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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 muse-

um, 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 specif-

ic 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 civili-

zations, the importance of the museums position is en-

hanced. 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 on-

ly educational program relevant to museums so far that 

has produced graduates from the Higher Education Center 

for Cultural Heritage, . Because the founders of the pro-

gram were mostly archaeologists, the curriculums have 

generally focused on archaeological issues and the con-

servation 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 stu-

dents 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 ini-

tiated 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 high-

light other museum approaches in the region.  

As a first step, Tehran University of Arts will admit stu-

dents to the MA program in Museum Studies from the be-

ginning 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 interest-

ed 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 availa-

ble in Farsi free-of-charge, in order to reinforce and ex-

tend museum concepts among Persian-speaking people in 

different countries. 



6 

 

We are very grateful to ICOM and ICOFOM and to the co-

publisher 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 theo-

retical issues and museology concepts in this region, find-

ing 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 ex-

ample, 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 enthu-

siasts and specialists in Persian-speaking regions. 

 

 

Translators of the Key concepts of Museology in Farsi: 

Kouros Samanian (PhD), Faculty member at the Univer-

sity 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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 فارسی کتاب مترجم بر نسخۀ مقدمۀ
  ديرينهای آوری آثار عتيقه در منطقۀ خاورميانه و كشورهای غرب آسيا سابقه داری و جمع مجموعه

آشنايي آنها با نهاد موزه و ورود موزه به اين  ،دارد؛ اما ورود مدرنيته و تقابل آن با كشورهای اين حوزه
تر و به برخي ديگر ديرتر اتفاق يعبه برخي كشورها سر كشورها را سبب شده است. ورود نهاد موزه

از جمله   توان ميافتاد. عواملي همچون وضعيت اجتماعي و رفاهي، تنوع مذاهب و اقوام گوناگون را 
موزه در اين  كاركردهای.  بديهي است ناميدنهادينه شدن موزه در جوامع مذكور  تأخيرعوامل مؤثر در 

 ، متفاوت است. افتد مياضر در خاستگاهش در اروپا اتفاق جوامع با آنچه در حال ح

-و به مسائل جامع  كردهدر جوامع اروپايي از مباحث مربوط به حفاظت و نمايش آثار عبور  ها موزه

اجتماعي موزه، فرايند آموزشي و يادگيری در موزه، ارتباطات و  كاركردهایتری همچون نقش و 
برای  كاركردهاييچنين  كه درحالي. پردازند ميفرهنگ مواد و غيره  ای، تفاسير متفاوت از آثار موزه

خاورميانه بيشتر  به حفاظت،  ذخيره و نمايش آثار پرداخته  عموماًدر كشورهای غرب آسيا و  ها موزه
ها و داليل اختصاصي هر كشور با  ترين داليل برای اين فاصله، فارغ از محدوديت است. يكي از مهم

های تخصصي مرتبط با اين  توسعۀ رشته بههای حكمرانان، عدم توجه  و سياست ها هديدگاتوجه به 
موضوع و همچنين عدم دسترسي به منابع مفيد برای مخاطبان آن در كشورهای مذكور است. اين 

شدن ارتباطات علمي متخصصينِ اين حوزه با ديگر متخصصين در سراسر جهان و به كمرنگ، مسئله
كافي به ساير كاركردهای موزه، غير از ذخيره، حفاظت و نمايش آثار در جوامع  تبعِ آن، عدم توجه

 .است را درپي داشتهمذكور 

 اهميت  آن، باستاني در  های فرهنگو  ها تمدنظهور و  اين ناحيه با توجه به غنای تاريخي  

سياسي، -غرافيایكه امروزه ازلحاظ ج زبان پارسي. از جمله نواحي يابد ميفزوني  هاجايگاه موزه
ازجمله  ،ترای وسيعناحيه زبانانِ فارسيكشورهای ايران، افغانستان و تاجيكستان و ازلحاظ پراكندگي، 

پس از  المنافع مشترکبرخي نواحي كشورهای هند، پاكستان، كردستانِ عراق و نواحي كشورهای 
در چين  زبانان فارسيوهي از ی است كه گرا گونهبه شود. اين پراكندگي روسيه را شامل مي فروپاشي
 .شوند مينيز يافت 

دريافت كه رشتۀ موزه در خاورميانه و به تبعِ آن، نواحي  توان ميدقت و جستجو  اندكي با
-داری در ايران، از زمان فارغمنطقه، رشد چنداني نداشته است. به عنوان مثال، رشتۀ موزه زبان فارسي

تا امروز، تنها  1377يعني از   ركز آموزش عالي ميراث فرهنگي،التحصيلي دانشجويان اولين دوره، از م
برنامۀ آموزشي مرتبط با موزه در ايران است كه منحصراً در مقطع كارشناسي به تربيت متخصصين 
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اند، سرفصل دروس شناس بودهاين دوره عموماً باستان مؤسسانكه  چون  پردازد. نكتۀ جالب آن مي
ناسي و يا حفاظت و مرمت آثار تاريخي تمركز يافته است، و دو درس  شاكثرًا بر مباحث باستان

تنها دروس تخصصي در اين رشته است. همچنين هدف اين دوره بيشتر  2داری و موزه 1داری  موزه
هايي است كه قادر به انجام امور مربوط به موزه باشند . ليكن اين رويكرد چندان با  تربيت تكنسين

طور كه ذكر شد، ذخيره، وز دنيا در ارتباط با موزه هماهنگ نبوده و همانرويكردهای موجود و ر
التحصيل مرتبط  هاست. نبود متخصص و فارغ، مسائل عمده در اين دورهای موزهحفاظت و نمايش آثار 

برای هدايت تدريس و پژوهش در رويكردهای جديد، از ديگر داليل عدم توسعۀ رشتۀ موزه در مقاطع 
 م با اين رويكردها است.باالتر، همگا

يكي از پرچمداران حوزۀ تخصصي موزه در دنيا  ،دانشكدۀ مطالعات موزه در دانشگاه لستر انگلستان
، 2009تا  2006سال اندوزی در دورۀ دكتری خود از تجربه است. كورس سامانيان طي چهار سال بوده

رو، خود را با رويكردهای جاری در ازاينبا متخصصين و كارشناسان رشتۀ مطالعات موزه در ارتباط بود. 
و سپس به  گرفتموزه، دكترای تخصصي ه عنوان اولين ايراني در رشتۀ مطالعاتبو   حوزۀ موزه آشنا 

های آموزشي . او با كمک همكاراني كه آنها نيز به پيشبرد فعاليتدست زددر ايران  يمشابه اقدامات
 ای در اين منطقه معتقدو تأكيد بر ساير رويكردهای موزه دانشگاهي در رشتۀ موزه برای ايجاد تحول

 است. اندازی كردهارشد راهبودند، برنامۀ درسي مطالعات موزه را در مقطع كارشناسي

مصادف با اكتبر ) 92-93هنر تهران از ابتدای سال تحصيلي  عنوان نخستين گام، دانشگاهبه 
پذيرد؛ اميد است اين اقدام به دانشجو ميالعات موزه اسي ارشد در رشتۀ مطبرای دوره كارشن (2013

در رويكردهای موجود، و در نهايت خروج از حالت سنتي بيانجامد. در اين  يتحوالت هرچند كوچك
زبانان،  راستا و در جهت رفع كمبود منابع مفيد و الزم برای عالقمندان اين رشته، به خصوص فارسي

به صورت كامالً  است، و ايكوفوم به چند زبان منتشر شده اين كتاب كه اصل آن به همت ايكوم
زبانان در كشورهای مختلف دنيا  رايگان و در راستای تقويت و گسترش مفاهيم موزه در بين فارسي

 ترجمه شده است.

كنيم، از ايكوم و ايكوفوم و ناشرين كتاب برای واگذاری ترجمه به اين گروه سپاسگزاری مي
 است. تقدير  دويت مسئول انتشارات ايكوم قابلهای خانم آيدين مک يریحمات و پيگهمچنين ز

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 

است.  اژه به تشخيص مترجمين انتخاب شدهترين و در اين موارد مناسب، لذا نمودميغيرممكن  ،موارد
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حال برای شفافيت بيشتر، عين عبارت يا كلمۀ انگليسي به صورت پانويس آورده شده است.  عيندر
شود و به همين ترتيب برای پيشنهاد مي musealبرای واژۀ  «شدهای موزه»عنوان مثال عبارت به

 مفاهيم ديگر كه معادل فارسي مشخصي  نداشتند.ها و واژه

 قرار گيرد. زبان فارسياين كتاب مورد استفادۀ عالقمندان و متخصصين موزه در نواحي  استاميد 

 گروه مترجمین

 ی دانشگاه هنر، تهران علم  ئتیهسامانیان، عضو  کورس

 حکمت،عضو هیئت علمی دانشگاه هنراصفهان  مرضیه

 دانشگاه هنر، تهران ارشد  یکارشناسنشجوی داکریمی،  معصومه

 خورشیدی ٢٩٣١بهار 

 

 
كه نكات و موارد اصالحي خود را در قالب نقد  يضمن سپاس از تمامي دوستان و متخصصان توجه:

الزم به توضيح  ،از انتشار كتاب به مترجمين منتقل كرده اند سپری شده سازنده در طي يک سال
پس از بازنگری دوباره و انجام اصالحات و ارتقا كيفيت ترجمه با در  ،است ترجمه فارسي اين كتاب

در بهار   ،موزه و ترجمه متون تخصصي ۀاصالحي كارشناسان و متخصصان حوزنظر گرفتن نكات 
 منتشر شد.دوباره توسط شورای جهاني موزه ها )ايكوم(  1393

 گروه مترجمين
خورشيدی 1393بهار 
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 سرآغاز
 

دانش  مبادلۀو  شرفت، اشتراکيپ ۀژه در حوزيوبه ،27كوميا ياز اهداف اصل يكي
و  يقانون یهاجنبه نو مسئوال گذاران، سياستموزه ۀو گسترد يبا اجتماع جهان

، به مخاطبان موزه ،ن موضوعيا است. یاحرفه ین استانداردهايتدوآن،  ياجتماع
كه  ،28يت موزه شناسفرهنگ لغا شود.افراد ذينفع، محدود نميو  آنهمكاران بالقوۀ 

به  2005از  ،30رسه م اوسشد و فران یراه انداز 29هتحت نظارت آندره دوال 1993در 
ل، يجو، تحلوها پژوهش، پرسسال ۀجينت ي،خيتار یكرد، كار یبعد با آن همكار

-كه به ( است31كوفومي)ا كوميا يشناسموزه يِالمللنيون بيسيكمدر و بحث  ينيبازب

ها موزه روند فعاليتها و موزه يۀادراک ما از تجربه و نظر ۀند توسعيبه فرا ،ژهيطور و
 پردازد.يمشابه م یو نهادها

افته است. ي ير تحول بزرگياخ ۀها در دو دهت موزهيرينقش، توسعه و مد
 یهاموزه يو برخ است محور شده-دكنندهيشتر بازديب روزبه، روزموزه ینهادها
را، بيش از پيش، به خدمت گرفته  يت جمعيريمدل مد، در امور روزانۀ خود تربزرگ
 ،نيمثل چ ييافته است. كشورهايط موزه تكامل يحرفه و مح ،روني. از ااست
 ،اما به همان اندازه ،بوده را شاهد  ت و حضور در موزهيسابقه در فعاليب يشيافزا

 در از جمله تحوالتي كه ؛ز صورت گرفته استيدر سطوح خرد ن ييهاشرفتيپ

                                                 
27 ICOM 
28 Dictionary of Museology 
29 André Desvallées 
30 François Mairesse 
31 ICOFOM 
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-ن تحوالت چشمي. ارخ داده است( 32دزي)سجزاير كوچک ۀدر حال توسع یهاالتيا

در  ،تخصصي مربوطه يآموزش یهاموزه و دوره ورف اميدر تعار تفاوت بيشتری ،ريگ
منبع و مرجع وجود  ،يطين شرايشود. در چنيمرا سبب  ختلفم یهافرهنگ
است. انتشارات  يامالز يشناسان موزهين و دانشجويمتخصص یبرا يمشترك

 33یعمل ییموزه: راهنما یاندازراهعنوان تحت يبا انتشار كتاب ،ونسكويكوم/يا
فرهنگ  ،در مقابل .است ه كردهيموزه ته ۀكارآموزان حوز یبرا يمرجع ۀكتابچ

حوزۀ نظری در  يلياطالعات تكم ۀعرض یبرا ييد راهنمايرا با 34یالمعارفرهیدا
 ها قلمداد كرد.موزه

 يمبان تفكر در قف و، مجال اندكي برای توكار روزانه یهاچالش، كهيلدر حا
سطوح  ياران در تمامزكارگ یبرا یرشداز روبهيننهد، مي ، در اختياريو اساس يفلسف

م ارتباط موزه با جامعه و يو تفه یسازچالش شفاف ،ینحوبهوجود دارد تا 
-رهيدا يفرهنگايجاد  ،ينوعهب ،كوفوميكار مهم ا گو باشند.را پاسخ شهروندانش

امور قواعد حاكم بر  شده و جوهربيتخر یساختارها بازسازی منظورهب يالمعارف
 عمدتاً یديد ،يختشنال انسجام زبانين فرهنگ به داليماست. اگرچه ا روزانۀ
-موزه راجا نيشده در امطرح يكند، واژگان فنيارائه م يشناساز موزه 35یفرانسو

كتاب اگرچه  ني. ااندگرفته كارا بهيده كرن فرهنگ مختلف درک يدشناسان در چن
 اصولي، درباب يبررس انش موجود، حاصل چندين دههدتركيبي از ست، اما يجامع ن
را  معاصر يشناسدر موزه یاهيم پايمفاه است كه موزه يسشناشهيو ر يسشنامعرفت

رشد و در جهت  جيرا یرهااز تمام حشو و تكرا ن كاري. اداردبه تفصيل بيان مي
 انراستاريكوفوم، ويارد. به حق كاركردگرا دا یديد ، عاری است ون حرفهيا ۀتوسع

                                                 
32 Small Island Developing States  (SIDS) 
33 Running a Museum: A Practical Handbook 
34 Encyclopaedia Dictionarium 
35 Francophone 
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و توضيح اين « تعريف»، در انجام وظيفۀ خود، يعني سندگان آنيفرهنگ لغات و نو
در دستور كار خود  و تعادل را یريسختگنهاد، همواره رعايت اصل دقت، جامعيت، 

  اند. قرار داده

-ه، بجامع يِالمعارفرهين فرهنگ داياز ا 36هياول ۀعنوان نمونبه ،حاضر كتابچۀ
اشتقاق و تكامل و  از گذشته تا كنون، ،ن سطحيتربه عام يابيدستمنظور 

 ،كومياست. ا شده يكند، طراحيكه زبان امروز را دچار تشتت م ياصطالحات متنوع
ن يكند كه ايم ينيبشيخود، پ تجامعي یرش تنوع و ارتقايپذ سياستِ براساس
 ينيو بازب يرسانروزهب با، 37هاموزه یکوم برایا یاخالق منشور مانند كتابِ ،زيكتاب ن

 يعيوس یبحث و همكار محرک ها،كتاب ۀخوردن در قفسخاک یمداوم، به جا
، ی، در شانگها38كوميا ۀساالنسه ين كنفرانس عموميودومستيب ،رونياازباشد. 

آوردن است. گردهم يشناسالعاده در موزهن مرجع فوقيا یبرا يوع مناسبن، شريچ
فرصت است كه استانداردها و  ينوع يراستبه ،هان موزه از تمام ملتيمتخصص

 جاد شود.ينده ايحاضر و آ یهانسل یل براين قبياز يمراجع
 ٩٣نزیساندرا کامیال

 کوم(یها )اموزه ین المللیب یس شورایرئ

 

 

 

 

                                                 
36 Avant Première 
37 ICOM Code Of Ethics For Museums 
38 ICOM’s 22nd Triennial General Conference 
39 Alissandra Cummins 
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تارشگفیپ  
 

از  ،كوفوم(ي)ا يشناسموزه يالمللنيون بيسيكوم، هدف كميا يطبق اصول اساس
است ک بوده يو آكادم يعلم یابه عنوان  رشته يشناسموزه ۀ، توسع1977آغاز در 

ها و موزه ۀبه توسع ي،شناسموزه ۀدر حوز يج تفكر اصليق، مطالعه و ترويتحق باكه 
 كمک كند. يشناسموزه ۀحرف

-موزه يواژگان فن یل انتقاديتحل یبرا یاچندرشته یمنظور گروه كار ه اينب

 باًيمتمركز بود. تقر يشناسموزه يم اساسيجاد شد، كه تفكرش بر مفاهيا يشناس
از  بسياری یهافرهنگِ جامع، مقاالت و خالصه یِن گروه كاريا ،ست ساليحدود ب

از  يفهرست ايجادت ياهم، كوفوميا كهيحالف كرد. دريخود تال يپژوهش علم
م گرفت با ي، تصمرا پذيرفته بودعموم  یبرا يمرجع اصل موجود دراصطالحات 
 ،كوميا ين فرهنگ را در كنفرانس عموميها، انتشار اموزه يالمللنيب یكمک شورا

هر  ۀخالص ،كتابچه ن يشد، اعالم كند. ايبرگزار م یدر شانگها 2010كه در نوامبر
صورت كه بهرا دربردارد  يشناسموزه یاهياصطالحات پا باب ک مقاله دريوستيب

كه در شرف انتشار است، ارائه ، يشناسفرهنگ لغات موزه یبرا «يشينماشيپ»
ي از طور كامل همراه با فرهنگ منتخبمقاالت به ،فرهنگ لغاتاين . در شودمي

 منتشر خواهد شد. ،در آنها ۀ مزبورواژ 500حدود  توصيف

تر، ار گستردهيكار بسيک بر  ایگاه مقدمهيدر جا ،كتابچهن يا مد اشاره كنيبا
را  اتاصطالح ايندر  م پنهانين مفاهيب خواهد تمايزمياما  ست،يت نيجامع يمدع
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بر خواننده  يشناسموزه ۀت رشتيبا كلآنها  د و روابطيجد ي، تا معانآشكار كند
 مكشوف شود.

ل يتبد یتالش برا يعنيكوفوم، يا يۀاول یهاسال در40نوس سوفكايودكتر كار 
 يشناسموزه يۀبحث و تفكر در مورد نظر یبرا يدانيبه م يالمللنيون بيسين كميا

 ید فكريتول ،رونيچ عنوان عبث نبود. از اي، به هاين رشته يبه منظور تأمل در مبان
 (ICC)41کوفومیمجموعه مطالعات ا ۀانتشار ساالنبا  ،امروز يون، حتيسيمداوم كم

شاخ و برگ  يشناسموزه يۀنظرم، طي سي سال، به د مداوين توليابد، ايياوم متد
ر ير است و تصوينظيكوفوم بيانتشارات ا يتمام يالمللنيب يشناس. كتابداده است

 كند.يشناسانه در سراسر جهان ارائه ماز تفكر موزه یمتعهد

 ینظر یهاانيبن ينيباز به بازيم نيتوانيم كتابچهن يها در ابا خواندن مقاله
هر  يمفهوم یكه بر غنا ،ميگرا درک كنو كثرت يادغام یكرديرا با رو يشناسموزه

از  يروشن یهامثال ،كتابچهن يدر ا موجودان نهاده شده است. اصطالحات يواژه بن
راث يم يعنيزبان،  يساختار اساسه است كار گروه متخصص است كه توانست

 يبه واژگان فن يمفهوم يابيرک كرده و ارتقا دهد. دستر ما را دينظيملموس بريغ
به كند. ير ميپذما امكان یو عمل را برا يهنظرن يوند بيزان پي، درک ميشناسموزه

 يخاص يژگيو موارد نياز به لحاظسندگان در ينومنظور اجتناب از تكرار، 
-رهای تازهمسينكردند  يش پرداختند. آنها سعيمشاهدات خو ئۀبه ارا ،اتازاصطالح

پي و در  آغاز كردندتر قيم دقير مفاهيح سايتوضكار خود را با  ند، بلكهای بنيان نه
نقش  ،يشناسموزه ۀ گستردۀرشت ینظر یهاانيكه بنبودند  یاتازه يم فرهنگيمفاه
 .را غنا بخشيده است ايدر سراسر دن متخصصان آن یكار ۀو گستر موزه

                                                 
40 Dr. Vinos Sofka 
41 ICOFOM Study Series 
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است تا از  يبزرگ یافتخار و خشنود ،كوفومياس يبه عنوان رئ ،گاه منيدر جا
كه به  ين كتاب بزرگ حضور داشته باشم؛ كتابين جزوه، در آغاز كار ايق ايطر
 به دستخواهد بود و  مطالعات موزه يشناسدر كتاب يتحول بزرگ ۀنقط یزود

مشترک  ایدهيمختلف كه همه حول ا یهااز كشورها و رشته ،كوفوميا یاعضا
 است. ن شدهيند، تدوامتحد شده

ن كار يتولد ا یزمان و هوش خود را برا كهآنان  يخواهم از تماميمجا، در اين 
به آنها  بسياركه  ،دوستان و همكاران ما صرف كردند، سپاسگزاری كنم؛ ياساس

 م:يمفتخر

 

 كه پروژه، تياهم درک خاطر به ما، یراهنما سازمان كوم،يا -
 كوم،يا ركليمد تعهد لطف به توانديم اكنون و شد شروع شيپ هامدت

 ؛شود ليتكم ،42آنفرونز نيژول یآقا

 تياهم كه پروژه، نيا يحام و سندهينو ز،يدسوال آندره از -
 ؛آورد بدست ایستهيشا و ظرهترمنيغ

 يجوان در را كوفوميا در خود فعاليت كه رس،يما سكويفرانس -
 و كردارائه مولد يققمح و سندهينو عنوانبه را خود یاستعدادها كرد، آغاز

 را جامع فرهنگ یكار گروه اقدامات ،موفق طوربه ز،يدسوال آندره با
 .كرد ليتكم را يشناس موزه فرهنگ و رساله نيا شيرايو و هماهنگ

                                                 
42 Julien Anfruns 
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 يالمللنيب يشهرت از كه مختلف مقاالت سندگانينو تمام از -
 یهارشته در يشناس موزه نيمتخصص يعني ند،ربرخوردا
 ؛مربوطه

 ۀترجم در يعلم كار ليدل به ما مترجم سه از ،تينها در و -
 ي،سيانگل یهامعادل كه شرايطي در فرانسه، از يتخصص اصطالحات

 .نبود معلوم و مشخص چندان ينيچ اي يياياسپان

 ايرؤدر تحقق اين  نوعيكه به یافراد يتماماز خواهم يم ،نيهمچن
 شريک بودند، خالصانه سپاسگزاری كنم.

 4٩سیرولکاید ینل

 کوفومیس ایرئ

                                                 
43 Nelly Decarolis 

 



17 

 

 مقدمه
 اصطالح ست؟يچ سسهؤم م؟يكنيم فيتعر را مجموعه چگونه ست؟يچ موزه

 نيا یبرا ييهاپاسخ بايد موزه متخصصان ؟شودهايي را شامل ميزيچ چه «راثيم»
-برمي آنها ۀتجرب و دانش از و است ياساس كارشان یبرا رايز ،بيابند االتؤس ليقب

 هينظر و عمل نيب موزه كار. ميكنيم فكر نيچن ما م؟يدار ينيزببا به ازين ايآ. خيزد
-يم ناديده انگاشته روزانه امر کي و هزار یبرا اًمئدانيز  هينظرو  ،در نوسان است

 وجود و است محرک يعامل شه،ياند كه دارد تيواقعامر همواره  نيا، درهرحال. شود
 .است یرورض موزه یايدن یبرا نيهمچن و یفرد شرفتيپ یبرا آن

 یامنطقه و يمل یِاموزه سساتؤم سطح در و ،يالمللنيب سطح درهدف ايكوم 
 خدمات و موزه جهانبه  كه است یتفكر تيفيك ارتقا و استانداردها ۀتوسع تر،يمحل
-دهد؛ ايكوم در نظر دارد اين هدف را با برگزاری نشستجهت مي جامعه یبراآن 

 مجمع نيا پيرامون يالمللنيب ونيسيكم يس از شيب. های تخصصي دنبال كند
-يم ديتول مهمي اتينشر خود، يتخصص بخش در کي هر و فعاليت يجمع تفكر
 یهایتكنولوژ مرمت، و حفاظت باب در تفكر قابليت نيا توانيم چگونه ،اما. كند
 هماهنگ هم با را رهيغ و هاتخصص ت،يريمد ،يخيتار یهاخانه آموزش، د،يجد

-يم سازمان چگونه شود، دهينام موزه ۀرشت توانديم چهآن تر،يكل تصوربه كرد؟
 ،(كوفوميا) هاموزه یبرا كوميا يالمللنيب ونيسيكم كه است يسواالت اينها ابد؟ي

 اتمطالع مجموعه) اتينشر به كمک ژهيو طوربه ،1977 در سيسأت از پس
 ديعقا امتزاج و فهرست جاديا یبرا اتينشر نيا ؛كندمي دنبالآنها را  ،(كوفوميا

، زيدسوال آندرهدر اين بافت بود كه . است كرده كار به شروع يشناسموزه در متنوع
 ، 1992در و ماهنگرا ه يشناسموزه در ياساس ميمفاه ۀخالصطراحي  ۀبرنام
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 نورما ،بعد سال هشت. دكر یاندازراه ، آن راكوفوميا سيرئ ،44شارر.آرنيمارت
 او به زين رسيما سكويفرانس و( درگذشت 2007 در نهسفاأمت كه) 45يروسكون

 ستيب قالب در گونه توافق حاصل شد كه دورنمايي،، اينهاسالاين  طي. وستنديپ
 چند طي امر نيا. ارائه شود است، موزه ۀرشتبا نگرش متفاوتي كه الزمۀ  اصطالح،

 در) منتشرشد مقاالت از ييابتدا ۀنسخ نيچند. استتسريع شده  گذشته سال
 47هاهموز و فرهنگ بعداً كه ،46هاموزه و عموم ۀمجل در و كوفوميا مطالعات ۀمجموع

 یهاجنبه و طرحم ،اصطالحات نيا از کي هر از یاخالصه ،نجايا در(. گرفت نام
 مقاالتِ در اصطالحات نيا. شودمي ارائه ایفشرده شكل به مفهوم هر مختلف

 و شودمي دنبال اصطالح 400 حدود از يلغاتفرهنگ با ،یاصفحهيستاده حدود
 انتشار ۀآماد اكنون كه ،يشناسموزه لغات فرهنگ در هاواژه نيا ابد؛ييم بيشتر بسط

 . افتي خواهد ظهور ،است

 ۀواسطبه كه است، موزه از يالمللنيب یديد بر يمبتن لغات فرهنگ فيلأت ۀپروژ
 از ،يزبان انسجام ليدال به گانسندينو. شد تيتقو كوفوميا در اريبس تبادالت
 ،سندگانينو نيا .سيسوئ فرانسه، كانادا، ک،يبلژ: نديآيم زبانفرانسه یكشورها

 ،ه دوال هآندر ،51هدلوچ برنارد ،50اوالوند نيج ،49ريي چاوم جسر ،48برگرون سيووي
. هستند ررشا. آر نيمارت و تيمونتپت موندير ،53رسه م اوسفران ،52گتودر يمينو

                                                 
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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 و 54جيل در كوفوميا وميسمپوز نيودوميس در كار نيا ۀنسخ نياول
 نكته دو. دربارۀ آن بحث شد مفصل طوربه و شد ارائه 2009 در (ژيکبل)55مونتيمار
 انتخاب و یريسردب ۀتيكم بيترك ؛است بحث قابل مختصر طوربه منظر نيا از
 .اصطالح کيوستيب

 کومیا مکالمات در زبان یفرانسو یایدن

 م؟يكرد انتخاب زبانیفرانسو يانسخنگو از منحصر باًيتقر يونيسيكم چرا
 ميدانيم. است يعمل آنها اكثر كه شوديم ارائه انتخاب نيا یبرا یاريبس ليدال

 يمشترك زبان همه كه يهنگام هماهنگ، كامالً و يالمللنيب يجمع كار ۀديا
 از يخوب به كوميا يالمللنيب ونيسيكم. است آلدهيا اريبس یديد( رهيوغ يعلم)دارند

 به را آنها ، 56بابِل خطر از اجتناب یبرا ضرورت دارد كه است آگاه تيوضع نيا

 ،يعيطب طوربه. امروز يالمللنيب زبان يسيانگل دهد سوق يمطلوب يزبان سمت
 از یاريبس ضرر به اغلب و زبان استادان نفع به مشترک مخرج نيكوچكتر انتخاب

 صورتبه را خود افكار ديبا ريناگز و دارند كوميا با یكمتر ييآشنا كه است يكسان
 و فرانسه ،يسيانگل) كوميا زبان سه از يكيكاربرد .  كنند ارائه يناقص و نامطلوب

 تحت ،دگانكننشركت نياول تيمل ک؟يكدام اما ؛است اجتناب قابل ريغ( يياياسپان
 و كوميا سيرئ نينخست ،57ريوير یهنر جورجس با هاسال كه) زيدسوال آندره تيهدا

 شد، منجر فرانسه انتخاب به تسرعبه( همكاری داشت فرانسه يشناسموزه سسؤم
 قادر اگر كنندگانشركت اكثر. داشت وجود آن از تيحما درنيز  یگريد مباحث اما
 اگرچه بخوانند، را آنها یدوتا ندستتوانيم حداقل ند،ودنب زبان سه هر خواندن به

                                                 
54 Liege 
55 Mariemont 
56 Babel مختلف هایننفراززبا چندین به ویژه کنند، می صحبت زمانهم نفرکه چندین صدای.  
57 Georges Henri Riviere 
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 موزه ۀرشت در ييكايآمر-يسيانگل منابع وفورِ با ما. بودن كامل سطح در آنها تسلط
 ليقب از ،مهم ياستثنائات با سندگان،ينو نيا اكثر كه ميكن اشاره ديبا اما م،يهست آشنا

 نه و یفرانسو بودند قادر نه ،59سيويد پتر و 58لنيبو کيپاتر ۀبرجست یهاتيشخص
 اتيادب خوب نسبتاً دانش توجهبا ،انسهفر انتخاب ميدواريام. خوانندب يياياسپان
تمام  نه) را كار موزه یهاجنبه يبرخ ،حداقل تا باشدداده را امكان  اين ما به ،يخارج
 اريبس كوميا یبرا اما ،شده شناخته يكل طوربه كه( موزه ۀنيزم در شدهانجام یكارها

 خود پژوهش یهاتيمحدود از درهرحال،. اين كار بگنجانيم در ،است تيحائزاهم
 تا كند قيتشو را( ييايتاليا اي يآلمان مثالً) هاگروه ريسا ،كار نيا ميدواريام و ميآگاه

 . كنند ارائه موزه ۀحوز به يمتفاوت كرديرو خود زبان به

 با امر نيا دارد، مفهوم ساخت یبرا ييهاآمديپ زبان کي نشيگز، ييسو از
 در اساساً ،ياول ؛شوديم مشخص 2007 و 1974 در موزهايكوم از  فيتعار ۀسيمقا

 در نسخه نيا كه ميدانيم ما. است شده س مطرحيانگل در يدوم و فرانسه
 به اين اصطالحات نشيگز هم و ساختار لحاظ به هم ،يآلمان اي يسيانگل ،يياياسپان

 آورشگفت! است داشته وجود زين يخاص ینظر یريگجهت اما بود، نخواهد شكل
 كتاب مانند) دشويم نوشته يسيانگل به هاموزه زمينۀ در ب راهنماكت اكثر كه ستين

 یراهنما کتاب: موزه یاندازراه عنوانبا ،لونيبا کيپاتر شيرايو ،يعال یراهنما

 نوشتن كه يشرق یاروپا ميقد یكشورها ريسا اي فرانسه در ،كهيدرحال ،(60یعمل
 .است ابيكم اريبس پسندند، يم شتريب را هينظر و تفكر ۀتوسع و مقاله

                                                 
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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 كه ،يعمل بخش کي به موزه منابع و مآخذ مربوط به  یبندميتقس ،با وجود اين
 نيالت تفكر ۀويش به كه ،ینظر بخش کي و است، ييكايآمر-يسيانگل منحصراً

 انگلوساكسون متفكران از ینظر مقاالت از یتعداد ؛ستين درست است، ترکينزد
چنان ها، هموجود برخي تفاوت. است تضاد در ريتصو نيا با كامالً موزهمنابع  در
 يسع. را در پي دارد ادراک و یريادگي تيتقو ،همواره ،هاتفاوت ودارد  قتيحق

 .ميده قرار نظر مدنيز  را امر نيا تا مياكرده

 یاهيپا ینظر كار به احترام فرانسه، زبان انتخابمسئلۀ مهم ديگر در رابطه با 
آن  61نيدِور هاگوس و ريوير یهنر جورجس كوم،يا اول سيرئ دو هاسال كه است

 و كايآمر و اروپا ۀقار در موزه كار از ياعظم بخش ،كار نيا بدون ؛را دنبال كردند
 را آن خيتار توانينم كه است موزه جهان در ياساس تفكر. نبود درکقابل قايافر
 رنسانسدوران  در آن یهاشهير كه داشت خاطر به ديبا ،حالنيدرع انگاشت، دهيناد
 و داد، رخ فرانسه انقالب زمان در( آن كردننهينهاد) آن تحول و رييتغ و گرفته پا

 كه يهنگام شد؛ جاديا1960 ۀده طول در نيبرل واريد گريد یسو در ینظر يمبان
 ياسيس-ييايجغراف نظم اگرچه. بود نشده ميتقس متخاصم بلوک دو به هنوز جهان
 كه است تيحائزاهم مسئله نيا شد، دگرگون طوركاملهب ،شيپ قرنربعکي حدود
 عموم به را فرهنگ كه یابزار یبرا نيا كند، فراموش را خود خيتار دينبا موزه ۀحوز

 خطر هنوز درهرحال،! بود خواهد ينامعقول امر كند،يم منتقل ندهيآ یهانسل و
 و نهاد یاندازراه يگچگون تنها موزه، خيتار از كه دارد وجود كوتاه اريبس یاحافظه
 ...كند حفظ را هكنندديبازد جذب يچگونگ

                                                 
61 Hugues De Varine 
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 مداوم تکامل و رشد حال در یساختار 

  يعني موزه، جهان بارۀدر يفيتعر ایرساله نوشتن آغاز، از سندگانينو هدف
 ستِيل از يمعمول نسبتاً یهافرمول. نبود ت،يواقع از یجدا و آلدهيا یِنظر ستميس

 با موزه پيرامون تفكر ۀريزنج گونهينا تا شد انتخاب صطالحا کيوستيب شامل
 يمعمول كاربرد با ييآشنا اصطالحات افتني از خواننده. شود مشخص متعدد ميعال

 او ميدواريام اما شد، نخواهد زدهشگفت عموم و راثيم مجموعه، موزه، ليقب از
 او. ستآشنا آنها اب كمتر كه كند كشف را اصطالحات نيا از ييهاجنبه و يمعان

 تعجب زين 62«مرمت و حفاظت» ليقب از اصطالحات ريسا افتني از است ممكن
 تمام ،درهرصورت ما. شوديم داده شرح 63«ینگهدار و حفاظت» ۀواژ ذيل كه

 يس-كوميا) مرمت و حفاظت یبرا يالمللنيب ونيسيكم یاعضا ييهاشرفتيپ
. است حوزه نيا در ما اهداف از فراتر اريبس امر نيا رايز م،يانگرفته سر ازرا ( 64يس
 موزه شاغالن یبرا یتاحد اول نگاه در مكن استم ،ترینظر اصطالحات ريسا

 ئۀارا ما هدف. رهيغ و 67يشناسموزه ،66شدن یاموزه ،65یاموزه: دبرس نظر به گانهيب
 اقدامات يبرخ شامل بود، موزه جهان در مسائل مطرح از ممكن ديد نيترگسترده

 در هاموزه ۀنديآ بر مهمي تأثير احتماالً كه تررمعموليغ اقدامات يبرخ و يمعمول
 .کيالكترون و یمجاز یهاموزه مفهوم مثال یبرا ؛دارد درازمدت

 منتقدانه و ینظر یتفكر ما؛ ميكن مشخص را كار نيا یهامحدودهبايد  ابتدا 
 يسنت یهاموزه از كه ،ميكنيم مطرح ،اشگسترده مفهوم در ،موزه كار مورد در

                                                 
62 Conservation 
63 Preservation 
64 ICOM-CC 
65 Museal 
66 Musealisation 
67 Museology 
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 ینهاد موزه كوم،يا فيتعر در. بكوشيمابتدا در تعريف موزه  ميتوانيم. روديم فراتر
 اما معناست؟ چه به ياساس اصطالح دو نيا. است آن ۀتوسع و جامعه خدمت در

 پاسخ الؤس نيا به صراحتاً زين موزه فيتعار  د؟دار وجود هاموزه چرا همه، از ترمهم
 اريبس ،مسئله اما دارد، ونديپ راثيم مفهوم با موزه جهان كه ميدانيم ما د،دهينم

 به كمک م؟يده نشان را ترعيوس ۀنيزم نيا ميتوانيم چگونه. است نيا از تربزرگ
 در موضوعات نيا با و است ینظر یارشته كه ،(یاموزه ۀرشت ا)ي یاموزه مفهوم
 و ینظر حيتوض. است ياسيس تفكر ۀرشت است،يس كه طورهمان است، ارتباط
 68ینگارموزه ،آن يعمل ۀجنب كهيحال در است، يشناسموزه موزه، ۀرشت ۀمنتقدان

 فيتعر نيچند بلكه مورد، کي نه اغلب ،اصطالحات نيا از کي هر یبرا. است
 نيا از کي هر از يمتفاوت ريتفاس. است افتهي رييتغ زمان طول در كه دارد وجود

 .شوديم داده شرح نجايا در اصطالحات

 عناصر و تيماد قيطر از هم و هاكاركرد قالب در هم ،هاسالطي  موزه جهان

 آثار با هاموزه خاص، طوربه. است افتهي رشدآنهاست بر يمبتن كارش كهياساس
 یبشر عنصر موزه، كار ۀويش درک یبرا. كننديم كار شانيهامجموعه ۀدهندليتشك

موزه، و  عموم مخاطببه همان اندازه كه اين عامل برای  است، يالزام وضوحبه
. ضرورت دارد ،ي(اخالق اصول با ارتباطشان و متخصصان،آن) كارمندان كار یبرا

 یاموزه نديفرا با  توانديم كه ددهيم انجام يتيفعال موزه  ست؟يچ موزه یكاركردها
 صحبت یاموزه یكاركردها از ما تر،يكل صورتبه. شود فيتوص تجسم و شدن

 پژوهشمان ما. است شده فيتوص زمان طول در يمتفاوت یهاوهيش به كه م،يكنيم
 1980 ۀده انيپا در كه م،يدهيم قرار هامدل نيمشهورتر از يكي یبرمبنا را

: كرد مشخص را كاركرد سه و داد شكلآن را  آمستردام در 69نواردير يآكادم
                                                 
68 Museography 
69 Reinwardt Academie 
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 را هامجموعه تيريمد و مرمت و ظتحفا ت،يمالك كه)« ینگهدار و حفاظت»
را  «شينما» و «آموزش» خود ارتباط،. «ارتباط» و «پژوهش» ،(شوديم شامل

 به توجه با. ستهاموزه یكاركردها نيآشكارتر از مورد دو مسلماً كه شودشامل مي
 داشته یاژهيو رشد رياخ ۀده چند ي طيآموزش كاركرد رسديم نظر به ،امر نيا

 ایعمده یهاتفاوت از يك. يشودمي افزوده آن به «وساطت» طالحاص چون است،
 یهاروشبيشتر  شيافزا  م،يمواجه آن با موزه یامروز و اوليه تيفعال نيب كه
 از يكي عنوانبه خاصش، یهايژگيو ليدل به ديبا ،ما زعم به كه است تيريمد

 است، صادق زين هاموزه یمعمار بارۀدر مسئله نيهم. شود قلمداد موزه یكاركردها
 هم بر را موزه یكاركردها ريسا نيب تعادل يگاه كه است یحد تا آن تياهم رايز
 .زنديم

 جامعه، نهاد، راث،يم موزه،) يمفهوم یكرديرو با ؟شودموزه چگونه تعريف مي
با   ،(ینگارموزه ،يشناسموزه) يعمل و ینظر مالحظات با  ،(یاموزه ،ياخالق اصول

 آن گرانيباز قيازطر ،(شدنیاموزه مجموعه، اثر،) آن یكردهاكار توجه به
 و حفاظت) گيردشكل مي آن در پي كه ييهاتيفعال قيازطر اي ،(عموم ن،يمتخصص)

-ديدگاه  ؟(یمعمار ت،يريمد وساطت، ش،ينما آموزش، ارتباط، پژوهش، ،ینگهدار

 سهيمقا هم با ديبا موزه ۀديپد بهتر درک یبرا كه دارد وجود یاريبس ممكن های
-ينم كسچيه كه یرياخ تكامالت و ابد،ييم توسعه سرعت به كه یادهيپد شود،
 .بگذرد آنها از تفاوتيب تواند

: كرد تجربه را سابقهيب تحوالت از يموج موزه جهان ،1980ۀده لياوا در
 ظهور يدرحال اكنون، آمدند،يم حساب به محجوب و گرانخبه هامدت كه هاموزه

 برگزار يبزرگ یهاشگاهينما بالند،يم ييتماشا یمعمار یبرا يذوق به كه ابندييم
 ييهاشگاهينما است؛ شده روبرو یاريبس اقبال با و بوده برق و زرق پر كه كننديم
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 تيمحبوب. شود ليتبد ييگرامصرف مشخص سبک از يبخش به خواهديم كه
 تعداد ،نسل کي از شيب يزمان دکان در آنها و است نشده كم زمان آن از هاموزه

 در موعود ياسيس-ييايجغراف تحوالت آغاز در ،كهيدرحال اند،كرده برابر دو را فضاها
 تا یشانگها از سرعت با را یاكنندهريمتح و ديجد يساختمان یهاپروژه نده،يآ

 يحت. است رييتغ حال در هنوز موزه ۀرشت ،بعد نسل ک. يدهنديم توسعه 70يابوظب
 به را هادكنندهيبازد 71گردی(ی انسان )انسانخودگردشگر كه برسد نظر به راگ

-چشم از هنوز ميتوانيم ما است، كرده نيگزيجا موزه يابيبازار ياصل هدف عنوان

 طورآن هاموزه یبرا یاندهيآ هنوز ايآ: ميكن الؤس و ميباش زدهشگفت آنها یاندازها
 ها،موزه از جانب افتهي شكل یماد آثار تيمدن ايآ دارد؟ وجود ميشناسيم ما كه

 در ياالتؤس نيچن به كه ميكن ادعا ميتوانينم ما شود؟يم متحمل را ينياديبن تحول
 صورت به اي كل، در هاموزه ۀنديآ به كه يكسان ميدواريام اما م،يدهيم پاسخ نجايا

 اندک حاتصف نيا در هستند، مندعالقه خودشان، ۀسسؤم ۀنديآ به تر،یكاربرد
 .سازد توانگر را آنها تفكرات بتواند كه ابنديب یعناصر

 زیدسوال آندره و رسیما سکویفرانس

 

                                                 
70 Abu Dhabi 
71 Homotouristicus 
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 (Architecure) یمعمار

يي: ايتاليا  ؛architekturي: آلمان ؛arquitecturaيي: اياسپان ؛architecture -ی:فرانسو در معادل
architetturaي: پرتقال ؛ arquitecturaيلي؛برز :arquitetura. 

 فضا جاديا منظوربهي مكان ساختن اي یاندازراه و يطراح هنر  ،(موزه) یمعمار
 و فعال ۀرانيشگيپ مرمت و حفاظت ارائه، و شينما ژهيو به موزه،ی كاركردهای برا

 زمان از .شوديم فيتعر دكنندگان،يبازد جذب و ت،يريمد مطالعه، ،يحفاظت اقدامات
-ساختمان كهيحال در ،منوزده قرن آغاز و مهجده قرن انياپ در ،مدرن ۀموز ابداع

 یمعمار ،افتي كاربری رييتغ موزه دكركار یبرادوباره  زين يميقد راثيم یها
 از هامجموعه ارتباط و پژوهش ،ینگهدار و حفاظت ازين با كه افتي رشد يخاص
 نيخستن در یمعمار نيا. بود ارتباط در يموقت اي دائمي یهاشگاهينما قيطر

 واژگان مجموعه. است مشهود معاصر یهانمونه ۀانداز به موزه یهاساختمان
 و گنبد با معبد فرم ،رونيازا. است داشته تأثير موزه ۀديا ۀتوسع بر خودنيز  یمعمار

 اوليه یهااز مدل يكيعنوان به افت،ي شكل یگالرنام  با همراه كه دارستون وانيا
، 73هي، گالر72یگالر یهارفته شد، و به رواج ناميپذ بايز یهنرها یهاموزه یبرا

                                                 
72 Gallery 
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 ييكايآمر-يسيانگل یو كشورها يو آلمان ييايتاليدر فرانسه، ا 75هيو گالر ،74ايگالر
 شد. منجر

با بود،  افتهيها تمركز ان موزه اغلب بر حراست از مجموعهگرچه فرم ساختما
گونه بود زاين رو، اينافت. اين فرم هم تكامل يد در موزه ايجد یظهور كاركردها

 ,Souffl ot)آثار نمايشي  بهترِ ييروشنا یبرا ييهاحلراه یكه پس از جستجو

Brebion, 2779;J.-B. Le Brun, 2797)، ها در سرتاسر مجموعه ع بهترِيتوز
 Leo)بهتر  يِشگاهينما ی، و  ساخت فضا(Mechel, 2779-2792)ساختمان موزه

von Klenze,2922-2930) ،افتند كه يدر مستيدر آغاز قرن ب موزه انمتخصص
انبار  یآنها فضاها ،ن هدفيدستيابي به ا یابد. برايد كاهش يدائمي با یهاشگاهينما
 یساخت بناها با ا ين، و يرزميجاد فضا در زيا و شگاه،ينما یهاحذف اتاق با ا يرا، 
ها تا حد امكان گاهشيط نمايتالش شد مح یبه هر نحو ،عالوهجاد كردند. بهيد ايجد

 يخين تاريياز تز يا بخشيحذف تمام  ین به معناياگر ا يحتر باشديثأتيو ب يخنث
ل و اصالح كامل يها را تسهشرفتين پيا ته عمدتاًيسيموجود باشد. اختراع الكتر

 .ساختر يپذرا امكان ييروشنا یهاستميس

 ۀالت عمدبروز تحوم، ستيدوم قرن ب ۀميد در نيجد یش كاركردهايدايپ
 یهاشگاهين نمايها بع متفاوت مجموعهيتوز ،از جمله داشت؛ پي ی را درمعمار

امكانات  ۀ؛ توسعيموقت یهاشگاهيش تعداد نمايافزا ۀانبار در نتيج یدائمي و فضاها
بزرگ  یجاد فضاهايژه ايواستراحت، به یو فضاها يآموزش یهادكننده، كارگاهيبازد
فروش  یبرا ييهاها و فروشگاهكتاب، رستوران یهااهفروشگ ۀمنظوره؛ توسعچند

مجدد و  یبندق گروهياز طر ييحال، تمركززدانيها. اما درعشگاهياقالم مرتبط با نما

                                                 
74 Galleria 
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 یهاساختمان یاندازا راهيازمند ساخت و يموزه ن یهاتيفعال يبندی برخاولويت
ها و شدن كارگاهتوانست تخصصياقدام نخست مي ؛بود يمستقل تخصص

و در  ،كرديارائه م ين موزه خدماتيكه به چنديمرمت باشد، درحال یهاشگاهيآزما
 .  قرارگرفتشگاه ينما یای دور از فضاهاانبار در فاصله یاقدام بعدی، فضاها

م و بر يو ترس يساختمان طراح یها را برااست كه نقشه يشخص ،76معمار
ها، رامون مجموعهيط پيكه مح يخصتر، شيكند. به عبارت كليم ساخت آن نظارت

بر تمام عناصر مرتبط با  ین منظر، معمارياز اكند. يم يكارمندان و مردم را طراح
دوم  ۀتواند در درجيكه م ييهاهمان جنبه يعنيگذارد، يفضا و نور در موزه تأثير م

ش يكنندۀ مفهوم نمانييتع ،متعددی ت قرارگيرد؛ اما ثابت شده است كه عواملياهم
و  يخنث ۀنيزمشيا، پيدن از تمام زوايت دي، قابليخيب تاريبه ترت يده)ساماناست 

و  يعلم رؤسای از سوی یمعمار ۀمبنای برنام ساختمان موزه بر ،رونياره(. ازيغ
ف برنامه يمات در مورد تعريشود. درهرحال، تصميو ساخته م يس، طراحيسأت اداری

عنوان هنر ، بهیشود. معماريق اتخاذ نميطر اين شه بهيمعمار هم ۀمداخل ۀو محدود
كه  یشود، اثر قلمداد يتواند اثر كامليموزه، م یاندازساخت و راه یا روشي براي

معماران  تيحماكرد، كه زماني موردين رويبخشد. اسم موزه را انسجام مييكل مكان
تمام موضوعات  یمعمار ۀرد كه برناميتواند مدنظر قرار گي، تنها هنگامي مبود

 ت به دور است.يرد، و اين امر اغلب از واقعيشناسانه را دربرگموزه

 يطراح از جمله برنامۀ ،شده به معمارداده یهان احتمال وجود دارد كه برنامهيا

ن يب یزيگونه تماچياگر ه باشد داشته دربرنيز  را شناسانه، موضوعات موزهيداخل

 وجود نداشته باشد يشناسبا كاربرد موزه ييضاهابا كاربرد عمومي و ف ييفضاها
خسارت به اعمال تواند يم يگاه ،تين خالقيبدهد؛ ا یمعمار آزاد «تيخالق» كه به
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و  يابندميها تخصص شگاهينما یسازمعماران در صحنه يشود. برخرا سبب موزه 
ود را شوند. معماراني كه بتوانند خيشگاه مينما يا طراحيصحنه  يمتخصص طراح

در اين زمينه كه نينادر هستند، مگر ا ،در امر موزه بنامند يا متخصصاني «نگارموزه»
 .تجربۀ خاصي داشته باشند

 يطور منطقاست كه بهمربوط  يبه كشمكش ،موزه یمعمار يمشكالت كنون
، در كانون يالمللنيدر سطح ب شدنمطرحتواند با كه ميمعمار) یهايطلبن جاهيب

-ش مجموعهيو نما یسو، و افراد مرتبط با حفاظت و نگهدارگيرد( ازيک توجه قرار

د در يدكنندگان مختلف بايت، راحتي بازديها، از سوی ديگر، وجود دارد؛ در نها

77پرت آگوست. نظرگرفته شود
معمار بود:  كردهتأكيد  ن موضوعيا بر نيش ازيپ

و يمتفاوت از طراحي لوكوموت د كامالًيآب نبا یستادن رويا یبرا يا طراحي كشتيآ»
خلق  یمعمار است، كه از كاركرد  برا ۀبودن ساختمان موزه به عهدباشد؟ خاص

در  یمعمار یهانشيبه آفر ي. نگاه(Perret, 2832)«گيردمي الهام ساختارش
-موزه را درنظر ۀاگر اكثر معماران ملزومات برنام يحتدهد يعصر حاضر نشان م

 .دهندميح يترج يعال یبا را به ابزاريز اثرینها همچنان از آ یاريبگيرند، بس

78یوابسته به معمار ۀ: برناممشتقات 

ۀ، برنام82نور دهي، 81ي، طراح داخل80شگاهينما ي، طراح79: دكورواژگان مرتبط 

 .84ینگار، موزه83نگارموزه
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C 

 

    مجموعه
(Collection) 

 ؛Sammlung, Kollektionي: آلمان ؛colecciónيي: اياسپان ؛collection -ی:فرانسو در معادل
  . coleçāo :يليبرز ؛colecçāo ي:پرتقال ؛collezione, raccoltaيي:  ايتاليا

 كارها،) ناملموس آثار اي مواد ازی ادسته توانديم مجموعه ،يطوركلهب
ا يها، آرشيو اسناد، مدارک و غيره( تعريف شود كه  فرد نمونه آثار هنری، مصنوعات،

است و از آنها  بندی و انتخاب كردهگردآوری، طبقه يايمن در محيطآنها را  ،سهسؤم
بودن مجموعه، آن را ا خصوصييكند و با توجه به عمومي مي یحفاظت و نگهدار

 دهد.های كوچک و بزرگ مخاطبان، نمايش ميبه گروه

( اً)نسبت يتيكل بايد واقعي، اين دسته از آثار ایمجموعه گيریبرای شكل 
حائز اهميت  اسناد آرشيوی بين مجموعه و مايزم و معنادار را شكل دهد. تمنسج

ای از  آرشيوی است كه به مجموعه ياصطالح يا اسناد آرشيوی، 85فوندساست، 
 و بر ای متفاوت استموزه ۀاز مجموع ،آليماهيت  دليلو به  واحد اشاره دارد يمنبع

جمع شده، ايجاد  خودبخودصورت به»ند كه كاسناد آرشيوی داللت مي تمامي انواع
ا  يحقيقي  يشخص ا كاركردهایِيها فعاليت برایو  است ا انباشته شدهيشده و/
برخالف . (Bureauof Canadian Archivists, 2881)«رودبه كار ميخانواده 
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ندرت به گيرد وهيچ انتخابي صورت نمي اسناد آرشيوی موردای، در موزه ۀمجموع
 .شودميمنسجم توجه  يتياد كلايج به

ها موزه»های موزه است. مجموعه، چه مادی و چه غيرملموس، در قلب فعاليت 
عنوان بخشي از به ،هايشان رامجموعه ۀو توسع یاكتساب، حفاظت و نگهدار ۀوظيف
 ICOM Code of)«راث طبيعي، فرهنگي و علمي بر عهده دارنديداشت مپاس

Ethics,1002, article1). ،با اين  آشكار، لزوماً ۀبدون اشار تعريف ايكوم از موزه
خواني نيز هم 86لوئيس ريو یپابرجا  ۀكه با عقيداصل پيوندی ديرينه دارد، در حالي

، از ويژه طورشود و بايد بهها ساخته ميها برای مجموعهما دريافتيم كه موزه»دارد:
 ,Reau)«ظروف شكل دهيمعني ظرف را مناسب ميد، درون به بيرون ساخته شو

شود و ها نميهايي از موزه كه مالک مجموعهاين مفهوم ديگر با آن مدل .(2809
كند. مفهوم كه در قلب كار علمي آن نيست، برابری نمي استهايي ا واجد مجموعهي

كي از پركاربردترين مفاهيم در جهان موزه است، حتي اگر از تفكر يمجموعه نيز 
-. درهرحال، ميشودميطور كه در ادامه مشاهده ايت كنيم، همانحم «ایموزه اثر»

-توان سه معنای ممكن را از اين مفهوم برشمرد، كه براساس دو عامل تفاوت مي

ا غيرملموس يديگر، ماهيت مادی ماهيت سازماني مجموعه و ازسوی ،سوکياز ؛ابدي
 مجموعه. ۀرسان

ای و ساير انواع موزه ۀمجموع های مكرری برای ايجاد تمايز بين. تالش1
-زيرا اصطالح مجموعه بسيار رايج است. به ،مجموعه صورت گرفته است

-ا مجموعهيموزه ۀها مصداق ندارد( مجموعتمامي موزه خصوصطوركلي)زيرا در

 عنوان سازمانكه موزه آنها را به استهای هم منبع و هم هدف فعاليت های موزه
موزه  ۀآثار گردآوری شد»صورت توانند بهها ميموعهمج ،روكند. ازاينمي کدر
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عنوان ا بهيها، مواد مرجع، عنوان نمونهد، كه به دليل ارزش بالقوه بهتعريف شو
-مي ینگهدار و حفاظت كسب و ا آموزشي،يشناختي واجد اهميت زيبايي یآثار

هادينگي صورت نموزه به ۀتوانيم به پديدمي ،روازاين. (Burcaw, 2887)«شود
ا يدار و خصوصي اشاره كنيم. بايد توجه داشت كه حتي اگر موزه ایمجموعه

-داران درهرحال ارتباط نزديكي با موزهدار نباشند، مجموعهمجموعه ،مسئولين موزه

ها بايد  سياست اكتساب است، موزه هكردكيد أگونه كه ايكوم نيز تداران دارند. همان
، ها انتخابكند(؛ موزهياست مجموعه نيز اشاره ميباشند )ايكوم به س داشته

collectionnerكنند. فعل فرانسوی دريافت مي آوری وخريداری، جمع
ندرت به 87 

دار خصوصي و زيرا اين فعل نيز پيوند نزديكي با اقدامات مجموعه ،رودكار ميهب
انباشتن، و  88گراييعني عبارت مجموعهي ،(Baudrillard, 2829)مشتقات آن دارد

است. از اين  شده شناخته «89گرايانمجموعه»عنوان صورت تحقيرآميزی بهكه به
شود كه ديده مي يعلمي ۀمجموعه هم در قالب محصول و هم منبع آن برنام منظر،

اكتساب و پژوهش است، و با مواد و شواهد غيرملموس انسان و محيطش ش هدف
شود، خصوصي قائل نمي ۀان موزه و مجموعتمايزی مي ،شود. اما اين معيارآغاز مي

تواند آوری شود، اگرچه موزه نيز ميتواند با هدف علمي جمعتا جايي كه دومي مي
ندرت به منظور خدمت به علم دهي آن بهخصوصي شود كه شكل ایمالک مجموعه

دهد كه ماهيت سازماني موزه هنگام تعريف بوده است. اين مسئله زماني رخ مي
از  يآثار هميشه بخش» در  موزه ،90جين داوالون ۀگفتشود. طبق غالب مي اصطالح
های مرتبط با ميان سيستم در .(Davallon, 2881)«استها ها و دستهسيستم

 ایموزه ۀمجموع هرست مكتوب موجودی كه نياز اساسيمجموعه، عالوه بر ف
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-تواند بهو نيز مي دكنمي را توصيف اقالمكه  ،بندیسيستم طبقه اندازیراهست، ا

كه علم  ،بندیرده )مثالً بدبيا اثرها ا ميليونيرا درميان هزاران  نمونه سرعت هر
بندی های طبقهزنده است( از ديگر ضروريات است. سيستم موجوداتبندی طبقه

، اما مستندسازی است تأثير تكنولوژی مجموعه قرار گرفتهتحت مدرن عمدتاً
چنان به دانش علمي و قوی نياز دارد، و بر ساخت ت كه همها فعاليتي اسمجموعه
های متفاوت آثار را است كه ارتباط بين دسته مبتنيهايي از اصطالحات گنجينه

 كند.توصيف مي

ن يبه تعريف مجموعه نظركرد؛ ا یترتوان از ديدگاه كليمي ،. همچنين2
،  شودشامل ميز ينرا  های خصوصيداران و موزهكه مجموعهنيا نيع ديدگاه در

جا كه اين گيرد. از آننظر مي شروع درۀ عنوان نقطماديت مفروض خود را به
ها تعريف ايكوم از موزه در طور كه اخيراًشود )همانمجموعه از آثار مادی ساخته مي

شود. ، شناسايي مياست شده مكاني كه در آن واقع باكند(، مجموعه صدق مي
از آثار  يگروه »كند: را به اين صورت تعريف مي مجموعه ،91ناكريستوف پومي

فعاليت اقتصادی، تحت  ۀخارج از حوز ،مئا دايطور موقت ا مصنوعي كه بهيطبيعي 
داشته  ، نگاهاست اين منظور طراحي شده در مكاني كه به ،ويژه یحفاظت و نگهدار

مجموعه را با تكيه بر پومين  ،رواز اين. (Pomian, 2897)«دشومي دادهو نمايش 
عنوان ا ارزش خود را بهيكارآيي  ،كند، تا حدی كه اثرارزش نمادين آن تعريف مي

 اشيا با معنای نمادين»و حامل مفهوم ) دهدمي دست آيتمي برای مبادله از
ا ي «92

 (.«اثر» شود. )رجوع شود به( ميبااهميت
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-بر ماهيت كلي ،غيرملموس(ژه بازشناسي ميراث يوها )به. پيشرفت اخير موزه3

كند. مي های نويني نيز ايجادكه چالشاست، درحالي كيد كردهأها تتر مجموعه
-شناسي، ژستها در مردمها و اسطورههای غيرملموس )دانش سنتي، آيينمجموعه

ای برای اكتساب های تازهسيستم ۀتوسعبه های موقتي و اجراها در هنر معاصر( 
گيرد، و دوم قرار مي ۀگاهي در درج ،تنهاييبه ،ركيب مادی آثار. تاست شده منجر

شناسي شناسي و مردمفرايند گردآوری )كه هميشه در باستان مستندسازیِ
شود. اين اطالعات مي ترين اطالعات تبديلاكنون به مهم ،است( حائزاهميت بوده

های . مجموعهتنها بخشي از پژوهش نيست، بلكه بخشي از ارتباط با عموم است
كه در ارتباط با ، مشروط بر اينستا ظاهر متناسب بودهای هميشه بهموزه

مفهوم ، شود. اين تكامل تعريف ،آنها مبتني بر امورمستندسازی مربوطه و همچنين 
 ،کيآوری اشيايي كه هر جمع ؛دهدمي را شكلتری از مجموعه بسيار گسترده

آيند. هم مي علمي گرد يعمد براساس منطقبه، و است كرده فرديت خود را حفظ
شده و های خالل دندان انباشتهاين مفهوم آخری، كه بازترين مفهوم است، مجموعه

های تاريخ شفاهي، خاطرات سنتي، حتي مجموعه هایهای موزههمچنين مجموعه
 شود.مي شاملنيز  را ا آزمايشات علميي

96، مديريت مجموعه95دارموعه، مج94مجموعه، 93كردن: گردآوریمشتقات. 

از خروج، 99، حفاظت و مرمت98سازی، كاتالوگ، كاتالوگ97: اكتسابواژگان مرتبط 

، 103مرمت، پژوهش، 102حفاظت و نگهداریدادن، نمايشگاه، ، نمايش101، مستندسازی 100تيمالك
 ، مطالعه. 105بازگرداني، 104بازگرداندن
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 ارتباط
(Communication) 

  ؛Kommunikationآلماني:  ؛ comunicaciónاسپانيايي: ؛ communication -معادل در فرانسوی:
  .  communicaçāo   ؛ پرتقالي: communicazioneيي: ايتاليا

 

 کي و 107(E)كنندهارسال نيچند اي کي نيب اطالعات انتقال عمل ،106(C)ارتباط
 ,ECR، Lasswell مدل)  است كانال کي قيطر از 108(R)كنندهافتيدر نيچند اي

 کي واجدي اطالعات انتقال یِبشری ندهايفرا به كه استي كل قدرآن مفهوم (.2829
 اي جانوران و هانيماش با ارتباط نيهمچن بلكه شود،ينم محدوديي معنا تيماه

 . (Wiener 2828)شودرا شامل ميي اجتماعي زندگ

 دهيپد ايآ كهنيا اساس بر تواند،يم كه دارد معمولی معنا دو ،اصطالح نيا
 در متفاوت درجات در، (E← C← R) طرفهيکا يو ( E↔ C↔ R) است دوجانبه

 ،يدوم در كهيدرحال شود،يم خواندهي تعامل ارتباط، اول، مورد در. شود افتي هاموزه
 .ابدييم گسترش زمان گذر با و است جانبهکي

 مكان در فقط نه كند عمل زمان در و باشد جانبهکي كهي هنگام ارتباط، 
 .(Debray, 1000)شوديم دهينام «انتقال»
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 هامجموعه در شدهانجام پژوهش جينتا ئۀارا صورتبه ارتباط ،موزه ۀنيزم در
  بابدري اطالعات تدارک ،چنينهم و( هاشگاهينما ها،كنفرانس مقاالت، ها،كاتالوگ)

 ر،يتفس نيا. ابدييم نمود( آن با مرتبط اطالعات و دائمي شگاهينما) هامجموعه آثار
ي ارتباط ستميس  دری عنصر هم و پژوهش نديفرا ازي ادغامي بخش هم را شگاهينما
 كه استي منطق نيا. شوديم شامل زين راي علم اتينشر ،مثال طوربه كه نديبيم

 است، افتهي رواج 109(ارتباطپژوهشینگهدار و حفاظت) PRC ستميس در
ی كاركردها ،آن در و دكر مطرح 110آمستردام در نوارتيري آكادم كهي ستميس

 .رديگيم قرار ارتباط عنوان ليذ ،همه موزه،  آموزشِ و نشر، شگاه،ينما

 كاركرد ،2007 تا موزهايكوم از  فيتعر در «ارتباط» اصطالح وجود رغميعل .1
 راثيم» موزه كه كنديم اشاره فيتعر نيا .ستين روشن موزهی برا اين اصطالح

 كسب، ،لذت و مطالعه آموزش، اهدافی برا را تيربش رملموسيغ و ملموس
  «.دهديم شينما و ارتباطآن را  ؛كندمي پژوهش دربارۀ آنو  ،ینگهدار و حفاظت

ی هانهيگنج از ینگهدار و حفاظت ،ستميب قرن دوم ۀمين تا موزهي اصل كاركرد
ی برا يهدف آشكار انيب بدون آنها، شينما احتماالً و گردآمده،ي عيطب اي يفرهنگ
 ،1990 ۀده در اگر. بود كننده،افتيدر مردمِ به اطالعات اي اميپ انتقالي عني ارتباط،

 ;Davallon,2881)است رسانه واقعاًموزه  ايآ كه كردنديم الؤس خود از مردم

Rasse, 2888)، نبود آشكار همهی برا موزهي ارتباط كاركرد كه بود علت بدان نيا .
 محورآموزش يِموضوعی هاشگاهينما با و رهنگاميد نسبتاً موزه اميپ ۀديا ،ييسواز

 و ماندند،ي باق ناشناخته اريبس هامدت كنندهافتيدر مردمِ ،گريدیازسو افت؛يظهور

                                                 
109 Preservation–Research–Communication 
110 Reinwardt Academie in Amsterdam 
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ی هايبررس و موزه ۀدكننديبازد مطالعات كه است رياخی هازمان در تنها
 .است افتهي توسعه دكنندهيبازد

 بهی معنا به موزه، ارتباط ها،موزه از كوميا فيتعر در دييموردتأ دگاهيد از 
 افراد با آنها بارۀدر پژوهش از منتج اطالعات و مجموعه در آثار گذاشتن اشتراک
 .شودمي دهيد مختلف

 نكته دو درتوان مي ،اندداده شكل هاموزه كه گونهآن را، ارتباط بودنخاص. 2
 مردم از پاسخ امكان بدون ،يعني ؛است جانبهکي اغلب ارتباط نيا( 1: )ردكفيتعر
-كرده ديكأتآنها  انفعال تينهابر  112پاركر و 111هانكه مک لو كننده،افتيدر

 ارتباط نوع نيار د شخصاً دكنندهيبازد كه ستين معنا به اين نيا. (2008 ,1969)اند

 نيا (2) ؛(Hooper-Greenhill, 2882 ) نباشد اي باشدي تعامل چه) شودينمدرگير 

 است سهيمقاقابل متن خواندن با واقعاً نه و است،ي شفاه لزوماً نه طارتبا

(Davallon,2881)، آنگاه،»: كنديم عمل يافته شينما آثار حس ئۀارا با  بلكه 
 مشاهدهقابلی هادهيپد و آثار يرشفاهيغ زبان به ،يارتباط يستميس عنوانبه موزه

 اي يشفاه يزباني گاه و استی بصر يزبان اساساً ،ستميس نيا. است وابسته
 ديبا آن كاربرد دري اخالق تيمسئول كه است اديز آني ارتباط قدرت قدرآن. ملموس

 .(Cameron, 2829)«باشد موزه مسئوليي ابتداي نگران

-تيفعال محرکی روين جيتدربه ارتباط رو به پايان قرن بيستم، تر،يطوركلبه. 3
 برقرار ارتباط يخاص ۀويش به هاموزه ت كهبدان معني اس نيا. شوديم موزهی ها
 ،يارتباطی هاکيتكن ريسا از استفاده با ،نيهمچن و( خودشانسبک  به) كننديم

. كارشان در مسئله نيترياصلی برا كمتری گذارهيسرما در سکيری برا احتماالً

                                                 
111 McLuhan 
112 Parker 
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 «يعمومی هابرنامه بخش» اي ،يعموم روابط بخش ،بزرگ یهاموزه ازی اريبس
 يمتنوعی هاحوزه با ارتباطی برقرار هدف بايي هابرنامه ۀتوسع به بخش نيا ،ددار
 و است گرفته قرار هدف شيكماب كهي عموم ؛پردازديم آنها بهي ابيدست و عموم از
 ها،یگردآور دادها،يرو) كنديم ريدرگ نو اي يسنتی هاتيفعال با را آنها ،گونهنيا

 هاموزه كه هنگفتي مبالغ ،نهيزم نيا در ،(رهيغ و وزهح از خارجی هاتيفعال انتشارات،
 موزهي ارتباط منطق ازي مهم بخش ،كندميی گذارهيسرماي المللتيبی هاتيسا در

 .است

 هاشگاهيالكترونما اي تاليجيدی هاشگاهينما ازی اريبس ی اين امر،آمدهايپ 
 ن،يآنالی هاكاتالوگ ،(باشد داشتهي واقع تخصص آن در توانديم موزه كهی ارشته)
 ،113وبيوتي) يارتباطی هاشبكه بهيي هاتهاجم و باال، سطحِ بحثی هادانيم

 .شودرا شامل مي (رهيغ و 115بوک سيف ،114ترييتو

. كنديم جاديا را انتقال مسئلۀ موزهي ارتباطی هاوهيش به توجه با بحث نيا. 4
-يم سوق در اين باب خودمان از الؤس به را ما موزه ارتباطِ در تعامل ديشد فقدان

 مشاركتي پ در كهيدرحال ،كنيم ترفعال را هادكنندهيبازد ميتوانيم چگونه كه دهد
 اي هابرچسب مياتوانسته ما.  (McLuhanand Parker 2828, 1009)م؟يهست اهآن

 انيبن دبتوان، موزه در حركت ، باعموم تا ميكن حذفی حد تا راي اصل داستاني حت
 كهيي هامكان تنها. كندينمي تعامل را ارتباط امر نيا اما د،بساز را خودی اعتقاد
 117صنعت و علوم موزه ،116یسكاوريد كاخ مثل)وجود دارد آن در تعامل ازی ادرجه

                                                 
113 YouTube 
114 Twitter 
115Facebook 
116 Palais dela Découverte 
117 Cité des sciences etde l’industrie 
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ي سرگرمی هاپارک به شتريب( سكويفرانسسان در 118ومياكسپلوراتور اي س،يپار در
 .دهديم گسترش راي حيتفر یهاجاذبه كهاست شبيه 

 كه است، کينزد انتقال به شتريب موزهي اصل ۀفيوظ رسديم نظر به ،باوجوداين 
-مي شخص هر كهی اگونهبه ؛است شده قلمداد جانبهکي يارتباط، زمان طول در

 جامعه در را او و كندمي قيتصد را او تيبشر هرا جذب كند كي فرهنگ يدانشتواند 
 .دهديم قرار

121، تفسير، رسانه120، نمايشگاه، آموزش، انتشار119گيفرهن كنش: واژگان مرتبط ،

 .124، روابط عمومي123، انتقال، آگاهي عموم122وساطت

                                                 
118 Exploratorium: 

 آزمایش را دارد انجام فرصت کنندگان بازدید که در آن مشابهی یا مرکز علمی موزه

 
119 Cultural Action  
120 Dissemination  
121 Media  
122 Mediation  
123 Public Awareness  
124 Public Relations  
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E 

 آموزش
(Education) 

  ؛(126، هدايت به خارج از125به معنای  راهنمايي كردن educatio, educere -معادل در التين:
  ؛Erziehung, Museumspädagogik ي: آلمان ؛educación : يياياسپان ؛ educationفرانسوی: 

  .   educaçāoي پرتقال ؛ istruzioneيي ايتاليا

 

ايجاد  با های اوو ظرفيت طور كلي، آموزش به معنای تربيت و پيشرفت انسانهب
-ای از ارزشتواند مجموعهبستر مناسب برای انجام اين امر است. آموزش موزه مي

شد بازديدكننده تعريف شود؛ ها به منظور تضمين رها، مفاهيم، دانش و فعاليت
های آموزش و پرورشي، توسعه، پذيری است كه بر شيوهفرايند فرهنگ ،آموزش

 تكميل و اكتساب دانش نوين متكي است.

اولين  ؛صطالحات تعريف شود. مفهوم آموزش بايد در ارتباط با ساير ا1
شخص  كه يصورت دانشبا ذهن مرتبط است و به»كه  است يدستورالعمل ،اصطالح

شناخته ، (Toraille, 2891)«شودديده ميآن ماهر و آموزش با و كندمي كسب
ست كه هم به قلب و هم به ذهن مربوط است، و دانشي ا ایمقوله ،آموزش شود.مي

 ،ای كه در آنرابطه ؛روزرساني كندهک رابطه  بيدر  خواهدميكه شخص  است
د. يآيم دیِ مجدد، به تحرک درگذاری فرادراک و سرمايه ۀدانش درجهت توسع

                                                 
125 To Guide 
126 To Leadout Of 
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های اخالقي، فيزيكي، عقالني، علمي و دانش ارتقای ارزش یبه معنا ،آموزش
، چهار جزء عمده در «بودندانستنِ چگونه»و  «بودن»، «مهارت»، «دانش»است. 

 آموزشي است. ۀرشت

عني ي) ،هدايت به خارج يعني آيد،التين مي educere از ،اصطالح آموزش 
شود. و با از مشاركت فعال در فرايند انتقال پنداشته مي یبعد ز كودكي( كهخارج ا

ختن حس يبرانگ يپ ن مفهوم دريدر ارتباط است، ا 127«بيداركردن»مفهوم 
-ظرفيت برای تفكر سوق دهد. از یو ارتقا كردنالؤاست، تا فرد را به س یكنجكاو

 توسعهاز   یت؛ فرايندحواس و آگاهي اس ۀتوسع ،غيررسمي آموزشِ هدفِ ،رونيا
عني همان يدارد،  بر كردن، تحول و انتقال را دركردن و القاكه به جای شرطي

گيرد كه يم دستورالعملي شكل با ،رونيپي  مخالفت با آنهاست. ازا تفكراتي كه در
كند، و آموزشي كه اين دانش را قابل انتقال و قادر به يمفيد را منتقل م يدانش

 سازد.مي ،انسان شدن فرايندِ ۀی مجدد فرد در جهت توسعگذارسرمايه

 ريشهتر، آموزش عبارت است از بسيج دانشي كه از موزه ایموزه ي. در مفهوم2
های جديد و آن، ايجاد حساسيت جذب باتوسعه و تكميل افراد  ،گرفته و هدف آن

 های تازه است. تحقق تجربه

 هایدر خدمت فعاليت یروشمند نظری و چارچوب ،پرورش موزه و آموزش»
ابالغ دانش )اطالعات،  هااين فعاليتآموزشي در محيط موزه است، كه هدف اصلي 

 .(Allard and Boucher, 2889)«ها( به بازديدكننده استها و نگرشمهارت

-تعريف مي «فرد از سوی اثر جذب عمل دريافت، تعامل و »، 128«ادگيریي» 

 Allard)«شودها منجر ميا نگرشيها مهارت ۀتوسعا يشود كه به اكتساب دانش 

                                                 
127 Awakening 
128 Learning 
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and Boucher, 2889) .با  فردی مربوط است كه بازديدكننده  ۀادگيری به شيوي
 كند. مي جذبآن موضوع را 

 كودكيبيشتر به  129«تيترب»ا تربيت فكری، اگر يبا توجه به علم آموزش 
نشر  ۀنظري ،130تعليميح اصطالشود، و بخشي از پرورش محسوب باشد  شتهاشاره دا
 كه باشد. در هر سني ،دانش به فرد ئۀای برای اراعني شيوهي ؛شودمي قلمداد دانش 

كنيم كه بر اين رويكردها  ز اشارهيتوانيم به اصطالحات مرتبط ديگری نما مي 
ا ي «های موزهفعاليت» اصطالحاتكند. ا آنها را تقويت ميي است سايه افكنده

 توصيف كارِ  ر، اغلب ب«وساطت»ا ي «تفسير»همانند اصطالح  ،«فرهنگي كنش»
 .كند، داللت ميهای موزه برای انتقالدر تالش ،عموم یارب انجام شده

من به شما اجازه »گويد،، واسطه مي«آموزممن به شما مي»گويد، معلم مي 
(. «وساطت»)رجوع شود به  (Caillet andLehalle, 2881)«دهم تا بدانيديم
ن يتفاوت بين عمل تربيت، و فرايند آگاهي است، ا انعكاس ،دف از اين تمايزه

زان درک يبه م ،او یكه اتمام كار برا كنديند فرد را به سمت خود جذب ميفرا
 ۀكه در حوزدرحالي ،محدوديت و اجبار را به همراه دارد ،ست. تربيتوابسته ا محتوا
 . (Schouten, 2897)با آزادی همراه است ،موزه

شتر مصطلح است، و يب  Pädagogik ايوپرورش، در آلماني، اصطالح آموزش
است. اين  Museumspädagogik ،هاكاررفته برای توصيف آموزش در موزهبه ۀواژ

ا ينظر از سن، آموزش صرف، زههايي است كه موفعاليت يانگر تماميب ،اصطالح
 ند.عرضه ك دتوانمياجتماعي عموم مربوطه،  ۀزمينپيش

                                                 
129 Pedagogy 
130 Didactic 
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  :آموزش 133، خدمات آموزشي132، علوم آموزشي131آموزش بزرگساالنمشتقات ،

، آموزش 137ای، آموزش موزه136خدمت، آموزش ضمن135، آموزش غيررسمي134العمرمادام
 .138عمومي

141های فرهنگي، فعاليت140فرهنگي كنش، 139كردن: بيدارواژگان مرتبط ،

، 147زش و پرورش، آمو146، وساطت145، دستورالعمل144ی، كارآموز143، تعليمي142توسعه
 .151، پرورش150، انتقال149، تربيت148تدريس

 

                                                 
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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 (ETHICS)ی اخالق اصول

ي آلمان ؛ eticaيي: اياسپان ؛ éthiqueی: فرانسو  ؛(153تيشخص ،152هاسنت:   ethosي: وناني در معادل
Ethik يي ايتاليا ؛ethica ي: پرتقال ؛ética. . 

 

يي هاارزش ناختش هب است كه فلسفه ازی اشاخهي اخالق اصول ،يكل طورهب
 اخالق اصول .، مرتبط استكنديم تيهدا را بشري خصوص وي عموم رفتار كه
سيرت  با آن تفاوت ليدل و است عامه تصور دري اخالق سيرت مباحث از فراتر اريبس

با  آنها ليتحم یجا به عامل، فردِ از جانب هاارزش ۀآزدان انتخاب ،اخالقي
ي الزام هاموزهی برا شيآمدهايپ ليدل به ،زياتم نيا. است نيقوان از یامجموعه

 مشترک توافقمبتني بر  كهی ادهيپد ،گفت ديباي عني ؛است سازمان موزه رايز است،
 . ابدي رييتغ تواندي م و دارد وجود

 هدف با بحث نديفرا: كرد فيتعر گونهنيا موزه در توانيم راي اخالق اصول
 اصول نيا. استي متك آنها به موزه كار كهي اساس قواعد و هاارزش شناخت

ي اخالق اصول منشورهای در كه شوديممنجر ی قواعدی ريگشكل به ،ياخالق
 .آنهاست ازي مثال ،كوميا منشور و شوديم مطرح موزه

 

 به اتياخالق دگاهيد از. است موزه رفتار تيهدا ،ياخالق اصول از هدف. 1
 نيا. كنديم نييتع را فرد هر گاهياج كه استي اخالق نظم به منوط تيواقع جهان،

 اش،فهيوظ كمال و تمام انجام با ديبا موجود هر كه دهديم شكل را يتيتمام ،نظم
 ،154سيسرون افالطون،) شوديم محسوب لتيفض نيا و باشد، تالش در آن سمتبه

                                                 
152 Customs 
153 Character 
154 Cicero 
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-نظم و درهمبي يمقابل، ديدگاه اصول اخالقي به جهان مبتني بر جهان غيره( در

است.  گونه اوضاع ثابتي بر جای ماندهصورت اتفاقي و بدون هيچاست، كه بهوبرهم 
خود  یز براين چيبهتر ۀدهندنظمي جهاني، افراد تنها تشخيصدر مواجهه با اين بي

(؛ آنها تنها بايد برای خودشان تصميم بگيرند كه چه چيز بد 156نيچه ،155ند )دلوزهست
نظمي اخالقي و بيسيرت نيادين كه نظم و چه چيز خوب است. بين اين دو موضع ب

های كه توافق آزادانه بين افراد برای شناخت ارزش يياصول اخالقي است، تا جا
آنها  یها(، مسيری ميانه برااحترام به انسان ۀپذير باشد )از قبيل قاعدمشترک امكان

 اصول اخالقي است كه در كل، ي مبتني برتصور است. باز هم اين ديدگاهقابل
حتي  ،كند. اين تمايز اساسيمدرن كنترل مي هایآزادی راها تعيين ارزش ۀشيو

 گذارد. عمل تأثير مي ۀا دو شيويبندی بين دو نوع موزه بر تقسيمامروزه نيز 

های هنرهای زيبا، از قبيل موزه ،های بسيار سنتيرسد برخي موزهيبه نظر م
و  نمايدهای آنها مقدس ميجموعهم؛ كندشده را دنبال مينظمي از پيش تعيين

جهادی در  یاداران و بازديدكنندگان(،  روحيهمدلي از رفتار عامالن مختلف )موزه
 شود.تعريف مي آنانانجام وظايف  ۀشيو

ها كه شايد نسبت به واقعيت عملي زندگي مردم از سوی ديگر، برخي موزه 
آنها را  دائماًو  داندسته نميوابهای مطلق به ارزش ، خود رااست هتر بودمحتاط

باشد، از قبيل در تماس بيشتر با زندگي واقعي  توانديم هاموزه كنند. اينارزيابي مي
كه  يتي، واقعاستدرک واقعيتي قومي  یكه در تالش برا شناسيهای انسانموزه

كه برای آنها سؤاالت و  «اجتماعي»اصطالح بههای موزه اياغلب در نوسان است؛ 

                                                 
155 Deleuze 
156 Nietzsche 
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ها حائزاهميت ا اجتماعي( بيش از مذهبِ مجموعهيهای عملي )سياسي زينشگ
 است.

 تمايز بين اصول اخالقي و اخالقيات در فرانسه و اسپانيايي كامالً ،كه. درحالي2
 ویفرانس éthiqueكننده است )روشن است، اين اصطالح در انگليسي بيشتر گيج

-ترجمه 158اخالقي سيرت ،ينا همچني 157اخالقي اصل، يسيدر انگل مكن استم

صورت در فرانسه به ،(2006اصول ايكوم)منشور  انگليسي ۀنسخ ،روشود( از اين
Code  dedéontologie يياياسپان در و) ابدييم ظهور،Código de 

deontología .)وی زيتجو وضوحبه ،منشور نيا در مطرح دگاهيد ،درهرصورت 
-موزه انجمن و 159سيانگلی هاموزه جمنان به منشورهای اريبس و) است هنجارمند

 (. استشبيه  160های آمريكا

 ۀتوسعی براي اساسی هااسيمق كه است شده ارائه بخش هشت در مشور نيا
 مسئول هاموزه( 1: )كنديميي شناسا را جامعه در موزه نهادي( فرض) هماهنگ
 بشري فرهنگ وي عيطب راثيم ۀتوسع وی مستندساز ،ینگهدار و حفاظت

-موزه( 2) ؛(هستند ازين موزه افتتاحی برا كهي مال وي كيزيف ،يسازمان منابع)تندهس

 آن ۀتوسع و جامعه منفعتی برا را آنها دارند،يم نگه را هامجموعه كهيي ها
 هاموزه( 3) ؛(هامجموعه تيمالك رد و اكتساب مباحث)كننديم حفظ مسئوالنه

 پژوهش يشناسفهيوظ) كننديم حفظ را دانش شبرديپ و ساختی برايي ابتدا شواهد
 راثيم تيريمد و درک ر،يتقدی برا رايي هافرصت هاموزه( 4) ؛(مدرکی گردآور اي

 هاموزه( 5) ؛(گذاشتن شينما به شناسيوظيفه) كننديم فراهمي فرهنگ وي عيطب

                                                 
157 Ethic 
158 Moral 
159 UK Museums Association 
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 قيطر نيا از آورد ويم فراهم خدمات ريسای براي فرصت كهكند را حفظ ميي منابع
 با کينزدی همكار در هاموزه( 6) ؛(تخصص مباحث) رساننديم سود مومع به

 زين و است گرفته سرچشمه آنها از شانيهامجموعه كه كننديم كاري اجتماعات
ي قانون  هاموزه( 7) ؛ي(فرهنگيي دارا مباحث) دهنديم خدمات آنها به كهي اجتماعات

 رفتار)كننديم عملي تخصص هازهمو( 8) ؛(قانون حكم به احترام با) كننديم عمل
 (.منفعتی هاچالش و يتخصص

-موزه فيتعر در آن نقش ها،موزه بري اخالق اصول مفهوم تأثير نيسوم. 3

 در يعلمي شناسموزه دگاه،يد نيا از. ستا ،یاموزهي اخالق اصول صورتبه ،يشناس
 و تولد ۀعمطال رايز ،(است كرده مطرح 161یاسترانسكا كه طور آن) ستين توسعه
ی نهاد موزه چون كند؛ينم دنبال راي عيطب وی بشر علومی هاوهيش ها،موزه تكامل

 ،ياجتماعي زندگ ی برایابزار عنوان به هاموزه درهرحال،. است رييتغقابل و منعطف
 انتخاب ق،يدق طوربه و. دارند ازين خود كاركرد نييتع یبراي انيپايبی هانشيگز به

 از ريغ یزيچ شود، گرفته به كار آنهای برا توانديم هاوهيش جموعهم نيا كهي اهداف
 . استي اخالق اصول انتخاب

 رايز شود، فيتعری اموزهي اخالق اصول ،توانديمي شناسموزه ،مفهوم نيا در
 كوميا ،ياخالق اصول ۀحوز در. است موزه اهداف و يچگونگ ۀرنديگميتصم اصول،

ي اخالق اصول كند، نيتدو هاموزه تيريمدی برا ار اصول اخالقي منشور توانست
 در و است داده شكل رای احرفه-ياجتماع ایمجموعهشامل  ،مشترک منشوریكه 

 . كنديم عمل خدمات حقوقي چارچوب

 164 وظيفه شناسي  ،163هاارزش ،162ياخالق سيرت :مرتبط واژگان. 
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 شگاهینما
(Exhibition) 

 ن،يالت exhibitionem, nom. Exhibition از ،O.Fr. exhibicion از ،.رن پانزدهمق لياوا. )اسم
 ’lit. ‘to hold out,’ from ex- ‘out’ and habere ‘to hold«داد شينما دادن، نشان» exhibere از

 ,expositio, gen. espoitionis:exposé نيالت از)  exposition  -ی:فرانسو در معادل 

explication ) يي:اياسپان ؛ exposiciónي:آلمان ؛Austellungيي: ايتاليا ؛ esposizione, 

mostraي: پرتقال ؛exposição,exhibição . 

 

 «یزيچ» ،نيهمچن وی زيچ دادنشينما عمل ۀجينت به ،«شگاهينما» اصطالح
 ازي فيتعر اگر». دارد اشاره ز،يچ آن شينما مكان و شوديم داده شينما كه
كنيم، را در نظر ينم مطرح خودمان واست  شده فتهگر وام رونيب از كه شگاهينما

165«شينما» اصطالح آن مخفف با همراهاصطالح نيا ،بگيريم
 عملي معن به –

-به نيا كه استي مكان و ،شينمادر  آثارِ عموم،ی برا زهايچ گذاشتنشينمابه

 expositionی فرانسو اصطالح .(Davallon, 2892)«دهديم رخی گذارشينما

 وام نيالت expositio از كه( دوازدهم قرن آغاز در ، exposicïun ميقد ۀانسفر در)
ی معنا و ،«یگذارمعرضرد» ،«حيتوض»ي حيتلوی معنا ابتدا ،است شده گرفته
 كار به expósito اصطالح در اياسپان در هنوز ،يسرراه ۀبچ) «عرضه»ي الفظتحت

 . داشت دادنشينماي كلی معنا و ،(روديم

-ارائهی معنا به expositionی فرانسو ۀواژ( شانزدهم قرن در) كه اجآن از

 ئۀارا ،یرهاسازی معنا به توانستيم( مهفده قرن در) بود،( كاالها)كردن

                                                                                            
163 Values 
164 Deontology 
165 Exhibit 
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 ۀ واژ ،هجدهم قرن ۀفرانس در. باشد( ساختمان) تِيوضع ا( يكار دادن حيتوضيي)ابتدا

exhibition، سيانگل و فرانسه دري كسانی يمعنا ،یهنری كارها شينما عنوانبه 
ي معن به بعدها ،هنر ئۀارا به اشاره یبرا واژه نيای فرانسو كاربرد اما داشت،

ی معنا بهي سيانگل در exposition ۀواژ ،گريدی سو از. رفت به كار هم «عرضه»

 نيشيپي معان ،رو نيا از و استی تجار يشينما( 2) اي منظور اي مفهوم حيتوض( 1)
ي سيانگل exhibition وی فرانسو exposition ، امروزه. داردهمراه به  را فرانسه در

 ديدی برايي فضا در هاشينما انواع ييبرپای برا كه دارد،ي كساني يمعان هردو
كار ، بهدهديم رخ آن در شينما كهيي فضا ، همچنين خود آثار نمايشي وعموم

-يم يمتفاوتی تاحد اصرعن فيتعر بهي معان نيا از کي هر دگاه،يد نيا از. رودمي
 .پردازد

 است شينما درمعرض آن در مظروف كهي مكان اي ظرفي معن به شگاه،ينما .1
 با نه( كندداللت مي ساختمان هم و كاركردبر  هم موزهبه همين شكل، واژۀ )

ي كي نظر به شگاهينما اگرچه. شوديمشناخته  فضا خود قيطر از بلكه فضای معمار
سازماني  رايز ،داردی ترگسترده اريبس ۀدامن حال نيا با هاست،موزهی هامشخصه از

-يم ،نيهمچنی(. هنری گالر فروشگاه، بازار،) آن را برپا كند توانديمانتفاعي نيز 
ي عني محل، در ا( يابانيخ اي پارک در)بازی فضا در يحت ،یمحصور یفضا در تواند
 ختيشناباستان اي يخيتاری هانمكا ،يعيطبي اصلی هامكان از آثار جاييجابه بدون

-به تنهانه كه است ييفضا منظر، نيا از ،شگاهينما رسديم نظر به. ابدي سازمان

 و دكنندگانيبازد) شوديم فيتعر آن كاربرانۀ واسطبه بلكه مظروف و ظرف ۀواسط
 ريساي كل ۀتجرب در و وارد خاصی فضا نيا به كهی افرادي عني ،(موزه نيمتخصص

 تعامل خاص مكان شگاهينما ،رونيازا. شونديم ميسه شگاهينما نندگاندكيبازد
 ۀتوسعبا  ،امر نيا شواهد. شودي ابيارز توانديم آن تأثيرات كه استي اجتماع
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 و مكاني ارتباط ۀجنب در پژوهش يتخصص ۀنيزم رشد و دكنندهيبازد مطالعات
-دهيا و ريتصاو ۀهم قيازطر اي شود،يم فراهم ،مكان نيا مختص تعامالت يتمام

 .فراخواند توانديم مكان نيا كهيي ها

ي اصلی كاركردها ازي كي عنوانبه دادن،شينما عمل با امروزه، هاشگاهينما.  2
 ملموس ريغ اي ملموس راثيم» كوم،يا فيتعر نيآخر طبق كه شوديم دهيد موزه
 «...دهديم شينما و انتقال ،كندمي پژوهش و ینگهدار و حفاظت كسب، را تيبشر

 موزه تريكلي ارتباط كاركرد ازي بخش شگاهينما ،(نوارتيري آكادم) PRC مدل طبق
 .شودرا نيز شامل مي نشر و آموزشی برايي هااستيس كه است،

 ئۀارابا  كه ایگونهبه ،ستهاموزهي اساسي ژگيو کي هاشگاهينما منظر، نيا از 
 و (مدارک دادننشان عمل) شينما ،(كردنیبصري عن)ي مشاهدهی برا آثار

 عنوانبه را خود وجود، (پرستشی برا مقدس آثار از تيحما ابتدا در) خودنمايي
 عناصر حضور در دكنندهيبازد. است كرده اثباتي حس ادارکی براي عال ييهامكان

 و ،(هاقهيعت ر،يتصاو)ددار شينما تيقابل خود تياهم واسطۀبه  اي كه دارد قراري واقع
 .خوانديفرام رايي( گراگانهيب ت،يماه قلبي) روحی ساختارها اي ميمفاه اي

 شود، فيتعر كردنمجسم و شدنیاموزهی هامكان صورتبه بتواند هاموزه اگر 
 شينمای هاوهيش و آثار، درون بيغا قيحقا انگريب تجسم» صورتبه هاشگاهينما

ی هالير و هانيتريو. (Scharer, 1003)«روديم به كار هانشانه عنوانبه آنها،
 كاربه هاموزهي ليتخ جهان وي واقع جهان کيتفكی برا كه استي ابداعات ريتصو

 ۀگفت به «فاصله نشيآفر») فاصله نيتضم و تينيع تأكيد بر آنها، نقشتنها . روديم
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 م،يهستكه در آن ی گريد جهان شناخت و است( تئاتر مورد در 166برشت برتولت
 سازد.، را ممكن مييليتخ و يمصنوعي جهان يعني

ی اموزه آثار ،167ايليوزيم درآمده،شينمابه آثار مجموع مفهومدر ها،شگاهينما. 3
 مواد ،(رهيغ و هاعكس ها،يكپ ها،قالب) هانيگزيجا با همراه ،«يواقعی زهايچ» اي

-نشانه و ،(هایاچندرسانه ريسا اي هالميف متون، ليقب از شينمای ابزارهاي )شينما

ي ارتباط ستميس عنوانبه شگاهينما منظر، نيا از. شوديمرا شامل ی كاربردی ها
 همراه یگريد مصنوعات با و استي واقعی زهايچ بري مبتن كه كنديم عملي خاص

 كننديم ريپذامكان دكنندهيبازد یبرا را ميمفاه بهتر شناخت كه شوديم
(McLuhan and Parker, 2828; Cameron,2829) .از کي هر ،نهيزم نيا در 

( رهيغ و متون ها،نيگزيجا ،یاموزه آثار) شوديم ارائه شگاهينما در كهی عناصر
 كه ستين تيواقعی بازساز ۀمسئل ،يتيوضع نيچن در. دشو فيتعر شينما توانديم

 است تيواقعی براي نيگزيجا قبل از موزه در «يواقع زيچ») قرارگيرد موزه در نتواند
 (. كند ارائه تيواقع آن با همسان یريتصاو توانديم تنها شگاهينما و

 در شگاهينما دري شينما آثار. كنديم منتقل را تيواقع سميمكان نيا با شگاهينما
ي ارتباط ینديفرا صورتبه شگاهينما و كنديم عملي( شناسنشانه) هانشانه قالب
-قابل يمتفاوت اريبسی هاوهيش به و ودهب ناقص و جانبهکي معموالً كه شوديم ارائه

 .است ريتفس

 رايز است، متفاوت «ارائه» با شده، مطرح نجايا در كه چنان ،شگاهينما اصطالح 
 ازي بزرگ ۀمجموع با حداقل ،ي(ميتعل وي كيزيف) يسخنران با نه اگر اصطالح، نياول

 ۀحوز اي بازار در كاالها شينما ،يدوم كهيدرحال مترادف است ديد معرض در اقالمِ
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رسيدن به  مورد دو هر در اگري حت باشد، منفعل توانديم كه رسانديم را فروشگاه
 (شگاهينما طراح ش،ينما طراح)يمتخصصسطح مطلوب كيفيت، منوط به حضور 

 شينما يۀارا و شگاهينماي طراح نيب تفاوت شگاهينما و ارائه سطح دو نيا. باشد
ی برا را يشينما آثار و كنديم شروع فضا با طراح ،اول مورد در. ندكيم هيتوج را

 و كنديم شروع يشينما آثار با اوي دوم در كهيحال در رد،يگيم كاربه فضا زيتجه
 آثار گفتنسخنی برا را زبان نيبهتر و انيبی برا را وهيش نيبهتر تا كنديم تالش

 .ابديب

 يمبتن و ها،سبک و هاقهيسل طبق بر متفاوتی هادوره در انيبی هاتفاوت نيا 
 طراحان دكور، طراحان) كننديمی اندازراه را فضا كهی افرادي نسب اعتبار بر

ی هاسبک اما است، افتهي تنوع( صحنه طراحان ش،ينما طراحان شگاه،ينما
 . ابدييم تفاوت شينما هدف و اصول به توجه با نيهمچن شگاهينما

 ۀگستر «برقراركردن ارتباط» و «دادن شينما» به مربوط مسائل به پاسخ
-امكان ما یبرا را هاشگاهينماي شناسنوع و خيتار ميترس كه رديگيمبر در راي عيوس

 ها،طيمح متحرک، ريتصاو متون، آثار،) را مورداستفاده ۀرسان ميتوانيم. كنديم ريپذ
 به توجه بای( اچندرسانه وی ارسانهتکی هاشگاهينما تال،يجيد اطالعاتی تكنولوژ

آثار معروف  شگاه،ينما پژوهش) نباشد اي باشد ي انتفاعيتيماه واجد شگاهينما كهنيا
نمايشگاه، نمايشگاه تجاری(، و برطبق تصور كلي  نمايشِ ۀ، صحن168و پرفروش

 . ميكن نييتعا رويكرد و غيره( ينگار)طراحي نمايش برای اثر، برای ديدگاه موزه

 امكانات عيوس ۀمحدود نيا در شيازپشيب دكنندگانيبازد كه كرد اشاره ديبا
 .شونديم ريدرگ
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 متفاوتی تاحد ،170«شگاهينما» و 169«یگذاردرمعرض»ی فرانسوی هاواژه. 4
 شگاهينما ۀواژ ،1760 با مقارن. دارد یزيرآميتحق مفهوم اكنون شگاهينما رايز است،

 اما رود، كاربهي نقاش شگاهينما بر داللتی براي سيانگل و فرانسه در توانستيم
ی برا وضوحبه كه بوديي هاتيفعال انگريب و افتي تنزل فرانسه در واژه مفهوم

 آن در شينما كهي اجتماع نظر از اي ،رفتمي كاربهي( ورزشی هاشگاهينما)شينما
 .بود نامناسب د،اديم رخ

 در ،172ييگراشگاهينما و 171گراشگاهينما آن، مشتقات مورد در مسئله نيا 
 نقد. دارد اشاره نامطلوب اقدامات بر ،شتريبي حت كه كنديم صدق زيني سيانگل
  كه ستا نيا یايگو آن كرديرو كه شوديم تلخ اريبس يزمان اغلب هاشگاهينما

-فروشنده به و باشد ديبا آنچه موزه آن، تبع به وستين ،باشد ديبا آنچه شگاهينما

 .است شده ليتبد  عموم به كننده انتاه اي ،یتجار اريبس ،گرددوره ای

-موزه یريگشكل به وتريكامپ كمک باي طراح و نينوی هایتكنولوژ ۀتوسع. 5

 صفحه در توانديم تنها كه ييهاشگاهينما با همراه است، شده منجر نترنتيا در ها
 هشگاينما اصطالح از استفادهی جا به. شود ديبازد تاليجيدی هارسانه با اي شگرينما

 به بالقوهي پاسخي عني بود، خواهد ممكن يشگاهينما آنچه قيدقی معنای )مجاز
 به اشارهی برا را کيالكترون اي تاليجيد شگاهينما ،اصطالحات(«دادنشينما» سؤال

 .مينيگزيبرم شود،يم دهيد نترنتيا در كهي خاصی هاشگاهينما

( رهيغ و ليتحل ش،ينما نينوی هاوهيش آثار،ی گردآوري)امكانات ها،اين نمايشگاه
-به هنوز حال،نيباا. ستين آن واجد شهيهمی ماد آثار يِسنتی هاشگاهينما كه دارد
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 محسوبي سنتی هاموزه دري واقع آثاری هاشگاهينما یبرا يبيرق توانديم ندرت
 ريثأت هاموزه جيرای هاوهيش بر آنها ۀتوسع كه ستين رممكنيغ امر نيا اما شود،

 .بگذارد

175کيالكترون شگاهينما ،174یتجار شگاهينما ،173یكشاورز شگاهينما: مشتقات، 

ی هایگالر ،179شگاهينما طراح ،178شگاهينمای متصد ،177شگاهينما كاتالوگ ،176شينما
 ،184دهندهشينما ،183شگاهينما مطالعات ،182شگاهينما طرح ،181شگاهينما تيفعال ،180شگاهينما
 ،188بازی فضا شگاهينما ،187يمل شگاهينما ،186يالمللنيب شگاهينما ،185محل در شگاهينما
 ،191اريس شگاهينما ،190يموقت شگاهينما ،189(مدتكوتاه اي بلندمدت شگاهينما) مئدا شگاهينما
 .193يجهان شگاهينما ،192دادنشينما

ريتصاو ،197يميتعل اثر ،196یآشكارساز ،195دكور طراح ،194ارتباط: مرتبط واژگان 

 ،203يساختگ تيواقع ،202شگاهينما ،201یگذارمعرض در ،200شينما ابزار ،199شينما ،198ريمتغ
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 ،210اميپ ،209 رسانه ،208سميمكان ،207لهيوس ،206فضای اندازراه ،205نصب ،204ختنيآو ،یگالر
 ريمد ،216ارائه ،215دادنيآگه  ،214ريتصو لير ،ييخودنما ،213ييبازگشا ،212دادننشان ،211استعاره
ی فضا ،222نيتريو ،221شينما ،220صحنهی كارگذار ،219ييبازنما ،218تيواقع ،217پروژه

 .226تجسم ،225صحنهي طراح ،224فضا ،223ياجتماع

 

                                                                                            
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 
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209 Media 
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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 
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H 

 

  راثیم
(Heritage) 

 Natur- undي: آلمان ؛ patrimonioيي: اياسپان ؛patrimoine  –ی:فرانسو در معادل

Kulturerbeيي:ايتاليا ؛ patrimonio ي: پرتقال  ؛patrimônio . 

 

 هشدافتيدر یهاييدارا تمام به ،روم قانون در( 227)پاتريمونيوم  «راثيم» ۀمقول
 هابچه به مادران و پدران از قانون، طبق كه ييهاييدارا ؛دارد اشاره وراثت قيطر از

 در. ازدواج از شدهكسب یهاييدارا مقابل در خانواده، یهاييدارا رسد؛يم ارثبه 
 راثيم» متأخر عبارت( 1) :آمد وجودهب بعداً یاستعار كاربرد دواين  ،بلمقا
 نيشيپ مفهوم( 2) زنده؛ موجود يوراثت یهايژگيو فيتوص یبرا ،«228يكيژنت
- افتهي ظهور هفدهم قرن در رسديم نظر به كه «229يفرهنگ راثيم»

 رود كاربه فرانسه انقالب با ظهور مجدداً كهآن از شيپ ؛ (Leibniz, 2280)است
(PuthoddeMaisonrouge, 2780) (Boissy d’Anglas,2782) . 

-دارد. به منظور مشتق یاش گستردهيوبكم يمعان مذكوراصطالح  ،درهرحال

ش يب 1930 ۀاز ده ،كه به آن اشاره دارد ين اصطالح و مفهوميد گفت ايبا يشناس
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، (Desvallees,2881)افتي انتشار يروم یهاآنگوساكسون، در زبان یاياز دن

ش از اقتباس يپ ،)كاال( را230يي، اصطالح دارا1950 ۀها در حدود دهآنگلوساكسون
 كردند. يز ميمتما 231آن را از ارث ،ن حاليدادند و در عيح ميترج ،راثيح ماصطال

 ها در شناخت اصطالحنياز اول يكيكه يا، درحاليتاليب دولت اين ترتيبه هم
(. يفرهنگ یادامه داد)كاال 233«كالچراليبن»بود، به كاربرد عبارت  232«ويمونيپاتر»

همانند دوران پس از انقالب بالقوه یديا ناپدير با تفكر فقدان يناگز ،راثيم ۀديا

است.  خورده ن كاالها گرهياز ا ینگهدار و حفاظت ۀبا اراد ،حالنيو درعفرانسه
است و  يقربان يک یبه معنا ،كه فقدان آن شناخت گونهتوان اينرا ميراث يم»

 .(Babelon et Chastel, 2890)«در پي دارد ييهايز قربانيحفاظت و مرمت آن ن

 ييدارا به لزوماً ،منوزده قرن طي و فرانسه انقالب با آغاز در راث،يم .1
 در ادبود،. يشديم گرفته اشتباه ادبودهاي بحث با عموماً و شتدا اشاره رمنقوليغ

. است یزيچ اي شخص ادي ساختن جاودان منظور به ایهساخت واژه، ياصل مفهوم
 عمداً كه ييآنها: كرد يبازشناس ار،، بدين قررا ادبودهاي از دسته سه ،234گلير زيآلو
 یادبودها)ي«شديم برپا گذشته در يمهم داديرو اي زمان داشتننگاه ادگاري به یبرا»

 یادبودها)ي«ستا شده دهيبرگز يموضوع قيعال دليلبه كه ييآنها» ؛(یعمد
 «آنها يۀاول قصد اي مفهوم از مستقل بشر، یهانشيآفر تمام»، تينها در و ؛(يخيتار
 .(Riegl, 2803) (يباستان یادبودها)ي

 راثيم گروه به آخر ۀدست دو ،يشناسباستان و هنر خيتار خ،يتار اصول طبق 
 هدف كه فرانسه، راثيم ۀسيرئ تيئه ،شيپ سال چند تا. است ربوطم رمنقوليغ
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 یهاموزه ۀسيرئ تيئه از بود، يخيتار یادبودهاي از ینگهدار و حفاظت آن ياصل
 (. یفرانسو یهاموزه ۀريمد ئتيه) بود منفک فرانسه

 كنند،يم تيحما مستحكم اريبس زِيتما نيا از كه یافراد افتني امروزه
( يخيتار یادبودهاي یبرا كوميا معادل) 235كوموسيا كهاين ايده، . ستين رمعموليغ

-گروه و ادبودهاي بر يمبتن لزوماً همه از شيپ طور خاصي رواج داده است،آن را به

 يجهان يفرهنگ راثيم ینگهدار و حفاظت ،رونيا از. هاستمكان و دبودهااي یها
 يفرهنگ راثيم در ديبا ريز موارد ،اين قرارداد اهداف طبق»: كنديم حيتصر

 – ؛]...[ یادبودي ينقاش و مجسمه آثار ،یمعمار آثار: ادبودهاي -: شود گنجانده
 شان،يمعمار ليدل به]...[  مرتبط اي منفک يساختمان یهاگروه: يساختمان یهاگروه
 نيا اهداف طبق ؛]...[ عتيطب و انسان يبيترك آثار اي انسان آثار: هامكان – ؛]...[

 – ؛]...[ يعيطب یهامكان: شود گنجانده يعيطب راثيم در ديبا ريز موارد ،قرارداد
 «يعيطب ينواح اي هامكان – ؛]...[ يعيطب یايجغراف اي يشناسنيزم یهافرم

(UNESCO 2871). 

 و انسان یماد شواهد تمام جيتدرهب راثيم اصطالح ،1950 ۀده ۀانيم از. 2
 يعلم راثيم ،يقوم راثيم ،رونيازا. ش يافتگستر بسيار و برگرفت در را او طيمح

 .شد ادغام راثيم مفهوم در جيتدربه ،يصنعت راثيم سپس و

 دنبال را شيگرا نيا زين است زبانفرانسهكه   236كبک ايالت در راثيم فيتعر 
 در رملموس،يغ اي یماد ،آثار یهاگروه اي ۀ آثارهم را راثيم توانيم»:كرد

 ،يخيتار ادگاري و مدرک عنوانبه ارزششان یبرا اي يجمع صورتبه كه نظرگرفت
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 ارتقا و شده حراست و ینگهدار و حفاظت ستهيشا طوربه، یسازآماده و ييشناسا
 . (Arpin, 1000)«ستا افتهي

 چه و یماد چه ها،ارزش و انسان ساخت اي يعيطب یكاالها تمام به ،مفهوم نيا
 اجداد ارثي يسادگهب چه مكان، اي زمان تيمحدود بدون دارد؛اشاره رملموس،يغ

 به تا باشدشده  ینگهدار و حفاظت و یآورجمع چه و اشدب نيشيپ یهانسل
 تيمسئول است؛ يعموم ييكاال ،راثيم. شود منتقل ندهيآ یهانسل بازماندگان

 موفق ،افراد كه شود گذاشته اجتماع ۀعهد بر ديبا يهنگام آن از ینگهدار و حفاظت
 ساخت و درک در يمحل فرهنگ و يعيطب منفرد صفات. نشوند كار نيا انجام به

 به توجه با، 237«وراثت» مفهوم و راثيم مفهوم. دارد نقش راثيم يجهان تيشخص
 هنگام اي مرگ از پس بالفاصله وراثت كهيدرحال: است متفاوت دادهايرو و زمان

 تمام از است عبارت راثيم دهد،يم رخ گريدنسل  به ينسل از كاالها انتقال
 است شده حراست نيشيپ یهانسل ۀواسط به و یآورجمع اي افتيدر كه ييكاالها

 هاوراثت از ایرشته توانديم راثيم ،یحدود تا. ابدي انتقال آنها بازماندگان به تا
 .باشد

 هامدت بود، شده فيتعر انتقال يِغرب مفهوم یمبنا بر لزوماً كه راثيم ۀمقول. 3
-قرار رملموسيغ راثيم رِياخ نسبتاً مفهوم ليقب از یديعقا شدنيجهان تأثيرتحت

 نهاده انيبن تفكر نيا بر ،(كره و ژاپن از ژهيوبه) ييايآس اصالتاً مفهومِ نيا. داشت
 صورت یبشر عامالن توسط لزوماً ديبا باشد، ثرؤم كهنيا یبرا انتقال، كه است شده

 یبشر ۀنيگنج»: گرفت ريشه تفكر نيا از 238«زنده یبشر یهانهيگنج» ۀديا و رديگ
 يبرخ و هایباز مسابقات، رقص، ،يقيموس یاجرا در كه دارد اشاره يشخص به زنده
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 يخيتار و یهنر ارزش مربوطه یكشورها در و است، ربرت گرانيد از هانييآ
 رسوم و هافرهنگ حراست مورد در یانامههيتوص»در كه گونههمان ،دارد یابرجسته

 يالمللنيب صورتبه ،اصل نيا. (UNESCO, 2883)«است شده انيب «يسنت
 يفرهنگ راثيم حراست قرارداد در قالب ،ميالدی 2003 در و شد رفتهيپذ
 . شد امضا 239وسرملميغ

 و دانش انات،يب بازنمودها، ها،تيفعال يمعن به رملموسيغ يفرهنگ راثيم»

 آنها اب مرتبط يفرهنگ یفضاها و مصنوعات آثار، ابزارها، نيهمچن وييهامهارت
 راثيم از يبخش عنوانبه را آنها افراد موارد يبرخ در و هاگروه جوامع، كه است

 انتقال نسل به نسل كه رملموس،يغ يفرهنگ راثيم نيا. شناسنديم خود يفرهنگ
 و عتيطب با تعاملشان طشان،يمح به پاسخ در هاگروه و جوامع توسط ماًئدا ابد،ييم

 و كنديم مجهز استمرار و تيهو مفهوم به را آنها و شود،يم ينيبازآفر خود، خيتار
 یراستا در. دهديم جيترو را یبشر تيخالق و يفرهنگ تنوع به احترام ،رونيازا
 با كه است يرملموسيغ يفرهنگ راثيم نيچن بر تنهاتأكيد  قرارداد، نيا فاهدا

 انيم دوجانبه احترام یازهاين نيهمچن و موجود، يالمللنيب یبشر حقوق یابزارها
 .(UNESCO, 1003)«باشد سوهم داريپا ۀتوسع و افراد و هاگروه جوامع،

 و است شده دهيچيپ یاندهيفزا طوربه كه ددهيم پوشش را یاحوزه راثيم. 4
 روندهای باب در متمركزتر یتفكر به ،آن انتقال بارۀدر ابهامات ،گذشته سال چند در

 بخش ؟چيست قايدق یسازراثيم نديفرا: است شده منجر راثيم ۀتوسع و ساخت
-يم ليتحل يتجرب كرديرو یورا را راثيم ساخت اصل معاصر، یهاپژوهش اعظم

 و یگذارنشان در متمركز مداخالت و هایاستراتژ ۀجينت عنوانبه آن را و كند
 ۀديا جامعه، در راثيم موضع درک یبرا به همين دليل،. دانديم هاعالمت( ميتنظ)
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 یبرا «یسازیهنر» ۀديا خصوص در گرانيد آنچه تا است تریضرور یسازراثيم
  .(Shapiro, 1002) كننديم مطرح یهنر یكارها

 تيهو ۀمذاكر و ديتول انواع با كه است يفرهنگ یعملكرد اي نديفرا ،راثيم
 مرتبط يفرهنگ و ياجتماع یهاارزش و ،يجمع و یفرد ۀحافظ و ،يفرهنگ
 از يمشخص تعداد یريگشكل ۀجينت راثيم كه ميريبپذ اگر .(Smith, 1007)«است

 ديبا آنها. است راثيم یمبنا هاشارز نيا اين بدان معناست كه هاست،ارزش

 .دربارۀ آنها بحث شود و از آنها انتقاد شود گاهيزين و ،دشو يبررس

 ريز آن را یهاشهير كه یافراد ؛دارد زين را خود منتقدان راثيم گيریشكل. 5
 اي موردنظر، فرهنگ اشكال به را «240يپرست ادگاري» ستيناشا ارزش و برده سؤال

 . دهنديم نسبت ،يغرب ييگراانسان نام به

 تنها ما يفرهنگ راثيم ،ختيشناانسان مفهوم يعني واژه، مفهوم نيترحيصر در
 تيقابل به یشتريب اريبس حد تا و. رديگيم شكل هامهارت و هاتيفعال نيتریعاد از

 آثار، عنوان به نهايا كه يهنگام ژهيوبه ؛است وابسته و كاربرد آنها ابزارها ناي ساخت
 .دريگيم ارقر موزه نيتريو در

 ،انسان ساخت ابزار نيقدرتمندتر و نيتردهيچيپ كه ميبريم ادي از اغلب ما 
. است دشوار اريبس نيتريو در آن شينما كه تفكر، ۀتوسع یبرا یابزار ؛است مفهوم

 كه یاجامعه در ،بشر نوع مشترک شواهد كل مجموع عنوانبه ي،فرهنگ راثيم
 شدت به نو يبدعت خلق خاطر به ست،ا داده دست از را اشيمذهب سلوک

(Choay,2881)  ، است انتقاد در معرض . 

                                                 
240 fetishist 
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: كرد فهرست را محصول نيا ديتول متعدد مراحل توانيم ،نيبراعالوه
 ،(Hegel,2907)یمعنو نيمضام ،(Vicq d’Azyr,2782) راثيم مجدد صيتخص

 ,Malraux)ييگراانسان ت،يدرنها و  (Renan, 2991)غرضانهيب و یرمز نيمضام

 با را یاقتصاد و يقانون ۀنامواژه تنها كه ،يجمع يفرهنگ راثيم موضوع .(2827
-به توانديم ،كمدست و رسدمي نظر بهترديدبرانگيز  كند،يم مبادله ياخالق ۀحوز

 به تحليل شود؛ دند،ينام یدئولوژيا  242انگلس و 241ماركس چهآن از يبخش عنوان
 يخاص منافع خدمت در كه یاقتصاد-ياجتماع يبافت يفرع محصول ،گريد عبارت
 . است

 فرد رايز است، خطرناک بلكه ،اشتباه تنها نه راثيم مفهوم كردنيالمللنيب»
 یهاارزش انيب ،آن یارهايمع كهكند را تحميل مي تعصبات و دانش ای ازمجموعه

 ،طورخالصهبه) است خود يفرهنگ و ياخالق ديعقا و يشناسييبايز بر يمبتن
-هب ،سوم جهان یساختارها با  شيساختارها كه یاجامعه در، طبقه کي یدئولوژيا

 . (Adotevi, 2872)«(ندارد یسازگار خاص، طورهب ،قايآفر با و ي،كل طور

-هم یاقتصاد ييدارا يخصوص تيماه با رايز ،است زتريدبرانگيترد مسئله نيا

 . شودتلقي مي نيمحروم یبرا ييتسال و دارد يستيز

244وراثت ،243يشناسراثيم :مشتقات. 

248شاهد ش،ينما ،247يفرهنگ آثار ،246يفرهنگ ييدارا ،245اجتماع: مرتبط واژگان، 

 ام،يپ ،254حافظه ،253يفرهنگ مواد ،252زنده یبشر ۀنيگنج ،251ارث ،250ريتصو ،249تيهو
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 ،259موضوع 258با معنای نمادين یآثار ت،يواقع ،257يموروث ثروت ،256يمل ۀنيگنج ،255ادبودي
 .261شاهد ارزش، زها،يچ ،260قلمرو

                                                                                            
247 Cultural Relic 
248 Evidence 
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250 Image 
251 Legacy 
252 Living Human Treasure 
253 Material Culture 
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I 

   (Insititution) مؤسسهیا  نهاد
ی: فرانسو ؛(265يسامانده ،264سيتاس ،263زيتجه ،262انجمن ، institution از -:نيالت در معادل

Institution يي:  اياسپان ؛instituciónي: آلمان ؛Institution يي: ايتاليا ؛istituzione ي: پرتقال ؛
instituiçāo . 

 

 افراد نيب دوجانبه توافق ۀواسطبه كه دارد داللت يانجمن رب نهاد ،يكل طورهب
 ي،خيتار صورتبه ،اما رديگيم شكل یقرارداد صورتبه ،رونيازا؛ است شده برپا
 به پاسخ دربشريت  یهاحلراه ۀگسترد فيط انيم در نهادها و شوديم یگذارخيتار

گيرد ار مي، قرجامعه در يزندگ يعيطب یازهاين از برخاسته لئمسا
(Malinowski,2822) . 

 جامعهآن را  و دارد اشاره يخصوص اي يعموم يسازمان به نهاد تر،خاص طوربه
-از نهاد جای مي يمفهومآن  در موزه. است هداد شكل يخاص ازين  به پاسخ یبرا

 رجوع) دكنيم كنترل ،يخصوص اي يعموم، يقانون مشخص ستميسگيرد كه آن را 
 اعتبار مفهوم بر يمبتن چهموزه، (. 267«عموم» و 266«تيريمد» اصطالحات به شود

                                                 
262 Convention 
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 از بعد فرانسه در) يعموم تيمالك چه باشد،( آنگلوساكسون قانون در) يعموم
-يم نشان را جامعه  افراد نيب دوجانبه يتوافق قراردادها، در تفاوت از فارغ ،(انقالب

 . است نهاد ،گريد عبارت بهو  دهد،

 شوديم مربوط «یاموزه» يكل صفت به اصطالحاين  وقتي فرانسه، در
(institution muséale ، است مربوط هاموزه به كه آن يعموم درمفهوم )اغلب 

 ۀواژ اديز تكرار از اجتناب یبرا مواقع شتريب در و ،«موزه» یبرا يمترادف عنوانبه
. است يامالز هاموزه به مربوط یهابحث یبرا ،با وجود اين و روديم به كار موزه

 موزه به مربوط مباحث در ،است شدهرفتهيپذ مفهوم سه یدارا كه نهاد اصطالح
 .دارد يخاص گاهيجا

 سطح دو گيرد،مي شكل آن ی پاسخ بهبرا نهاد كه یازين تيماه به توجه با. 1
 خوردن، به ازين)يكيولوژيب اول ۀوهل در توانديم ازين نيا. دارد وجود نهادها از

در جامعه به وجود آمده  يزندگ یازهاين ۀجينت در اي باشد( رهيغ و ابخو دمثل،يتول
 ره(.ي، غي، دفاع، سالمتيسازمانده یاز برايباشد )ن

: به يک اندازه انحصاری نيستمطابق است كه  نهادبا دو نوع  ،ن دو سطحيا 
 گر.يد یها، از سومارستانيالت، ارتش، مدارس، بي، و اييغذا، ازدواج و مسكن از سو

تعلق دوم  ۀبا آثار(، به دست ي)ارتباط حس مواجه است ياز اجتماعيها چون با نموزه
 .دارد

؛ كنديف ميآن تعر ۀدائمي در خدمت جامعه و توسع یكوم موزه را نهادي. ا2
  جاد شدهيا «یاموزه» ۀبشر در حوز  به دستاست كه  يساخت ،ن مفهوميدر ا نهاد

                                                                                            
267 Public 
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برپا شده با آثار   يحس يارتباطايجاد ه منظور د(، و بينين اصطالح را ببي)ا است
 است.

از  یااست، برمجموعهكرده  جاد و حفظيجامعه اآن را نهاد موزه، كه 
ش يا نمايت لمس آثار يرانه، ممنوعيشگيمرمت پ و ن )حفاظتياستانداردها و قوان

يشه ر يستم ارزشيس دراست كه  ي( متكولآنها به عنوان اص ئۀها و ارانيگزيجا
ر، انتشار ينظيو قطعات ب یهنر یكارها ئۀراث، ارايم ینگهدار و حفاظتدارد؛ 

ت يتقو یموزه به معنا یت نهاديد بر ماهيتأك ،رونياره. ازيج و غيرا يدانش علم
با يز یدر علم و هنرها ،مثال یاست كه برا یت اعتباريآن و تقو ینقش هنجار

 ماند.يم يباق «آن ۀدر خدمت جامعه و توسعها موزه»ده كه ين ايت ايا تقويدارد، 

)و 268«سسهؤم»و  «نهاد»ن اصطالح يب يقيز دقي، كه تمايسي. برخالف انگل3
مترادف  اين دو اصطالحست، يز كانادا( قائل نيک و نيكاربرد آنها در بلژ ۀويش ،دركل

مشخص،  يمكان واقعيعني سسه، ؤم مثابۀنهاد، از موزه به مثابۀست. موزه، بهين
 ,Maroevi´c)«است یااز نهاد موزه يواقع يفرم یاموزه ۀسسؤم»متفاوت است:

صورت خالص و انكار آن به يبردن نهاد، حترسؤاليداشت كه ز خاطرد بهيبا. (1007
هنرمند(  270رزيمارسل برودت یاسانهاف ۀا موزي 269مالراكس يليتخ ۀساده )مانند موز

تواند فراتر از يم یاموزه ۀرا رشتيز ست،ين یاموزه ۀخروج آن از حوز یبه معنا
 ابد.يوسعت  یچارچوب نهاد

 یهان تجربهيا ،(يواقعاست نه  يتيماه امری)كه یمجاز ۀاصطالح موز درواقع،
در  ،ل است كهين دليدهد. به هميم نظر قرارمد یت نهاديواقع يۀرا در حاش یاموزه

 institution)«‘یانهاد موزه»رت ک، افراد عبايژه كانادا و بلژيوكشورها، به یاريبس

                                                 
268 Establishment 
269 Malraux 
270 Marcel Broodthaers 
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muséale) مشخصات  يبرند كه واجد تماميم كاربه یاسسهؤشناخت م یرا برا
ها، ، موزهيرانتفاعيسسات غؤ، میاموزه یمقصود ما از نهادها»ست. ين يسنت ۀموز

 یوجه مشترک آنها، عالوه بر كاركردها است كه یريو تفس يشگاهيمراكز نما
قادر به انجام  یكه تاحد ،هات مجموعهيريمرمت، پژوهش و مد و اكتساب، حفاظت

خ و علوم يبه هنرها، تار مختصآموزش و انتشار  یهان است كه مكانيآن هستند، ا
 .«هستند

(Société des musées québécois,Observatoire de la culture et  

descommunautés du Québec, 1002) 

IMF) «ينهاد مال»تواند مانند يم «یاموزهنهاد »ت، اصطالح يدر نها .4
ا ي 

 یهاتياطالق شود كه فعال يالمللنيا بي يمل هایسازمانبه تمام  ،(يبانک جهان
 .271های فرانسهموزه يِقبل ۀكنندتيا هدايكوم يل ايد، از قبكنيموزه را كنترل م

 

 272یاموزه نهاد ،ینهاد: مشتقات  

275يعموم اعتبار ،274يعموم تيمالك ،273يومعم قلمرو مؤسسه، :مرتبط واژگان، 

 .276یمجاز ۀموز

                                                 
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 

 (Management) تیریمد

 ؛Verwaltung, Administrationي: آلمان ؛gestiónيي: اياسپان ؛gestion –ی:فرانسو در معادل
 .gestāoي: پرتقال ؛ gestioneيي: ايتاليا

 تمام تر،يكل طوربه و، موزه يياجرا ۀادار نيتضم عمل ،امروزه موزه تيريمد
 و حفاظت) ندارد موزه كار خاص یهارشته با يميمستق ارتباط كه ييهاتيفعال

 لزوماً موزه تيريمد ن،يا به توجه با. شوديم فيتعر ،(ارتباط و پژوهش ،ینگهدار
 ،يقانون و( اموال ،يتيريمد كنترل ،یحسابدار)يمال یهاتيمسئول با مرتبط فيوظا

 کياستراتژ یروندها ،نيهمچن و يابيبازار و كارمندان تيريمد تا مرمت، و يمنيا
 یاشهير تيريمد اصطالح. شوديم شامل را موزه یهاتيفعال يكل یزيربرنامه

 ménage و manège از آنگلوساكسون اصطالح اگرچه) دارد آنگلوساسكون
 دهارهنمو. روديم كاربه معنا همان به فرانسه در حاضر حال در و ،(ديآيم یفرانسو

 يعموم خدمت با آن ارتباط ژهيوبه ها،موزه از يمشخص مفهوم ت،يريمد «ِسبک» اي
 اصطالح، موزه هایتيفعال نوع نيا فيتعر یبراپيش از اين  .كننديم ميترس را

-يم كاربه( 280يدگيرس ،279كمک ،278خدمت ،administratio نيالت از)277اداره

                                                 
277 Administration 
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 موزه كاركرد يدهشكل یبرا الزم یهاتيفعال تمام تر،يكل طوربه همچنين، رفت،

 ةادار عنوانتحت ،281گود برون جورج توسط يشناسموزه ۀرسال. كرديم فيتعر را

 را روزانه تيريمد و هامجموعه شينما ۀمطالع با مرتبط یهاجنبه ،(1896) 282موزه

. دارد توجه زين جامعه در آن ادغام و موزه يكل ديد به حالنيدرع كند،يم يبررس
 يخدمت به چه ،است شده مشتق يمدن خدمت اصل از حق به كه كردن،دارها عمل
 مناسب عمل طرز از نانياطم حصول یمعنا به ي،خصوص چه و ي اشاره كندعموم
. رديپذيم را هاتيفعال نيا تمام یاجرا و یاندازراه تيمسئول كهيدرحال است،

 ارتباط آن، يمذهب یهاهيماته با حرفه، اصطالح يحت اي ،(يعموم)خدمت اصطالح
 .دارد اداره اصطالح با يقيدق

 ميهست آگاه «اداره» اصطالح (وابسته به امور اداری)283کيبوروكرات یمعنا از ما
 كه ستين آورشگفت ،رونيازا. است مرتبط يعموم یهاقدرت اختالل با چون

 تياحم یبازار اقتصاد از كه حاضر، قرن آخر ربع در یاقتصاد يۀنظر يكل تكامل
 كه يمفهوم ،را در پي داشته باشد تيريمد مفهوم به مكرر و ندهيفزا توسل كند،يم

 و یبازار ۀعرض ميمفاه. دشمي استفاده نيآفرمنفعت یهاسازمان درها مدت
-یاستراتژ فيتعر) تجارت از كه ييهاموزه یبرا ،ابزارها ۀتوسع مانند موزه، يابيبازار
 گرفته جهينت( رهيغ ه،يسرماافزايش   منابع، تيريمد ه،دكننديبازد/عموم بر تمركز ها،

 یهاكشمكش يبرخ رو نيا از. استسبب شده  را هاموزه تغيير چشمگير ،است
 موزه، خود در كشمكش الشعاعتحت ماًيمستق ،موزه یهااستيس و سازمان به مربوط

. است فتهگر قرار يعموم یهاقدرت توسط كنترل تريسنت منطق و بازار منطق نيب
 هي فروشگا یهامحدوده ۀتوسع) است یگذارهيسرما نينو یهافرم جاديا جه،ينت

                                                 
281 George Brown Goode 
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 یهاشگاهينما ۀتوسع ،یورود یهانهيهزد ف مجديتعر ها،ساختمان ۀاجار موزه،

 كه هانيا (.مجموعه آثار فروش يحت ايآثار معروف و پرفروشيموقت يعموم
 امور ريسا انجام بر یرشدروبه يواقع ريثأت ،بود يفرع یامور كار به شروع هنگام
  حفاظت یبرا ضروری اقدامات ريسا ضرر به  يگاه كه یحد تا ،است داشته موزه

 . تمام شده است ارتباط يحت و پژوهش ،ینگهدار و

 اي و متضاد گاهگه یهامنطق با از سويي، كه موزه، تيريمد يتخصص تيفيك
 بخشش منطقِ در ،ي مرتبط استعموم یهاتقدر از سوی ديگر، و بازار، ۀدورگ

(Mauss, 2813)، یهايوابستگ و داوطلبان اقدامات اي پول و آثار یاهدا قيطر از 
 اقدامات و اهداهابه  يحيتلو و ستهيشا طوربه اگرچه. ريشه دارد موزه دوستان

 كمتر موزه تيريمد بر ت آنمدبلند ريثأت و وساطتبعد  د،شويم توجه داوطلبانه
 .است شده يبررس

مجموعه تيريمد ر،يمد: مشتقات. 

284آثار معروف و پرفروش اداره، :مرتبط واژگان
 ،285هاكنندهتيهدا ۀريمد تيهئ ، 

 حكم ،289يانسان منابع دوستان، ،288هيسرماافزايش   ،287امكان ۀمطالع ،286یورود یهانهيهز
 یگرهانشان ،292نتفاعياريغ یهاسازمان موزه، یهانهيگنج ،291موزه يابيبازار ،290تيمامور
 .297داوطلبان ،296یاستراتژ ،295یزيربرنامه ،294هاپروژه ،293اجرا
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 (Mediation/Interpretation)ر یتفس/وساطت

 ؛ mediation  -ی:فرانسو در معادل ن؛يالت درde mediare, mediation ۀ انيعام ۀواژ از 
  mediaçāoي: پرتقال ؛ mediazioneيي: ايتاليا ؛ Vermittlungي:  آلمان ؛ mediaciónيي: اياسپان

. 

 يكل یامفهوم موزهيک است، كه  یفرانسو m’ediation ۀترجمساطت و
ا يها دادن بخشيبا هدف آشت ياقداموساطت يا تفسير، . دارد «ريتفس» با مشابه
-ن عموم موزهيموزه، وساطت ب ۀنيشود. در زميف ميتعر ،گريكديدادن آنها با توافق

، 298ابد؛ وساطتييكند، مفهوم ميدن به عمومش عرضه ميد یموزه برا و آنچه یا
 یبه معنا med ۀشير ،ما در وساطت یاشهيلحاظ ر. به300، واسطه299مداخله

 يسيها عالوه بر انگلاز زبان یاريتواند در بسيكه م یاشهيم، ريابييرا م 301«انهيم»
(medio يياياسپان ،mitte يآلمان )كه وساطت به  كند یادآوريافت شود و به ما ي

ن دو يكه خود را ب يعنصر سوم ۀمربوط است، مقول يانيم يگاهيحضور در جا ۀمقول
گاه ين جايكه ايكند. درحاليعنوان واسطه عمل مو به است دار جادادهقطب فاصله
 ي برایروشبه  دنيدادن مخالفان و رسيشخص به منظور آشترۀ هنگام مذاك

ن يا یبرای اشاره به معناو كند، يم رجستهوساطت را ب ي، ابعاد قانون302زندگي
ز ينجا نيرود. در امي كارز بهين يشناسموزه يو علم يفرهنگ ۀنياصطالح در زم

                                                                                            
294 Projects 
295 Planning 
296 Strategy 
297 Strategy 
298 Intercession 
299 Intermediate 
300 Mediator 
302 Middle 
301 Modus Vivendi 
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-يدر كاهش آن دارد، پر م يرا كه سع ييان واقع است، و فضايدر م ييوساطت جا
 د.كنيم كمکرش يپذ يا حتيارتباط  به ايجاد كهيكند، درحال

ف يتوص یبرا يكند: در سطح فلسفيند سطح عمل موساطت در چ ۀمقول .1
محرک  یروين يعنيک، يالكتيروانش خدمت كرد. ديخ به هگل و پيجنبش خودِ تار

د از ي( با303ن وضع )نهاديرود: اولمي شيپياپي پ یهاخ، از طريق وساطتيتار
 لئ( نا305نهادد)هميجد ي( عبوركند تا به حالت304وساطت وضع مخالفش )برابرنهاد

 كند.يم چيزی را حفظ يقبل ۀک از دو لحظياز هر ،اين وضع جديد ؛شود

را  فرهنگ خودِ بنيان  دهد كهما را به اين سمت سوق مي وساطت يمفهوم كل 
 و ک اجتماع را متحدي یكه اعضا درنظر بگيريم يراث مشتركيم انتقال ۀمثاببه

هوم، افراد، جهان و كند. در اين مفمي را برای آنها فراهم يكديگربستر شناخت 
ن يكنند؛ چنديم رفته و درکيق وساطت فرهنگ آن جهان پذيطر هويت خود را از

نيز، وساطت در  يفرهنگ ۀاند. در حوزكرده ن صحبتيسنده از وساطت نمادينو

و  آنهاها از رسانهمراقبت يد و محصوالت فرهنگيعقا «كردن يعموم»ل يتحل
ط فرهنگي به عنوان يكند. محيم جتماعي عملا ۀآنها در كل داير ۀف چرخيتوص
و  دارندكديگر اختالط يشود كه در آن محصوالت با يم دهيد يمبهم یايپو ۀحوز

-به تفكر واسطه يوساطت متقابل محصوالت فرهنگ ،جانيدر تعامل هستند. در ا

 در ديتول یهاتفسير فرم ۀها و شيون رسانهيتفكر ارتباط بيعني شود، يممنجر بودن 

مناسب  يای ديگر )رمانرسانه از سوی مثال ینما برايا سيون يزيتلو ک رسانهي
د و شول ميئنا به اهدافش فني یهاها با نوعي از كمکنشين آفرينما(. ايس یبرا

بسياری  دهديم نشان هاه، بررسيين زاويد. از ابخشآنها را تحقق مي شدنیارسانه

                                                 
303 Thesis 
302 Antithesis 
301 Synthesiss 
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تا  شودايجاد مياز عوامل مختلف  یادهيچيپ یاهرهيق زنجيها ازطراز وساطت
ف ين محتوا به طينان حاصل كند كه ايو اطم نيتضم يط فرهنگيمحتوا را در مح

 رسد. ياز عموم م يعيوس

ا ي «يوساطت فرهنگ»هنگام صحبت از  ،يشناسدر موزه . اصطالح وساطت2
فرانسه زبان  يدر فرانسه و نواح ک دههيش از يب ،«واسطه»و  «يوساطت علم»

گرفته اقدامات صورت يكل ۀبه محدود ،لزوماً ،ن اصطالحياست. ا داشته كاربرد اروپا
م يدن( و مفاهيشود)ديم داده شين آنچه نمايزدن بمنظور پلبه یاموزه ۀنيدر زم
ت از يدر پي حما يدارد. وساطت گاه ها)دانش(، اشارهن آثار و مكانيا باانتقال قابل

، و ظهور مراجع مشترک گاندكنندين بازديب يها و تعامالت اجتماعبهاشتراک تجر
-رامون مجموعهيمتنوع پهای فناوریاست كه  يارتباط آموزش ،ین استراتژياست. ا

 یهادرک بهتر جنبه یبرا يليكند تا وسايم جيرا بس شينمادر معرض  یها
 رداشت آنها از نمايشگاهبدر  گونه،اين و ندك كننده ارائهدينها به بازديمشخص ا

 م شود.يسه

مشابه، مانند ارتباط و روابط  ۀشناسانم موزهياصطالح مزبور با مفاه ،رونيازا 
 یاتفسير در جهان موزه ۀدارد، واژ سروكار «ريتفس»ژه ي، و به ویاموزه يعموم

حضور بسيار چشمگيری دارد و در اين  يشمال یكايآنگلوساكسون و مناطق آمر
ر نيز مانند وساطت نوعي يبا اصطالح وساطت دارد. تفس بسياریشتراک ا ،مناطق

شود و مي درک ماًين آنچه مستقيببايد، كه  یاعني فاصلهي، را دربردارد ييواگرا
، از بين برود. همچنين يخيا تاري ي، فرهنگيعيطب یهادهيم پنهان در پديمفاه
ق مصدا ييهاردی و در حمايتف ير، مانند وسايل وساطت، در اقدامات ارتباطيتفس
. را به دنبال داردتشان يمفهوم و اهم ئۀآثار درجهت ارا ۀپردش بيينما كهابد يمي

ظهور يافته است، از آن  ييكايآمر يعيطب یهاپارک ۀكه در زمين ،رياصطالح تفس
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ا يها د موزهيبازد ۀک تجربيتا ماهيت هرمنوت است ای بسط يافتهزمان به گونه
شود  فيتعر یبردارو پرده یتواند نوعي آشكارسازيم ،رونيا دربرگيرد. ازاها رمكان

از  یحفاظت و نگهدار ،تيو در نها را به درک، سپس احترام گاندكننديكه بازد
 دهد. مي نظر خود سوقراث مورديم

ل او)پ دربرداردرا ک و تأملي يهرمنوت ۀان، وساطت تفكر اصلي در  فلسفيدر پا
كند، يم فايا يخودشناس یدكننده برايهر بازدكاوش در  ياساس ينقش(. و 306كورير

 ۀشدآثار خلق یننده رودررويكه ب يد. هنگامكنيم ليتسهآن را كه موزه  يشناخت
يابد كه او را به  دست یاژهيت ويوساطت به ذهن با تواندستد، مييايها مر انسانيسا

موزه را  ،كردين رويدهد. ا خويش سوق یشناخت خويشتن  و درک سرگذشت بشر
ن وساطت يا یها بران مكانياز بهتر يكينوع بشر، و  یهاشواهد و نشانه يبه متول

، هر شخص يآثار فرهنگ یايكند، كه در اين تماس پيشنهادی با دنمي ناگزير بدل
 دهد.يم سوق ،ک كليعنوان به ،تيش و واقعياز خو یر درک بهتريرا به مس

309، واسطه شدن308، واسطه307ت: وساطمشتقات. 

روابط 312یسازر، محبوبي، تفس311، آموزش، وساطت310هاتي: فعالواژگان مرتبط ،

 .313دكنندهيبازد ۀ، تجربيعموم

 

                                                 
306 Paul Ricoeur 
307 Mediation 
308 Mediator 
309 To Mediate 
310 Activities 
311 Intercession 
312 Popularisation 
313 Visitor Experience 
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 (Museal)  یاموزه

 ؛museale يي: ايتاليا ؛ museal  ي:آلمان ؛museal؛ اسپانيايي:  muséalمعادل در فرانسوی: 
  .   museal ي:پرتقال

 

 «موزه»توصيف  یبرا يعنوان صفت)گاهي به فرانسه دو معنا دارد ن واژه دريا
ک معنا دارد كه يس تنها يرود(، اما در انگليم كارعنوان  اسم بهشدن و گاهي به

گيرد، اين معنا مي را دربر «موزه»ک يفراتر از اصطالح كالس یاف حوزهيتوص
 است. تاكنون كاربرد اندكي داشته

ها ايجاد، توسعه و عملكرد نهاد موزه بلكه تفكرات راجع به نه تن یاموزه رشتۀ 
كرد يمرجع با رو یاموزه ۀدهد. رشتيم ز پوششيها و موضوعات آن را نانيبن

 خصوصدر يدگاهيراث، ديم یاياين رويكرد، با توجه به دن ؛شوديم شناخته يخاص
ال ؤس یبه معنا یاموزه يۀاز زاو یزيچ ۀمثال، مالحظ یدهد )برامي ت شكليواقع

 ش به عموم است(.ينما یاز خود در مورد امكان حفظ آن برا

ا تفكر منتقدانه ي یسازهينظر یها براتمام تالش توانديم يشناسرو موزهنياز ا 
 ای تعريف شود.چيز موزه ۀا اصول اخالقي و فلسفي، یاموزه ۀرشتبارۀ در

 ,Stransky)كنديم ييارا شناس «تيبا واقع يارتباط خاص» ،یا. موزه1

2897;Gregorova, 2890) .سطح با است و هميمسئله آن را در كنار س نيا
ا يدهد. هر مثال قلمرو يره جا مي، اقتصاد و غيشناس، مذهب، قومياجتماع يزندگ

 شود.يم داده م پاسخيبا مفاه وجاد يدر آن ا است كه يميدان اصل

ا يشود،  افتيتالقي چندين سطح  ۀنقط تواند دريده مين پديهم ،رونياز ا 
-پرتو همگنن سطح ناي، بر چندیبعددچن یآمار یهاليتحل ۀنيبرای صحبت در زم
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تواند يم 314(يكيافته از نظر ژنتيرييتغ یسم هاي)ارگان GMOمثال،  یافكند. برامي
برای  ي)خطرات يسالمت ای(، مسئلهیوتكنولوژي)ب يكيتكن ایزمان مسئلههم

 این مسئلهي(، و همچنيشناخت)موضوعات بومياسيس ای(، مسئله315كرهستيز

 بارۀدر ييهاشگاهينمااند گرفتهم يتصم ياجتماع یهاموزه يباشد: برخ یاموزه
 . برپاكنند GMO خطرات و مباحث

تفكر  یبرا مهمي یرهايمس ،مرجع یِنظر ۀعنوان رشتبه ،یاموزه ن موضعيا .2
 از كل رشته يا مثالير ياكنون تنها تصو ،عنوان نهادبه ،د، چون موزهيگشايگسترده م

، بلكه نكردند را ايجاد يشناسها موزه( موزه1جه دارد: )ين امر دو نتيآيد. امي به نظر
ن امر به ما امكان درک ي( ا2(؛ )يكيكرد )انقالب كپرنسيها را تاس، موزهيشناسموزه

-ای )مانند مجموعههای موزهاز تجربهمتفاوت  یهادهد كه تجربهاين مسئله را مي

-مي ، و همچنين به ما اجازهاستن مسئله ياز هم يها، نهاد( نيز بخشها، ساختمان

خارج از حصار شهر،  یهابدون مجموعه، موزه یهاها ، موزهنيگزيجا یهاموزه دهد
 يطيمح یهاو  موزه (Quatremere de Quincy, 2782) هاموزه ۀشهرها به مثاب

 را بپذيريم. يكيالكترون یهاا حتي موزهي

مشابه متمايز  یهاچه آن را از رشتهگر، آني، به عبارت دیاموزه ۀرشت يژگيو .3
، يرا از متن یاموزه، كه «يش حسينما»( 1شود: )يكند، به دو جنبه مربوط ممي

 ۀبرخوردار از رسان یكند، و مستندسازيتحت مديريت كتابخانه، تفكيک م يعني
تنها به دانش زبان بلكه و نه كندمي شود؛ كتب( ارائه يآنچه چاپ م مكتوب )عمدتاً

حال نيتر و درعيانتزاع یان نمايش، تجربهيدارد. ا ازيخواندن ن يين به توانايهمچن
 تر درپي دارد.ینظر

                                                 
314 GMO: Genetically Modifi Ed Organisms 
315 Biosphere 
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آن  یاز ندارد، چون مستندسازيها نن مهارتيک از ايچيگر، موزه به هيدیازسو 
ندرت سه حس دن، و بهيشن يدن و گاهيق ديفراتر از تمام حواس است، و ازطر

 درک است.قابل ييايو بو ييگر المسه، چشايد

از  یزيشه چيتواند هميكوچک م ایبچه يا حتيسواد يب يعني شخصين يا 
 ست.يكه قادر به استفاده از منابع كتابخانه نيدست آورد، درحالهد موزه بيبازد

نا يبا كمينا يافراد ناب ید سازگار برايبازد یهابيانگر تجربه ،نين مسئله همچنيا 
-ژه المسه( تا جنبهيوو به ييخواند )شنوامي ر حواس را فرايهايي كه سااست، تجربه

ش از هر يپ ،ا مجسمهي يكند. هدف از ساخت نقاشرا كشف يشيآثار نما يحس یها
در صورت وجود( تنها  يادداشتيا خواندن ين )شدن است، و ارجاع به متدهيز، ديچ

 ست.ين يالزام د و مطلقاًيآيپس از آن م

 «يعملكرد مستند حس»ک يم كه يبزن م از موزه حرفيتوانيزماني م ،رونياز ا 
خود را » ، چون موزه«تيراندن واقعحاشيهبه»( 2). (Deloche, 1007)دهد انجام

 .(Lebensztein, 2892)«كنددرعين جداسازی، متمايز مي

 يت زندگيريمدخصوص در یپردازهيكه امكان نظر ياسيس ۀبرخالف زمين 
-موزه ۀكند، حوزمي مثل دولت فراهم ييدر جامعه با وساطت نهادهارا افراد  يقيحق

طور خالصه ، بهييزداک و بافتيتفكبا كه نهاد  یاوهيش بارۀدر یپردازهيبه نظر یا
خلق  «اتيتمام واقع يۀدر حاش» يش حسينما یرا برا يين، فضار درآورديبه تصوبا 

يي فضا  ،گري،  به عبارت د317فاضله مدينۀ ن جوهرِ( اي316)سارتر پردازديكند، ممي
 رملموس است.يغ ن اما نه لزوماًينماد قطعاً ي،ليتخ كامالً

                                                 
316 Sartre 
317 Utopia 
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گونۀ مدينۀ فاضلهتواند كاركرد يكند كه شخص ميمدوم مشخص ۀن نكتيا 
به  را جهانباشد د قادر يمنظور تحول جهان، شخص بارا بهيبخواند، ز ا را فراهموزه
ل است ين دليش را از آن دوركند، و به ايبايد خو ،رونيو ازا تصوركندگر يای دگونه
تصور  ،ست، بلكه درعوضيا نقص نيفقدان  لزوماً ،عنوان افسانهبهمدينۀ فاضله، كه 

 متفاوت است. ييايدن

 319بودن یاای شده ، موزهموزه ،318یاموزه ۀشت: رمشتقات  
 ،320شدن یاموزه 

شينما ت،يواقع ،312شدنتوسعه موزه و جهاني ،موزه ،يشناسموزه :مرتبط واژگان 

 .324خاصۀرابط ،323يحس ۀتجرب ،322يحس

 

 

 

 

                                                 
318 Museal Field 
319 Museality 
320 Musealisation 
312 Museumfication 
322 Sensory Display 
323 Sensory Experience 
324 Specific Relation 
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(Musealisation) شدنیاموزه
 

 ؛ Musealisierung  ي:لمان؛آ musealisaciónيي:  اياسپان  ؛muséalisation ی: فرانسو در معادل
 . musealisaçāoي: پرتقال ؛ musealizazioneيي:  ايتاليا

 

شدن در موزه واقع یشدن به معنایاج خود، موزهياين اصطالح در مفهوم را
ا ي یت بشريتواند مركز فعالي، كه ميک مركز زندگيل يتر، تبديطور كلا بهي ؛است
 یف بهتريتوص مسلماً 325«راث شدنيم»بارت موزه. ع يباشد، به نوع يعيطب يمكان

 مانده يا مكان باقياثر  ینگهدار و حفاظت ۀديدر ا ن اصل است، كه لزوماًيا یبرا
را تفكر  «شدنیاموزه» ،ييدهد. نوپردازگرايرا پوشش نم یاند موزهيو كل فرا ستا

د، كه كنيم زنده ترجمه ييفضا (327ِشدن ييايا مومي) 326«يشدگسنگ»ز يآمريتحق
 رخصوصد يفراوان ۀمنتقدان یهایو در بازنگر منتج یندين فرايتواند از چنيم
 ،شدنیاشناسانه، موزهموزه كامالً يشود. از ديدگاه افتي «شدن جهانیاموزه»

ا ي يعيط طبياز مح یزي، چيا مفهومي يكيزياستخراج، ف یات تالش برايعمل
كه آن را به  يآن است، درحال به یاموزه يگاهيجا یخود و اعطا يفرهنگ

musealium موزه ۀگر، آن را به رشتيكند، به عبارت ديل ميتبد «یااثر موزه»ا ي-

 كند.يم وارد یا

موزه  يكيزيف ۀدادن آن در محدودقرار یبرا یبرداشتن اثر، شدنیاموزهند يفرا
ند يو فرا تبافر ييتغ قيدهد. از طريمشرح 328ینک استرانسكايطور كه زبنآست، ين

                                                 
325 Heritagisation 
326 Petrification 
327 Mummification 
328 Zbyneˇk Stransky 
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ا ي یا كاربرديباشد،  يمذهباثری ابد. چه ييم گاه اثر تحوليش، جاينش و نمايگز
عنوان اثر درک وضوح بهتواند بهيكه نم یزيچ ياه، حتيا گيوان ي، حيسرگرم یبرا

رملموس از يو غ یماد یرد، به شاهديگ كه درون موزه قرارنيا محض شود، به
ت يرو واقعنيشود، ازايم ش بدليمطالعه و نما یراب يط او و منبعيانسان و مح

 كند.يم كسب يخاص يفرهنگ

را برآن داشت  یاسترانسكا ،1970شده در جاديت اين تحول در ماهيشناخت ا 
 شدن را متحملیاند موزهيكه فرا يياياش يمعرف یرا برا musealia  تا اصطالح

ن اصطالح در يكند. ا ، مطرحاست یاگاه آثار موزهيجاواجد  ،رونيو ازا اس شده
 (.«اثر»شود)رجوع شود به يم ترجمه muséalie صورتهفرانسه ب

 ,Deotte)ا وقفهي (Malraux, 2812)ک مرحله جداسازی يشدن با یاموزه 

-يم خود جدا ي( از بافت اصليواقع یزهايزها )چيا چيشود: آثار يم جاديا (2892
، است كه پيش از اين به آن تعلق داشته يتيواقععنوان مدرک گويای د تا بهشو

نک حاوی يست، بلكه ايا مبادله نياستفاده  یبرا اثری گر يد یا. اثر موزهدشومطالعه 
 باًيتقر ،تياز واقع (Desvallees,2889)ن حذفيت است. اياز واقع یمدرک معتبر

طور بالقوه ، بهستا شده كه از آن گرفته يبافتاست. اثر منفک از  ينيگزياز جا يفرم
ن يكه قرار است مدرک آن باشد، ندارد. ا يتيواقع یبرا ينيگزيجا ازش يقابليتي ب
-يم را سبباطالعات  ير فقدان برخيجدايي از محيط اصلي، ناگز ۀواسطانتقال، به

كه در آن بافت آثار  يرقانونيغ يشناسباستان یهاوضوح در كاوششود، كه اغلب به
-ل است كه موزهين دليمشاهده است. به ااست، قابل گم شده مالًكا یدر حال حفار

گيرد: مي بر موزه را در یاقدامات ضرور ، لزوماًيعلم ینديعنوان فراشدن، بهیا
مرمت(،  و ت مجموعه، حفاظتيرينش، اكتساب، مدي)گز ینگهدار و حفاظت

ا، از يره( يارات، غشگاه، انتشيق نماي( و ارتباط )از طریبندپژوهش )شامل فهرست
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  329ایموزه ش آنچهيو نما یآورنش، جمعيرامون گزيپ یهاتيگر، فعاليد ديدگاهي

musealia كند كه يم ارائه یريآل، تصوشدن، در حالت ايدهیااست. كار موزه شده
ن ي. ااست بين آنها انتخاب شدهن آثار از ياست كه ا يتيواقع یبرا ينيگزيتنها جا

 بودنیا( موزهاست شده ت )كه در موزه ساختهيا اين مدل واقعيده، يچيپ ينيگزيجا
-چيهكند، اما بهيت را مستند ميكه واقع يارزش خاص ،گري، به عبارت ددارد بر را در

 ست. يت نيوجه خود واقع

-ياز سنت پ يرود و بخشيفراتر م ييها به تنهاشدن از منطق مجموعهیاموزه
 يافته د توسعهيدر علوم جد یاست كه با  نوآور يعقالن یندهايشده در فرا یزير

است،  شده یابار موزه کي، كه «اثر-سند»ا ي ،كه حامل اطالعات است اثری. است
شود، درست به همان صورت كه از دوران يم موزه وارد يت علميبه مركز فعال

، يافت حسيت از طريق دريكشف واقع ،تين فعالياست. هدف ا افتهي رنسانس شكل
عيني و  ۀمطالع ،يدگاه علمين ديآن است. ا ۀسازند یهابخش ۀش، و مطالعيآزما

ای ای كه آن را در هالهحهيرا، فراتر از را است مكرر مفهومي كه در اثر متجلي شده
با را يتنها آثار زنه يعلم ۀموز ؛كند. نه تفكر، بلكه ديدنيم برد، شرطمي از ابهام فرو

كند. عمل يم مفهوم آن دعوت ۀدكننده را به تفكر درباريهد، بلكه بازدديم شينما
از  يرا به بخش كند تا آنيم تيسوی كيفيت معبد هداموزه را به آن ،شدنیاموزه

 تر كند.کيشگاه نزديبه آزما ،ند تبديل، و به تبع آنيک فراي

شدهایموزه ،331، احتكار330اثر-ش، سندي، ارتباط، نمای: گردآورواژگان مرتبط  ،

، 337کي، تفك336نشي، گز335، پژوهش، اثر334ینگهدار و ، حفاظت333یا، اثر موزه332بودنیاموزه
 .338وقفه

                                                 
329 Musealia 
330 Document -Object 
331 Hoarding 
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 )فعالیت موزه( ینگار موزه
(Museography (Museum Practice)) 

يي: اياسپان ؛ muséographieی: فرانسو ؛(museographia از  مشتق) -معادل در التين: 
museografía يآلمان ؛ :Museographie يي: ايتاليا ؛museografi a ي: پرتقال ؛museografi a. 

 

و از   (Neikel, 2717)افتيظهور  هجدهمابتدا در قرن  ینگاراصطالح موزه
 تر است. و سه مفهوم خاص دارد:يميقد يشناسموزه ۀواژ

 يشناسموزه یا كاربردي يعمل ۀجنبصورت به، لزوماً ینگارموزهامروزه  .1
 یاموزه یهاتيانجام فعال یكه برا ييهاکيتكن ،گريدعبارتشود، بهيف ميرتع

موزه،  شامل ييهاتيز فعاليو تجه یزيرژه باتوجه به برنامهيو، بهاست افتهيشكل 
 ینگارموزه ۀ، واژيشناسموزه ش. درمقابلِيت و نمايمرمت، مرمت، امن و حفاظت

 است. رفته كارها بهمربوط به موزه يعمل یهاتيشناخت فعال یها برامدت

زبان يسيانگل یندرت در كشورهازبان و بهفرانسه یاين اصطالح اغلب در دنيا 
-از موزه یاريشود. بسيم ح دادهيترج «عمل موزه»ها ن كشوريرود، در ايم كاربه

-عبارت، به339«یكاربرد يشناسموزه»اصطالح  ،يو شرق یمركز یشناسان اروپا

اند، كه برده كاررا به يشناسموزه ۀمنتج از مطالع یهاکيتكن يكاركرد عمل گر،يد
 است. رشد حالدر يعلم

 

                                                                                            
332 Museality 
333 Museum Object 
334 Preservation 
335 Relic 
336 Selection 
337 Separation 
338 Suspension 
339 Applied Museology 
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 يها را معرفشگاهي( نماکيا تكني، هنر )ینگاردر فرانسه كاربرد اصطالح موزه .2
فنون  یهاست برا( سالآثار شينما ي)طراح 340«ياكسپوگراف»كند. اصطالح يم

. یارموزهيباشد چه غ یاموزه يياست، چه در فضا شده ا مطرحهشگاهيدر نما مطرح
شگاه و يات نمايف محتويتعر ،ميناميم «نگارانهموزه ۀبرنام»، آنچه يدر بطن كل

 یهار حوزهيو سا يشگاهينما ین فضاهايدهد، و همچنيم آن را پوشش یازهاين
)عمل  ینگارست كه موزهينمعنا  دينب ،فين تعريدهد. ايم ونديموزه را با يكديگر پ

  .دكننده استيديد بازد معرض كه دركند تعريف ميآن بخش از موزه  تنهارا موزه( 

ر متخصصان موزه، ي(، مانند ساآثار شينگاران )طراحان موزه و طراحان نماموزه
دار دارند آثار انتخابي موزه و قصد دارند نظر ت مجموعه را مديريو مد يعلم ۀبرنام
-فهرست يحفاظت و چگونگ یهاوهيد شيدهند. آنها با شينما يمناسب ۀويش را به

زبان را  شكلي ازكرده و محتوا خلق یو را برايآثار موزه را بشناسند. آنها سنار یبند
دهد.  پوششرا  یشتريب یهارسانه ،ند درکيكمک به فرا یكنند كه برايم شنهاديپ

بيان  یرا برا يارتباط یهاوهين شيترمناسبعموم سروكاردارند و  یازهايآنها با ن
 گيس پروژه هستند، هماهنيرند. نقش آنها، كه اغلب رئيگيم كارشگاه بهيام نمايپ

برخورد  يآنها، گاه يدر موزه است: سازمانده شاغل يفنو  ين علميتمام متخصص
 شده ف تعريفين وظايانجام ا یبرا يتخصص یهار پستيآنها. سا ارزيابيبا آنها و 

ت يشود، مسئوليكننده واگذار مكه به ثبت ييايا اشي یهنر یت كارهايري: مداست
 و مسئول امنيت است، حفاظت ۀبر عهد ،ن بخشيشده در اف انجامينظارت و وظا

 و حفاظت یهااسيرانه و مقيشگيمرمت پ و در حفاظت يكننده، متخصصمرمت
با  ين بافت و در ارتباط درونيدر انگاران مرمت است. موزه يو حت يمرمت درمان

از  ینگارد. موزهداركه با نمايشگاه ارتباط  ي هستندمختلف یهابخش

                                                 
340 Expography 
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 یهاکيتمام تكن یا صحنه( كه به معنايشگاه ينما ي)طراح 341«يسنوگراف»
طور ز است. درست همانيش است، متماينما یفضاها ئۀو ارا ييبرپا یاز برايموردن

 يموزه بخش يطراح صحنه و طراح داخل است. مشخصاً متفاوت يكه از طراح داخل
كنند، اما يتر مکينزد یبصر یهاوهير شيها را به ساهستند، كه موزه ینگاراز موزه

د يز بايراث نيم ینگهدار و ام، و حفاظتيل عموم، درک آنها از پير عناصر از قبيسا
ن يب یزيشگاه( را به چينما ا متخصصانينگاران )موزه ،هان جنبهيد. ارينظر قرارگمد

ا يكه موزه نيمنوط به ا ،سازد. درهرحاليها، معمار و عموم بدل ممجموعه یمتصد
باشد، نقش  ا نداشتهيباشد  ت پروژه داشتهيهدا یبرا اییمتصد ،شگاهيمكان نما

-ن در موزه )معماران، موزهيمتخصص يشتر نقش برخيابد. گسترش بييم آنها تفاوت

ه شد منجرعنوان واسطه نگار بهدار نقش موزهيم پايتنظ بهنرمندان و...( داران، ه
 است.

ات يف محتوي،  به توصيشناسشهي، پيش از اين و با توجه به رینگار. موزه3
 ياز مراحل اساس يكي ي،شناسطور كه كتابداشت. درست همان موزه اشاره

منابع  یل پژوهش برايتسه یبرا یاوهيعنوان شبه ینگاراست، موزه يپژوهش علم
ن مفهوم در يدهد. ا ک آنها را توسعهيستماتيس ۀابداع شد تا مطالع ،مستند آثار

 يژه روسيوها بهزبان يدوام داشت و امروزه هنوز هم در برخ مسرتاسر قرن نوزده
 دارد.ادامه

343ینگار، موزه342نگار: موزهمشتقات. 

ی، كاركردها346ي، طراح داخل345شگاهي، عمل نما344شگاهي: طراح نماواژگان مرتبط 

 .349، عمل موزه348موزه ی، عملكردها347موزه

                                                 
341 Scenography 
342 Museographer 
343 Museographic 
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 Museology /Museum Studies))  موزه مطالعات/ یشناسموزه
ي: آلمان ؛ Museologieيي: اياسپان ؛museología ؛museology  -ی:فرانسو در معادل

Museumswissenschaft, Museumskunde ييايتاليا ؛ : museologiaي:     پرتقال ؛
museologia . 

 

 و است، «موزه ۀمطالع» ،(موزه مطالعات ا)ييشناسموزه ،يشناختشهير بحث در
 ،آن مشتق و 350«يشناسموزه» اصطالح اما. (ینگارموزه)يعني  آنعلمي  تيفعال نه
 پنج اكنون شد، رفتهيپذ 1950 ۀده در ترگسترده مفهوم در كه ،351«شناسانه موزه»

 .دارد زيمتما مفهوم

 زيهرچ شده،رفتهيپذ مفهوم نيترجيرا و نينخست درشناسي اصطالح موزه. 1
 عنوان تحت لغات، فرهنگ نيا در يكل طوربه كهگيرد را دربرمي هاموزه با مرتبط

 كتابخانه ۀشناسانموزه یهابخش از توانيم ،رونيا از. است شده آورده «یاموزه»
 و( هاموزه به مربوط) شناسانهموزه مسائل ،(يشناسسكه قفسۀ اي شدهذخيره بخش)
 كاربه آنگلوساكسون یكشورها در اغلب كه است يمفهوم نيا. كرد صحبت رهيغ
 . است افتهي بسط نيالت یكايآمر یكشورها تا يشمال یكايآمر از يحت كه رود،يم

                                                                                            
344 Exhibition Design 
345 Exhibition Practice 
346 Interior Design 
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350 Museology 
351 Museological 
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 ودوج یاشدهشناخته يتخصص ۀحرف چيه كه فرانسه مانند ييجا در رو،نيازا
-موزه اصطالح رود،يم كاربه( 353كنندهمحافظت) 352«دارموزه» يكل اصطالح ندارد،

 مشاوران بر ژهيوبه و ،(كبکايالت  در مثال یبرا) موزه ۀحرف كل بر زين 354شناس
 جانيا در. كنديم داللت شگاهينما ييبرپا و جاديا اي ی،اموزه ۀپروژ ميتنظ به موظف

 .ستين مدنظر كاربرد نيا

 يدانشگاه یهاشبكه یاريبس در عموماً ي است كهاصطالح ،دوم فهومم .2
 کينزد ،موزه مطالعات يعني واژه، يشناختشهير مفهوم به و است شده رفتهيپذ يغرب

-موزه»: است شده مطرح 355ريوير یهنر جورجس توسط فيتعر نيترجيرا. است

 در آن نقش موزه، خيرتا ي،شناسموزه. است موزه علمي عني ،یكاربردي علم: يشناس
 انتشار، و هاتيفعال ،يكيزيف مرمت و حفاظت و پژوهش خاص یهافرم جامعه،

 انتخاب اي افتيدر كه ياماكن شده،یاموزه و ديجد یمعمار كاركرد، و يسازمانده
 .(Riviere, 2892)«كندرا مطالعه مي آنشناسي وظيفه و يشناسنوع ،است شده

 یهاتيفعال به كه است،متضاد  ینگارموزه با هاهجنب يبرخ از يشناسموزه
 بهي ليتما يكل طورهب هاييكايآمر و هايسيانگل. دارد اشاره يشناسموزه به مربوط

 كنند،يم تيحما یاموزه مطالعات عبارت از و ندارند ديجد «علوم»ی نوآور رشيپذ
 .روديم كاربه ندرتبه هنوز يشناس موزه اصطالح كه ،ريكب یايتانيبر در ژهيوبه

 توجه شيافزا با همراه يالمللنيب صورتبه 1950 ۀده از اصطالح نيا اگرچه 
 كه یافراد در ميان ندرتبه هم هنوز اما است، داشته یرشدروبه رواج ها،موزه به

                                                 
352 Curator 
353 Cconservateur 
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 كه است يمردم به منحصر آن كاربرد و ، رايج استدارند وكار سر هاموزه با روز هر
 . كننديم مشاهده رونيب از را موزه

 از است، شده رفتهيپذ نيمتخصص از جانب عاًيوس كه ،يشناسموزه كاربرد نيا
 اصطالح نيگزيجا و انداخته، جا التين یكشورها در را خود جيتدربه 1960 ۀده

 . است شده ینگارموزه

 انعنوبه يشناسموزهبه  ،1960 ۀده از جيتدربه ،يشرق و یمركز یاروپا در. 3
 مستقل ایرشته  و( توسعهحالدر يعلم  البته) يعلم پژوهشبرای  يقيحق ایرشته

 .شد توجه ،كردمي را مطالعه تيواقع كه

 را يشناسموزه گذاشت، تأثير كوفوميا بر 1980-1990 در عمدتاً كه د،يد نيا 
 در كه یامطالعه ؛دكر يمعرف تيواقع و انسان نيب يعلم ارتباط مطالعه علم عنوانبه
 ینمودها از يكي تنها ،ه استشد آغازي خاص زمان در كه یادهيپدي عني موزه ،آن

 .است ممكن

 شيگرا ،آن موضوع كه است يمستقل و بسندهخود يعلم ۀرشت يشناسموزه» 
 در یاموزه متنوع یهافرم در ينيع صورتبه كه است يتيواقع به انسان خاص

. آنها ازي مناسب بخش و های يادبودنظام يتجلي عني است، شده انيب خيتار سرتاسر
 و يادبودی يعلم یهارشته ۀحوز با است، ياجتماع ذاتاًي علم كه ،يشناسموزه

 از. (Stransky, 2890)«دارد نقش جامعه در بشر ادراک در و است، مرتبط مستند

 علم عنوانبه يشناسموزه ليتحم هدف) است شده انتقاد يراحتهب ژه،يو كرديرو نيا
با  اما ،(نموديم تيواقع از دور هايليخ یبرا عنوان نيا ليذ راثيم ۀرشت كل بردن و

 .است ايزای ارشته ،ميمفاه ئۀارا لحاظبه ،وجود اين

 در ديجد نسبتاًي مخلوق موزه رايز ست،ين موزه يشناسموزه هدف ،رونيازا 
 مفهوم م،يريبگ نظر در آغاز ۀنقط عنوانبه را عبارت نيا اگر. است تيبشر خيتار
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-مي ريتعب 356«بودنیاموزه» به يگاه كه ت،يواقع با بشر خاص ارتباط

 .شوديم فيتعر رفتهرفته ،(Waidacher,2882)شود

 توانستيم شخص بود عيشا زمان آن در كه 357برنو درسهم ظهور با ،رونيازا 
-يم مطالعه را تيواقع اب انسان خاص ارتباط كه كند فيتعر يعلم» را يشناسموزه
 ،یماد جان،يبي انتخاب آثار مرمت و حفاظت و مندنظم و هدفمند یگردآور و كند،

 تيسند را جامعه و عتيطب ۀتوسع كه شوديم شامل را یبعدسه عمدتاً و متحرک،
 .  (Gregorova, 2890)«بخشديم

-كم هتوسعدرحالي علم يحت علم به يشناسموزه ساختنهيشب درهرصورت،

 يدرست به كدامچيه آن، یهاوهيش نه و مطالعه هدف نه كه چرا ،است شده رها كم
 . ستين سازگار يخاص يعلم كرديرو يشناختمعرفت یارهايمع با

 نيا كه فرانسه، در  la nouvelle muséologieمعادل) ديجد يشناسموزه. 4
 تأثير 1980 ۀده يشناسموزه بر طورگستردههب كه ،(گرفت سرچشمه آنجا از مفهوم
 در 1984 از سپس و آورده گردهم را فرانسه از يپردازانهينظر ابتدا است، داشته
 از را يابداع متون كه يشگامانيپ اندک به اشاره با. افتي گسترش يالمللنيب سطح
-رشتهانيم تيماه و هاموزه ياجتماع نقش بر جيرا تفكر نيا اند،منتشركرده 1970

 . است كردهديكأت آن ارتباط و انيب ۀتاز یهاسبک با مراهه آن، یا

 توجه مركز هامجموعه درآن كه يكيكالس مدل مقابل در ،ديجد يشناسموزه
 یهاموزه ،ديجد یهاموزه نيا. كردتوجه هاموزه ديجد انواع به ژهيو طوربه ،است
 یهاطرح اكثر ،يكل نايب در و ،يفرهنگ و يعلم مراكز ،ياجتماع یهاموزه ،يطيمح
 . است يمحل ۀتوسع شبرديپ یبرا يمحل راثيم به خدمت هدف با ديجد

                                                 
356 Museality 
357 Brno  School 
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 ظهور 1980 ۀده انيپا در ديجد يشناسموزه اصطالح ،موزهانگليسيِ  اتيادب در

 يآشفتگ و هاستموزه ياسيس و ياجتماع نقش باب در یانتقاد يگفتمان و افتي
 زبانيسيانگل عمومِ یبرا كه شد وجبم یفرانسو اصطالح گسترش دررا  يخاص
 .بود شده شناخته كمتر

 ميمفاه ريسا دربرگرفتن ليدل به كه اصطالح، نيا مفهومِ نيپنجم اساس بر. 5
 كه دهديم پوشش را ترگسترده اريبس یارشته يشناسموزه ماست، مطلوب نجايا در

 شامل را یاموزه ۀرشت خصوصدر یانتقاد تفكر و ازیسینظر در هاتالش تمام
 تيواقع و انسان نيب خاص ارتباط توانديم رشته نيا مخرج گر،يد عبارتبه. شوديم

 ميمستقي حس تماس قيطر از درکقابل وي واقعی مستندساز با كه شود، فيتعر
 .شوديم انيب

 آنها نيتريميقد از موزه، نيشيپ یهافرم از کي چيه ،فيتعر نيا 
 دارد  ليتما رايز كند،ينم رد را( کيالكترون یهاموزه)نيدتريجد تا( 358چبرگيوئك)
 و. است یاموزه ۀرشت در هايبررس تمامی رايپذ يراحتبه كهارتباط يابد  ييقلمرو با
 داشت توجه ديبا. شودينم محدود خوانند،يم «شناسموزه» را خود كه یافراد به
-موزه را خود كه اند،ساخته خود ۀديزبرگ ۀرشت را يشناسموزه جاآن تا یافراد اگر كه

 به گاهگه تنها كه اندخورده گره يتخصص یاشاخه با نيريسا كنند،يم قلمداد شناس
-موزه از را مشخص یافاصله دهنديم حيترج و شوديم کينزد یاموزه قلمرو

 و اندداشته يمطالعات ۀرشت نيا ۀتوسع بر ياساس یريثأت اگرچه كنند، حفظ شناسان
 ,Bourdieu, Baudrillard, Dagognet, Debray, Foucault)دارند اي

Haskell,McLuhan, Nora or Pomian)  .ۀرشت ۀنقش در راهنمای رهايمس 
 ياصل یكاركردها به ارجاع با ا: يشود دنبال مختلف جهت دو در توانديم ،یاموزه

                                                 
358 Quiccheberg 
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 با اي و ،(رتباطا پژوهش، حراست، و شينما ،یگردآرو ،یمستندساز) رشته به مربوط
 يبررس گريد زمان به يزمان از را يشناسموزه كه يدانش متفاوت یهاشاخه به توجه

 .كنديم

 ۀفلسف صورتبه را يشناسموزه فيتعر 359دلوچه برنارد ر،ياخ دگاهيد بر اساس
 فهيوظ دو كه است یاموزه ۀرشت ۀفلسف يشناسموزه». است كرده مطرح یاموزه
( 2) رود،يمكاربه یشهود يواقع یمستندساز علم یبرا هيفرانظر انعنوبه( 1: )دارد
 مجموعه يک ،یشهود يِواقع مستند عملكرد بر نظارت مسئول يينهادها تمام یبرا

 .(Deloche,1002)««كنديم فيتعر كنندهكنترلي اخالق اصول

361شناسموزه ،360شناسانهموزه: مشتقات. 

یاموزه ،362شدنیاموزه ، شدهایموزه، بودن یاموزه ،یاموزه: مرتبط واژگان-

 .تيواقع ،366ديجد يشناسموزه ،365یاموزه اثر موزه، ،364ینگارموزه ،363كردن

 

                                                 
359 Bernard Deloche 
360 Museological 
361 Museologist 
362 Musealisation 
363 Musealize 
364 Museography 
365 Museum Object 
366 New Museology 
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 (Museum) موزه

ي:  آلمان ؛ museo يي:اياسپان ؛muse:یفرانسو ؛(ها موس معبد:mouseion از) -ي:وناني در معادل
Museumييايتاليا ؛:museo ي: پرتقال ؛museu. 

 

 یبرا يكل طوربه كه است يمكان اي سسهؤم نهاد، یمعنا به« موزه» صطالحا
 يطراح او طيمح و انسان ملموس ريغ و یماد شواهد شينما و مطالعه انتخاب،

. ستا افتهي چشمگيری تحول هاقرنطي  هاموزه یكاركردها و فرم. است شده
 .است افتهي نوعت آنها تيريمد و عملكرد ت،يمورأم مانند زين آنها یمحتوا

 از يفيتعار ي،مل یهاسازمان اي گذارقانون متون قيازطر كشورهابسياری  .1
 گسترده اريبس صورتهب امروزه كه موزه يتخصص فيتعر. اندكردهنيتدو موزه

 یشورا یهانامهاساس در 2007 در كه استي فيتعر همان هنوز است، شده شناخته
 در دائمي و يانتفاع ريغ ینهاد موزه»: است شده رائها( كوميا) هاموزه يالمللنيب

 و ملموس راثيم و است گشوده عمومی برا كه است آن ۀتوسع و جامعه خدمت
 حفاظت كسب، يسرگرم و مطالعه آموزش، ه منظورب را او طيمح و بشر رملموسيغ
 نيا .«دهديم شينما و انتقالرا آن ،كندمي پژوهش دربارۀ آن ،كندمي ینگهدار و

 ینهاد موزه،»: رفتيم كاربه سالي سی برا كه شدي مرجع ۀجمل نيگزيجا فيتعر
 است گشوده عمومی برا كه است آن ۀتوسع و جامعه خدمت در دائمي و انتفاعيريغ
 كسب، يسرگرم و آموزش مطالعه، منظورهب را او طيمح و انسان یماد شواهد و

-يم شينما و انتقالرا آن ،كندمي شپژوه دربارۀ آن ،كندمي ینگهدار و حفاظت
 .(ICOMStatutes, 2872)« دهد
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 به يمرجع ستين بارز چندان اول نگاه در كه ف،يتعر دو نيا نيب تفاوت

 ييسو زا است شده جاديا ساختار در ياندك راتييتغ و افزوده رملموسيغ راثيم
-محول نقش ليتقل گريدی سو از و كوم،يا در ييكايوآمر يسيانگل منطق لتيفض

 زبان عنوانبه كه ،1974 در ييابتدا فيتعر. دهديم نشان را نهاد در پژوهش به شده
 نشانگر كه بود يسيانگل به یآزاد ۀترجم باًيتقر بود، شده نوشته فرانسه به راهنما

 انتقال آنها از يكي كهبود موزه یكاركردهاخصوص در ييكايوآمر يسيانگل يمنطق
 و است، شدهتبديل  شورا جلسات در زبان نيپركاربردتربه  ،يسيانگل. است راثيم
 به كند؛يم عمل زين يسيانگل به اكنون ،يالمللنيب یهاسازمان اكثر مانند كوم،يا

. است بوده يسيانگل ۀترجم نيا بر يمبتن ديجد يفيتعر سينوشيپ كار رسديم نظر
 نهاد محرک یروين كه داشت، ديتأك پژوهش بر 1974 یفرانسو فيتعر ساختار

 یموزه نهاد»، به اين صورت است: ي، و نه رسمياللفظتحت ۀترجم :بود شدهي تلق
 است گشودهآن كه برای عموم  ۀ، در خدمت جامعه و توسعيرانتفاعياست دائمي و غ

 2007، در 367«...کندیط او پژوهش میانسان و مح یشواهد ماد بارةدر و

 يستيل به كردن تغيير يافت(مطالعه étudier  ۀاصل پژوهش )كه در فرانسه به واژ
 .شد واگذار 1974 يسيانگل ۀنسخ مانند هاموزه يكل یكاركردها از

 مفهوم به كننديم ادعا كه ييآنها ژهيوبه و شناسان،موزه از یاريبس یبرا. 2
 هستند وابسته يچكوسلواك مكتب توسط 1990-1960در شدهسيتدر يشناسموزه

 انيم در لهيوس کي تنها موزه ،(يشناسموزه يالمللنيب يتابستان ۀسمدر و 368برنو)

                                                 
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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 دهد،يم نشان را«تيواقع و انسان نيب خاص ارتباط» كه است یاريبس ليوسا
 ،یماد جان،يب آثار مرمت و حفاظت و مندنظام و هدفمند یگردآور» با  كه يارتباط

« دبخشيم تيندس را جامعه و عتيطب ۀتوسع كه یبعدسه عمدتاً و متحرک

(Gregorova, 2890) شوديم فيتعر . 

 اساس بر شود، فيتعر يواقع یمعنا به هجدهم قرن در موزه كهنيا از شيپ
 هر ،يغرب رنسانس طول در آن یايبقا و باستان وناني از شدهگرفتهوام يمفهوم
 كه بود ييآنها به مشابه شيكماب كه داشت سسهؤم و نهاد مكان، یتعداد ،تمدن
 كوميا فيتعر رسديم نظربه ،نهيزم نيا در. ميكنيم جمع كساني یاواژه ليذ امروزه

 ،استی زيتجو اريبس نيهمچن و صيتشخ قابل اشيغرب بافت و زمان در وضوحبه
 خود ديبا موزه از يعلم يفيتعر مفهوم، نيا در. گراستمشاركت لزوماً آن هدف رايز
 موزه، يرانتفاعيغ ۀجنب ليقب از ،ن دخيل بودهايكوم در آ  كه يمشخص عناصر از را

 است، موزه کي هنوز( سيپار در369  ۀ گروينموز مانند) سازمنفعت ۀموز: سازد رها
 و ترگسترده طوربه ميتوانيم ما ،رو نيا از را به رسميت نشناسد. ايكوم آن اگر يحت
 اسناد» یهاجموعهم كه م،يكن فيتعر يمئدا ۀشناسانموزه نهاد» را موزه ،یترينيع
 Van)«كنديم ديتول آنها بارۀدر يدانش و كندمي ینگهدار و حفاظت را «يكيزيف

Mensch, 2881) .آن در كه كنديم فيتعر يمكان را موزه خود ۀنوببه 370اررش 
 ريتفس را بيغا قيحقا كه ييهانشانه عنوانبه آنها، به مربوط یهاارزش و زهايچ
 به ا،ي (Scharer, 1007)«دشويم منتقلو  مطالعه ی،دارنگه و حفاظت كند،يم
  رخ آن در شدنیاموزه كه يمكان  رسد،يم تكراری نظر به ابتدا در كه یاوهيش
« ادبودي مكان» عنوانبه توانديم موزه تر،گسترده يحت يمفهوم در. دهديم

(Nora,2892; Pinna, 1003)،  دهيپد کييا(Scheiner, 1007)، كه دشو درک 

                                                 
369 Musée Grévin 
370 Scharer 
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 را رملموسيغ یفضاها يحت و ات،يتجرب ها،خطه اي مختلف یهامكان نهادها،
 .دهديم پوشش

-به است، يسنت یهاموزه محدود تيماه ه ورایك ،دگاهيد نيا درموزه . 3

 انتقال و درک، ،يگانيبا هدف با انسان به دست  كه شوديم فيتعر یابزار صورت
 هاموزه كه گفت ،(1987) 371لباورياسپ يت جود مانند توان،يم. است افتهي شكل
 یهاجهان متقابل یهايوابستگ بارۀدر شخص ادراک» پرورش یبرا است یابزار

 پرورش و تجربه و اطالعات توليد با او كه يعيطب و يشناختييبايز ،ياجتماع
-يم نيهمچن هاموزه. «كنديم يزندگ آنها در ،ترگسترده بافت نيا در يخودشناس

 اي و كند اخذ را نهاد کي یهايژگيو توانديم كه باشد يخاص كاركرد» واجد ندتوا
 کي انتقال و یانبارساز ،يحس ۀتجرب قيطر ازي بخشنانياطم آن هدف و نكند، خذا

 را انسان كهيي هاافتيدر از كامل ایبدنه صورتبه فرهنگ نيا است، فرهنگ
 نيا .(Deloche, 1007)«است هشد درک سازد،يمي كيژنت یبشر تيفيك از خارج
 یرو كه ييآنها ژهيوبه) است شده خوانده یمجاز غلط به كه ييهاموزه ،فيتعار

 ینهاد یهاموزه نيهمچن و( است نترنتيا یرو اي صفحات فشرده ديجيتال كاغذ،
 كهنيا از شيب هاموزه نيا. شودرا شامل مي يباستان یهاموزه يحت و تريسنت

 .ه استبود يفلسف يمكاتب باشد، اصطالح ۀشدرفتهيپذ مفهوم در ييهامجموعه

 ياصل مفهوم در يطيمح ۀموز اصول به را ما ،موزه اصطالح رِياخ كاركرد نيا. 4
 مرمت، و حفاظت اجتماع، ۀتوسع منظوربه كه، یاموزه ینهادي عني رساند،يم خود
-همبه را اجتماع نيهم توسط شده حفظ يعيطب و يفرهنگ راثيم ريتفس و شينما

 و مفروض، یقلمرو در يفعال و زنده طيمح ۀكنندارائه يطيمح ۀموز زد؛يآميم
 نيب ارتباط مفروض، ييقلمرو در]...[  يطيمح ۀموز». است آن اب مرتبط پژوهش

                                                 
371 Judith Spielbauer 
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  ازي بيترك و. كنديم انيب مكان و زماني ط  را قلمرو نيا در عتيطب و انسان
 خدمت آن به كه است ياجتماع انگريب كه است يفرهنگ و يعلم منفعتيي دارا

 يعيطب یفضاها ،يعيطب وحش یفضاها نشده،ساخته منقولريغ ييدارا: كنديم
. يمثل یكاالها منقول؛ ييدارا شده؛ساخته رمنقوليغ ييدارا انسان؛ توسط شدهاشغال
 و حفاظت پژوهش، رش،يپذمراكز هدايت ساختارهای اصلي  ،يياجرا مركز شامل

 ساختار شگاه،يآزما رشته چند اي کي ژهيوبه كنترل، ،يفرهنگ اقدام ش،ينما مت،مر
 اتيمقتض ،يفرهنگ -ياجتماع یهاكارگاه اجالس، یهاسالن ،يمرمت و يحفاظت

 مختلف عناصر: قلمرو كشف یبرا مشاهده یهامكان و رهايمس ره؛يغ و طيمح
 شرح و شده اشاره آنها به خود یدرجا كه...  ييايجغراف و يشناسباستان ،یمعمار
 .(Riviere, 2879)«ه استشد داده

 اغلب كه ،«يكيالكترون ۀموز» مفهوم ،تاليجيد یايدن و وترهايكامپ ۀتوسع با. 5
 كهي اصطالح است؛ شده رفتهيپذ جيتدربه شود،يم دهينام 372«یمجاز» غلط به

 يمنطق ارتباط یدارا تاليجيد آثار از یامجموعه» :شودمي فيتعر گونهاين عموماً
 یريپذدسترس تيماه و اتصال قيطر از كه، گوناگون یابزارها با شدهبيترك

 ؛..است افتهي لتيفض دكنندگانيبازد با تعامل و ارتباط يسنت یهاوهيش بر چندگانه،
 سراسر در توانديم آنها به مربوط اطالعات و آثار ندارد؛ يواقع یفضا اي مكان چيه

 از برگرفته احتماالً كه ف،يتعر نيا.  (Schweibenz, 2889)«شود منتشر جهان
 ريفسد تاحدی ترسيم نظر به است، وتريكامپ یمجاز ۀحافظ رياخ نسبتاً مفهوم

-آن ست،ين «يواقع» مخالف «یمجاز» كه ميباش داشته خاطر به ديبا. ي استغلط

 اكنون» ي، يعنخود ياصل مفهوم در «يقيحق» مخالف آن را معموالً ما كه گونه
 تا است شده یزيربرنامه است؛ یمجاز ایجوجه ،مرغتخم كنيم.مي، قلمداد «موجود

                                                 
371 Virtual 
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 نيا در. شودمي محقق امر نيا رد،ينگ قرار آن رشد ريمس در یزيچ اگر و شود جوجه
 یهاحلراه تمام اي و ممكن، یهاموزه تمام صورتبه توانديم یمجاز ۀموز ،مفهوم
 ،رونيا از. شود دهيد ،اندداده پاسخ يسنت یهاموزه كه يلمسائی براي عمل ممكنِ

 یهاحوزه يجهان منظر از كه شود فيتعر يمفهوم صورتبه توانديم یمجاز ۀموز
 ييشناسا را مجدد، یمندبافت/ييزدابافت نديفرا راتيثأتي عني ،یاموزه ۀرشت مشكل

 ۀانداز  به درست باشد، یمجاز ایموزه توانديم هانيگزيجا از یامجموعه كند؛يم
-تيفعالي خارج مصداق یاموزه نيچن ؛یوتريكامپ یهاداده گاهيپا
 كه است ييهاحل راه ازی بندبسته کي یمجاز ۀموز .(Deloche, 1002)«ستها
 شوديم شامل را کيالكترون ۀموز عتاًيطب و باشد،ي عمل ،موزه مسائل یبرا توانديم

 .دشوينم محدود آن به اما

 373یمجاز ۀموز: مشتقات. 

فرآيند  شدن، یاموزه ،شدهایموزه ،یاموزه ،374کيالكترون ۀموز: مرتبط واژگان

371ای شدنموزه
توسعه موزه و  ،يشناسموزه شناس،موزه شناسانه،موزه ،ینگارموزه نگار،موزه ، 

 یهاعهمجمو ،378نهاد شگاه،ينما ،377ديجد يشناسموزه ،یاموزه مطالعات ،372جهاني شدن

 .تيواقع ،379يخصوص

                                                 
373 Virtual Museum 
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O 

 

  ی شدهاا موزهی[ ایاثر ]اثر موزه

) (Object [Museum Object] Or Musealia  
ی: فرانسو ؛(مقابل در كردن پرتاب يمعن به objectare يمفعول صفت ،objectum از) -:نيالت در معادل

objet يياياسپان ؛ :objetoي: آلمان ؛Objekt, Gegenstandيي:ايتاليا ؛ oggettoي:پرتقال ؛ objectoيليبرز ؛: 

objeto. 

 

 نيگزيجا  381«شدهایاثر موزه» واژۀ جديد  با يگاه 380«یاموزه اثر» عبارت
 musealia ،آن جمع و شده ساخته نيالت در musealium يخنث اسم از كه شوديم

: يياياسپان ،(روديم كاربه ندرتبه) muséalie: فرانسه در آن معادل. است
musealiaيآلمان ؛ :Musealie, Museumsobjektييايتاليا ؛ :musealiaيپرتقال ؛ :
musealia. 

ست، بلكه  يت نياز واقع يخود شكل ی، به خودين مفهوم فلسفيتردر سادهاثر، 
ا ي، ، بيانذهن )عامل( از جانبگر يست. به عبارت دا ا معادل آنيجه، يمحصول، نت

كه آن را متفاوت از  يذهن، (ob-jectum,Gegen-stand)شوديم ش راندهيبه پ
 رد.يک اثر درنظر بگياگر خود را  يكند، حتيم يخود تلق

                                                 
380 Museum Object 
381 Musealia 
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فرهنگ  یهايژگياز و يد و يكينسبتاً جد يبرداشت ،ن ذهن و اثريز بين تمايا 
 شليا تكمي در امتدادمتفاوت است، كه  383زياز چ 382اثر ،رين مسياست. در ا يغرب

 ز است و نه اثر (. يچ ،دست ۀ، ابزار به عنوان ادامذهن مربوط است )مثالً

 يتواند هر نوعيم زيچ يطور كلبه شود؛يم یااست كه موزه یزيچ یااثر موزه
باشد تا  تكراری يتواند سخنيم «یااثرموزه»ف شود. عبارت يت در كل تعرياز واقع

با  ين مكانيهمچن دهد، بلكهياست كه به آثار پناه م يتنها مكانجا كه موزه نهآن
 زها به آثار است.يل چيتبد يت اصليمورأم

 يتميآ يسادگا بهو يت يواقع همچنين يک ،نيست وجه خامچيهبه «اثر». 1
 یهاصدف یآورمثال، مانند جمع ی، براكه ستين یگردآور یمناسب برا و معلوم

 موزه باشد. ۀاز مجموع يفرد، بخشيک ا در ساحل توسط يدر

-مورد یدادهايخاص، در رو «یزيچ»است كه  يشناختيهست يگاهين جايا 

 «اثر»گر يط ديدر شرا ،«زيچ»ن ين دانش كه هميبا ا دهد،مينظر،  به خود نسبت 
ز يت نهفته است كه چين واقعيدر ا «اثر»و  «زيچ»ن ي. تفاوت بشودنمي قلمداد
 يستيو همز يعاطف ایاست و ارتباط ما با آن، رابطه شده يزندگ ي ازواقع يبخش

-قابل ۀشود: رابطيآشكار م «یبدو» اصطالحِجوامع به ييگراجان بان ياست. ا

 ح است.يشده با شكل دست صحطور كه در مورد ابزار سازگاربودن، هماناستفاده

كند، و آن يست كه ذهن در مقابل خود ثبت می ازيشه چيهم «اثر»عكس، به 
 در «اثر»و متفاوت است.  «روبرو»است كه  یزيچ ،رونيكند؛ از ايرا از خود مجزا م

در  آثار موجود گروهي از ماننداست،  درخودو مرده و بسته يانتزاع ،نهيزم نيا
 يغرب مطلقاً يامروزه محصول ،«اثر»گاه ين جايا. (Baudrillard, 2829) مجموعه

                                                 
382 Object 
383 Thing 
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را غرب يز، (Choay, 2829; Van Lier, 2828;Adotevi, 2872)شوديم قلمداد
را  «آثار»ها( و )عامل «اذهان»ن يو شكاف ب جدا شد يزندگ یالهيقب ۀويبود كه از ش

 Descartes, Kant, and)توجه قرار داد عطفن بار ينخست یبرا

laterMcLuhan, 2828). 

و  یاكتساب، پژوهش، حفاظت و نگهدار كردشان شاملق كاريها از طر. موزه2
ن يشوند. در ا تبديلآثار  «ديتول»در  ياصل یهااز قدرت يكبه ي تواننديانتقال، م

شدهایيا موزه  «یااثر موزه»مورد، 
اگر  ي، حتندارد يت ذاتيگونه واقعچيه 384

 آثار نباشد.  «ديتول»موزه تنها ابزار 

 ويژه دربه طور كههمان است، «كنندهينيع»كردها ير رويسا ،در واقع
مانند ) مصداق دارد ،دهدميشكل  مرجع را یكه استانداردها يعلم یندهايفرا
 ،جهينت و دراست از ذهن مستقل  كه كامالً ييهاد( استانداریريگاندازه یهااسيمق
 رايز (Bergson)شوديحال زنده است، دچار مشكل منيكه درع یزيچ يتلق یبرا

ل شود. يتبد «اثر» خواهد بهمي ،يفلسفه در برابر آناتوم یدشوار رداز در موين چيا
-يرا ما ميده شود، زيخود، د يحيتلو يشود تا، با انبوه معانيساخته م یاموزه راث

م. يش دهيس نمايا تدريختن احساسات، سرگرم كردن، يم آن را به منظور برانگيتوان
ن يجاد ايز را با اياست كه چ مين اقدامو ه ي استالزام بسياردادن شين اقدام نمايا

زها در يبه شرح چ ي،كه تقدم در اقدامات علميرحالكند، ديل ميفاصله، به اثر تبد
 .نياز دارد يرملموس از منظر جهانيغ اینهيزم

 ييزهايچ يطور كلهشناسان، بن موزهيشناسان، و همچنان و مردميگراعتي. طب3
تشان به عنوان شاهد انتخاب يشد، بر اساس قابليخوانده م «آثار» ،نيش از ايرا كه پ

                                                 
384 Musealium OrMmusealia 



100 

 

انعكاس  ید براتوانيم «زهايچ»ن ي)نشانگرها( كه ا يت اطالعاتيفيك يعنينند. كيم
 ند.ك ، فراهم(ها هستندل به حفظ آثار آنيمااين افراد كه ) هاا فرهنگيها ستمياكوس

عنوان كه، به است یآثار متحرک معتبر ،(یا)آثار موزه شدهایآثار موزه» 
 Schreiner)«دهدينشان م عت و اجتماع رايطب ۀرقابل انكار، توسعيغ یشواهد

ن يجمانند  يشناسانمردم ،كننديكه آنها فراهم م يوفور اطالعات.  (2891
 -اثر»را برآن داشت تا نام  (1989) 386 ريوير یا جرجس هنري (1965)  385سوگابا

. جرجس نمايش آنها كاربرد داردكه هنگام  يرا به آنها نسبت دهد، نام 387«شاهد
 یها«هدشا -اثر»ف يتوص یرا برا 388«نيثر نمادا»عبارت  يحت ريوير یهنر

خالصه  يتواند مدعيهستند كه م ين به مضمونيبرد كه وزيبه كار م يمشخص
 باشد.  يكل ایا دورهيكردن فرهنگ 

ار بهتر از يتوانند بسين است كه آنها ميا ،زها به آثاريچ مندروشل يتبد ۀجينت
، يشناسمردم ۀ)رشت شوندالعه خود هستند، مط يكه هنوز در بافت اصل يزمان

، ينييشوند: ماسک آ خرافاتيتوانند ين مي(، اما همچنيخصوص یا گالريمجموعه 
گاه خود را يسرعت جاره كه هنگام ورود به موزه بهيژه، ابزار عبادت و غيلباس و

م. يموزه هست يليم، بلكه در جهان تخيستين يگر در جهان واقعيدهد. ما دير مييتغ
انگر يب ای كهيصندل یرو ينييتز یهنرها ۀست در موزيدكننده مجاز نيازد، بمثالً
ند. كاركرد آنها ياست، بنش «صندلي -اثر»و  یكاركرد ين صندليب يرسم یزيتما

 يهدف اصل یگر برايد ين پساز يعني، است شده «بافت زدوده»و  كنار گذاشته
 یاكه به آنها مفهوم تازه ستا ن وارد شدهينماد يبلكه به نظم د،روميخود به كار ن
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با معنای  یدارد تا آنها را آثاريبر آن م را 389نايستوف پوميكه كريحالبخشد، در يم

ش از يكه پ به آنها نسبت دهد یاو ارزش تازه 390(«حامالن مفهوم»بنامد ) نمادين
 شود. ليتبد یاقتصاد يتواند به ارزشيم امااست،  یاموزه يارزش همه مطلقاً

 د.شويس شده( فرهنگ بدل ميرو آنها به شواهد مقدس )تقدنيا از 

ن يجمانند  يشناساننشانه ید. براكنيها را منعكس منهين گزيها اشگاهينما .4
ت يزها )از منظر واقعيعنوان چش از آنكه بهيب 392شدهایاثر موزه» 391داوالون

ت حراست يل قابليدلبه )كه يزبان یتواند وجوديشود، م آنها( درنظر گرفته يكيزيف
)كه  يامور اجتماع يشود( و حاميشده و مشخص مفيش تعريت نمايو قابل
 شود يره( تلقيشوند و غيم ش گذاشتهينما شده و به یبندشده، فهرست یگردآور

(Davallon,2881). 

 د،روها به كارعنوان نشانهد بهتوانيشگاه، ميرو آثار، هنگام كاربرد در نمانياز ا 
حضور  ۀواسطرا تنها بهيز ،ندستيها نها در سخن. اما آثار تنها نشانهدرست مشابه واژه

ل اصطالح ين دليمشان درک شوند. به ايق مفاهيم ازطريطور مستقند بهنتوايم
ل قدرت يدلرا بهيرود، زيكار مبه یاموزه یداللت بر اثر یاغلب برا «يز واقعيچ»
آن  ،زبان موزه يِواقع یزهايچ» يعنياست،  ده شدهدا شيخود نما «حضور معتبر»
ر يا تصاويها صورت مدل، نه بهشوديم گونه كه هست ارائهكه همان است ييزهايچ
، يل مختلف )عاطفي. به دال(Cameron,2829)«.گريد یزيچ یا بازنمودهاي
م. اسم يدار یشهود يارتباط ،شوديش داده ميچه نماره( ما با آنيو غ يشناسييبايز
ش ينماز قابليز به هر چيشود، و نيداده م شيكه نما يواقع یزهايبه چ «شينما»
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 يا مدليسات يسأر، مدل، تي، تكثیبعدر سهيلم، تصويا فيدارد )صدا، سندعكس  اشاره
 (.«شگاهينما»( )رجوع شود به يمفهوم

ن آن وجود دارد. با در يگزيو جا يز واقعين چيب يكشمكش مشخص .5
 دارای معنای نمادين، افراد اثرِ يبرخ ید توجه داشت كه براين مسئله بايفتن انظرگر

. نيگزيجا قيازطر نه و شود، ارائه خودش ۀواسطبه كه معناست حامل يهنگام تنها
 خاستگاه نه ،393«شوندهمانع» مفهوم نيا رسد،يم نظر گسترده به كه گونههمان
 كه يتنوع و توسعه نه و دهديم شرح را( «موزه» به شود رجوع) رنسانس در هاموزه
 كه دهديم ما به را امكان نيا نه و. است كرده كسب منوزده قرنطي  يشناسموزه
 ليقب از یگريد يتيحما یهاستميس در لزوماً تشانيفعال كه هاموزه از یتعداد كار

 از فتهايشكل یهاموزه تمام تريكل طوربه اي است، یريتكث یهارسانه اي نترنتيا
 ۀمجموع ها،مدل ۀمجموع ،394«گچيیهاقالب» یهاموزه ليازقب هانيگزيجا
 به دهد،يم شينما را هامدل عمدتاً كه يعلم یمراكز اي ،395«يموم یرهايتكث»

 .ميآور حساب

 یبرا توانديم د،وشمي گرفته نظر در زبان عناصر عنوانبه آثار نيا كه آنجا از 
 كامل يسخنران از تيحما یبرا شهيهم اما رود، به كار يسخنران یهاشگاهينما خلق
 .ستين يكاف

 ش،ينما كه يهنگام. ميكن توجه ينيجانش زبانِ عناصر ريسا به ديبا مارو، ازاين 
 ن،يگزيجا نيا كند،يم نيگزيجا تشيماه اي كاركرد با را، معتبر اثر اي يواقع یزيچ
 يواقع یزيچ از يمدل اي يطراح ،عكس توانديم كه. شوديم دهينام 396 «جانشين»
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 قاًيدق اگرچه ،است «معتبر» اثر با جدال در بدل كه شوديم گفته رونيا از. باشد
 هابدل رايز ،(ينقاش يكپ اي مجسمه یهايكپ مثل) ستين ياصل «يكپ» مشابه

 خلق كامل يكپ ديتول خاطربه تنها و شود جاديا نديفرا اي دهيا از ماًيمستق توانديم
 یبعد سه اي دو توانديم بدل آن، كاربرد و ياصل ۀنمون شكل اساس بر. شوديمن

 شاهكارها،) دارد تياهم بايز یهنرها یهاموزه در ژهيوبه  كه اعتبار، ۀديا. باشد
. است رگذاريثأت موزه آثار ارزش و گاهيجا به مربوط مسائل اكثر بر ،(هاجعل و هايكپ

-بدل از افتهيشكل منحصراً ييهامجموعه واجد كه ييهاموزه به ديبا ،اين باوجود

 ،يموم اي يگچ یهاقالب ها،يكپ) هابدل استيس دركل، و ميكن توجه ،ستها
 اريبس كه ديگشايم را موزه یهاتيفعال از یانهيزم( تاليجيد ريتصاو اي هامدل

 اصول دگاهيد از موزه حاضر یهاارزش يتمام دارديم برآن را ما و است گسترده
 .ميبر سؤال ريز را یاموزه ياخالق

 موزه ۀنيزم در شده داده شينما اثر هر ،مذكور ترگسترده دگاهيد از عالوه،به 
 اثر رايز ،است آن یايگو كه شود گرفته نظر در يتيواقع یبرا يبدل عنوانبه ديبا

 .(Deloche,1002)است زيچ نيا یبرا يبدل شده،یاموزه زيچ عنوانبه یاموزه

، ینگارو مردم يشناسباستان یهاژه در رشتهي، به ويشناختموزه ۀنيدر زم .6
ش يپژوهش خو ۀجيبه اثر اعطا كنند كه در نت ين عادت دارند مفهوميمتخصص

 اند. كرده جاديا

ش از همه، آثار مفهوم خود را در يشود. پيم ي منجربروز مشكالتبه  ،ن امرياما ا
كننده آزاد است ديدهند. سپس، هر بازدير مييهر نسل تغ ۀقيخود با سل يط اصليمح

 ركند.يآنها را بر اساس فرهنگ خود تفس
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در  397نارديس هوجكوک جمله توسط يشده در خالصه ييگراتينسب ،جهينت 
ست. در ابتدا يز نيچچيقت هياثر حق»: مشهور شده استاست كه  1984

 معناواقع شود،  زمينهک يكه در ياست، تنها هنگام ييمعنا، سپس چندیچندكاركرد
 .(Hainard, 2892) «رديگيم

402اثر-شيش، فتي، نما401ي، كپ400، مجموعه399، اعتبار398: مصنوعواژگان مرتبط ،

اثر، كار  -، شاهد408داريز، اثر ناپاي، چ407، بدل406، نمونه405ري، تكث404ي، المثن403يز واقعيچ
 .409یهنر

                                                 
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 

 (Preservation)  ینگهدار و حفاظت

 ؛Bewahrung, Erhaltung ي:آلمان ؛preservación :يياياسپان ؛preservation  -ی:وفرانس در معادل

 . preservaçāo: يپرتقال ؛preservazione: ييايتاليا

 

زها از ياز چ يز يا گروهياز يک چ ینگهدار یكردن به معنا ینگهدار و حفاظت
 ینگهدار نيدزد است؛ ا يک و يا حتيب، زوال، تفكيل تخريخطرات مختلف از قب

 یجاد سرپناه برايآن، ا یكردن موجودمجموعه در يک مكان، فهرست یبا گردآور
 شود. ين مير آن تضميمن ساختن و تعميآن، ا

ل در ورود اثر به موزه يات دخيعمل يتمام ی،، حفاظت و نگهداريشناسدر موزه
، ثبت یدات اكتساب، ورود به فهرست موجويتمام عمل ،گري، به عبارت درا دربردارد

شود. يم مرمت، و در صورت لزوم مرمت را شامل و كردن، حفاظتدر كاتالوگ، انبار
روند و  یزيريشد كه با پمنجر  ياستيج به سيتدرراث بهيم ینگهدار و حفاظت

شد، و با  آن آغاز ۀملموس بشر و توسعريراث غياكتساب مواد و م یبرا یاريمع
مرمت  و حفاظت ،تيو در نها است ل شدهيتبد ایزهكه به آثار مو ييزهايت چيريمد

است كه  یزيچ نشانگر آن ینگهدار و نه، مفهوم حفاظتين زمييافت. در ا آنها ادامه
ها و ت موزهيمورأم ،هارا ساخت مجموعهيها در معرض خطر است، زدر موزه اساساً
 یاموزه هایتيفعال ی ازمحور ی،نگهدار و دهد. حفاظتيم آنها را شكل ۀتوسع

 انتقال به عموم است.  ،آن گريو محور د ستا
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هر موزه  یهاتياز فعال ياساس ي، در اكثر موارد، بخش410«است اكتسابيس». 1
ق ياست كه موزه ازطر يليتمام وسا ۀرود. اكتساب، در موزه، گردآورنديشمار مبه

-باستان یها، كاوشی: گردآورشودميرملموس بشر يراث غيآنها مالک مواد و م

ادآور غارت و ربودن)كه ي یهاوهيش يد، و گاهيا و ارث، مبادله، خري، هدايشناخت

(. 1970و قرارداد  1956 ۀنامهيتوصاست كردهونسكو با آنها مبارزه يكوم و يا
 ۀات مرتبط با مداخليعمل ، همۀ«هامجموعه يسرپرست»و  «هات مجموعهيريمد»

ا در صورت يگر ثبت آنها در كاتالوگ ي، به عبارت دردرا دربردادر آثار موزه  يياجرا

گاه يكشورها، جا يكه در برخ یاكردن اوضاع موزهمنظور مكتوبموزه به یموجود
ژه در يود بهشويكه به فهرست وارد م ييايرا اشيدهد، زيبه آنها م يخاص يقانون
 كه يحقوق و اموالد شوميفروش  و ديخر رقابلي، غيت عموميماكل یهاموزه

 . نيستندزمان مرور مشمول 

آثار را  ييطور استثناتوانند بهيها ممتحده، موزهاالتيل ايكشورها از قب يدر برخ
ت خود خارج كنند. ياز مالك ،ا فروشيب يگر، تخريد یاق انتقال به نهاد موزهياز طر

رون يه درون و بانتقاالت آثار ب يز همراه با نظارت بر تمامين یبندانباركردن و طبقه
استفاده از  ،مرمت و ت، هدف حفاظتيدرنها .استت مجموعه يرياز مد يموزه، بخش

منظور به يه هر نوع دگرگونين اوضاع اثر عليتضم یبرا یضرور ي ابزارهایتمام
 يمنين اقدامات شامل ايا ،تراست. در مفهوم گسترده يآت یهاآن به نسل یواگذار

 یهااسيل، زلزله و آشوب(، مقي، آتش و سیخرابكار و یه دزدي)حفظ عل یسرتاسر
ها و اسيمق يتمام»ا ي، 411«رانهيشگيحفاظت و مرمت پ»عنوان شده بهشناخته يكل

رساندن زوال و خسارت در و به حداقل یريگشيهدف پ اگرفته باقدامات صورت

                                                 
410 Acquisition Policy 
411 Preventive Conservation 
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 ز آثار درا يا اغلب گروهيک اثر، يرامون يا پين اقدامات در بافت يشود. اينده ميآ

 یمواد و ساختارها يعني استم يرمستقيرد. غيگي، صورت ميطيهر سن و شرا
 . (ICOMCC,1009)«دهدير نميياما ظاهر را تغ ،دهدير ميياقالم را تغ

طور كه به ي استتمام اقدامات» 412«يحفاظت و مرمت درمان»به عالوه 
 يكنون ۀزنندبيآس یندهايشود تا فراياز آثار اعمال م يا گروهيک اثر يم بر يمستق

صورت  ين اقدامات تنها هنگاميكند. ا تيرا تقو آثارا ساختار يو  كرده قفرا متو
د كه امكان در حال زوال باش یحدا بهيار شكننده و يبس يرد كه اقالم در وضعيگيم

ظاهر اقالم  ين اقدامات گاهيباشد. ا وجود داشته يكوتاه آنها در زمان نسبتاً ینابود
 .(ICOM-CC, 1009)«دهدير مييز تغيا نر

واحد و  اثرم بر يطور مستقكه بهشود مي را شامل يتمام اقدامات» ،413«مرمت» 
ن اقدامات يشود. ايلِ شناخت، درک و استفاده از آن اعمال ميهدف تسه ادار بيپا

 اي يدگرگونبا ا كاركردش را ي ويژگي از يبخش اثررد كه يگيم صورت يتنها هنگام
. است يمواد اصل یر احترام برااين اقدامات مبتني باست.  زوال گذشته از دست داده

حفاظت  یبرا. (ICOM-CC,1009)«دهدير مييظاهر اثر را تغ ين اقداماتياغلب چن
را انتخاب  ييهامداخله كنندگانمرمتاقالم تاحدممكن،  يپارچگکي یو نگهدار

 ص باشد.يبل تشخقا يبازگشت و به آسانكنند كه قابليم

 415«یحفاظت و نگهدار»اغلب بر  414«حفاظت و مرمت». در عمل، مفهوم 2

ن موزه، حفاظت و مرمت، كه هم ياز متخصص یاريبس یشود. برايم داده حيترج
كند، ير ملموس، دنبال ميا غي ی، ماديفرهنگ ييحفظ دارا یعمل و هم هدف را برا

                                                 
412 Remedial Conservation 
413 Restoration 
414 Conservation 
415  Preservation 
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-مرمت و حفاظت» ۀانگر واژيمر بن ايدهد. ايموزه را شكل م يت اصليمورأم

ا يتاني، در بر417«دارانموزه» يسيدر فرانسه است )در انگل 416«كنندگان
 يمدت طوالن یافت. براي ( كه در زمان انقالب فرانسه ظهور418«نگهداران»

نظر بهكاركرد موزه  ۀكنندفين توصين واژه بهتري( انوزدهم)حداقل در سرتاسر قرن 
 ی( اصطالح حفاظت و نگهدار2007موزه)ايكوم از ج يف رايتعر ،عالوه. بهرسيدمي

 رد.يگيكار نممرمت به و م اكتساب و حفاظتيپوشش مفاه یرا برا

ار يطور مناسب در مفهوم بسهد بيبا ینگهدار و دگاه، اصطالح حفاظتين دياز ا 
ز يرا ن یو انبارساز یموجود یهاتا امور فهرست ،شود گرفته در نظر یترگسترده

است، كه  یگريت ديد با  واقعيرت شدين مفهوم در مغايشود. با وجود اين، ا شامل
ار يوضوح بسكوم( بهيمرمت ا و ون حفاظتيسيمثال، در كم یمرمت )برا و حفاظت

 ها در ارتباط باشد، با امر حفاظتمجموعه يا سرپرستيت يريكه با كار مدشتر از آنيب
 یهاشده در باال، در ارتباط است. رشتهفيت توصصورمرمت، به يا مرمت و و

 يافته كنندگان مجموعه ظهوركنندگان و ثبتيگانيژه بايوبه یديجد يتخصص
 دهد.يها را شرح متين فعاليتمام ا ینگهدار و . اصطالح حفاظتاست

ان ير ميناپذاجتناب یهاكشمكش، ینگهدار و عالوه، مفهوم حفاظت. به3
 و ن حفاظتيب یها) اشاره به كشمكششودرا شامل مي اركردهان كيک ازيهر

اصطالح »: ستا هشدار انتقاد يست(، كه اغلب بسيا پژوهش نيو ارتباط  ینگهدار
ست باز يتاليجوامع كاپ يتمام یمقعد یهاراث ما را به محرکيمرمت م و حفاظت

-استياز س یتعداد. (Baudrillard, 2829;Deloche, 2891, 2898)«گردانديم

 درز ين را تيمثال، خروج از مالك ی، برایهااستيحال سنياكتساب، درع یها

                                                 
416 Conservateurs 
417 Curators 
418 Keepers 
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 ييهانشيفرد مرمتگر و دركل، گز یهانشيگز ۀمسئل. (Neves, 1001)گيردبرمي
 داشته ز نگهيچ كه چهنيرد )ايگيت صورت مممر و ات حفاظتيكه در رابطه با عمل

ن مسائل يزتريبرانگت، از بحثيراه با خروج از مالكز دور انداخته شود؟( هميچ و چه
كرده ملموس را كسبريراث غيم مئطورداها بهت، موزهي. درنهااستت موزه يريدر مد

يافتن  یبرا و دارديپرا در یان امر مسائل تازهيكنند، ايم ینگهدار و و حفاظت
-يرو مين ، به آنهاراثيد مين انواع جديا یحفاظت و مرمت مناسب برا یهاکيتكن

 دهد.

اشيا با ، 423يي، دارا422ادبود، كاالي، 421، اقالم420، سند419: اكتسابواژگان مرتبط

ت؛ ي؛ واقعیرملموس، ماديراث، غي؛ م427، كار426، اثر )مقدس(425زهاي، چ 424معنای نمادين
ت مجموعه، يري؛ مد428، حراستيرانه، حفاظت و مرمت درمانيشگياجتماع؛ حفاظت و مرمت پ

، 429یكننده، صورت موجودمرمت و ر مجموعه، موزه دار، حفاظتيدمه، مجموع يسرپرست
 .431، اعاده430تيگر؛ خروج از مالكمرمت

                                                 
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 ) 

 ؛ professione: ييايتاليا ؛Beruf: يآلمان ؛ profesión :يياياسپان ؛profession  -:یفرانسو در معادل
 . profi ssāo: يپرتقال

 

 فيتعر ياجتماع يچارچوب در بلكه ،یقرارداد صورتهب نه همه از شيپ حرفه
 را خود ۀحرف توانديم شناسموزه ؛ستين ینظر ایرشته ۀدهندشكل حرفه. شوديم

دارای اعتبار  ویاحرفه يشناسوزهم توانديم او اما بنامد، شناسستيز اي هنر مورخ

 قلمداد شود.نيز  اجتماعي

-فيتعر كلمه يواقع یمعنا به را خود ديبا ،دابي تيموجود ایحرفه كهنيا یبرا 
. ندارد مصداق موزه جهان در شهيهم ،امر نيا و شود شناخته يواقع یمعنا به و كند
 ،گريد عبارت به ،(Dube, 2882)دارد وجود یاموزه ۀحرف نيچند بلكه حرفه کي نه
 توانيم نآ ۀليوسهب كه مزد، بدون اي مزد با موزه، با مرتبط یهاتيفعال از يفيط
را ي اجتماع ۀطبق در او گاهيجا و( اشيمدن تيموقع خاطر به خصوصاً) فرد کي

 .كرد ييشناسا

 افتيدر از موزه كارمندان اكثر نجا،يا در مدنظر يشناسموزه مفهوم به اشاره با
 ادعا تواننديم ياندك تعداد و هستند، محروم خود ۀحرف یبرا الزم یاحرفه آموزش

 درهرحال،. كننديم كار موزه در كه ليدل نيا به تنها ،هستند ناسشموزه كه كنند
 432كتوپيا. دارد ازين يخاص ۀنيزمشيپ به كه دارد وجود یاريبس یهامنصب

 برشمرده را آنها از مورد ستيب( پرسنل تيترب یبرا كوميا يالملل نيب ونيسيكم)
 .(Ruge, 1009)است

                                                 
432 ICTOP 
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 هستند، كار به مشغول سسهؤم در كه یافراد اكثر يعني كارمندان، از یاريبس. 1
 موزه يواقع اصل با يسطح نسبتاً يارتباط تنها كه كننديم دنبال را اییكار ريمس

 نيا. بخشنديم تيشخص هاموزه به مردم ۀعام نظر از افراد نيهم كهيحال در دارد
-حوزه بر نظارت مسئول كارمندانو  ،«نگهبانان» اي «يتيامن افسران» مورد در امر

 زين رش،يپذ مسئول مانند دارند، عموم با را ياصل تماس كه موزه، يشگاهينما یها
-منيا و تيمصون یبرا يقيدق یهااسيمق) موزه بر نظارت تخصص. است صادق

 ياستخدام یهاگروه منوزده قرن طي جيتدربه( رهيغ و هامجموعه و عموم كردن
 مجزا يياجرا كارمندان يمابق از كه يگروه ژهيوبه است، كرده ليتحم را يخاص
 یاموزه ۀحرف نينخست عنوان به كه بود دارموزه تيشخص نيا ،حالنيدرع .است
 .افتي ظهور

 در موجود آثار با ميمستق يارتباط كه بود يفيوظا تمام مسئول هامدت ،دارموزه 
 يمآكاد ،PRC مدل) آنها ارتباط و پژوهش مرمت، و حفاظت يعني دارد، مجموعه

 هنر، خيتار) است مربوط هامجموعه ۀمطالع به اول ۀوهل در دارموزه تيترب(. نوارتير
 با  امر نيا ،سال نيچند از پسامروزه  اگر، يحت( رهيغ و يشناسدممر ،يعيطب علوم

های ديگری به خود گرفته ها، جنبهتر، مثالً از سوی دانشگاهشناسانهموزه ماتيتعل
  است. 

 نيا واندافتهي تخصص هامجموعه ۀمطالع در كه دارانهموز از یاريبس

-موزه را خود توانندينم مانديم يباق آنها تيفعال ياصل ۀرشت عنوانبه تخصص،

 نيا  عمل در آنها از يبرخ اگر يحت ،بنامند( موزه شاغالن) نگارموزه اي شناس
 برخالف فرانسه، در .كنند بيترك هم با يسادگبه را یاموزه كار متفاوت یهاجنبه
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 کي منافع و رقابت ۀواسطبه جيتدربه دارانموزه گروه ،يياروپا یكشورها ريسا
 .شونديم استخدام( 433يعيطب راثيم ۀسسؤم)ي تخصص يتيترب مكتب

 انسان نيب يتخصص ارتباط كه يمحققان یبرا توانديم شناسموزه اصطالح. 2
 از يواقع یمستندساز صورتبه مطالعه نيا رود، كاربه ،كنندمي مطالعه را تيواقع و

 و هينظر به لزوماً آنها تيفعال ۀرشت. است شده شناخته يحس ميمستق افتيدر قيطر
 از ريغ ييهرجا تواننديم آنها ،رونيازا است، مربوط یاموزه ۀرشت در منتقدانه تفكر
 .كنند كار ،يپژوهش مراكز ريسا اي دانشگاه جمله از موزه،

 یبرا كه يشخص هر به اشاره یبرا ،ترعام یمعنا در ،نيهمچن الحاصط نيا 
 كاربرد ،شوديم متقبل را شگاهينما زيربرنامه اي پروژه رهبر ۀفيوظ و كنديم كار موزه
 كه نگاران،موزه با نيهمچن هستند، متفاوت دارانموزه با شناسانموزه ،رونيا از. دارد

 يمرمت و يحفاظت التيتسه آن، تيامن و موزه يكل يسازمانده و يطراح مسئول
 يكيتكن یهامهارت با نگاران،موزه. هستند يموقت اي دائمي يشگاهينما یهایگالر

 و حفاظت: دارند موزه كار یهاوهيش تمام به نسبت يتخصص یديد خود، خاص
 تواننديم ات،يخصوص نيا شايستۀ يهماهنگ با و. ارتباط و پژوهش ،یگهدارن

 يانتقال اطالعات تا رانهيشگيپ مرمت و حفاظت از موزه، يكل كار با تبطمر اطالعات
 . كنند تيريمد را مختلف مردم به

 يشخص انگريب  اصطالح نيا است؛ متفاوت 434«شينما طراح» با نگارموزه
 نيا چه باشد، هاشگاهينما يدهشكل یبرا ازيموردن یهامهارت واجد كه است

 طراح» با او ؛یارموزهيغ يطيمح در چه و شود برگزار موزه در شگاهينما
 ميتنظ یبرا را هاکيتكن كه يكس حرفه، نيا در .است متفاوت زين 435«شگاهينما

                                                 
433 Institut National Du Patrimoine 
434 Exhibit Designer 
435 Exhibition Designer 
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 باشد داشته مهارت زين شگاهينما ييبرپا در توانديم رد،يگيم به كار شگاهينما ۀصحن
 (. دينيبب را «ینگارموزه»)

 كه ،436«دكور طراح» با هامدت «شگاهينماطراح » و «شينما طراح» یهاحرفه
 یفضاها در يداخل دكور طراح كار اما. است بوده مرتبط دارد، اشاره فضاها نييتز به

 ازيموردن فيوظا با است مربوط يداخل نييتز يمعمول یهاتيفعال به كه یكاربرد
 در. دارد تعلق شينما یفضا يطراح ۀرشت به و است متفاوت هاشگاهينما یبرا
 يشينما آثار یبرا رفته به كار یفضا زيتجه رامونيپ شتريب آنها كار ا،هشگاهينما

 يشينما آثار ازرا  كار كهنيا یجا به است، نييتز عناصر آنها یبرا فضا نيا و است
 .خشدب معنا فضا درون به و آنها شينما با و كرده شروع

-عمارانِم همه، از شيپ را خود ،شگاهينما اي شينما یفضا طراحان از یاريبس 

-يم يداخل يطراح معمار هر كه ستين معنا بدان نيا اما نامند،يم يداخل يطراح
 ،نهيزم نيا در. باشد نگارموزه اي شگاه،ينما اي شينما طراح گاهيجا يمدع تواند

 از يشخص يگاه و دار،موزه ۀعهد به اغلب كه ينقش) شينما و شگاهينما یمتصد
 یبرا را يعلم ۀپروژ او رايز است، حرفه نيا الكم و تمام مصداق( است موزه خارج

 .كنديم هماهنگ را پروژه كل و دنيآفريم شگاهينما

 جيتدرهب گرفته، قرار توجه عطف هاحرفه از یتعداد ،یاموزه ۀرشت ۀتوسع با. 3
 ليتبدبرای  آنها گيریجهت و تياهم نيهمچن و ،است شده مستقل و افتهي ظهور

 یهاهزمين در لزوماً توانديم دهيپد نيا. شد دأييت وزه،م سرنوشت از يبخش به
 .شود مشاهده ارتباط و ینگهدار و حفاظت

                                                 
436 Decorator 
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 با يمتخصص عنوانبه 437«گرحفاظت» اول ۀوهل در ،ینگهدار و حفاظتر د 
 آثار با يكيزيف تعامل یبرا الزم یهاکيتكن ،همه از ترمهم و يعلم یهاتيقابل

 يتخصص تيترب به عمدتاً ،(يدرمان و رانهيشگيپ مرمت و حفاظت مرمت،) مجموعه
 آن فاقد دارموزه كه ييهاتيقابل همان ،(مواد و هاکيتكن انواع قيازطر) داشت ازين

 .است

 تيريمد با كه ،یموجود صورت ازسوی شده ليتحم فيوظا ،بيترت نيهم به 
-شكل به ،رياخ تاًنسب یهازمان در است، مرتبط اقالم انتقال نيهمچن و هااندوخته

 هااندوخته تيريمد مواد، ۀميب آثار، انتقال مسئول يعني 438«كنندهثبت» پست یريگ
 آن در كه يگاهيجا) شدمنجر  شگاهينما ييبرپا و یسازآماده نيهمچن يگاه و

 (. شوديم شگاهينما یمتصد كننده،ثبت

 يامتم كنار در ،يآموزش بخش به مربوط كارمندان انتقال، خصوص در. 4
 مندبهره يتخصص ۀحرف یتعداد جاديا از ،يعموم روابط در كار به مشغول كارمندان

 440«راهنما سخنران» ،439«راهنما مفسر» آنها نيتريميقد از يكي مسلماً. شونديم
 يهمراه دكنندگانيبازد با شگاهينما یهایگالر در كه يكس است، 441«سخنران» اي
درخصوص  ياطالعات آنها به شدهتيهدا یدهايبازد اصل از یرويپ با و كند،يم

 هيته» كار با ،يهمراه نوع نياول نيا. دهديم ش،ينمادرمعرض آثار و شگاهينما
 یهاوهيش ۀرمجموعيز اتيتجرب ريسا اي هاكارگاه مسئول فرد يعني ،442«كننده
 خورده ونديپ 443«يفرهنگ یهاپروژه ۀكنندهماهنگ» با سپس و موزه، يارتباط

                                                 
437 Conservator 
438 Registrar 
439 Guide-Interpreter 
440 Guide-Lecturer 
441 Lecturer 
442 Animator 
443 Cultural Projects Coordinator 
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 ريتفس شتريب هدفش و بوده عموم و هامجموعه نيب ۀواسط كنندهگهماهن است،
 . است شده فيتعر شيپ از يمضمون بر مبنای عموم قيتشو و هامجموعه

 و موزه ارتباط در یرشدوبهر و ياساس نقش 444«تارنما)صفحه اينترنتي( ريمد»
 .كنديم فايا وساطت فيوظا

 سيرئ» ،آنها انيم در. شوديم افزوده نهايا به يفرع اي ينينابيب مشاغل ريسا. 5
 يتمام مسئول كه است( باشد نگارموزه اي دانشمند توانديم كه)445«پروژه ريمد اي

 یهارشته در يمتخصصان او رامونيپ و است یاموزه یهاتيفعال مكمل یهاوهيش
 ليقب از يتخصص یهاپروژه آيند تامي گرد ارتباط و پژوهش، ،ینگهدار و حفاظت

 را انجام دهند. رهيغ و446اندوخته قابل دسترسي د،يجد یگالر ،يموقت شگاهينما

 از كه يكسان يعني) 447«موزه رانيمد اي انيمجر» ديتأك  تر،يكل یهاجنبه از. 6
 زيتما جاديا قيازطر ،خود شغل یهامهارت بر( اندداشته يخاص ۀتيكم كوميا در قبل

 .است محتمل اريبس ،(يا غيره منفعت یبرا) هاسازمان ريسا با

 ت،يامن ک،يلجست ليقب از يياجرا فيوظا ريسا از یاريبس درمورد ،مسئله نيهم 
 تياهم همه كه است، صادق زين هارسانه روابط و ،يابيبازار اطالعات، یتكنولوژ

 .ددار یرشدروبه

 ،(دارند متحدهاالتيا در ژهيو به ز،ين ييهاوابسته كه) موزه كنندگاناداره 
-يم پوشش را هاآن از تریشيبتعداد  اي مزبور یهاتخصص از يكي كه ددارن يبقسوا
 اي ريمد مثال) آنها يشخص اطالعات و هستند، موزه در قدرت ینمادها آنها. دهد
 .كندموزه، داللت مي عمل یاستراتژ و توسعهبر  اغلب( دارموزه

                                                 
444 Web Master 
445 Head Or Pproject Manager 
446 Open reserve 
447 Administrators Or Museum Managers 
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كنندههماهنگ دار،زهمو مرمت، و حفاظت ،448گرمكاتبه كننده، هيته: مرتبط واژگان 

 يطراح ،451شينما مطالعات ،450شينما امر كننده،يابيارز ،449مدرس ،يفرهنگ ۀپروژ
 واسطه، ت،يريمد سخنران، ،456يداخل طراح ،455راهنما مفسر ،454راهنما ،453نگهبان ،452شگاهينما

 ،458پژوهشگر پروژه، ريمد موزه، مطالعات ،457موزه امر ،يشناسموزه شناس،موزه ،ینگارموزه
 .داوطلب ،461نيتكنس صحنه، طراح ،460يمنيا افسر ،459كننده ميترم

 

                                                 
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 
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 ( Public) عموم

: يياياسپان ؛public audience:یفرانسو ؛(تيجمع اي مردم: publicus, populous ) -:نيالت در معادل

publicيآلمان ؛ :Publikum Besucherييايتاليا ؛ :pubblicoيپرتقال ؛ :public . 

 

 .دارد رايجی معنا دو اسم، اي و صفت نقش آن، اساس  بر اصطالح، نيا

 ۀمنطق مردمِ و موزه نيب يقانون ارتباطيعموم ۀموز مانند«يعموم» صفت.1
 توسطي عني است؛ مردم ييدارا لزوماً يعموم موزه. دهديم شرح را موزه استقرار
 و یارگذهيسرما آن، تيريمد با ،يندگينما ۀواسطبه و آنها، ندگانينما قيازطر مردم،
 با لزوماًرا  يعموم ۀموز ؛است تریقو نيالت یكشورها در ستميس نيا. شوديم اداره

 يعموم تيمالك منطق از يبخش آن یهامجموعه و د،كننيم يمال نيمأت هااتيمال
 ندتوايم نه و دشو تيمالك سلب اي حذف درستيبه ندتوايم نه آنها ،دراصل) است

 (. شود دنبال يسخت روند نكهيا مگر دهد رييتغ را گاهشيجا

 تداوم اصل ژهيوبه :است يعموم خدمات نيقوان ،يكل طوربه ،یجار نيقوان 
ای كه از نظر وقفه مگر كند، عمل وقفه بدون و منظم مداوم، ديبا كه يخدمت)

 منفعت یازهاين در تحول با ديبا خدمت) یريرپذييتغ اصل ؛(قانوني مجاز باشد
 نيا ضروری در راستای راتييتغ یبرابايد منعي قانوني ن و باشد، همساز يعموم

 رفتار كساني شهروندان با كهنيا از نانياطم) یبرابر اصل ؛(باشد داشته وجود هدف،
 و ،يمتقاض شخص به تاخدم اسناددسترسي به ) تيشفاف اصل ،تينها در ؛(شوديم

 ،شودهگ همه یبرا یاموزه ۀسسؤم كه كنديم مشخص( خاص ماتيتصم  ليدال
 .است آن ۀتوسع و جامعه خدمت در ، وهمه به متعلق
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 خدمت يي، بيشتر اعتبار عمومي است تاكايآمر-يسيانگل قانون در مفهوم رايج
 صورتبه كه ،است موزه به انيمتول دياك تعهدِ ناظر بر كه ياصولي عني ،يعموم
 اصول نيا ،گرفته است شكل يرانتفاعيغ يسازمان گاهيجا با يخصوص يالتيتشك

. است مشخصي عموم به انيمتول ئتِيه یهاتيفعال اختصاص خواهان نيهمچن
 تا است اجتماع مفهوم شتريب متحده، االتيا در خصوصاً موزه، ياصلمرجع  نيا

 را «جامعه») روديم كاربه يگسترده اريبس مفهوم در اغلب اجتماع اصطالح عموم،
  (.دينيبب

 يۀسا ريز نه اگر شان،يهاتيفعال تا كرد يجهان را هاموزه ،عموم منفعت اصلِ نيا
 اجرا هاقدرت نيا توسط یحدتا اغلب و آنها، به ارجاع با حداقل ،يعموم یهاقدرت
 اصولي برخ وكننده كنترل نيقوان به كندوادار مي را هاموزه خود ۀنوببه و اين شود،
 .احترام بگذارند ياخالق

 التيتشك صورتبه ای كههموزمسئلۀ  و يخصوص ۀموز ۀمسئل ،نهيزم نيا در 
 يدولت تيمالكي بر متفاوت اصول كه داندروا مي را هيفرض نياشود، اداره مي یتجار

 بر همين اساس،. حاكم است ،شد اشاره باال در كه ،يعموم هایقدرت تيماه و
 تمقاال از یاريبس و است، يرانتفاعيغ يسازمان موزه ديگويم موزه از كوميا فيتعر

 .است شده طرح آن يعموم تيماه اساس بر آن ياخالق اصول منشور

 ن،يهمچن و ،(یاموزه عموم) موزه مخاطبان به اسم، عنوانبه« عموم» ۀواژ. 2
 د،ريگيم قرار سسهؤم مخاطب كه يتيجمع كل به آن، يواقع كاربر عموم گسترش با

 ینهاد»: است اصل کي وزهم جيرا فيتعار تمامی برا باًيتقر عموم ۀديا. دارد اشاره
 ،نيهمچن. (ICOM, 1007)«عموم یبرا گشوده آن، ۀتوسع و جامعه خدمت در...
 دانش آن هدف و است عموم منفعت آنچه شينما و مرمت و حفاظت... مجموعه»

 كه ینهاد» اي ،(2002 ،یفرانسو یهاموزه در قانون)«است لذت و آموزش عموم،
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 منظم ساعات در و كرده حفظ را آنها رد،يگيم كار به و شودمي مالک را یماد آثار
 فيتعر ؛(1973 ،یمعتبرساز ۀبرنام ها،موزه ييكايآمر انجمن) «دهديم شينما كاری

اين  نيگزيجارا « مردم»اسم  ،(ايتانيبر) هاموزه انجمن توسط ،1998 در منتشرشده
 . صفت كرد

 دهد،يم ارتباط آن برانكار با را موزه یهاتيفعال قاًيدق ،عموم يواقع مفهوم
البته . كنندينم استفاده آن خدمات از اما ،ببرند سود آن از دارند قصد كه ييآنها يحت

 از شيپ كه كل کي عنوانبه عموم است يدكنندگانيبازد ،كاربران از ما مقصود
 نقشكه موزه دارند  وجود بسياری خاص عموم كهيحال در م،يشيانديم آنها به همه
گشوده بوده است،  همه یبرا هاموزه، رايزكند. ود را در قبال آنها ايفا نميخي اصل

 یهنر تيترب یبرا يمكان ،خود نقش نيترمهم درقالب آنها های اخير،تنها در زمان
 .شوديم پژوهشگرانه و عالمانه ۀحوز و

ي تمام به موزه نيمسئول بيش از پيشی مندعالقه به كه ش،يگشا نيا 
 ،است شدهمنجر  كنند،ينم ديبازد هاموزه از كه يتيجمع نيهمچن و هادكنندهيبازد
 اين امر كهچنان ،را به دنبال دارد كاربراني تمامی برا موزه ريتفسی هاوهيشی ارتقا

 عموم مردم،: است مشاهده قابل رفته، به كار زمان طول در كه یديجد یهاواژه در
 دكنندگان،يبازد كاربران، یهااژهو دور، عموم رعموم،يغ كل، کي عنوانبه

 منتقدان يتخصص ۀرشت ۀتوسع. رهيغ و مخاطبان كنندگان،مصرف تماشاگران،
  «عموم یصدا یبرا» اي «عموم انيحام» را خود آنها از یاريبس كه شگاه،ينما

 مركز در كه است عموم رويج مفهومت به جيرا شيگرا نيا ناظر بركنند،يم يمعرف
 يواقع بازگشت از ما، 1980 ۀده انيپا از ،اصل در. دارد قرار وزهم يكل یهاتيفعال
 یدهايبازد رشدروبه تياهم تا م،يكنيم صحبت یاموزه تيفعال در عمومی سوبه

 با كه) ميكن علت ذكر هادكنندهيبازد انتظارات و ازهاين یبرا و دهيم نشان را موزه
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 در لزوماً دو نيا اگر يحت ،باشد ، مرتبطميناميم زين «موزه یتجار شيگرا» چهآن
 .(درينگ قرار راستا کي

 

 ،يطيمح یهاموزه و اجتماع یهاموزه یهامدل در بعد، ۀمرحل در عموم. 3
 یمبنا تيجمع. شود شامل خود استقرار مناطق در را تيجمع كل تا ستا افتهي بسط
 هدف گريد و شوديم نقش ياصل گرفايا ،يطيمح ۀموز مورد در و است موزه

 (دينيبب را «جامعه») ستين سسهؤم

کي عنوان به عموم ،464عموم ريغ ،463تياقل عموم ،462نيمعلول عموم :مشتقات 

 .468هدف عموم ،467غاتيتبل ،466يعموم روابط ،465كل

ۀموز ،471هاكنندهمصرف اجتماع، ،470هايابيارز ،469مخاطب: مرتبط واژگان 

 ،478يخصوص ،477تيجمع ،476مردم ،475یوفادارايجاد  ،474كنندگانيابيارز ،473يابيارز ،472يطيمح
 ،483ديبازد ،482كاربران ،481هاستيتور ،480وجوهاپرس ،479تماشاگران جامعه، ،478يخصوص

 .484دكنندگانيبازد
                                                 
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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(Research) پژوهش
 

 ؛ricerca: ييايتاليا ؛Forschung: يآلمان ؛investigación :يياياسپان ؛recherché  -:یفرانسو در معادل

  ؛pesquisa،  investigaçāo:يپرتقال

 

شبرد يبا هدف پ ،شدهفيتعر شيپ از هایزمينهاز كشف  است پژوهش عبارت
 یهاتيفعال در موزه،پژوهش . ممكن برای انجام آن ا و اقدامهدر اين زمينهدانش 

 یهان در ارتباط با مجموعهيشرفت دانش نويو كار با هدف كشف، ابداع، و پ یفكر
 .شودمي را شامل آن یهاتيا فعاليموزه، 

محرک  یروين ، پژوهشموزه (ي)رسم یِفرانسو تعريفكوم در يا ،2007 تا .1
انسان  یشواهد ماد خصوصانجام پژوهش در ،هدف موزه ؛كردمعرفي كاركرد موزه 
 «شيو نما ینگهدار و كسب، حفاظت» برای موزه لدلي امر، و اين و جامعه است

 یبرا گشودهشگاه )ياآزم يكه موزه را نوع يف رسمين تعري. ااين شواهد است

                                                                                            
479 Spectators 
480 Enquiries 
481 Tourists 
482 Users 
483 Visiting 
484 Visitors 
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از  يرا بخش بزرگي، زبا شرايط كنوني هماهنگي ندارد ،دهدعموم( نشان مي
، به است گرفته صورت مستيسوم آخر قرن بکيدر  ها، مانند مواردی كهپژوهش

ملموس و  یراث بشرينک موزه مياست. ا افتهيها انتقال ها و دانشگاهشگاهيآزما
كند،  آن آن پژوهش ميبارۀ كرده، و در ینگهدار و رملموس را كسب و حفاظتيغ

 .  (ICOM, 1007)«دهديش ميرا انتقال داده و نما

]انجام  «faitdes recherches» صورتهتر است )و بكوتاه يف، از قبلين تعريا

ن شده است(، با وجود اين يگزي[ جا485]مطالعه «etudier »ق[، در فرانسه با يتحق

 . استوزه ضروری ملي ك یهاتيفعال یبرا

 -پژوهش -ی)حفاظت و نگهدار PRCت مدل ياز سه فعال يكي ،پژوهش
 ف كاركرد موزهيتعر یبرا  (Mensch, 2881)نوارتير يارتباط( است كه آكادم

ا جورجس ي 486ینک استرنسكايزبمانند  يار متفاوتيمتفكران بس یبرا ؛ وكردمطرح 
ل ي، از قبيو شرق یمركز یوپاشناسان ارموزهديگر از  یاري، و بس487ريرو یهنر

 يدر موزه ملهايش با فعاليتر يوي. رابدييم نمود يعنصر اساس، 488نرشريكالس 
نتيجۀ ،  280محيط اوبراک یش رويكارها بيشتر با ، و489يقوم یهاهنرها و سنت

 یهااستيژه سيموزه، به و یتمام كاركردها یبرا خوبيرا به يپژوهش علم ۀبرنام
 . دهدنشان ميش ياكتساب، نشر و نما

 

                                                 
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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 یهاشگاهيبه ضرر نما ، كهيموقت یهاشگاهينما از بازار یهاسميمكان حمايت. 2
 یهاشگاهينما یسازآماده زمينۀ ژه دريوتر، بهكاربردی هایپژوهش است، دائمي
  های اساسي كرده است.را، جايگزين بخشي از پژوهش يموقت

 یبندتواند در چهار گروه طبقهين ما در ارتباط با آيپژوهش در چارچوب موزه 
موزه  یهاتياز فعال يا بخشيكه آنيبر اساس ا ،(Davallon, 2881)شود

 كه قطعاً ،نوع اول پژوهش؛ كنديد ميتولدانشي موزه ربارۀ ا ديآن( است  ی)تكنولوژ
بر  يمبتن كند،ای داللت ميموزه يت سنتيفعال اً برميمستقاست،  ترهتاز همه پيشرف

ها مجموعه یمرجع مرتبط با محتوا یهابر رشته ،و لزوماً موزه است یهاوعهمجم
 ره(.ي، غيعيخ، علوم طبيخ هنر، تارياست )تار يمتك

-بوده و شكل حياتي، كه برای ساخت مجموعه یبندطبقه یهاستميساخت س 

ژه يودر موزه، به يپژوهش یهاتياولو ترينمهماز  يكيهاست، كاتالوگ ۀدهند
 یو البته هنرها يشناس، باستانیمردم نگار یها، حتي موزهيعيعلوم طب یهاموزه

 باست.يز

-موزه ۀشود كه خارج از حوزيرا شامل م ييهاعلوم و رشته ،نوع دوم پژوهش

 اهدفب اين نوع پژوهشره(، ي، غي، علوم ارتباطيميک، شيزيد )فريگيقرار م يشناس
-موزه یهاکيعنوان تكنجا بهنيشود )درايم انجامت موزه يفعال یابزارها برا ۀتوسع

 ؛ا مرمتيمطالعه ؛ حفاظت و مرمت ی(: مواد و استانداردها براشودتعريف مي یا
تواند ينوع سوم پژوهش، كه م ره. هدفِيغ ؛تيريمد یهاوهيش ؛عموم یهايبررس

 اببجاد تفكر در ي(، ایاموزه يده شود)مثل اصول اخالقيشناسانه نامپژوهش موزه

 كوفوم. يق كار ايژه ازطريوبه هاستات موزهيت و عمليمورأم
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-ا موزهيخ، يفلسفه و تار كند، لزوماًكه در اين نوع ايفای نقش مي ييهارشته

 . است 491برنودرسۀ طبق تعريف م يشناس

 شود قلمدادشناسانه موزه توانديمباز هم كه  پژوهش نوع چهارمِ ،تيدرنها
از  ژه يونهاد را بهاين  و بررسي ليتحل ،(ایموزه مرتبط با یتفكرات انتقاد ي)تمام

دانش توسعۀ  مرتبط باعلوم گيرد. آن پي مي يراثيم و طريق ابعاد ارتباطي
ره يو غ يشناس، زبانيشناس، جامعهيشناسخ، انسانيخود موزه، علوم تار خصوصدر
 .ستا

493، محقق492شناسانه:  مركز پژوهش موزهمشتقات. 

 حفاظت و 496موزه، مطالعات495يشناس، ارتباط، موزه494دار: موزهمرتبطواژگان ،

 ، مطالعه.498موزه يعلم ۀ، برنام497ینگهدار

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

 

(Society) جامعه
 

: ييايتاليا ؛Gesellschaft ، Bevölkerung: يآلمان ؛sociedad : يياياسپان ؛société -:یفرانسو در معادل

societàيپرتقال ؛ :sociedade. 

 

 يكل صورتبه كه یبشر يگروه از ستا عبارت مفهوم، نيتريكل در ،جامعه
-افتهي شكل مبادله و روابط یهاستميس آن در و است شده درک منسجم شيكماب

 و مكان در) كه شود فيتعر افراد از ياجتماع توانديم ،موزه مخاطب ۀجامع. اند
گرد  يفرهنگ و يقانون ،یاقتصاد ،ياسيس مشترک ینهادها رامونيپ( يخاص زمان
ا آنها هماهنگ ب را خود یهاتيفعال وهاست آن از يبخش موزه كه نهادهايي ،اندآمده
 .كندمي

499شيلي یاگويسانت يۀانيبي پ در 1974 از. 1
 در» ینهاد ،كوميا را موزه 

 لحاظبه كه ،طرح پيشنهادی نيادر .  گرفت نظر در «آن ۀتوسع و جامعه خدمت
 1970 ۀدهطي  آن يبازشناس و «توسعه حال در یكشورها» عبارت تولد با يخيتار
ه وزم شد، نييتع ي،شرق و يغرب یكشورها نيب یكشورها سوم گروه عنوانبه

 فرهنگ توانديم عامل نيا حال است، شدهقلمداد  جامعهۀ توسع یبرا يعامل

                                                 
499 Santiago De Chile 
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 آن يالفظتحت یمعنا اكنون كه روديم شيپ ييجا تا اصطالح نيا از استفاده)
 صادق امروزه كه طورهمان باشد، اقتصاد اي سميتور ،(شود شامل را یكشاورز ۀتوسع
 اي كشور، چند اي کي ساكناني تمام عنوانبه توانديم ،جامعه مفهوم نيا در. است

 .شود درک ايدن كل يحت

 ۀتوسع و ابقا يالمللنيب مروج نيمتعهدتري عني ونسكو،ي درمورد امر نيا 
 یهاستميس ۀتوسع مروج نيهمچن و ها،فرهنگ تنوع به احترام و هافرهنگ

 .است صادقرنديگيم یجا آن در مشتاقانه  هاموزه كه يگروه يعنييآموزش

  شود، فيتعر نهادها توسط شدهساخته اجتماعِ بتواند جامعه اول نگاه در اگر. 2
 مردم از يگروه اجتماع  رايز ،،يابدتفاوت مي جامعه مفهوم با 500اجتماع  مفهوم
-اين بدون و دهند،يم شكل را یاتحاد  اي كننديم يزندگ يجمع صورتبه كه است

 مشترک طوربه را زهايچ يبرخ كنند، تجمع ینهاد یساختارها رامونيپ لزوماً كه
 .شونديم ميسه( هاسنت مذهب، زبان،)

: دابييم تفاوت يفرض ۀانداز ۀواسط به «اجتماع» و «جامعه» تر،يكل بحث در 
-يم كاربه ترهمگن و كوچكتر یهاگروه فيتعر یبرا ،يكل طوربه ،اجتماع صطالحا

 اي شهر کي در ره،يغ و افراد با اعتقادات مذهبي يا رفتاری مشترک اجتماع) رود
 لزوماً و بزرگتر اريبس یهاگروه خصوصدر اغلب ،جامعه اصطالح كهيدرحال (كشور

 (.بورژوا ۀجامع ور،كش نيا ۀجامع) روديم كارهب ترناهمگن

 كاربه ييكايآمر-يسيانگل یكشورها در اغلب اجتماع، اصطالح تر،قيطوردقبه 
 از یامجموعه» در اين زبان، بر رايز ،ندارد فرانسه دري حيصح معادل و روديم

 نشر، مثل ،يعموم مفسران ريسا( 3 محققان،( 2 مخاطبان،(1 دارانسهام اي هامؤلفه

                                                 
500 Community 
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 شامل مخازن،( 5 ره،يغ هنرها، گروهبرنامه كنندگاننيمأت( 4 ،یريتفس هنرمندان
 يۀاتحاد) كنديم داللت «هاموزه ،ینگهدار و حفاظت یهايندگينما ها،كتابخانه

 (.2002 ها،موزه ييكايآمر

 اي  منطقه تيجمع اي communauté صورت به اي فرانسه در اصطالح نيا 
communauté (محدود يمفهوم در)، صورتبه زين و Milieu professionel 

 .شوديم ترجمه

 برقرار عمومشان باخواهند مي هاموزه كهي خاص ارتباط بر ديتأك منظور به. 3
 افتهي شكل اجتماع یهاموزه و جامعه به وابسته یهاموزهي عني ،موزه نوع دو ،كنند
 یامؤسسه تصوربه را خود ،بود مدارقوم یهاموزه ميقد از كه ها،موزه نيا. است
دارد، عمومي كه در مركز كارش قرار  عمومش با یقو یونديپ كه ددهيم نشان

 مانند آنها، يتيريمد سبک است، مشابه آنها به مربوط اهداف تيماه اگرچه. دندار
 .دارد تفاوت عموم، با ارتباط

 يكساني هدف كه ستيي اهاموزه» شامل ،جامعه به وابسته یهاموزه اصطالح 
 ياجتماع یهالفهؤم در بشر تكامل ۀمطالع ،از عبارتست هدف نيا كنند،يم الدنب را
 تنوع درک یبرا مرجع، نقاطي عني ،ياتيعمل یهاپست انتقال و اش،يخيتار و

  .(Vaillant, 2883)«جوامع و هافرهنگ

 قادر و است تبديل كرده یارشتهانيم كامالًی احوزه به را موزه ،اهداف نيا
 بي اس ای بحران جمله از يمتنوع موضوعاتی ريگيپ یبرايي هاشگاهينمااست 

501
  كند. برپا رهيغ و يشناسبوم مهاجرت، ، 

                                                 
501 BSE: Bovine Spongiform Encephalopathy 

است مؤثر عصبی سیستم بر و شودمی گاو مرگ به منجر که توسعه حال در آهسته بیماری یک   
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-وابسته یهاموزه جنبش از يبخش توانديم كه ،«ياجتماع یهاموزه» عملكرد

 اي یاحرفه ،يفرهنگ ،ياجتماع گروه بای شتريب ارتباط ميطورمستقبه باشد، جامعهبه
 . آنهاستی ابقا یبرا یالهيوس واقع در و دارد آنها ۀندينما ييايجغراف

 بر تنها توانديم شود،يم تيريمد يتخصص صورتبه اغلب هاموزه نيا اگرچه
 كننديم دنبال آنها كه يموضوعات. باشد يمتك بخشش روحِ و یامنطقه ابتكار
خصوص در ژهيوبه همسئل نيا دارد؛ سروكار اجتماع نيا تيهو و كاركرد با ماًيمستق
 . است صادق يطيمح یهاموزه و يمحل یهاموزه

:503اجتماع یهاموزه ،502جامعه به وابسته یهاموزه مشتقات. 

ۀموز ،506توسعه ۀبرنام ،505اجتماع ۀموز ،504اجتماع ۀتوسع اجتماع،: مرتبط واژگان 

 .عموم ،509يگيهمسا ۀموز ،508يمحل ت،يهو ،507يطيمح

 

 

                                                 
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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