
 
 یو علوم انسان یاتادبدانشکده 

 باستان شناسیگروه آموزشی 
 

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 کاربردیشناسی گرایش  باستانرشته 

محوطه  یعیطب یفرهنگ یمحور گردشگر یستاس یامکان سنج

 یرامونو منظر پ یریشهر یباستان

 

 

 : پژوهشگر 

 رز یاقبال یدختپر

 

 

 استاد راهنما: 

 جوانمردزاده یردکتر اردش

 

 

 استاد مشاور:

 ینوبر یهژبر یرضاعلدکتر 

 

 

 1398مهر ماه 
 

 

 

 



 

 ...محوطه  یعیطب یفرهنگ یمحور گردشگر یستاس یامکان سنج 2

 نام پدیدآور: و عنوان
و  یریشهر یمحوطه باستان یعیطب یفرهنگ یمحور گردشگر یستاس یامکان سنج

 رز یاقبال یدختپر  /یرامونمنظر پ

 جوانمرد زاده یردکتر اردش :راهنماان استاد

 ینوبر یهژبر یرضاعلدکتر  ان مشاور:استاد

 15/7/98 دفاع: خیتار

  ص 137 ات:صفح تعداد

 گروه باستان شناسی نامه:شماره پایان

 چکیده: 
 یمحوطه باستان یعیطب یفرهنگ یمحور گردشگر یستاس یامکان سنجهدف از تحقیق حاضر  هدف تحقیق :

 یرامون بود. و منظر پ یریشهر

در این پژوهش به منظور تحقق هدف های مطرح شده و با توجه به ماهیت موضوع، از روش شناسی پژوهش: 

اطالعات در خصوص  یافتمنظور در بهباشد، استفاده شد.  یلیـ تحل یروش پیمایشی كه از نوع پژوهش های توصیف

مختلف  یدر موز ه ها یع رساناطال یپاسخ به پرسش اول پژوهش، روش ها یبرا ی،مختلف اطالع رسان یروش ها

هستند و هدف  یكه فرهنگ ییدو نوع جامعه است. موزه ها یقرار گرفت. پژوهش حاضر دارا یمورد مطالعه و بررس

در انواع  یاطالع رسان یتكسب اطالع از وضع ینوع موزه ها برا یننبوده كه ا نظرمورد  یایاش یآنها الزماً نگهدار

روش جمع  پژوهش است. ینا یباغ موزه كه موضوع اصل ینقرار گرفت و همچن یمایشمورد پ یفرهنگ یموزه ها

 3Dو ، برای طراحی Microsoft Office Word ،Autocadافزارهایاز نرم آوری داده ها با استفاده

max,lumion sketch up  وPhotoshop سازی سه بعدی و واقع سازی سه بعدی، مدلمنظور مدلترتیب بهبه

 بود. بنا، محاسبات اقلیمی و معماری پایدار و ویرایش تصاویر  نمایی

مناسب با  یاستفاده از معمارنتایج نشان داد  .بود تحلیلی – یفیداده ها از به صورت توص یلو تحل تجزیهیافته ها : 

را  یتسا یتاز ماه یبخش یستیاست كه ساختمان با یکارگان یشاخص سبک معمار هاییژگیاز و یریمنطقه شهر 

 برخاسته باشد.  یرامونپ یعیانداز طب در خود داشته باشد و از چشم

از جمله رنگ و  هاآن یذات یژگیاند كه واستفاده شده یبه روش یمصالح به سادگ یکدر سبک اورگاننتیجه گیری: 

 یتماه انگریب یستیندارد و فرم ساختمان با یبرتر یگرینسبت به د یمصالح یچشده است. ه یتبافت حفظ و تقو

استفاده  یو درون یرونیب یاز مصالح در فضا یتنها تعداد معدود یکارگان یباشد. در سبک معمار یمصالح كاربرد

كه  ییها به صورت جعبه یداخل یاست. فضا یرونیب یه فرم نماكنندیینتع یکسبک ارگان یداخل یشده است. فضا

در  یگرد یداخل یبه حوزه یداخل یحوزه یکآزادانه از  یستیاست كه با ییبلکه فضا یستندشده ن یدهاتاق نام

 نقبر رو یتواندمنطقه م یو استفاده از فرهنگ غن یبا توجه به امکانات رفاه یرانباز در ا یحركت باشد. موزه فضا

 منجر گردد. یلاردب یندر منطقه مشک یگردشگر

 ریشهریری، سایت موزه، منظر طبیعی فرهنگی، گردشگواژه های کلیدی: 

 

  



 

 3 مقدمه و هدف 

 مقدمه و هدف -1

 مقدمه

باورها،  ی. از آنجا كه هر واقعه خود تجسم غنیستگذشته ها ن ینیع یعفقط ثبت وقا یخ،تار

 یزارزش ها و باورها ن یاروییبه شرح رو یخاست، تار یرمادیو غ یذهن یهنجارها، و ارزش ها

همچون ثبت  یخهمواره به ثبت و ضبط تار یاست كه جوامع بشر یلدل ینشود. به هم یمبدل م

خود عالقه مند بوده اند. هر  یو اجتماع یدتیعق یو هنجارها یارها،ها، مع رزشا یتبارشناس

 یادخانهدر عصر نو، موزه ها) یاجتماع یو ارزش ها یتتوجه به هو ینددر فرآ یملت یاجامعه 

 یگذشته ها یو معنو یچشم آوردن مظاهر ماد یشكند و با ثبت و ضبط و پ یم یجادا ییها(

 یو اعتبار خود را حفظ م یگاهخود درگذر زمان، جا یتبه هو یدنجامعه و استمرار بخش یخیتار

مثبت و  یارزش ها ندةیخواه در مقام نما یخی،تار یبازمانده از رخدادها یءش یاكند. هر سند 

شود تا همچون  یبا ارزش ها با دقت و امانت و نظم حفظ م یتاز شرارت و ضد یخواه چون سند

باشد.  یندگانآ یبرا یو معنو یانتقال تجربة ماد یا عبرتچون  یمیمفاه یادوار كهن حاو

و  یو با وجود تهاجم ها باق یبشر یتمدن ها یناز كهن تر یکیما، به عنوان كانون  ینسرزم

از سر گذرانده و در معرض  یاریبس یخیتار یتجربه ها ی،در گذر زمان طوالن یرانپابرجاست. ا

 ینسل ها یفاز وظا یفرهنگ یراثقرار گرفته است. حفظ م یخیو تهاجمات تار یاربس یتندبادها

 است. یماندهباق

 بیان مسئله 1-1

افراد از موزه ها رو  یدمراجعه و بازد یــزانم یو غرب ییاروپا یدر كشورها یراخ یدر سال ها

 یــراناتفــاق در ا یناســت. ا یششــدن آثار رو به افزا یشگاهینما یکــردبه كاهش رفته و رو

 زهخود را از دســت داده اند و امرو یــتجذاب یشود. موزه هـا تــا حــدود یم یــدههــم د

است كه به علت ثابت نبودن  یدیلفظ جد یشگاهیشده است. منظر نما ییركاركرد آنها دچار تغ

)توكلی نیا،  افتد با استقبال روبرو شده است یكه در آنها اتفاق م یو تنوع یدنیو آثار د یااش

 های مجموعه یشگاهی،از مناظر نما یبه عنوان نمونه ا ینیاتورم ی. پارك ها(87، 1396

شــوند.  یمختلف احداث م یگوناگون در كشورها یها ورتهستند كه به ص یفرهنگ-یحیتفر

 یدائمــ یشــگاهجهت نما یســاختمان گالــر ینیاتــور،باغ مــوزه م یشــگاهیدر منظــر نما

فعــال نبودن  یــلمجموعه اســت كــه بــه دل یها یلاز جملــه پتانس یفرهنگــ یــراثم

)سامرز و  نــدارد یشــگاهیمنظــر نما یــتتقو در ینقــش چندانــ ی،بــه لحــاظ عملکــرد

 یاز لحاظ حفظ آثار و كمبــود فضاهــا یریســو منطقه شهر  یگــر. از د(28، 1979همکاران، 
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 یلاز نقاط ضعف مجموعه هستند. به دل یخدمات یمکــث، نشستن و استراحت و كمبود فضاها

 وانایــی،و خ یرهامفهوم گذر در مســ یتدر مجموعه و عدم توجه به اهم یادز یو خم ها یچپ

را  یتو اســتفاده از ســا یافتهكاهش  یرآثار در مس یدند یمناســب و جذاب بــرا یها یهزاو

. بــه (102، 1385)ارسالن پور،  از ســال كــرده اســت یمشــخص یمحــدود بــه زمان ها

 یتمنظر رعا یدر طراح یخیتارآثار  یــشتوجه بــه اصل بودن نما یشناســ یباییلحاظ ز

 یاستاســت. س یافتهمــورد اختصاص ن یناز عرصه به ا یا عمــدهكــه بخش  یشــده به طور

 یبرا یتیو جمع یكه ثبات اقتصاد یصنعت یکردبا رو یبه صنعت گردشگر یزانگذاران و برنامه ر

راه حل  یپندارند كه توسعه گردشگر یم یزن یارینگرند و بس یبه دنبال دارد، م ییجوامع روستا

را عنصر  یباشند. پس گردشگر یگرفتار آن ها م یخیتار طقاز مشکالت است كه منا یاریبس

دانند به هر حال آنچه مسلم بوده،  یم یخیتار-یاصالح مناطق فرهنگ یحركت به سو یالزم برا

به طور  یفرهنگ یگراز نظر موافقان و مخالفان توسعه، گردش یریاست كه منطقه شهر  ینا

دور افتاده،  یدر نواح یستز یتباالبرنده قابل ی،دهنده توان اقتصاد یشعامل افزا یا یندهفزا

به حساب  یتاطراف سا یزندگ یطبهبود دهنده شرا یزسکونت گاه ها و ن یاتح یدمحرك تجد

اشکال  ینتر یاز مردم یکیقرن، امروزه  یکاز  یشب یبا قدمت  یفرهنگ ی. گردشگریدآ یم

 یها یژگیاستفاده از فضا و و رد یلتما یجادو ا یتشود كه با ارائه جذاب یمحسوب م یگردشگر

 یجهت بهبود و ارتقاء شاخص ها یكاركرد ینگردشگران و همچن یبرا یگردشگر یطمح

 واقع شده است یاریمورد توجه بس یزبانمنطقه م یطیمح یستو ز یفرهنگ -یاجتماع ی،اقتصاد

 یدر گردشگر یادز یوجود استعدادها یلشهر به دل ین. شهرستان مشک(148، 1972)بوركو، 

روند  یعدر جهت تسر یتواند به عنوان ابزار یصنعت م ینتوسعه ا یبرا ریزیبرنامه  ی،فرهنگ

كه  ییاز نمودها یکیشهرستان مطرح شود.  ینحاصل از آن در ا یها یتوسعه و كاهش نابرابر

شهر را به همراه داشته  ینشهرستان مشک یساكنان روستاها یزندگ یفیتتواند ارتقاء ك یم

شهر از جمله  یناست. شهرستان مشک یخیتار ردشگریدر گ یلباشد، توسعه عوامل دخ

 یرایفصل تابستان پذ یدر ط یژهاست كه درطول سال به و یلاستان اردب یشهرستان ها

فاقد  یتهران، اغلب شهرها حتباشد. در كشور ما متأسفانه صرف نظر از  یم یادیگردشگران ز

 یتشهرها به ارزش و اهم ینا منظر است كه اوال ًمرد ینا یدمسأله مؤ ینموزه هستند. ا یک

چرا كه كمتر مشاهده شده است مردم به صورت  یستند،واقف ن یفرهنگ-یمراكز علم ینچن

.. به عنوان و . یهنر ی،مردم شناس ی،موزه باستان شناس یک یستأس یگیرخودجوش و مصرانه، پ

موزه، مخصوصاً  یجادبه ا یو رغبت یلچندان م یزن ینباشند. دوم آنکه مسئول یفرهنگ یازن یک

پژوهش  یندر ا . (81، 1396)توكلی نیا،  دهند یاز خود نشان نم یهنر-یفرهنگ یموزه ها
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شهرستان  یریخاص منطقه شهر  یو سبک سازه ا یخالقانه با معمار یهدف ما ارائه طرح

 ها و گردشگران واقع گردد. یستشهر بوده تا مورد استقبال تور ینمشک

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 1-2

گونه نیاز مبرمی به اطالع از گذشته و فرهنگ ملت ها دارد. آموزش این یفرهنگ یراثحفظ م

های رسمی و غیررسمی جامعه مسائل باید از دوران كودكی آغاز و تا باالترین سطوح آموزش

 یو باستان شناخت یبه لحاظ فرهنگ یریشهر یمحوطه باستان ینکهپیدا كند. با توجه به ا ادامه

 یمناسب راجع به توسعه محور گردشگر یدارد و تاكنون پژوهش و راهکار یا یژهو میتاه یدارا

محور  یو جهان یمل یگاهبه پا یلموزه و تبد یتسا یجادجهت ا یریشهر یمحوطه باستان

 یی،تا در مورد چرا یدبه نگارش درآ یو جهان یدر سطح مل یعیو طب یفرهنگ یخی،تار یگردشگر

 آنها مورد مطالعه قرار گرفت. یو فرهنگ یخیتار یها ینهو زم یچگونگ

 تحقیقاهداف  1-3

همانگونه كه در بخش های پیشین اشاره شد مساله مورد پژوهش ایجاد آشتی بین مردم با 

ها به هم كه احتماالً چنین چه بیشتر نزدیک كردن آنجهت هر یریساخت فضایی محوطه شهر 

ترین هدف از نمایش آثار در و مهم ینفضاهایی دارای وجوه فرهنگی، آموزشی است. نخست

های ویژه خود را دارد و ارتباط میان بازدید كننده و آثار است كه الگوها و جلوه یجادها اموزه

رود. موزه وسیله نمایش اشیاء شمار میشناسی نیز محور مهمی در تعیین این الگو بهمخاطب

خاطرنشان كرد كه موزه تأثیر فرهنگی و  یدبا طوریناست، نه اشیاء وسیله نمایش موزه و هم

 .آوردیفراهم م یءبا ش یرمستقیماز طریق برخورد مستقیم و غ صریرابطه بهنری و ایجاد 

 سؤاالت تحقیق 1-4

نظری است كه در آن سعی بر آن شده است تا پاسخ سوال زیر به  یاین پژوهش، پژوهش

 عنوان سوال اصلی پژوهش یافته شود:

برقرار  یهماهنگ یریمحوطه شهر  یرامونپ یعیو طب یمنظر فرهنگ یانتوان م ی.چگونه م1

 كرد؟

موزه  به  یتسا یجادا یبرا یریهای منطقه شهر ها و جاذبهتوان از ظرفیت. به چه نحو می2

 نحو مطلوب و اثر گذار بهره گرفت؟

 فرضیه های تحقیق 1-5

اگر چه در این پژوهش سعی بر آن شده تا با محدودسازی بیهوده از كیفیت محتوای پژوهش 

 مفروضات به شرح زیر می باشند: كاسته نگردد لکن برخی
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به  یاطالع رسان یوهو ش یپژوهش ی،اجتماع ی،مذهب ی،فرهنگ یطرح معمار ینب  (1

 وجود دارد. یرابطة معنادار یریموزه شهر  یتدر سا یدكنندگانبازد

ای كه همساز با اقلیم گونهبه یریموزه شهر  یترسد با طراحی و ساخت سابه نظر می (2

 محوطه در كوتاه مدت بگذارد. یداربر رشد و توسعه پا یادیز یرتواند تاثمنطقه باشد می

 دامنه تحقیق 1-6

این پژوهش به گونه ای انجام گرفته كه نتایج آن قابل تسری به كلیه مسائل مشابه باشد. در 

شده است البته  ینپژوهش تدو یتكه سا یاز منطقه ا یمتر 500اجرای این پژوهش به شعاع 

محوطه مورد پژوهش و  ینا یرامونو منظر پ یئریحال حاضر شهر  یتپژوهش وضع یندر ا

 .ستقرار گرفته ا یبررس

 ساختار تحقیق 1-7

پژوهش معرفی می گردد و  یاتاین پژوهش شامل پنج فصل می باشد. در فصل اول كل

 ینظر یروضات و دامنه پژوهش تشریح می گردد. مبانسواالت اصلی و فرعی پژوهش به همراه مف

 هایموزه یتپژوهش در فصل دوم مرور شده اند. در این فصل پس از شرحی بر سا یشینهو پ

و جهان پرداخته شده است. همچنین در این فصل نتایج تحقیقات گذشته در شناسایی  یرانا

رفته است. مواد و روش تحقیق به كار مورد بررسی قرار گ جغرافیایی های¬انتخاب ویژگی در داده

گرفته شده، در فصل سوم این گزارش شرح داده شده است. نتایج اجرای تحقیق بر اساس روش 

گردیده است و فصل پنجم، تحلیل و نتیجه گیری  رشتحقیق شرح داده شده در فصل چهارم گزا

 اجرای تحقیق را در كنار پیشنهاد تحقیقات آینده ارائه می نماید.



 مبانی و پیشینه تحقیق -2
 

 مقدمه 2-1

 انسان طبیعت در شگرف ریشه كه است، گردآوری به اشتیاق همان موزه ایجاد انگیزه

 زیبا، اشیاء انباشتن به تمایل در آنها ترینپیشرفته تا ترینییابتدا از هاتمدن همه دارد.

 فرمانروایان مذهبی، هایفرقه اند.داشته اشتراك غریب و عجیب صرفاً  یا كمیاب بها،گران

 برخی یا همگان روی به كه اندزده دست هامـجـمـوعه نخستین گردآوری به ثروتمندان و

 از ایمرحله در اقیانوسیه یا و آفریقا ابتدایی هایتمدن شود.می گشوده جامعه افراد از

 است. قیاس قابل اروپا در مفرغ عصر یا نوسنگی عصر با كه دارند قرار تکامل

 آن یلغو یمنشأ موزه و معن 2-2

 است. نهفته باستان یونان یختار در آن یشهر و دارد یننماد و یوجه چند مفهوم موزه

 در است. شده یم اطالق موزها سکونت مکان به موزه ی،ا اسطوره و یباستان مفهوم در

 با بحث یبرا و ها یباییز یتماشا منظور به «موزها یگاهجا» یا ها موزه باستان یایدن

 یسرگرم یبرا طور ینهم و یعیطب یها یدهپد از تجربه كسب ها، یدها درباره یگراند

 و )الکساندر است بوده یادگیری یبرا و یقعم تفکر و تأمل یبرا یمحل و دهش یجادا

 است: كرده یفتوص ینچن را موزه مفهوم یتانیکابر المعارف هدائر (.16 ،2008 الکساندر،

 یزندگ مکان به یونموز است. شده اقتباس «موزیون» كلمه یشهر از یونانی زبان در موزه

 اختصاص یشیدناند و تفکر یبرا كه شد یم گفته ییجا به یا و شد یم اطالق موزها

 از اعم روز آن معارف همه یعنی فلسفه و علم آن در كه یا مؤسسه هر یا و داشت

 شد. یم آموخته و یستدر مختلف یهنرها

 كه معنا ینبد شد. یم افاده آن یقیحق یمعنا موزه مفهوم از یهلن یکكالس عصر در

 معبد یعنی پرستشگاه هم و یایشگاهن هم كه شد یم اطالق یمکان به موزه یا یونموز



 

 و منسوب بود یمعبد یا مقدس مکان دوره، آن در «موزه» سخن یگرد به بود. «موزها»

 مقدس خانه یا معبد و مکان در كه یفرشتگان .بخش الهام فرشتگان یا موزها به متعلق

 یبیغ الهامات خود ندگانپرست و عابدان به و شدند یم یدهپرست و داشتند حضور خود

 گئوفری، است آمده یمعن ینهم به «موزه» واژه یزن باستان روم فرهنگ در .یدندبخش یم

1993، 480.) 

 بر یونانی یزدانا و یانخدا جرگه و جامعه در ینقش چه و بودند كه موسها یا موزها اما

  بودند؟ باستان یونانیان پرستش و احترام یم،تکر مورد ینچن ینا كه اند داشته عهده

 كوه یپا در كه بودند یونان بزرگ یخدا زئوس دختران یعنی گانه، نه الهگان موزها

 یود،هز قول به و است )خاطره( ینهس منمو یا منموزینه مادرشان و شدند تولدم المپ

 (.316 ،1386 )وارنر، اند خاطره دختران آنان ق.م، هشتم قرن یونانی یسرا حماسه شاعر

 در یارزشمند اطالعات و سرودها یاله تکوین اشعار در یودهز و یسهاد و یلیادا در هومر

 یهمدل و ییآوا هم خلق، و چهره یباییز نجیب، ینتط خوش، منش یک،ن سرشت وصف

 اند. داده ارائه ینهمنموس آنها مادر و زئوس جوانبخت قلوى 9 یان،آش المپ دختران

 یزن حافظه قوه یمعن به یهلن زبان در است آسمان یا اورانوس دختر كه ینهسمنمو

 باستان یونان در هنر( و علم )الهگان موزها همه مادر حافظه، و خاطره پس است. آمده

 كانال و مقدس موجودات آنان یونانیان اعتقاد در (.113 ،1384 ی،)مالصالح است

 ها انسان به یقحقا دنیبخش الهام و آموختن كارشان و اند بوده انسان و یانخدا یارتباط

 شاد مأمور همواره بلکه دانستند یم یفهوظ خود یبرا را آموختن تنها نه آنان است. بوده

 یقتشو اند. بوده یزن یگرد یهنرها و یقیموس یقطر از ها انسان به یدنبخش لذت و كردن

 در انآن یونانیان، اعتقاد به و است بوده آنان مقدس سرشت در لذت، با توأم یادگیری به

 كند یم برقرار ارتباط آنان با است هنر و علم مند عالقه كه یشخص هر و هستند جا همه

 خود اشعار هزیود كه شود یم گفته بخشند. یم الهام مندان عالقه به را هنر و علم آنان و

 :یسدنو یم یودهز درباره دورانت یلو است. گرفته الهام موزها از را

 دامنه در خود یها گله یپ در و كرد كار مزارع در و پرداخت یشبان به یكودك از یو

 شعر روح او كالبد در )موزها( هنر یانخدا كه یافتدر ناگاه .یدخرام یلکونه كوهستان

 به یقیموس مسابقات در و پرداخت شعر خواندن و ساختن به پس آن از و یدند،دم

 گونه ینا را موزها یودهز (.118 :1370 )دورانت، آمد یلنا یاربس یها یزهجا یافتدر



 

 یم آواز یدنشن با یشانها قلب و دارند سر در یشهاند یک همه آنها است: كرده یفتوص

 دارد دوست را موزها كه كس هر است. یته و یعار ی،نگران و اندوه هر از روحشان و تپد

 آواز یصدا چون باشد، نرانگ و یناندوهگ كه هم قدر هر ی،آدم هر شود. یم خوشبخت

 برد. یم یاد از را درد و كند یم در به سر از را اندوه یاهس افکار بشنود، را موزها خادمان

 یم الهام ها آن از كس هر است. یانآدم به موزها یههد ینارجمندتر و ینواالتر ینا

 (.46 ،1376 یلتون،)هم یشدم تر مقدس یكاهن یا یشكش هر از گرفت،

 یانحام و حافظان و خادمان از كه است یونانی شاعر یکسمبل یفاتتوص یباترینز این

 یخیتار حافظه در را دانش و هنر ینکها یبرا او دارد. یا اسطوره یمعنا در علم، و هنر

 یم یفتوص را آنها یریاساط حال ینع در و یبانهاد و شاعرانه ینچن ید،نما ماندگار جامعه

 كند.

 را خود یژهو هنر كه اند بوده یونانی یجرا علوم و هنرها از یکی مظهر موزها از یک هر

 یم شکل یونان جامعه در كه یدیجد دانش یا و هنر هر .یدندبخش یم الهام یگراند به

 یشافزا یجتدر به و بودند نفر سه موزها ابتدا .یافت یم اختصاص آن یبرا موز یک گرفت

 یونان جامعه در علوم و هنرها یشافزا نشانه موزها یشافزا ینا .یدندرس نفر نه به و یافتند

 موز :یوپكال از: اند عبارت گانه نه یموزها است. گرفته صورت یجتدر به كه است باستان

 به كه یخ،تار موز : یوكل است. داشته دست در یكتاب یا طومار گاه و قلم و لوح كه حماسه،

 كتاب چند با یكاغذ یطومار كه یحال در است، شده منقوش یستادها یا نشسته صورت

 اند. كرده یرتصو دست در چنگ را او یگاه كه عاشقانه، شعر موز اراتو: دارد. دست در

 یخوان آواز موز ملپومن: شود. یم داده نشان دست در یفلوت با كه ی،تغزل شعر موز اوترپ:

 :یمنیاه یپول شود. یم یدهكش یرتصو به هركول یرشمش گرز و یشینما نقاب یک با كه

 زخمه، و چنگ با رقص در بخش، یشاد موز :یپسکورتر .یاربس یسرودها یندهسرا موز

 ها نگاره در و بود آور خنده و یشنما شعر ی،كمد یز،سرورانگ موز تالیا: است. شده یرتصو

 موز اورانیا: اند. داده نشان یچکپ گل طبقه یا یچوبدست با و مضحک ینقاب با را او

 كند یم اشاره یا كره به كه اند كرده یرتصو یچوبدست یک با را او كه نجوم، یآسمان

 (.316 ،1386 )وارنر، (1-2 شکل)

 یقیموس استاد آپولن چون بودند او گزاران خدمت و داشتند ارتباط آپولن با موزها

 یلهوس او است. یدهبخش یم یادش اش ییطال چنگ نواختن با را المپ یانخدا و است



 

 و اراده از تا است كرده یم ییراهنما را ها انسان و بوده انسانها و یانخدا ینب یوندپ

 (.36 ،1376 لتون،ی)هم شوند آگاه یملکوت خواست

 یبانیپشت كه آشناست قدر همان یونانی یراساط در موزها و آپولن یزدا یسنت یوندپ

 با و گردد یبرم یخیتار ماقبل اعصار به یوندپ ینا ظاهرا یقی،موس و رقص شعر، از آنان

 یسهمقا قابل مرد یک یرهبر تحت زن، یانسرا هم دسته یینوا هم و یگروه یها یباز

 (.316 ،1386 )وارنر، است

 دوره اواخر در و كرده ییرتغ مرور به كاركردشان و نامشان موزها ینا منابع، و متون در

 دوره در یژهو به باستان یونان در موزها وجود است. رفته كمال به رو یجتدر به یکكالس

 است. یونانی جامعه در یاتادب و شعر و دانش و هنر حد از یشب یتاهم نشانه یکكالس

 آنها به بماند، ها حافظه در و شود ینهنهاد یونانی جامعه در علوم و اهنره ینا ینکها یبرا

 را آنها یونانی جامعه تا اند پوشانده قامتشان بر قداست لباس و یدهبخش یا اسطوره رنگ

 شده اخذ (یون)موس موزه واژه از یزن (یک)موز «یقیموس» واژه .یدنما ماندگار پرستش با

 است. هنر نالهگا یعنی موزها به وابسته كه

 یتهایفعال به یراز ینامیدند،م موزه یعنی (یون)موز یونموس را افالطون آكادمی

 موزه» یلدل ینهم به و است پرداخته یم بود، هنر یانخدا توجه مورد كه یفرهنگ

 موزه بوده، یعلم و یادب یها پژوهش یبرا یدانشگاه یقتحق در كه را یهاسکندر

 (.246 ،1370 )دورانت، «خواندند یم یهاسکندر

 

 
 آن در که رم از مکشوفه یالدیم دوم قرن از یهنر اثر یس،پار لوور موزه در یسنگ برجسته نقش 1-2 شکل

 (1396 حاتمی، و زاده )منصور منبع: اند شده یدهکش یرتصو به یشاننمادها با گانه نه یاموزه

 

 گرفتند. یم نظر در یآسمان منشأ یک ی،اجتماع یدهپد هر یبرا باستان یایدن در

 مقدس بود یازمندن بدان كه را یزیچ هر كردن، ینهنهاد و یتتثب یبرا باستان عهد انسان



 

 ینهزم پرستش، و كرد یم پرستش الهه یک قالب در را یاجتماع یدهپد هر و شمرد یم

 از یشپ انسان دارد. یختار از یشپ دوران در یشهر سئلهم ینا بود. آن كردن جاودانه ساز

 تقدس رنگ آنها به ها یدهپد یدایشپ یچگونگ و منشأ درباره یشیدناند یجا به یخ،تار

 ینهسفال ساخت. یم جاودانه را آنها و كرد یم خلق را ینماد یک هر یبرا و یدبخش یم

 ینا است. شده معروف ها لهها زبان به كه نمادهاست ینا از مملو یخ،تار از یشپ یها

 یرو ماندن جاودانه یبرا است، آنان یها لآ هیدا و آرزوها آرمانها، انعکاس كه نمادها

 ینا اعظم بخش اند. شده مجسم ییها یکركپ لبقا در یا و بسته نقش ها ینهسفال

 از یشپ یانسانها یمعنو و یماد یراثم كه هستند ییها توتم ها ینقاش یا ها مجسمه

 یزچ همه از یشب تمدن سازنده عنصر دو باستان یونان در» اند. داده یم یلتشک را یختار

 ینا كه كرد خلق را ییها اسطوره هنر و علم به توجه هنر. و علم گرفت: قرار توجه مورد

 محل (.316 ،1386 )وارنر، «كرد ماندگار و زنده یشههم یبرا را ارزشمند عنصر دو

 هشتم قرن از كه است بوده یونان یانخدا یزندگ مکان المپ كوه دامنه در موزها استقرار

 هنوز مسابقات ینا كردند. یم برگزار یورزش مسابقات آنان بزرگداشت یبرا همواره ق.م

 و داشتند یانیشا یرتأث اروپا یفرهنگ سنت بر موزها شود. یم برگزار یکالمپ قالب در هم

  (.317 ،1386 )وارنر، «اند بوده همگام یاجتماع یادهایبن و یفرهنگ ییراتتغ با

 و شد رو روبه یمهر یب با یطوالن مدت به اروپا در یفرهنگ سنت ینا وسطا قرون در

 یجهنت شدند. فراموش مقدس یها اسطوره ینا و یامدن یانم به یسخن ها موزه و موزها از

 بود. ییوسطا قرون یفرهنگ گرفتن شکل یتوجه یب ینا

 اسطوره ینا به توجه و كردند مطرح ها یستاومان را موزها مجددا رنسانس شروع با

 قرون در یدجد یاروپا جامعه یفرهنگ یستأس و یسازندگ باعث هنر، و ادب و علم یها

 جامعه ینب ارتباط یبرا شدند یپل ها موزه دوران ینا در شد. یالدیم هفدهم و شانزدهم

 یاتادب و هنر و علم روشنگرانه و یروشنفکر گیفرهن و مانده عقب ییوسطا قرون

 موضوع موزها، مجدد یایاح یبرا رنسانس عصر هنرمندان (.23 ،2004 )فیندلن، رنسانس

 رافائل یوارید ینقاش آن نمونه كه دادند اختصاص آنها به را خود یها مجسمه و یهانقاش

 (.2-2 تصویر) است یکانوات كاخ در رنسانس عصر نام صاحب هنرمندان از یکی

 یواال یها ارزش و ها یشهاند محصول موزه، یلتشک كه كرد اذعان توان یم بنابراین

 یم یملت و قوم هر و است. آمده دست به سخت و یطوالن یها تجربه با كه است یانسان



 

 به موزه نام به یمکان در را خود احساسات و ها یشهاند محصول و یانسان یها ارزش تواند

 ینا است. یبشر یراثم ینبرتر احساس، و یشهاند ها زشار ینا منشأ گذارد. یشنما

 همه یبرا تواند یم كه است یمتعال یانسانها به الهام و یادگیری آموزش، نتیجه یثموار

 باشد. بخش الهام ها نسل

 
 کاخ یوارهد در باستان یونان در موزها )مکان پارناسوس در موزها موضوع با رافائل یوارید ینقاش 2-2 شکل

 (1396 حاتمی، و زاده )منصور منبع: یالدیم 1511 سال به مربوط یکانوات

 موزه  یفتعر 2-3

 موزهها است. كرده ییرتغ یتوجه قابل طور به قرنها طول در ها موزه عملکرد و شکل

 حال در یشههم جامعه كنند. یم منعکس را جامعه یاتتجرب و دستاوردها یینه،آ همانند

 محتوا، شامل ییرتغ ینا است. یاجتماع ییراتتغ تابع ها موزه در ییرتغ و است ییرتغ

 تحول جوامع توسعه با مطابق یزن موزه تعریف شود. یم یزن موزه یریتمد و ااجر یف،وظا

 یهنر یتماه با یزن ها موزه و گرفت، قرار توجه مورد هنر رنسانس عصر در است. یافته

 و صنعت یها موزه دهد یم رخ یصنعت انقالب یوقت هجدهم قرن در شدند. یجادا

 علوم ایه موزه و است دانش و علم ییشکوفا قرن نوزدهم، قرن .یرندگ یم شکل یفناور

 شوند. یم یستأس

 یتفعال ها موزه حوزه در كه یالتیتشک عنوان به ها( موزه یالملل ینب ی)شورا ایکوم

 یجهان جامعه یها یتواقع با مطابق را موزه م(1946) اش یریگ شکل زمان از كند، یم

 بوده ینچن م1951 سال در موزه از (4 :1381) یکوما یفتعر یناول است. كرده یفتعر

 است:



 

 از یا مجموعه ی،عموم اهداف و منافع گرفتن نظر در با كه یمیدا مؤسسات یتمام كه

 را یفن و یعلم یخی،تار ی،هنر یاءاش مجموعه یرنظ یفرهنگ یها ارزش واجد عناصر

 ینیتزئ یانماه ینگهدار محل و وحش باغ ی،شناس یاهگ باغ و كنند یم ینگهدار

 یابزارها و ها روش از یریگ بهره با نیهمچن و دهند یم قرار مطالعه مورد را (یوم)آكوار

 و یخشنود ینهزم آوردن فراهم یبرا یزن و دارند آنها یواقع ارزش یانب در یسع گوناگون

 یعموم یها كتابخانه یهكل ینهمچن دهند. یم قرار مردم یدد معرض در یعموم آموزش

 در موزه همانند دارد، ودوج یمیدا صورت به یشنما یتاالرها آنها در كه یگانیبا مراكز و

  شد. خواهد گرفته نظر

 یجوامع تمام در گسترده طور به و است آمده عمل به موزه از كه یفیتعر ینتر یدجد

 سال در كه است یتخصص یفتعر شده، شناخته یترسم به باشند یم یکوما عضو كه

 است: هشد ارائه یرز شرح به (یکوم)ا ها موزه یالملل ینب یشورا اساسنامه در 2007

 یرو به كه آن، توسعه و جامعه خدمت در ئمی،دا و یرانتفاعیغ است یا مؤسسه موزه»

 ملموس یرغ و ملموس یراثم التذاذ، و پژوهش آموزش، منظور به و است گشوده عموم

 و پژوهش یقطر از و كند یم حفاظت و یگردآور آن در را یستشز یطمح و انسان

 مشخصه چهار یفتعر ینا (.56 ،2010 )كولین، «گذارد یم یشنما به ارتباط یبرقرار

  است: كرده یینتع موزه یبرا مهم

 یواحدها كه مردم خدمت در و یرانتفاعیغ است یا مؤسسه موزه موزه: ساختار .1

 مؤسسه، یک عنوان به موزه .یدنما یم یتفعال خود اهداف یراستا در و دارد یمختلف

 یهماهنگ یتفعال آن یواحدها و شده یفتعر و مشخص اهداف با است یساختار یدارا

 گردند. یم موزه موضوع یراستا در علم انتشار و یدتول موجب و دارند

 را آن یاصل یفوظا كه است شده یانب ییكردها كار موزه یبرا موزه: کارکرد .٢

 پژوهش، حفاظت، ی،گردآور هستند. ها موزه یداریپا و بقا عامل و دهند یم یلتشک

 ینا از یک هر در ها موزه یتفعال هاست. موزه یاصل یكاركردها از یشنما و ارتباطات

 ییكارا و نقص و آنهاست اهداف یراستا در و بوده ها موزه یشرفتپ موجب ها حوزه

 شود. یم موزه ركود موجب هاكرد كار ینا از یک هر نداشتن

 شامل شده یینتع موزه یبرا یکوما یفتعر در كه ییها هدف موزه: اهداف .3

 یالت،تشک و ساختار از اعم موزه یها بخش یتمام است. التذاذ و آموزش یق،تحق



 

 كه دارد یا اساسنامه یموزها هر باشد. موزه اهداف با یهماهنگ یدبا یفوظا و كاركردها

 و یمعرف هدفش است یهنر یموزها اگر كند. یم دنبال را یمشخص هدف و موضوع

 یشناس باستان آموزش و یمعرف هدفش است یشناس باستان یموزها اگر و نره آموزش

 .یرهغ و بود خواهد

 است یمنابع به وابسته موزه اهداف و عملکرد یکوم،ا یفتعر ینآخر در موزه: منابع .۴

 منابع یکوما یفتعر طبق كنند. یم یبردار بهره اهدافشان یراستا در آنها از ها موزه كه

 یراثم است. انسان یستز یطمح و یبشر ملموس یرغ و ملموس یراثم شامل ها موزه

 جنبه هم كه باشد یم لمس قابل و دارد یماد جنبه كه است یآثار یهكل شامل ملموس

 رسوم، و آداب مانند است یماد یرغ آثار ملموس غیر یراثم .یفرهنگ هم و دارد یعیطب

 داستانها. و ها اسطوره یقی،موس ها، المثل ضرب

 یفتعر .یدهدم قرار پوشش تحت را یدار موزه موضوعات همه مشخصه چهار این

 در را یشناس موزه و یدار موزه به مربوط مباحث همه یف،تعر ینتر جامع عنوان به یکوما

 ملموس یرغ» و «ملموس یراثم» یها واژه موزه از یفتعر ینآخر در است. گنجانده خود

 ینا است. آمده «انسان» یجا به «یتبشر» هواژ و ،«یماد یشواهد» یجا به «یبشر

 نقش ییرتغ یانگرب و گرفته صورت موزه یفوظا و محتوا ییرتغ ضرورت اساس بر ییراتتغ

 (.56 ،2010 )كولین، است یراخ یها دوره در موزه

 وارد آن بر هم یاشکاالت یبعض یول اند، یرفتهپذ را یکوما یفتعر كشورها اكثر اگرچه

 یول كرد یم یتتبع یکوما یفتعر از 2002 سال تا كشور ینا استرالیا. جمله از اند؛ نموده

 است: یرز شرح به اشکاالت ینا است. كرده ارائه یمستقل یفتعر بعد به یختار ینا از

 موزه از یاریبس یراز است؛ یمبهم واژه بودن یانتفاع غیر مسئله یکوما یفتعر در .1

 بودن یرانتفاعیغ ینبنابرا باشد. ییدرآمدزا محور بر است ممکن یدولت یا یخصوص یها

 كند. ینم صدق ها موزه همه مورد در

 همه مورد در واژه ینا است. شده ذكر التذاذ ها موزه اهداف از یکی یکوما یفتعر در .2

 در شکنجه یا جنگ درباره موضوعشان ها موزه از یاریبس یراز كند، ینم صدق ها موزه

 باشد. بخش لذت تواند ینم یكس یبرا هرگز كه هاست زندان

 یها موزه نقش به و گرفته صورت ینترنتا یجهان كاربرد از یشپ یکوما یفتعر .3

 است. نشده یا اشاره یمجاز



 

 گرفتند یمتصم 2003 سال در یااسترال یدار موزه متخصصان فوق موارد به توجه با

 یندنما ارائه كشور آن یازهاین یراستا در را یرز یفتعر

 را گذشته تا كند یم كمک جهان فهم در را مردم ها، یدها و یاءاش از استفاده با موزه

 و یاءاش ها، مجموعه یرو بر پژوهش و ینگهدار با موزه .یندنما كشف را یندهآ و یرتفس

 عنوان به ها موزه دهد. یم قرار عموم دسترس در یواقع و یمجاز یطمح در را اطالعات

 در تا اند شده یستأس مردم منافع جهت در یآور سود هدف بدون و یمیدا یینهادها

 كنند. كمک جامعه به ها، ارزش به یدنبخش تداوم

 آنها از یبعض به ادامه در كه اند نموده ارائه یفیتعار موزه از یزن یگرید یها انجمن

 شود: یم اشاره

 مردم، منافع یراستا در كه است یا مؤسسه موزه :یتانیابر یها موزه انجمن یفتعر .1

 و یمستندنگار با و یدنما یم یآور جمع را آن به مربوط اطالعات و یماد شواهد

 (.8 ،2003 پین، و )آمبروس كند یم یرتفس و گذارد یم یشنما به را آنها حفاظت،

 در كه یانتفاع یرغ و یمیدا است یا مؤسسه موزه :یکاامر یها موزه انجمن یفتعر .2

 معاف دولت یاتمال از و شده گشوده مردم یرو به موقت یها یشگاهنما یبرگزار با آن

 یاءاش از بردن لذت و یمتعل موزه هدف شود. یم اداره یعموم منافع جهت در و است بوده

 )جاندار یعلم ی،هنر شواهد هدربردارند و است یآموزش و یفرهنگ ارزشمند یشاهکارها و

 و یقتحق ی،نگهدار و حفاظت ی،آور جمع با كه است یخیتار و فناورانه جاندار(، یرغ و

 (.8 ،2003 پین، و )آمبروس شوند یم گذاشته یشنما به عموم یبرا یر،تفس

 با انسان هیژو هرابط به كه است یا یلهوس موزه چک: در برونو یشناس موزه مکتب .3

 و مند نظام و هدفمند یآور جمع واسطه به كه یا رابطه دهد. یم یگواه یتواقع

 و یعتطب توسعه ی،بعد سه عمدتا و منقول ی،ماد جان، یب منتخب اشیاء از حفاظت

 (.56 ،2010 )كولین، كند یم یمستندساز را جامعه

 و شاه ینناصرالد معلم اعتمادالسلطنه() خان حسن محمد السلطنه: اعتماد یفتعر .4

 به و بوده شاه شخص اعتماد و عالقه مورد و یفرهنگ یراثم و فرهنگ داران دوست از

 بود یونیهما موزه مؤسس یو است. گشته اعتمادالسلطنه به ملقب یلدل ینهم



 

 موزه از یرانا در كه است یكس یننخست ینهمچن و شد یستأس گلستان كاخ در كه

 بر یو یفتعر از است. كرده یفتعر و یفتوص روز آن یعلم زبان به را موزه و گفته سخن

 است: برده یپ جامعه در آن یتاهم به و شناخته را موزه یو كه یدآ یم

 و یمهقد آثار مخزن كه یمحل و یمکان از است عبارت یفرنگ یاهال اصطالح به موزه

 و مخزون آن در كه یادگاری و تحفه هر از و یاستدن مستظرفات و یسنفا و بدیعه اشیاء

 اوضاع و احوال از و یندنما یم یسر كشف و یدتیفا كسب اطالع و علم اهل است موضوع

 یم خبر با آنان یفطوا عادات و یاما آن معموله آداب و رسوم و آن حرف و یعصنا و زمان

 مرآت و اصناف افهام درجة و عقول یزانم و شعور یاسمق موزه، كه گفت توان یم گردند.

 شهود یخی،تار معلومات بر و شود می حل ینجاا در ینحلال مشکالت است. سالسل كادرا

 شاه، ینناصرالد كه یزمان ق 1300 سال در او (.120 ،1349 )ذكاء، ... یدنما یم ارائه

 .یدرس چاپ به شرف روزنامه در یفتعر ینا كرد یستأس گلستان كاخ در را یونیهما موزه
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 حافظه ینابود و جامعه ركود موجب یخیتار یها یفراموش و یفرهنگ یها گسست

 گذشته به یازن و یخیتار یتعقالن و است بوده یختار طول در انسان یتهو و یخیتار

 دوره یوندپ موجب یخیتار حافظه عنوان به ها موزه است. شده ها موزه یداریپد موجب

 ها تمدن و ها فرهنگ همه كه دارند را آن ییناتوا و هستند یخیتار یآگاه و یخیتار یها

 فضا یک در را ها فرهنگ از یاجتماع و دهند قرار یداور به هم كنار در خود یفضا در را

 و مؤسسه یچه هاست. ملت یخیتار وحدت ها موزه یریگ شکل فلسفه بگذارند. یشنما به

 ینیع با و یدنما یبازساز را انسان گذشته كه ندارد را آن توان موزه مانند یا یفرهنگ نهاد

 كند. برقرار یارتباط یپل یندهآ به حال از و دهد یوندپ حال به را گذشته فرهنگ، كردن

 حفظ كند. فراهم موزه یریگ شکل یبرا یا ینهزم تواند یم عنصر سه ینا رابطه شناخت

 حفاظت یوهش یول داشته، یا هیژو یتاهم مختلف ملل ینب در همواره یبشر یها آرمان

 یخی،تار و یاجتماع یطشرا یمقتضا به یعصر هر در است. بوده متفاوت آنها یمعرف و

 چون و كرده استفاده موزه از یشخو یها یدئالا و ها آرمان ها، ارزش حفظ یبرا انسان

 وممفه ینبنابرا است، متغیر یختار از یمقطع هر در جامعه یک یها یدئالا و ها ارزش

 یونان در آن از یشپ و یکكالس دوران در باشد. یم یرمتغ یا دوره هر در یزن موزه

 یانسان یها آرمان از حفاظت یبرا امروزه و نموده یتجل یریاساط مفهوم در موزه باستان،



 

 حاتمی، و )منصورزاده اند آمده وجود به ها موزه است، منعکس علم و یاتادب هنر، در كه

1396، 60). 
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 یژگیو از یک هر كه دارند وجود یگوناگون یها فرهنگ و متعدد اقوام انسانها ینب در

 یزندگ بوده، ممکن كه ینزم كره یجا هر در یآدم برخوردارند. یخاص یخیتار یها

 یم ینچن است. آورده وجود به یخاص هنر و فرهنگ و ساخته خود یبرا یطیمح و كرده

 هم سر پشت یا و هم كنار در ها فرهنگ و ها یطمح یها یزندگ گوناگون انواع كه دینما

 دوباره را یختار و گذشته ینا ها موزه اند. رفته یانم از سپس و شده شکفته گرفته، شکل

 یختار یبازساز با ها موزه آورند. وجود به ملل ینب در یخیتار وحدت تا كنند یم زنده

 یم پاسخ پرسش ینا به و است كرده چه یطوالن یرمس ینا در انسان كه دهند یم نشان

 یا شده دگرگون و یافته تحول یخ،تار سال هزار ینچند یط یآدم نوع یاآ كه دهند

 و ها یژگیو كه یابیم یم در ها موزه در است. مانده یباق حال یک به او یادیبن یصخصا

 موزه است. كرده یاری هنگفر و جامعه كدام یبقا و دوام به یزندگ یطمح احوال و اوضاع

 هم به نسبت یکدیگر از یدور و ها یپراكندگ رغم یعل ها فرهنگ كه شوند یم موجب ها

 و تعامل هم با و یاموزندب یکدیگر از و شوند جلب هم به نسبت بلکه نباشند، اعتنا یب

 در را خود یک هر اقوام، و ها انسان كنند. یهتک یکدیگر به و باشند داشته یكار تفاهم

 یها یژگیو یتمدن و یفرهنگ حیث از هم قدر هر كه فهمند یم و یابند یم باز یگرید

 دارند یوندپ هم به ناشناخته یعنصر با كنند، فرق یگراند با و باشند داشته را خود خاص

 آنها ی،زندگ یرمس و یختار عرصه در كه هستند یواحد منشأ یدارا یپراكندگ ینع در و

 رو ینا از و است یختار یتجل موزه ینا بنابر كند. یم یرهبر احدو یفهد یسو به را

 را خودمان یمعن و روح یت،هو ی،هست موزه در است. حاضر موزه در یشههم یقتحق

 ینا در تنها موزه یتاهم و یمعن یگر،د یرتعب به و یابیم یم یادن همه از آزاد و مستقل

 را گذشته ینا و است بوده را آنچه هر یاوردب یاد به آن در تواند یم یآدم كه است

 یعقالن رشد ها موزه دارد. نگاه یندهآ یبرا ارزشمند یا تجربه و یرگذارتأث یعامل همچون

 هر یاتتجرب دهنده انتقال و یدهندم نشان را او یخیتار درك و فهم و انسان تکامل و

 آن در یبشر یگفرهن كه هستند یمکان تنها ها موزه هستند. یبعد یها نسل به جامعه

 .یردگ یم قرار یداور و نقد مورد زنده صورت به و است یافته یتجل ینیع صورت به



 

 یبرا یا و داشته نقش هم ینابود در و بوده یزست در هم با بعضا گذشته اقوام و جوامع

 یرتأث یکدیگر سرنوشت و تمدن و فرهنگ بر ینهمچن و اند كرده تالش یکدیگر ینابود

 در كامل یآزاد در تا اند یدهآرم كامل آرامش در موزه یفضا در امروز یول اند، بوده گذار

 و ینیع شواهد فرهنگ، كردن یبصر یبرا ها موزه .یرندبگ قرار یگراند یداور معرض

 زمان اساس بر و یبند طبقه یشپ سال هزاران از را یستشز یطمح و انسان ملموس

 ها موزه گذارند. یم یشنما به و ندكن یم یبازساز را اه فرهنگ یخی،تار یرس و ینگار

 اوست یتهو یانگرب فرد هر حافظه كه طور همان و هستند جوامع و اقوام یخیتار حافظه

 به تواند ینم یفرد یچه حافظه بدون و است نهفته او حافظه در فرد هر اطالعات و

 و یجمع حافظه مركز ها موزه دارد. یازن یخیتار حافظه به یزن جامعه دهد، ادامه یزندگ

 كنند. یم یقتزر جامعه به را یآگاه و دانش و علم و هستند جامعه اطالعات

 دارد. و داشته یبستگ جامعه هر یاجتماع یطشرا به یختار طول در ها موزه ظهور

 علوم و ییگرا ینیتع به یعلم یها نگرش در هرگاه كه دهد یم نشان یخیتار شواهد

 كه بشر یزندگ از ییها دوره در است. یافته نمود موزه یتاهم شده، یشتریب توجه یتجرب

 و نبوده قائل ارزش موزه یبرا جامعه بوده، غالب جامعه در ینظر علوم و ییگرا یتذهن

 یانهگرا ینیتع و یتجرب نگرش محصول موزه ینا بنابر است. نکرده تالش آن یجادا یبرا

 به را آن ی،بشر (ی)معنو ملموس غیر و (ی)ماد ملموس یراثم كردن یبصر با كه است

 دهد. یم قرار یدد معرض در یقتحق و آموزش منظور

 موزه و رابطه آن با گذشته، حال و آینده 2-5

 مختلف دنیای سه در زمان هم كه است موجودی مخلوقات همه برخالف انسان»

 واقعیت این درك (.56 ،1369 لنسکی، و )لنسکی «كند می زندگی آینده و حال گذشته،

 بوده موثر موزه مفهوم گیری شکل در دارند، ناگسستنی پیوند هم با زمان سه این كه

 زمان در یشههم و بوده عاجز مذكور زمان سه یوندپ درك از یریاساط عصر انسان است.

 ینم معقول و یمنطق صورت به یندهآ و گذشته به هرگز و كرده یم یزندگ حال

 یا برنامه یندهآ ساخت یبرا نه و كرده فکر گذشته از تجربه به نه او است. یشیدهاند

 اند. داشته آهسته و كند یرشد یباستان و یختار از پیش جوامع یلدل ینا به است، داشته

 با انسان رابطه و یراساط و قهرمانان و یانخدا رفتار در را گذشته انسان دوره ینا در

 یانب قالب در آنهم مخلوقات یگرد و یواناتح و نسانا یدایشپ خلقت، راز یان،خدا
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Abstract: 
Research Aim:  The purpose of the present study was to investigate the feasibility 

of establishing a natural cultural tourism center of the ancient city of Shahriri and 

its surrounding landscape. 

Research method: In this research  ،in order to achieve the goals mentioned and 

considering the nature of the subject  ،a descriptive-analytical research method was 

used. In order to obtain information on different information methods, to answer 

the first question of the research, information methods were studied in different 

museums. The present study has two types of community. Museums that are 

cultural and whose purpose is not necessarily the preservation of the objects that 

these museums were navigated to obtain information on the status of information in 

a variety of cultural museums, as well as the museum garden, which is the focus of 

this research. Data were collected using Microsoft Office Word, Autocad software 

for 3D max, lumion sketch up, and Photoshop design, respectively, for 3D 

modeling, 3D modeling and building realism, climate calculations and stable 

architecture and image editing. 

Findings:  Data analysis was descriptive-analytical. The results showed that the use 

of architecture appropriate to the city of Yeri is one of the features of the style of 

organic architectural style that the building should be part of the nature of the site 

and come from the natural landscape around it. 
Conclusion: In the organic way, materials are simply used in a way that preserves 

and reinforces their inherent characteristic, including color and texture. No material 

is superior to the other, and the form of the building must reflect the nature of the 

applied material. In the style of organic architecture, only a small number of 

materials are used in the interior and exterior. The interior style of the interior 

determines the shape of the exterior. The interior is not a box called a room but a 

space that must move freely from one interior area to another. Open Air Museum in 

Iran, due to the amenities and use of rich culture of the region can lead to tourism 

boom in Meshkin Ardebil. 
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