شكل نمونۀ اصلي و كاربرد آن ،بدل ميتواند دو يا سه بعدی
باشد .ايدۀ اعتبار ،كه بهويژه در موزههای هنرهای زيبا اهميت دارد (شاهكارها،
كپيها و جعلها) ،بر اكثر مسائل مربوط به جايگاه و ارزش آثار موزه تأثيرگذار است.
باوجود اين ،بايد به موزههايي كه واجد مجموعههايي منحصراً شكليافته از بدل-
هاست ،توجه كنيم و دركل ،سياست بدلها (كپيها ،قالبهای گچي يا مومي،
مدلها يا تصاوير ديجيتال) زمينهای از فعاليتهای موزه را ميگشايد كه بسيار
گسترده است و ما را برآن ميدارد تمامي ارزشهای حاضر موزه از ديدگاه اصول
اخالقي موزهای را زير سؤال بريم.
بهعالوه ،از ديدگاه گستردهتر مذكور ،هر اثر نمايش داده شده در زمينۀ موزه
بايد بهعنوان بدلي برای واقعيتي در نظر گرفته شود كه گويای آن است ،زيرا اثر
موزهای بهعنوان چيز موزهایشده ،بدلي برای اين چيز است).(Deloche,1002
 .6در زمينۀ موزهشناختي ،به ويژه در رشتههای باستانشناسي و مردمنگاری،
متخصصين عادت دارند مفهومي به اثر اعطا كنند كه در نتيجۀ پژوهش خويش
ايجاد كردهاند.
اما اين امر ،به بروز مشكالتي منجر ميشود .پيش از همه ،آثار مفهوم خود را در
محيط اصلي خود با سليقۀ هر نسل تغيير ميدهند .سپس ،هر بازديدكننده آزاد است
آنها را بر اساس فرهنگ خود تفسيركند.
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نتيجه ،نسبيتگرايي خالصهشده در يک جمله توسط جكووس هينارد 397در
 1984است كه مشهور شده است« :اثر حقيقت هيچچيز نيست .در ابتدا
چندكاركردی ،سپس چندمعنايي است ،تنها هنگاميكه در يک زمينه واقع شود ،معنا
ميگيرد»). (Hainard, 2892
واژگان مرتبط :مصنوع ،398اعتبار ،399مجموعه ،400كپي ،401نمايش ،فتيش-اثر،402
چيز واقعي ،403المثني ،404تكثير ،405نمونه ،406بدل ،407چيز ،اثر ناپايدار ،408شاهد -اثر ،كار
هنری.409

397 Jacques Hainard
398 Artefact
399 Authenticity
400 Collection
401 Copy
402 Fetish-Object
403 Real Thing
404 Replica
405 Reproduction
406 Specimen
407 Subtitute
408 Transitory Object
409 Work Of Art
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P
حفاظت و نگهداری )(Preservation
معادل در فرانسوی-:

 preservation؛ اسپانياييpreservación :؛

آلماني:

Bewahrung, Erhaltung؛

ايتالياييpreservazione :؛ پرتقالي. preservaçāo :

حفاظت و نگهداری كردن به معنای نگهداری از يک چيز يا گروهي از چيزها از
خطرات مختلف از قبيل تخريب ،زوال ،تفكيک و يا حتي دزد است؛ اين نگهداری
با گردآوری مجموعه در يک مكان ،فهرستكردن موجودی آن ،ايجاد سرپناه برای
آن ،ايمن ساختن و تعمير آن تضمين ميشود.
در موزهشناسي ،حفاظت و نگهداری ،تمامي عمليات دخيل در ورود اثر به موزه
را دربردارد ،به عبارت ديگر ،تمام عمليات اكتساب ،ورود به فهرست موجودی ،ثبت
در كاتالوگ ،انباركردن ،حفاظت و مرمت ،و در صورت لزوم مرمت را شامل ميشود.
حفاظت و نگهداری ميراث بهتدريج به سياستي منجر شد كه با پيريزی روند و
معياری برای اكتساب مواد و ميراث غيرملموس بشر و توسعۀ آن آغاز شد ،و با
مديريت چيزهايي كه به آثار موزهای تبديل شده است و در نهايت ،حفاظت و مرمت
آنها ادامه يافت .در اين زمينه ،مفهوم حفاظت و نگهداری نشانگر آن چيزی است كه
اساساً در موزهها در معرض خطر است ،زيرا ساخت مجموعهها ،مأموريت موزهها و
توسعۀ آنها را شكل ميدهد .حفاظت و نگهداری ،محوری از فعاليتهای موزهای
است و محور ديگر آن ،انتقال به عموم است.
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« .1سياست اكتساب» ،410در اكثر موارد ،بخشي اساسي از فعاليتهای هر موزه
بهشمار ميرود .اكتساب ،در موزه ،گردآورندۀ تمام وسايلي است كه موزه ازطريق
آنها مالک مواد و ميراث غيرملموس بشر ميشود :گردآوری ،كاوشهای باستان-
شناختي ،هدايا و ارث ،مبادله ،خريد ،و گاهي شيوههای يادآور غارت و ربودن(كه
ايكوم و يونسكو با آنها مبارزه كردهاست توصيهنامۀ  1956و قرارداد .)1970
«مديريت مجموعهها» و «سرپرستي مجموعهها» ،همۀ عمليات مرتبط با مداخلۀ
اجرايي در آثار موزه را دربردارد ،به عبارت ديگر ثبت آنها در كاتالوگ يا در صورت
موجودی موزه بهمنظور مكتوبكردن اوضاع موزهای كه در برخي كشورها ،جايگاه
قانوني خاصي به آنها ميدهد ،زيرا اشيايي كه به فهرست وارد ميشود بهويژه در
موزههای ماكليت عمومي ،غيرقابل خريد و فروش ميشود و اموال حقوقي كه
مشمول مرور زمان نيستند.
در برخي كشورها از قبيل اياالتمتحده ،موزهها ميتوانند بهطور استثنايي آثار را
از طريق انتقال به نهاد موزهای ديگر ،تخريب يا فروش ،از مالكيت خود خارج كنند.
انباركردن و طبقهبندی نيز همراه با نظارت بر تمامي انتقاالت آثار به درون و بيرون
موزه ،بخشي از مديريت مجموعه است .درنهايت ،هدف حفاظت و مرمت ،استفاده از
تمامي ابزارهای ضروری برای تضمين اوضاع اثر عليه هر نوع دگرگوني بهمنظور
واگذاری آن به نسلهای آتي است .در مفهوم گستردهتر ،اين اقدامات شامل ايمني
سرتاسری (حفظ عليه دزدی و خرابكاری ،آتش و سيل ،زلزله و آشوب) ،مقياسهای
كلي شناختهشده بهعنوان «حفاظت و مرمت پيشگيرانه» ،411يا «تمامي مقياسها و
اقدامات صورتگرفته با هدف پيشگيری و به حداقلرساندن زوال و خسارت در

410 Acquisition Policy
411 Preventive Conservation
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آينده ميشود .اين اقدامات در بافت يا پيرامون يک اثر ،يا اغلب گروهي از آثار در
هر سن و شرايطي ،صورت ميگيرد .غيرمستقيم است يعني مواد و ساختارهای
اقالم را تغيير ميدهد ،اما ظاهر را تغيير نميدهد»).(ICOMCC,1009
به عالوه «حفاظت و مرمت درماني»« 412تمام اقداماتي است كه بهطور
مستقيم بر يک اثر يا گروهي از آثار اعمال ميشود تا فرايندهای آسيبزنندۀ كنوني
را متوقف كرده و يا ساختار آثار را تقويت كند .اين اقدامات تنها هنگامي صورت
ميگيرد كه اقالم در وضعي بسيار شكننده و يا بهحدی در حال زوال باشد كه امكان
نابودی آنها در زمان نسبتاً كوتاهي وجود داشته باشد .اين اقدامات گاهي ظاهر اقالم
را نيز تغيير ميدهد»).(ICOM-CC, 1009
«مرمت»« ،413تمام اقداماتي را شامل ميشود كه بهطور مستقيم بر اثر واحد و
پايدار با هدف تسهيلِ شناخت ،درک و استفاده از آن اعمال ميشود .اين اقدامات
تنها هنگامي صورت ميگيرد كه اثر بخشي از ويژگي يا كاركردش را با دگرگوني يا
زوال گذشته از دست داده است .اين اقدامات مبتني بر احترام برای مواد اصلي است.
اغلب چنين اقداماتي ظاهر اثر را تغيير ميدهد») .(ICOM-CC,1009برای حفاظت
و نگهداری يکپارچگي اقالم تاحدممكن ،مرمتكنندگان مداخلههايي را انتخاب
ميكنند كه قابلبازگشت و به آساني قابل تشخيص باشد.
 .2در عمل ،مفهوم «حفاظت و مرمت» 414اغلب بر «حفاظت و نگهداری»
ترجيح داده ميشود .برای بسياری از متخصصين موزه ،حفاظت و مرمت ،كه هم
عمل و هم هدف را برای حفظ دارايي فرهنگي ،مادی يا غير ملموس ،دنبال ميكند،

415

412 Remedial Conservation
413 Restoration
414 Conservation
415 Preservation
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مأموريت اصلي موزه را شكل ميدهد .اين امر بيانگر واژۀ «حفاظت و مرمت-
كنندگان» 416در فرانسه است (در انگليسي «موزهداران» ،417در بريتانيا
«نگهداران» )418كه در زمان انقالب فرانسه ظهور يافت .برای مدت طوالني
(حداقل در سرتاسر قرن نوزدهم) اين واژه بهترين توصيفكنندۀ كاركرد موزه بهنظر
ميرسيد .بهعالوه ،تعريف رايج ايكوم از موزه( )2007اصطالح حفاظت و نگهداری
را برای پوشش مفاهيم اكتساب و حفاظت و مرمت بهكار نميگيرد.
از اين ديدگاه ،اصطالح حفاظت و نگهداری بايد بهطور مناسب در مفهوم بسيار
گستردهتری در نظر گرفته شود ،تا امور فهرستهای موجودی و انبارسازی را نيز
شامل شود .با وجود اين ،اين مفهوم در مغايرت شديد با واقعيت ديگری است ،كه
حفاظت و مرمت (برای مثال ،در كميسيون حفاظت و مرمت ايكوم) بهوضوح بسيار
بيشتر از آنكه با كار مديريت يا سرپرستي مجموعهها در ارتباط باشد ،با امر حفاظت
و مرمت و يا مرمت ،بهصورت توصيفشده در باال ،در ارتباط است .رشتههای
تخصصي جديدی بهويژه بايگانيكنندگان و ثبتكنندگان مجموعه ظهور يافته
است .اصطالح حفاظت و نگهداری تمام اين فعاليتها را شرح ميدهد.
 .3بهعالوه ،مفهوم حفاظت و نگهداری ،كشمكشهای اجتنابناپذير ميان
هريک ازين كاركردها را شامل ميشود( اشاره به كشمكشهای بين حفاظت و
نگهداری و ارتباط يا پژوهش نيست) ،كه اغلب بسيار انتقاد شده است« :اصطالح
حفاظت و مرمت ميراث ما را به محرکهای مقعدی تمامي جوامع كاپيتاليست باز
ميگرداند») .(Baudrillard, 2829;Deloche, 2891, 2898تعدادی از سياست-
های اكتساب ،درعينحال سياستهای ،برای مثال ،خروج از مالكيت را نيز در
416 Conservateurs
417 Curators
418 Keepers
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برميگيرد) .(Neves, 1001مسئلۀ گزينشهای فرد مرمتگر و دركل ،گزينشهايي
كه در رابطه با عمليات حفاظت و مرمت صورت ميگيرد (اينكه چه چيز نگه داشته
و چه چيز دور انداخته شود؟) همراه با خروج از مالكيت ،از بحثبرانگيزترين مسائل
در مديريت موزه است .درنهايت ،موزهها بهطوردائم ميراث غيرملموس را كسبكرده
و حفاظت و نگهداری ميكنند ،اين امر مسائل تازهای را درپيدارد و برای يافتن
تكنيکهای حفاظت و مرمت مناسب برای اين انواع جديد ميراث ،به آنها نيرو مي-
دهد.
واژگان مرتبط :اكتساب ،419سند ،420اقالم ،421يادبود ،كاال ،422دارايي ،423اشيا با
معنای نمادين ، 424چيزها ،425اثر (مقدس) ،426كار427؛ ميراث ،غيرملموس ،مادی؛ واقعيت؛
اجتماع؛ حفاظت و مرمت پيشگيرانه ،حفاظت و مرمت درماني ،حراست428؛ مديريت مجموعه،
سرپرستي مجموعه ،مدير مجموعه ،موزه دار ،حفاظت و مرمتكننده ،صورت موجودی،429
مرمتگر؛ خروج از مالكيت ،430اعاده.431

419 Acquistion
420 Document
421 Items
422 Goods
423 Property
424Semiophore
425 Things
)426 Relic (Holy
427 Work
428 Safeguard
429 Inventory
430 Deaccession
431 Restitution
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حرفه ) (profession
فرانسوی profession -:؛ اسپانيايي profesión :؛ آلمانيBeruf :؛ ايتالياييprofessione :

معادل در
پرتقالي. profi ssāo :

؛

حرفه پيش از همه نه بهصورت قراردادی ،بلكه در چارچوبي اجتماعي تعريف
ميشود .حرفه شكلدهندۀ رشتهای نظری نيست؛ موزهشناس ميتواند حرفۀ خود را
مورخ هنر يا زيستشناس بنامد ،اما او ميتواند موزهشناسي حرفهایو دارای اعتبار
اجتماعي نيز قلمداد شود.
برای اينكه حرفهای موجوديت يابد ،بايد خود را به معنای واقعي كلمه تعريف-
كند و به معنای واقعي شناخته شود و اين امر ،هميشه در جهان موزه مصداق ندارد.
نه يک حرفه بلكه چندين حرفۀ موزهای وجود دارد) ،(Dube, 2882به عبارت ديگر،
طيفي از فعاليتهای مرتبط با موزه ،با مزد يا بدون مزد ،كه بهوسيلۀ آن ميتوان
يک فرد (خصوصاً به خاطر موقعيت مدنياش) و جايگاه او در طبقۀ اجتماعي را
شناسايي كرد.
با اشاره به مفهوم موزهشناسي مدنظر در اينجا ،اكثر كارمندان موزه از دريافت
آموزش حرفهای الزم برای حرفۀ خود محروم هستند ،و تعداد اندكي ميتوانند ادعا
كنند كه موزهشناس هستند ،تنها به اين دليل كه در موزه كار ميكنند .درهرحال،
432
منصبهای بسياری وجود دارد كه به پيشزمينۀ خاصي نياز دارد .ايكتوپ
(كميسيون بين المللي ايكوم برای تربيت پرسنل) بيست مورد از آنها را برشمرده
است).(Ruge, 1009
432 ICTOP
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 .1بسياری از كارمندان ،يعني اكثر افرادی كه در مؤسسه مشغول به كار هستند،
مسير كاریای را دنبال ميكنند كه تنها ارتباطي نسبتاً سطحي با اصل واقعي موزه
دارد در حاليكه همين افراد از نظر عامۀ مردم به موزهها شخصيت ميبخشند .اين
امر در مورد «افسران امنيتي» يا «نگهبانان» ،و كارمندان مسئول نظارت بر حوزه-
های نمايشگاهي موزه ،كه تماس اصلي را با عموم دارند ،مانند مسئول پذيرش ،نيز
صادق است .تخصص نظارت بر موزه (مقياسهای دقيقي برای مصونيت و ايمن-
كردن عموم و مجموعهها و غيره) بهتدريج طي قرن نوزدهم گروههای استخدامي
خاصي را تحميل كرده است ،بهويژه گروهي كه از مابقي كارمندان اجرايي مجزا
است .درعينحال ،اين شخصيت موزهدار بود كه به عنوان نخستين حرفۀ موزهای
ظهور يافت.
موزهدار ،مدتها مسئول تمام وظايفي بود كه ارتباطي مستقيم با آثار موجود در
مجموعه دارد ،يعني حفاظت و مرمت ،پژوهش و ارتباط آنها (مدل  ،PRCآكادمي
رينوارت) .تربيت موزهدار در وهلۀ اول به مطالعۀ مجموعهها مربوط است (تاريخ هنر،
علوم طبيعي ،مردمشناسي و غيره) حتي اگر ،امروزه پس از چندين سال ،اين امر با
تعليمات موزهشناسانهتر ،مثالً از سوی دانشگاهها ،جنبههای ديگری به خود گرفته
است.
بسياری از موزهداران كه در مطالعۀ مجموعهها تخصص يافتهاندو اين
تخصص ،بهعنوان رشتۀ اصلي فعاليت آنها باقي ميماند نميتوانند خود را موزه-
شناس يا موزهنگار (شاغالن موزه) بنامند ،حتي اگر برخي از آنها در عمل اين
جنبههای متفاوت كار موزهای را بهسادگي با هم تركيب كنند .در فرانسه ،برخالف
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ساير كشورهای اروپايي ،گروه موزهداران بهتدريج بهواسطۀ رقابت و منافع يک
مكتب تربيتي تخصصي (مؤسسۀ ميراث طبيعي )433استخدام ميشوند.
 .2اصطالح موزهشناس ميتواند برای محققاني كه ارتباط تخصصي بين انسان
و واقعيت را مطالعه ميكنند ،بهكار رود ،اين مطالعه بهصورت مستندسازی واقعي از
طريق دريافت مستقيم حسي شناخته شده است .رشتۀ فعاليت آنها لزوماً به نظريه و
تفكر منتقدانه در رشتۀ موزهای مربوط است ،ازاينرو ،آنها ميتوانند هرجايي غير از
موزه ،از جمله دانشگاه يا ساير مراكز پژوهشي ،كار كنند.
اين اصطالح همچنين ،در معنای عامتر ،برای اشاره به هر شخصي كه برای
موزه كار ميكند و وظيفۀ رهبر پروژه يا برنامهريز نمايشگاه را متقبل ميشود ،كاربرد
دارد .از اينرو ،موزهشناسان با موزهداران متفاوت هستند ،همچنين با موزهنگاران ،كه
مسئول طراحي و سازماندهي كلي موزه و امنيت آن ،تسهيالت حفاظتي و مرمتي
گالریهای نمايشگاهي دائمي يا موقتي هستند .موزهنگاران ،با مهارتهای تكنيكي
خاص خود ،ديدی تخصصي نسبت به تمام شيوههای كار موزه دارند :حفاظت و
نگهداری ،پژوهش و ارتباط .و با هماهنگي شايستۀ اين خصوصيات ،ميتوانند
اطالعات مرتبط با كار كلي موزه ،از حفاظت و مرمت پيشگيرانه تا اطالعات انتقالي
به مردم مختلف را مديريت كنند.
موزهنگار با «طراح نمايش» 434متفاوت است؛ اين اصطالح بيانگر شخصي
است كه واجد مهارتهای موردنياز برای شكلدهي نمايشگاهها باشد ،چه اين
نمايشگاه در موزه برگزار شود و چه در محيطي غيرموزهای؛ او با «طراح
نمايشگاه» 435نيز متفاوت است .در اين حرفه ،كسي كه تكنيکها را برای تنظيم
433 Institut National Du Patrimoine
434 Exhibit Designer
435 Exhibition Designer
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صحنۀ نمايشگاه به كار ميگيرد ،ميتواند در برپايي نمايشگاه نيز مهارت داشته باشد
(«موزهنگاری» را ببينيد).
حرفههای «طراح نمايش» و «طراح نمايشگاه» مدتها با «طراح دكور» ،436كه
به تزيين فضاها اشاره دارد ،مرتبط بوده است .اما كار طراح دكور داخلي در فضاهای
كاربردی كه به فعاليتهای معمولي تزيين داخلي مربوط است با وظايف موردنياز
برای نمايشگاهها متفاوت است و به رشتۀ طراحي فضای نمايش تعلق دارد .در
نمايشگاهها ،كار آنها بيشتر پيرامون تجهيز فضای به كار رفته برای آثار نمايشي
است و اين فضا برای آنها عناصر تزيين است ،به جای اينكه كار را از آثار نمايشي
شروع كرده و با نمايش آنها و به درون فضا معنا بخشد.
بسياری از طراحان فضای نمايش يا نمايشگاه ،خود را پيش از همه ،معمارانِ-
طراحي داخلي مينامند ،اما اين بدان معنا نيست كه هر معمار طراحي داخلي مي-
تواند مدعي جايگاه طراح نمايش يا نمايشگاه ،يا موزهنگار باشد .در اين زمينه،
متصدی نمايشگاه و نمايش (نقشي كه اغلب به عهدۀ موزهدار ،و گاهي شخصي از
خارج موزه است) مصداق تمام و كمال اين حرفه است ،زيرا او پروژۀ علمي را برای
نمايشگاه ميآفريند و كل پروژه را هماهنگ ميكند.
 .3با توسعۀ رشتۀ موزهای ،تعدادی از حرفهها عطف توجه قرار گرفته ،بهتدريج
ظهور يافته و مستقل شده است ،و همچنين اهميت و جهتگيری آنها برای تبديل
به بخشي از سرنوشت موزه ،تأييد شد .اين پديده ميتواند لزوماً در زمينههای
حفاظت و نگهداری و ارتباط مشاهده شود.

436 Decorator
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در حفاظت و نگهداری ،در وهلۀ اول «حفاظتگر» 437بهعنوان متخصصي با
قابليتهای علمي و مهمتر از همه ،تكنيکهای الزم برای تعامل فيزيكي با آثار
مجموعه (مرمت ،حفاظت و مرمت پيشگيرانه و درماني) ،عمدتاً به تربيت تخصصي
نياز داشت (ازطريق انواع تكنيکها و مواد) ،همان قابليتهايي كه موزهدار فاقد آن
است.
به همين ترتيب ،وظايف تحميل شده ازسوی صورت موجودی ،كه با مديريت
اندوختهها و همچنين انتقال اقالم مرتبط است ،در زمانهای نسبتاً اخير ،به شكل-
گيری پست «ثبتكننده» 438يعني مسئول انتقال آثار ،بيمۀ مواد ،مديريت اندوختهها
و گاهي همچنين آمادهسازی و برپايي نمايشگاه منجر شد (جايگاهي كه در آن
ثبتكننده ،متصدی نمايشگاه ميشود).
 .4در خصوص انتقال ،كارمندان مربوط به بخش آموزشي ،در كنار تمامي
كارمندان مشغول به كار در روابط عمومي ،از ايجاد تعدادی حرفۀ تخصصي بهرهمند
440
ميشوند .مسلماً يكي از قديميترين آنها «مفسر راهنما»« ،439سخنران راهنما»
يا «سخنران» 441است ،كسي كه در گالریهای نمايشگاه با بازديدكنندگان همراهي
ميكند ،و با پيروی از اصل بازديدهای هدايتشده به آنها اطالعاتي درخصوص
نمايشگاه و آثار درمعرضنمايش ،ميدهد .اين اولين نوع همراهي ،با كار «تهيه
كننده» ،442يعني فرد مسئول كارگاهها يا ساير تجربيات زيرمجموعۀ شيوههای
ارتباطي موزه ،و سپس با «هماهنگكنندۀ پروژههای فرهنگي» 443پيوند خورده
437 Conservator
438 Registrar
439 Guide-Interpreter
440 Guide-Lecturer
441 Lecturer
442 Animator
443 Cultural Projects Coordinator
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است ،هماهنگكننده واسطۀ بين مجموعهها و عموم بوده و هدفش بيشتر تفسير
مجموعهها و تشويق عموم بر مبنای مضموني از پيش تعريف شده است.
«مدير تارنما(صفحه اينترنتي)» 444نقش اساسي و روبهرشدی در ارتباط موزه و
وظايف وساطت ايفا ميكند.
 .5ساير مشاغل بينابيني يا فرعي به اينها افزوده ميشود .در ميان آنها« ،رئيس
يا مدير پروژه»(445كه ميتواند دانشمند يا موزهنگار باشد) است كه مسئول تمامي
شيوههای مكمل فعاليتهای موزهای است و پيرامون او متخصصاني در رشتههای
حفاظت و نگهداری ،پژوهش ،و ارتباط گرد ميآيند تا پروژههای تخصصي از قبيل
نمايشگاه موقتي ،گالری جديد ،اندوخته قابل دسترسي446و غيره را انجام دهند.
 .6از جنبههای كليتر ،تأكيد «مجريان يا مديران موزه»( 447يعني كساني كه از
قبل در ايكوم كميتۀ خاصي داشتهاند) بر مهارتهای شغل خود ،ازطريق ايجاد تمايز
با ساير سازمانها( برای منفعت يا غيره) ،بسيار محتمل است.
همين مسئله ،درمورد بسياری از ساير وظايف اجرايي از قبيل لجستيک ،امنيت،
تكنولوژی اطالعات ،بازاريابي ،و روابط رسانهها نيز صادق است ،كه همه اهميت
روبهرشدی دارد.
ادارهكنندگان موزه (كه وابستههايي نيز ،به ويژه در اياالتمتحده دارند)،
سوابقي دارند كه يكي از تخصصهای مزبور يا تعداد بيشتری از آنها را پوشش مي-
دهد .آنها نمادهای قدرت در موزه هستند ،و اطالعات شخصي آنها (مثال مدير يا
موزهدار) اغلب بر توسعه و استراتژی عمل موزه ،داللت ميكند.
444 Web Master
445 Head Or Pproject Manager
446 Open reserve
447 Administrators Or Museum Managers
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واژگان مرتبط :تهيه كننده ،مكاتبهگر ،448حفاظت و مرمت ،موزهدار ،هماهنگكننده
پروژۀ فرهنگي ،مدرس ،449ارزيابيكننده ،امر نمايش ،450مطالعات نمايش ،451طراحي
نمايشگاه ،452نگهبان ،453راهنما ،454مفسر راهنما ،455طراح داخلي ،456سخنران ،مديريت ،واسطه،
موزهنگاری ،موزهشناس ،موزهشناسي ،امر موزه ،457مطالعات موزه ،مدير پروژه ،پژوهشگر،458
ترميم كننده ،459افسر ايمني ،460طراح صحنه ،تكنسين ،461داوطلب.

448 Communicator
449 Educator
450 Exhibit Practice
451 Exhibit Studies
452 Exhibition Designer
453 Guard
454 Guide
455 Guide-Interpreter
456 Intetior Designer
457 Museum Practice
458 Researcher
459 Restorer
460 Security Officer
461 Technician

116

عموم ) (Public
معادل در التين : publicus, populous( -:مردم يا جمعيت)؛

فرانسویaudience public:؛ اسپانيايي:

public؛ آلمانيPublikum Besucher :؛ ايتالياييpubblico :؛ پرتقالي. public :

اين اصطالح ،بر اساس نقش آن ،صفت و يا اسم ،دو معنای رايج دارد.
.1صفت «عمومي»مانند موزۀ عموميارتباط قانوني بين موزه و مردمِ منطقۀ
استقرار موزه را شرح ميدهد .موزه عمومي لزوماً دارايي مردم است؛ يعني توسط
مردم ،ازطريق نمايندگان آنها ،و بهواسطۀ نمايندگي ،با مديريت آن ،سرمايهگذاری و
اداره ميشود .اين سيستم در كشورهای التين قویتر است؛ موزۀ عمومي را لزوماً با
مالياتها تأمين مالي ميكنند ،و مجموعههای آن بخشي از منطق مالكيت عمومي
است (دراصل ،آنها نه ميتواند بهدرستي حذف يا سلب مالكيت شود و نه ميتواند
جايگاهش را تغيير دهد مگر اينكه روند سختي دنبال شود).
قوانين جاری ،بهطور كلي ،قوانين خدمات عمومي است :بهويژه اصل تداوم
(خدمتي كه بايد مداوم ،منظم و بدون وقفه عمل كند ،مگر وقفهای كه از نظر
قانوني مجاز باشد)؛ اصل تغييرپذيری (خدمت بايد با تحول در نيازهای منفعت
عمومي همساز باشد ،و نبايد منعي قانوني برای تغييرات ضروری در راستای اين
هدف ،وجود داشته باشد)؛ اصل برابری (اطمينان از اينكه با شهروندان يكسان رفتار
ميشود)؛ در نهايت ،اصل شفافيت (دسترسي به اسناد خدمات به شخص متقاضي ،و
داليل تصميمات خاص) مشخص ميكند كه مؤسسۀ موزهای برای همه گشوده،
متعلق به همه ،و در خدمت جامعه و توسعۀ آن است.
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مفهوم رايج در قانون انگليسي-آمريكايي ،بيشتر اعتبار عمومي است تا خدمت
عمومي ،يعني اصولي كه ناظر بر تعهدِ اكيد متوليان به موزه است ،كه بهصورت
تشكيالتي خصوصي با جايگاه سازماني غيرانتفاعي شكل گرفته است ،اين اصول
همچنين خواهان اختصاص فعاليتهای هيئتِ متوليان به عمومي مشخص است.
اين مرجع اصلي موزه ،خصوصاً در اياالت متحده ،بيشتر مفهوم اجتماع است تا
عموم ،اصطالح اجتماع اغلب در مفهوم بسيار گستردهي بهكار ميرود («جامعه» را
ببينيد).
اين اصلِ منفعت عموم ،موزهها را جهاني كرد تا فعاليتهايشان ،اگر نه زير سايۀ
قدرتهای عمومي ،حداقل با ارجاع به آنها ،و اغلب تاحدی توسط اين قدرتها اجرا
شود ،و اين بهنوبۀ خود موزهها را وادار ميكند به قوانين كنترلكننده و برخي اصول
اخالقي احترام بگذارند.
در اين زمينه ،مسئلۀ موزۀ خصوصي و مسئلۀ موزهای كه بهصورت تشكيالت
تجاری اداره ميشود ،اين فرضيه را روا ميداند كه اصول متفاوتي بر مالكيت دولتي
و ماهيت قدرتهای عمومي ،كه در باال اشاره شد ،حاكم است .بر همين اساس،
تعريف ايكوم از موزه ميگويد موزه سازماني غيرانتفاعي است ،و بسياری از مقاالت
منشور اصول اخالقي آن بر اساس ماهيت عمومي آن طرح شده است.
 .2واژۀ «عموم» بهعنوان اسم ،به مخاطبان موزه (عموم موزهای) ،و همچنين،
با گسترش عموم كاربر واقعي آن ،به كل جمعيتي كه مخاطب مؤسسه قرار ميگيرد،
اشاره دارد .ايدۀ عموم تقريباً برای تمام تعاريف رايج موزه يک اصل است« :نهادی
...در خدمت جامعه و توسعۀ آن ،گشوده برای عموم») .(ICOM, 1007همچنين،
«مجموعه ...حفاظت و مرمت و نمايش آنچه منفعت عموم است و هدف آن دانش
عموم ،آموزش و لذت است»(قانون در موزههای فرانسوی ،)2002 ،يا «نهادی كه
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آثار مادی را مالک ميشود و به كار ميگيرد ،آنها را حفظ كرده و در ساعات منظم
كاری نمايش ميدهد» (انجمن آمريكايي موزهها ،برنامۀ معتبرسازی)1973 ،؛ تعريف
منتشرشده در  ،1998توسط انجمن موزهها (بريتانيا) ،اسم «مردم» را جايگزين اين
صفت كرد.
مفهوم واقعي عموم ،دقيقاً فعاليتهای موزه را با كاربران آن ارتباط ميدهد،
حتي آنهايي كه قصد دارند از آن سود ببرند ،اما از خدمات آن استفاده نميكنند .البته
مقصود ما از كاربران ،بازديدكنندگاني است عموم بهعنوان يک كل كه پيش از
همه به آنها ميانديشيم ،در حاليكه عموم خاص بسياری وجود دارند كه موزه نقش
اصلي خود را در قبال آنها ايفا نميكند .زيرا ،موزهها برای همه گشوده بوده است،
تنها در زمانهای اخير ،آنها درقالب مهمترين نقش خود ،مكاني برای تربيت هنری
و حوزۀ عالمانه و پژوهشگرانه ميشود.
اين گشايش ،كه به عالقهمندی بيش از پيش مسئولين موزه به تمامي
بازديدكنندهها و همچنين جمعيتي كه از موزهها بازديد نميكنند ،منجر شده است،
ارتقای شيوههای تفسير موزه برای تمامي كاربران را به دنبال دارد ،چنانكه اين امر
در واژههای جديدی كه در طول زمان به كار رفته ،قابل مشاهده است :مردم ،عموم
بهعنوان يک كل ،غيرعموم ،عموم دور ،واژههای كاربران ،بازديدكنندگان،
تماشاگران ،مصرفكنندگان ،مخاطبان و غيره .توسعۀ رشتۀ تخصصي منتقدان
نمايشگاه ،كه بسياری از آنها خود را «حاميان عموم» يا «برای صدای عموم»
معرفي ميكنند،ناظر بر اين گرايش رايج به ترويج مفهوم عموم است كه در مركز
فعاليتهای كلي موزه قرار دارد .در اصل ،از پايان دهۀ  ،1980ما از بازگشت واقعي
بهسوی عموم در فعاليت موزهای صحبت ميكنيم ،تا اهميت روبهرشد بازديدهای
موزه را نشان دهيم و برای نيازها و انتظارات بازديدكنندهها ذكر علت كنيم (كه با
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آنچه «گرايش تجاری موزه» نيز ميناميم ،مرتبط باشد ،حتي اگر اين دو لزوماً در
يک راستا قرار نگيرد).
 .3عموم در مرحلۀ بعد ،در مدلهای موزههای اجتماع و موزههای محيطي،
بسط يافته است تا كل جمعيت را در مناطق استقرار خود شامل شود .جمعيت مبنای
موزه است و در مورد موزۀ محيطي ،ايفاگر اصلي نقش ميشود و ديگر هدف
مؤسسه نيست («جامعه» را ببينيد)
مشتقات :عموم معلولين ،462عموم اقليت ،463غير عموم ،464عموم به عنوان يک
كل ،465روابط عمومي ،466تبليغات ،467عموم هدف.468
واژگان مرتبط :مخاطب ،469ارزيابيها ،470اجتماع ،مصرفكنندهها ،471موزۀ
محيطي ،472ارزيابي ،473ارزيابيكنندگان ،474ايجاد وفاداری ،475مردم ،476جمعيت ،477خصوصي،478
خصوصي ،478جامعه ،تماشاگران ،479پرسوجوها ،480توريستها ،481كاربران ،482بازديد،483
بازديدكنندگان.484
462 Disabled Public
463 Minority Public
464 Non-Public
465 Public At Large
466 Public Relations
467 Publicity
468 Target Public
469 Audience
470 Assessments
471 Customers
472 EcoMuseum
473 Evalution
474 Evaluators
475 Loyality Building
476 People
477 Population
478 Private
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R
پژوهش )(Research
معادل در

فرانسوی recherché -:؛ اسپانياييinvestigación :؛ آلمانيForschung :؛ ايتالياييricerca :؛

پرتقالي investigaçāo ،pesquisa:؛

پژوهش عبارت است از كشف زمينههای از پيش تعريفشده ،با هدف پيشبرد
دانش در اين زمينهها و اقدام ممكن برای انجام آن .پژوهش در موزه ،فعاليتهای
فكری و كار با هدف كشف ،ابداع ،و پيشرفت دانش نوين در ارتباط با مجموعههای
موزه ،يا فعاليتهای آن را شامل ميشود.
 .1تا  ،2007ايكوم در تعريف فرانسویِ (رسمي) موزه ،پژوهش نيروی محرک
كاركرد موزه معرفي كرد؛ هدف موزه ،انجام پژوهش درخصوص شواهد مادی انسان
و جامعه است و اين امر ،دليل موزه برای «كسب ،حفاظت و نگهداری و نمايش»
اين شواهد است .اين تعريف رسمي كه موزه را نوعي آزمايشگاه (گشوده برای

479 Spectators
480 Enquiries
481 Tourists
482 Users
483 Visiting
484 Visitors
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عموم) نشان ميدهد ،با شرايط كنوني هماهنگي ندارد ،زيرا بخش بزرگي از
پژوهشها ،مانند مواردی كه در يکسوم آخر قرن بيستم صورت گرفته است ،به
آزمايشگاهها و دانشگاهها انتقال يافته است .اينک موزه ميراث بشری ملموس و
غيرملموس را كسب و حفاظت و نگهداری كرده ،و دربارۀ آن پژوهش ميكند ،آن
را انتقال داده و نمايش ميدهد»).(ICOM, 1007
اين تعريف ،از قبلي كوتاهتر است (و بهصورت «[ »faitdes recherchesانجام
تحقيق] ،در فرانسه با «[ » etudierمطالعه ]485جايگزين شده است) ،با وجود اين
برای فعاليتهای كلي موزه ضروری است.
پژوهش ،يكي از سه فعاليت مدل ( PRCحفاظت و نگهداری -پژوهش-
ارتباط) است كه آكادمي رينوارت ) (Mensch, 2881برای تعريف كاركرد موزه
مطرح كرد؛ و برای متفكران بسيار متفاوتي مانند زبينک استرنسكای 486يا جورجس
هنری روير ،487و بسياری ديگر از موزهشناسان اروپای مركزی و شرقي ،از قبيل
كالس شرينر ،488عنصر اساسي نمود مييابد .ريوير با فعاليتهايش در موزه ملي
هنرها و سنتهای قومي ،489و بيشتر با كارهايش روی محيط اوبراک ، 280نتيجۀ
برنامۀ پژوهش علمي را بهخوبي برای تمام كاركردهای موزه ،به ويژه سياستهای
اكتساب ،نشر و نمايش نشان ميدهد.

485 Study
486 Zbyneˇk Stransky
487 Georges Henri Riviere
488 Klaus Schreiner
489 Musee National Des Arts et Traditions Populaires

280 l’Aubrac
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 .2حمايت مكانيسمهای بازار از نمايشگاههای موقتي ،كه به ضرر نمايشگاههای
دائمي است ،پژوهشهای كاربردیتر ،بهويژه در زمينۀ آمادهسازی نمايشگاههای
موقتي را ،جايگزين بخشي از پژوهشهای اساسي كرده است.
پژوهش در چارچوب موزه يا در ارتباط با آن ميتواند در چهار گروه طبقهبندی
شود) ،(Davallon, 2881بر اساس اينكه آيا بخشي از فعاليتهای موزه
(تكنولوژی آن) است يا دربارۀ موزه دانشي توليد ميكند؛ نوع اول پژوهش ،كه قطعاً
از همه پيشرفتهتر است ،مستقيماً بر فعاليت سنتي موزهای داللت ميكند ،مبتني بر
مجموعههای موزه است و لزوماً ،بر رشتههای مرجع مرتبط با محتوای مجموعهها
متكي است (تاريخ هنر ،تاريخ ،علوم طبيعي ،غيره).
ساخت سيستمهای طبقهبندی ،كه برای ساخت مجموعه حياتي بوده و شكل-
دهندۀ كاتالوگهاست ،يكي از مهمترين اولويتهای پژوهشي در موزه ،بهويژه
موزههای علوم طبيعي ،حتي موزههای مردم نگاری ،باستانشناسي و البته هنرهای
زيباست.
نوع دوم پژوهش ،علوم و رشتههايي را شامل ميشود كه خارج از حوزۀ موزه-
شناسي قرار ميگيرد (فيزيک ،شيمي ،علوم ارتباطي ،غيره) ،اين نوع پژوهش باهدف
توسعۀ ابزارها برای فعاليت موزه انجام ميشود (دراينجا بهعنوان تكنيکهای موزه-
ای تعريف ميشود) :مواد و استانداردها برای حفاظت و مرمت؛ مطالعه يا مرمت؛
بررسيهای عموم؛ شيوههای مديريت؛ غيره .هدفِ نوع سوم پژوهش ،كه ميتواند
پژوهش موزهشناسانه ناميده شود(مثل اصول اخالقي موزهای) ،ايجاد تفكر در باب
مأموريت و عمليات موزههاست بهويژه ازطريق كار ايكوفوم.
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رشتههايي كه در اين نوع ايفای نقش ميكند ،لزوماً فلسفه و تاريخ ،يا موزه-
شناسي طبق تعريف مدرسۀ برنو 491است.
درنهايت ،نوع چهارمِ پژوهش كه باز هم ميتواند موزهشناسانه قلمداد شود
(تمامي تفكرات انتقادی مرتبط با موزهای) ،تحليل و بررسي اين نهاد را بهويژه از
طريق ابعاد ارتباطي و ميراثي آن پي ميگيرد .علوم مرتبط با توسعۀ دانش
درخصوص خود موزه ،علوم تاريخ ،انسانشناسي ،جامعهشناسي ،زبانشناسي و غيره
است.
مشتقات :مركز پژوهش موزهشناسانه ،492محقق.493
واژگان مرتبط :موزهدار ،494ارتباط ،موزهشناسي ،495مطالعاتموزه ،496حفاظت و
نگهداری ،497برنامۀ علمي موزه ،498مطالعه.

491 Brno
492 Museological Research Centre
493 Researcher
494 Curator
495 Museology
496 Museum Studies
497 Preservation
498 Scientific Programme Of The Museum

124

S
جامعه )(Society
معادل در

فرانسوی société-:؛ اسپانياييsociedad :؛ آلمانيBevölkerung ، Gesellschaft :؛ ايتاليايي:

società؛ پرتقالي.sociedade :

جامعه ،در كليترين مفهوم ،عبارت است از گروهي بشری كه بهصورت كلي
كمابيش منسجم درک شده است و در آن سيستمهای روابط و مبادله شكل يافته-
اند .جامعۀ مخاطب موزه ،ميتواند اجتماعي از افراد تعريف شود كه (در مكان و
زمان خاصي) پيرامون نهادهای مشترک سياسي ،اقتصادی ،قانوني و فرهنگي گرد
آمدهاند ،نهادهايي كه موزه بخشي از آنهاست و فعاليتهای خود را با آنها هماهنگ
ميكند.
 .1از  1974در پي بيانيۀ سانتياگوی شيلي 499موزه را ايكوم ،نهادی «در
خدمت جامعه و توسعۀ آن» در نظر گرفت  .در اين طرح پيشنهادی ،كه بهلحاظ
تاريخي با تولد عبارت «كشورهای در حال توسعه» و بازشناسي آن طي دهۀ 1970
بهعنوان گروه سوم كشورهای بين كشورهای غربي و شرقي ،تعيين شد ،موزه
عاملي برای توسعۀ جامعه قلمداد شده است ،حال اين عامل ميتواند فرهنگ
499 Santiago De Chile
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(استفاده از اين اصطالح تا جايي پيش ميرود كه اكنون معنای تحتالفظي آن
توسعۀ كشاورزی را شامل شود) ،توريسم يا اقتصاد باشد ،همانطور كه امروزه صادق
است .در اين مفهوم جامعه ،ميتواند بهعنوان تمامي ساكنان يک يا چند كشور ،يا
حتي كل دنيا درک شود.
اين امر درمورد يونسكو ،يعني متعهدترين مروج بينالمللي ابقا و توسعۀ
فرهنگها و احترام به تنوع فرهنگها ،و همچنين مروج توسعۀ سيستمهای
آموزشييعني گروهي كه موزهها مشتاقانه در آن جای ميگيرندصادق است.
 .2اگر در نگاه اول جامعه بتواند اجتماعِ ساختهشده توسط نهادها تعريف شود،
مفهوم اجتماع 500با مفهوم جامعه تفاوت مييابد ،،زيرا اجتماع گروهي از مردم
است كه بهصورت جمعي زندگي ميكنند يا اتحادی را شكل ميدهند ،و بدون اين-
كه لزوماً پيرامون ساختارهای نهادی تجمع كنند ،برخي چيزها را بهطور مشترک
(زبان ،مذهب ،سنتها) سهيم ميشوند.
در بحث كليتر« ،جامعه» و «اجتماع» به واسطۀ اندازۀ فرضي تفاوت مييابد:
اصطالح اجتماع ،بهطور كلي ،برای تعريف گروههای كوچكتر و همگنتر بهكار مي-
رود (اجتماع افراد با اعتقادات مذهبي يا رفتاری مشترک و غيره ،در يک شهر يا
كشور) درحاليكه اصطالح جامعه ،اغلب درخصوص گروههای بسيار بزرگتر و لزوماً
ناهمگنتر بهكار ميرود (جامعۀ اين كشور ،جامعۀ بورژوا).
بهطوردقيقتر ،اصطالح اجتماع ،اغلب در كشورهای انگليسي-آمريكايي بهكار
ميرود و معادل صحيحي در فرانسه ندارد ،زيرا در اين زبان ،بر «مجموعهای از
مؤلفهها يا سهامداران )1مخاطبان )2 ،محققان )3 ،ساير مفسران عمومي ،مثل نشر،
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هنرمندان تفسيری )4 ،تأمينكنندگان برنامهگروه هنرها ،غيره )5 ،مخازن ،شامل
كتابخانهها ،نمايندگيهای حفاظت و نگهداری ،موزهها» داللت ميكند (اتحاديۀ
آمريكايي موزهها.)2002 ،
اين اصطالح در فرانسه يا به صورت  communautéيا جمعيت منطقه يا
( communautéدر مفهومي محدود) ،و نيز بهصورت professionel Milieu
ترجمه ميشود.
 .3به منظور تأكيد بر ارتباط خاصي كه موزهها ميخواهند با عمومشان برقرار
كنند ،دو نوع موزه ،يعني موزههای وابسته به جامعه و موزههای اجتماع شكل يافته
است .اين موزهها ،كه از قديم موزههای قوممدار بود ،خود را بهصورت مؤسسهای
نشان ميدهد كه پيوندی قوی با عمومش دارد ،عمومي كه در مركز كارش قرار
دارند .اگرچه ماهيت اهداف مربوط به آنها مشابه است ،سبک مديريتي آنها ،مانند
ارتباط با عموم ،تفاوت دارد.
اصطالح موزههای وابسته به جامعه ،شامل «موزههايي است كه هدف يكساني
را دنبال ميكنند ،اين هدف عبارتست از ،مطالعۀ تكامل بشر در مؤلفههای اجتماعي
و تاريخياش ،و انتقال پستهای عملياتي ،يعني نقاط مرجع ،برای درک تنوع
فرهنگها و جوامع»).(Vaillant, 2883
اين اهداف ،موزه را به حوزهای كامالً ميانرشتهای تبديل كرده است و قادر
است نمايشگاههايي برای پيگيری موضوعات متنوعي از جمله بحران بي اس ای
 ، 501مهاجرت ،بومشناسي و غيره برپا كند.

501 BSE: Bovine Spongiform Encephalopathy
یک بیماری آهسته در حال توسعه که منجر به مرگ گاو میشود و بر سیستم عصبی مؤثر است
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عملكرد «موزههای اجتماعي» ،كه ميتواند بخشي از جنبش موزههای وابسته-
بهجامعه باشد ،بهطورمستقيم ارتباط بيشتری با گروه اجتماعي ،فرهنگي ،حرفهای يا
جغرافيايي نمايندۀ آنها دارد و در واقع وسيلهای برای ابقای آنهاست.
اگرچه اين موزهها اغلب بهصورت تخصصي مديريت ميشود ،ميتواند تنها بر
ابتكار منطقهای و روحِ بخشش متكي باشد .موضوعاتي كه آنها دنبال ميكنند
مستقيماً با كاركرد و هويت اين اجتماع سروكار دارد؛ اين مسئله بهويژه درخصوص
موزههای محلي و موزههای محيطي صادق است.
مشتقات :موزههای وابسته به جامعه ،502موزههای اجتماع.503
واژگان مرتبط :اجتماع ،توسعۀ اجتماع ،504موزۀ اجتماع ،505برنامۀ توسعه ،506موزۀ
محيطي ،507هويت ،محلي ،508موزۀ همسايگي ،509عموم.

502 Social Museums
503 Society Museums
504 Community Development
505 Community Museum
506 Development Programme
507 Ecomuseum
508 Local
509 Neighbourhood Museum
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