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  چكيده
اساسی کشورهای در حال توسعه، حفظ های  با پیدایش مفهوم دهکده جهانی و مواجهه با فرهنگ جدید، یکی از چالش

های  باشد که با ورود فرهنگدارای فرهنگی اصیل می نابا توجه به قدمتش جوامع با پیشینه تاریخی،باشد. هویت می

. معماری، ظرفی است برای باشنددر این زمینه میبیگانه و عدم شناخت از این تمدن غنی، شاهد تغییراتی تدریجی 

جا نمایش فرهنگ، تاریخ، هنر و به طور کلی هویت یک قوم. از طرفی موزه ها با حفظ و زنده نگه داشتن آثار فرهنگی به 

توانند در تقویت هویت ملی و فرهنگی یک جامعه نقش به سزایی ایفا نمایند. لذا در  مانده از تمدن ها و پیشینیان می

در نظر گرفته  های مربوط به آن ای و مولفه هر جامعه معماری، همگون با هویتهای  ها بایستی تناسب طرح طراحی موزه

زمینی نقش به سزایی توانند در شناخت تمدن و فرهنگ هر سر ی شان میها با توجه به نقش آموزش شود. همچنین موزه

تواند به عنوان یک مرکز فرهنگی، نقشی موثر در حفظ و تقویت هویت فرهنگی  داشته باشند. در این صورت موزه می

ویت جامعه داشته باشد. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی به بررسی نقش و جایگاه موزه و معماری آن در تقویت ه

 پردازد. می

 

 جامعهموزه، معماری، هویت،  كليدی: های واژه

  

 مقدمه -1
و حوادث تاریخی رخ داده در آن سرزمین  میدر طول تاریخ و با توجه به شرایط اجتماعی و اقلیفرهنگ مردم هر سرزمینی 

.. .فرهنگی، زبانی، نژادی، قومی، مذهبی و شکل گرفته است. از این رو ساکنین یک شهر، منطقه یا کشور، با توجه به اشتراکات

هویتی خود را های  شاخصتا  .. همواره سعی داشتند.به دالیل مختلف از جمله حس وطن پرستی، عشق به زادگاه، ملی گرایی و

 تقویت کنند و معماری یکی از ابزارهای مناسب برای دستیابی به این هدف بوده است. بدون تردید معماری تنها به لحاظ

 .[1]دای دار و عملکردی حائز اهمیت نبوده، بلکه نقش معماری در تداعی معانی و انتقال مفاهیم نیز جایگاه ویژه میفر

آن و ارزش هایی است که بر مشی حیات اجتماعی و فردی اصول ، عبارت است از دانش ها، باورها هر جامعه ایفرهنگ 

و در مرحله بعدی آداب و رسوم و  مو امر، عقاید و باورهای دینی مردتسلط دارد. منابع و ماخذ این فرهنگ در بد جامعه

در اثر تماس با سایر  آناناست که تقابلی با ارزش ها و دانش هایی است که طی تاریخ طوالنی تمدن  جامعهکهن های  ارزش

 .[2]شوند شناخته می آن جامعهتمدن ها از آن ها اخذ شده و با استحاله به عنوان جزئی از فرهنگ ملی 

تواند ضامن  هویت ملی در حال حاضر به مسئله ای حیاتی برای ملت ها تبدیل شده است. مرزهای سیاسی به تنهایی نمی

حیات یک ملت باشد. در پی آن در عصر ارتباطات، جهت حفظ هویت ملی عوامل بسیاری دخیل است که سویه فرهنگی یکی 

در آمیخته، بر آن تاثیر  میابعاد آد میوه گاه فرهنگی یک ملت است که با تماهاست. در این میان معماری جل از مهمترین آن

 .[3]گذارد عمیق می
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فرهنگ هر قوم و هر دوره تاریخی است که همواره پیوندی ناگسستنی با فرهنگ های  فن و هنر معماری از مهمترین نشانه

(. در 1393باشد)فصیحی، ستاری،  ر عقاید و فرهنگ میجامعه دارد و به همین دلیل سبک معماری هر دوره نشانگهای  و ارزش

شود و  در حال توسعه، در برخورد با فرهنگ بیگانه، عناصر فرهنگی ملی و محلی از بین رفته و یا تضعیف میهای  بیشتر کشور

اساسی فرهنگ گردد. با توجه به اینکه حفظ هویت فرهنگی، پشتوانه  عنصر فرهنگی جدید وارداتی به آسانی جایگزین آن می

شود، لزوم حفظ و تقویت این هویت و عناصر  یک جامعه است و ضعف و نابودی آن موجب بی هویتی افراد آن جامعه می

 .[4]باشد فرهنگی آن ضروری می

گیرد و در  میشود را مورد بررسی قرار  میدر این نوشتار مولفه های هویت و عناصری که موجب ایجاد آن در یک جامعه 

هویت کدامند؟ و چه تاثیری بر معماری دارند؟ همچنین  دهندهباشد که مولفه های شکل  میگویی به این سوال صدد پاسخ

باشد؟ در عصر  میارتباط این مولفه ها با موزه و معماری آن با توجه به نمونه های موفق انجام گرفته در این زمینه به چه شکل 

ت کم لطفی صورت گرفته است در حالی که هویت و توسعه فرهنگی در جهان حاضر در کشور ما متاسفانه نسبت به مقوله هوی

شود. چنانچه با بررسی نمونه موزه های انجام گرفته در سطح جهان،  میامروزی از اساسی ترین مسائل در معماری محسوب 

هایی فرهنگی، در جهت توسعه این مهم خود را بیش از پیش نشان خواهد داد. لذا با توجه به اینکه موزه ها به عنوان مکان 

گیرد، از جایگاه ویژه ای  میفرهنگ جامعه گام برمیدارند و هویت خود در جهان امروز با توجه به تجارب معماری که انجام 

 .[3]در جهت تقویت هویت یک جامعه باشدموثر  میتواند گا میبرخوردار است، لذا توجه به موزه و معماری آن 

تا در بخش اول به بررسی مفهوم هویت و اهمیت آن در جوامع به همراه  کند میفی تحلیلی سعی با روش توصیاین تحقیق 

شود.  می. در بخش دوم به جایگاه و اهمیت موزه ها در جهان و لزوم حفظ میراث ملل اشاره بپردازدشکل دهنده آن های  مولفه

ه ها در شکل گیری این مولفه ها، به همراه مطالعه موردی هویت با موزه ها و نقش موزهای  در نهایت با بررسی ارتباط مولفه

بنابراین طراحی  هویت، به ضرورت و لزوم وجود عملکرد موزه برای هر جامعه ای رسید.های  چند نمونه موفق در ارتباط با مولفه

جهانی شدن مواجه است، معماری موزه ها با رویکرد به مولفه های هویت در جهت پاسداشت آن در جامعه امروزی که با چالش 

 باشد. بسیار حائز اهمیت می

 

 مفهوم هویت -2
است که معانی مختلف و متفاوتی در تعریف آن بیان شده است. در فرهنگ معین، هویت با عناوینی  میهویت مفهو

جهتی  توان از هویت را می .[5]شود، تعریف شده استهمچون ذات باری تعالی، هستی وجود، آنچه موجب شناسایی شخص 

خود بودن و مشابه بودن با خود و خودی ها تعریف کرد و از جهت دیگر متفاوت بودن با غیر خودی ها و دیگران دانست. هویت 

شود، منابعی که ممکن است در تداخل و تضاد  از منابع کثیری چون ملیت، قومیت، طبقه اجتماعی، جامعه و جنسیت ناشی می

هویت از  .[6]شود عیت که هویت در مشابهت ریشه دارد، اما همواره به تفاوت نیز مربوط میباشند. بنابراین علی رغم این واق

 .[7]شود، یعنی از طریق تشابه با انسان هایی مثل ما و از طریق تفاوت با آن هایی که مثل ما نیستند طریق تشابه معین می

و هویتی مطرح نیست. مسئله هویت زمانی مطرح  شود ر نباشد، انسان به ویژگی خودش آگاه نمیدر کا "غیری"مادام که 

 .[8]شود که شخص خودش را با چیز دیگری مقایسه کند می

تاریخی به هویت: تاکید بر های  رویکرد-1توان یافت.  در میان اندیشمندان معاصر ایرانی سه رویکرد به مفهوم هویت را می

رویکرد گرایشی: -3بینشی: تاکید بر بینش در ساختار هویت رویکرد -2عامل تاریخ و میراث تاریخی و شناخت هویت جمعی 

اندیشمندان غربی نیز تعاریف متفاوتی از هویت  .[9]انسان در شناخت هویت و نیز هدف ها و آرمان هاهای  تاکید بر گرایش

کان و خوانایی کوچک و بزرگی است که باعث بازشناخت یک مهای  بیان کرده اند. به عقیده والتر بور، هویت همان تفاوت

کالن هویت را توجه به شخصیت فردی هر محیط و پرهیز  .[10]آورد شود و حس دلبستگی به محیط را به وجود می محیط می

 .[11]کند خاص هر محیط تعریف میهای  شهری از طریق به جلوه درآوردن ویژگیهای  از یکنواختی و مشابهت در محیط
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کند و یا خصوصیتی که موجبات قابلیت  محیط که در شرایط مختلف تغییر نمی همچنین راپاپورت، هویت را خصوصیتی از

 .[12]کند سازد، تعریف می آورد و عناصر شهری را از یکدیگر متمایز می تمییز و تشخیص عنصری را از عنصر دیگر فراهم می

جدید برای خود و برای ی ها موجودات عالم تنها موجودی است که دارای توانایی ایجاد هویت میانسان در بین تما

طبیعت و داده هایی که طبیعت های  جدید، با الهام از عناصر و پدیدههای  باشد. انسان برای ایجاد این هویت مصنوعات خود می

های جدید و  تواند برای مصنوعات خود)انواع دستاوردهای تمدنی از جمله شهرها( نیز هویت در اختیار او گذاشته است، می

مختلف به وجود آورد. بنابراین مقوله هویت را اساسا باید های  متناسب با نیازهای مادی و معنوی خود در زمانمتغیری را 

 .[13]متوجه آینده کرد، نه گذشته

 

 هویت ملی  -1-2
دهد، هویتی  موضوعات مورد توجه انسان، که بر همه فعالیت هایش تاثیر گذاشته و آن ها را جهت می یکی از مهمترین

هویت ملی با فرهنگ، تمدن، دین،  .[2]که انسان)فرد و جامعه( برای خویشتن قائل بوده و میل دارد آن را احراز نمایداست 

گیرد. ما یک نوع  سیاست و زبان در ارتباط نزدیکی است و هرچه در جامعه قابلیت ظهور و رشد دارد، از فرهنگ سرچشمه می

ا را بصورت یک روح ملی در آورده است. خالصه این که عناصر سازنده هویت ملی پیوند روحی معنوی داریم و تجلیات تاریخ، م

 .[14]کند میعناصر پایان ناپذیرند. روح ملی وجدان بیدار یک ملت است که حرکات کلی او را در تاریخ را هدایت 

 

 رابطه معماری و هویت -3
شود، پایبندی یا عدم  میر ذهن بیشتر افراد متبادر آید، آنچه د که سخن از رابطه معماری و هویت به میان می میهنگا

پایبندی معماری به معماری سنتی و تاریخی یک منطقه است. به نظر این افراد میزان شباهت معماری به معماری گذشته یک 

های آشنا،  رمباشد. اتصال تاریخی به گذشته در قالب استفاده از ف منطقه، معیاری برای با هویت قلمداد کردن آن معماری می

مثبت این رویکرد بایستی های  شود. ضمن در نظر داشتن جنبه ساده ترین راه حلی است که در بدو طرح مسئله، کاربردی می

مختلف هویتی در شهر باشد. بلکه اقدامات های  تواند بازگو کننده جنبه تاریخی نمیهای  توجه داشت که صرفا استفاده از فرم

 .[15]ی تداوم هویت شهر استشکلی، بخشی از راهکارها

فنی و نیازهای اجتماعی، نوعی از معماری منسجم های  در دوران پیش از مدرن، باورهای دینی، شرایط اقلیمی، محدودیت

و هماهنگ را ایجاد کردند که به سبب انسجام شکل گرفته، به معماری با هویت معروف شد. نوعی نظم پنهان در این معماری 

ه موجب شده اصل وحدت در کثرت در این آثار قابل مشاهده باشد. در این دوران هرچند بناها با یکدیگر شود ک مشاهده می

توان یافت که با دیگری هم شکل و یا هم سان باشد، اما نوعی هماهنگی عالی)زیستی(  متفاوت بوده اند و هیچ دو بنایی را نمی

 .[16]در آن ها وجود داشته است

خرد و منطقه ای را از بین ببرد و های  معماری گذشته، سعی داشت هویتهای  ه گرفتن ویژگیمعماری مدرن با نادید

هویتی جهانی بوجود بیاورد. در واقع معماری مدرن سعی در مشابه و هم شکل کردن معماری داشت. از این رو بود که لفظ 

فرهنگ جوامع مختلف، هویت جهانی و به تعبیر بهتر رفت. این سبک معماری، با بی توجهی به  الملل در مورد آن به کار می بین

مدرن را به نقد های  کرد. هر چند پست مدرن به منظور پاسخگویی به مسئله هویت، ارزش میبی هویتی را در معماری تبلیغ 

رای کشید، اما به دلیل عدم اعتقاد پست مدرن به هویتی ثابت و اعتقاد به کثرت در هویت نتوانست پاسخگوی مناسبی ب

شود،  نیازهای هویتی جوامع باشد. بازگشت به سنت ها و الهام از معماری سنتی با آنچه سنت گرایی فرامدرن خوانده می

توان به یک معماری با هویت  اخیر نشان داده با استفاده از آن نمیهای  متفاوت است و همانگونه که تجربه فرامدرن در سال

 .[16]شهرهایی آشفته، مبهم و طنز آمیز خواهد شد دست یافت. چرا که نتیجه این جریان،

کند، توجه  توان نتیجه گرفت آنچه معماری گذشته را با هویت می با بررسی رابطه معماری و هویت در معماری گذشته می

ساخت بناهایی تواند تقلید از معماری گذشته و  انسانی زمان خود بوده است. بنابراین نمیهای  آن نوع معماری به نیازها و ارزش
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مشابه با بناهای سنتی را در زمان معاصر که نیازهای جامعه به کلی با نیازهای آن دوران متفاوت شده است، به معنای ساخت 

بایست نیازهای مادی و معنوی مخاطب را بازشناسی کرد،  برای احیای هویت در دوران معاصر می.[17]معماری با هویت دانست

موجود آشنایی پیدا کرد. چرا که های  و محیطی آن شناخت و با تکنیک ها و فناوری میاقلیهای  محیط را با تمام ویژگی

مجموعه این شناخت ها و مکشوفات در کنار تعهد به کارگیری اصول شناخته شده و لحاظ کردن آن ها در فرایند طراحی، 

 .[16]درسان هویت معماری پیشرفته را به منصه ظهور می

 

 هویتثر در شكل گيری موهای  مولفه -4
باشد و فقدان  جهان از اهمیت خاصی برخوردار است. در واقع هویت به منزله روح برای بدن میهای  هویت برای تمام ملت

آن مانند مرگ خواهد بود. هویت در اعماق تاریخ و فرهنگ ملت ها ریشه دارد و با سرشت تک تک افراد آن درآمیخته است. 

هویت را در های  توان مولفه بطور کلی می .[18]قش حساسی در شکل گیری هویت یک ملت داردتاریخ نیز بصورت خاص ن

 قالب عناوین زیر معرفی نمود:

 

 در ارتباط با هویت شهریهای  بررسی مولفه: 1جدول 

 جامعهتاثیر بر شکل گیری هویت  مولفه

 باورها و سنت ها

ترین ارکان در تعین هویت انسان و  هممعرفت و به طور خاص باور و اعتقاد آدمی، یکی از م

های فراوانی از منظرها و نیز از  گیری فرد و اجتماع است که از دیرباز مورد توجه و پژوهش شکل

گونه که در  های دیگر، همان جهات مختلف بوده است. به حتم باورهای انسانی همانند سایر پدیده

 .[19]دپذیر فتی و غیر معرفتی نیز اثر میبرخی از امور تأثیرگذار است، از عوامل و علل معر

 فرهنگیهای  ویژگی

هویت به طور عام و هویت شهری به طور خاص از جمله مقوالتی هستند که به جهت نقشی  فرهنگ و

که در شناخت افراد، اشیا، اجتماعات و مکان ها دارد، حائز اهمیت فراوان است. علی رغم اهمیت این 

 .ن فرهنگ و هویت شهری به صورت نگران کننده ای احساس می گرددموضوع در دوران اخیر بحرا

[20] 

 اجتماعیهای  ویژگی

کند. دیدگاه ویژه به پدیده  مییک جامعه را از جوامع دیگر متمایز  یاجتماعهای  و ویژگیهویت مقوله 

ت اجتماعی کند. هوی میها و رفتارهای خاص در برابر رویدادها، هر جامعه را از جوامع دیگر متمایز 

 .[21]یک قبیله ابتدایی نسبت به هویت اجتماعی یک جامعه کشاورز یا جامعه صنعتی متفاوت است

 سیاسیهای  ویژگی

هویت نقشی مهم در تنظیم روابط و مناسبات میان افراد و گروه ها در درون جامعه دارد. نحوه رویکرد 

ا رقابت، اعتماد یا بی اعتمادی، جذب یا با دیگری، موافقت یا مخالفت، دوستی یا دشمنی، همکاری ی

 .[22]شناسد میطرد، همه بستگی به هویتی دارد که هر فرد یا جمعی در برابر دیگری برای خود 

 دینیهای  مذهب و اسوه

های روزانه،  ها و تجربه فعالیت ایجاد معنا برای تمامی   مذهب با ارائه تعریف روشنی از هدف زندگی،

ای و سرانجام، با ارائه الگوهای مناسب برای همانندسازی بر ساختار  بردهای مقابلهچگونگی کاربرد راه

 .[23]گذارد هویت فردی اثر می

 زبان
باشند و پاسداری از هویت ملی لزوما به وحدت فرهنگی و  میزبان قومیت ها و زبان ملی، حامل هویت 

 .[24]هنری نیاز دارد

 هنر و ادبیات موروثی
را باید دراعتقادات و نحوه نگرش آنها برزندگی جستجو نمود و آنچه جوامع مختلف  ریشه های معنوی

 .[25]حاصل این تفکرات می باشد بصورت جنبه های مختلف هنری مصداق پیدا می کند

 گذشته تاریخی
کند، به همراه سایر عناصر، دست به دست  سرگذشت تاریخی و آنچه یک ملت در گذر زمان تجربه می

 .[26]سازد ند و هویت یک جامعه را میده هم می
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 نقش و جایگاه موزه در جامعه -5
فرهنگی ملی، میراث فرهنگی های  برای پایداری و بقای هر ملتی، باید به میراث فرهنگی اهمیت داد. در واقع از مشخصه

نیست، بلکه مراد از آن ها  یک کشور است. زنده نگه داشتن میراث فرهنگی، به معنای نادیده گرفتن تحوالت جهان امروز

حفظ، نگه داشتن و توجه به میراث  .[27]ارزیابی مجدد این میراث با معیارهای تازه و بازیافتن عناصر زنده و دوام پذیر آن است

 فرهنگی، مستلزم شناخت و معرفی آن است.

اند،  در طی قرون و اعصار به جا ماندهتوان میراث ارزشمندی را که  موزه ها بنیادهای اساسی هستند که به وسیله آن ها می

توان به هنرهای ملی معاصر را به مردم  از گزند زمانه حفظ و امکان دیدارشان را برای مردم فراهم ساخت، از طریق موزه ها می

یخی را دنیا ارتباط فرهنگی و هنری برقرار کرد. خالصه هویت تارهای  و فرهنگی و موزه میجهانیان شناسانید و با مراکز عل

سایر اقوام نمود. مردم با دیدن و شناختن میراث فرهنگی و تاریخی، احساس های  جایگزین فرهنگ وارداتی و ضد ارزش

 .[28]گیرند نمایند و از فراز و نشیب ها و تجربیات تلخ و شیرین گذشتگان درس عبرت می تحسین و هویتی اصیل و استوار می

گون، اهداف و تناسبات منطقی با یکدیگر دارند. به گونه ای که این مراکز در راستای موزه ها با گرایش ها و موضوعات گونا

کنند. آنان در  جامع و کاملی را طراحی و اجرا میهای  تحقق اهداف مشترک، که همان آموزش به مخاطبان است، برنامه

مع بشری پرداخته اند. در این مسیر به های خود به آموزش و ترویج علوم گوناگون، هنر و به طور عام، فرهنگ جوا برنامه

پردازند. درباره جایگاه و نقش موزه ها و ارتباط آن ها با  همگانی کردن و آموزش این مقوله ها به اقشار مختلف جامعه می

با  توان گفت که موزه ها جلوه گاه و عصاره دانش بشری اند و نشان از میراث مشترکی دارند که انسان ها های علم می مقوله

 .[29]جغرافیایی فراهم شده استهای  یکدیگر و روابطشان با طبیعت پیرامون به واسطه دانش در بستر تاریخ و گستره
 

 معماری موزه -6
معماری ظرفی است برای نمایش فرهنگ، تاریخ، هنر و به طور کلی هویت یک قوم یا ملت. حال، بحث بر سر چگونگی 

مهم معماری، یکی بودن فضای معماری به عنوان ظرف و اتفاقات های  یکی از ویژگی باشد. طرح این ظرف برای مظروفش می

باشد. اما این تعادل با بروز مدرنیته، صنعت، ماشین و با تغییر چهره معماری سنتی به  درون آن فضا به عنوان مظروف می

ا مدرنی، بصورتی که امروزه با آن مواجهیم. معماری مدرن از بین رفته است. خصوصا در مورد موزه که ذاتا فضای کالبدی نسبت

امروزه مشکل اساسی اکثر موزه ها این است که کالبد آن و به عبارتی ظرف، تناسبی با مظروف یا اشیایی که در آن فضا به 

 .[18]شوند شود ندارد. فضای مدرنی که میراث فرهنگی و تاریخی در آن به نمایش گذارده می نمایش گذارده می

 

 بخشی به جوامع ه ها و نقش آن در هویتموز -7
نفیس هنرمندان های  هر چند کارکرد اصلی موزه گردآوری، نگهداری و مطالعه اشیای با ارزش تاریخی و آثار و دستاورد

گرانبها را جهت افزایش آگاهی و آموزش و همچنین لذت بردن بازدید کنندگان، پیش چشمان های  بوده است، تا این مجموعه

اند و  بگسترد، اما امروزه حوزه عمل موزه ها به مراتب وسیع تر شده است. زیرا موزه ها دارای موضوعاتی جالب تر شدهآن ها 

شود تا با برانگیختن  و آموزش، سعی می میجویند و با ترکیب سرگر متنوع تری سود میهای  برای پرداختن به آن ها از شیوه

 .[17]ت آنان افزایش یابدعواطف و احساسات بازدیدکنندگان، اطالعا

فراوانی توانسته است با تکیه بر های  معماری موزه ها با توجه به کم رنگ بودن نقش عملکرد نسبت به فرم، در نمونه

دهد،  های نمادین، به عنوان نشانه ای شهری و یا عنصری که هویت ساکنین یک شهر یا منطقه را تحت تاثیر قرار می فرم

بسیاری به خاطر اینکه در طراحی معماری موزه ها امکان نوآوری و خالقیت هنری بیشتری نسبت به  شناخته شود. معماران

دیگر وجود دارد، برای نشان دادن قدرت خالقیت خود، عالقمند به طراحی موزه ها هستند. در معماری جدید های  ساختمان

گیرد و مردم نیز غیر از  ن نیست که مورد توجه قرار میموزه ها، حجم خارجی موزه اهمیت زیادی دارد و تنها کاربری داخل آ

 .[17]اشیای نگهداری شده در موزه، به معماری آن هم توجه بیشتری پیدا کرده اند
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و فرهنگ یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده هویت ملی هر ملتی است و . [3]معماری نتیجه و حاصل فرهنگ جامعه است

تواند در حفظ و سیانت از هویت ملی ما و همچنین انتقال آن به دیگر  ده و حفظ شده میآثار و میراث فرهنگی به جای مان

فرهنگ ها و یا برای امری ضروری تر یعنی القای آن به صاحبان اصلی ملت ها کمک شایانی کند. در نتیجه این مقوالت به این 

از آثار ارزشمند تاریخی و چه به مفهوم کاربردهای  موزه ها چه آنگاه که با نقش عام آن ها یعنی نگهداری رسیم که نکته می

انتقال این های  مردم شناسی، نقش بسزایی در انتقال و حفظ هویت ملی دارد. راه ها و روشهای  جدیدتر و نوظهورتر مانند موزه

با استفاده از زبانی اما همواره چنین است که موزه ها  تواند به فراخور موضوع مورد کاربرد موزه متفاوت باشد. مفاهیم می

کوشد میراث دار فرهنگی باشد که متعلق به آن است. گشت و گذار  میمشترک که مورد فهم برای تمام مخاطبین خود است، 

تواند به درک چگونگی انتقال فرهنگ از گذشتگان به آیندگان قادر سازد و اقتباس فرهنگی در میان  میدر موزه ها بیننده را 

فرهنگی که از های  گیری تمدن جدید را به آن ها بشناساند و به آن ها این فرصت را دهد که به آگاهی جوامع مختلف و شکل

 .[30]نوین فرهنگ پی افکندهای  شود، طرح بنای تازه ای را از دستاوردها و ارزش دیدار موزه حاصل می

هنجارها، پیش فرض ها، باورها و هویت  با توجه به نقش آثار فرهنگی و مصنوعات بشرساز در حفظ و یا تغییر ارزش ها،

اساسی فرهنگ ملل و اقوام مختلف محسوب های  فرهنگی اعضای جامعه، حفظ این آثار و ابنیه فرهنگی از ضرورت

شود و امکان تعالی و  میملل دیگر است که نوع و غنی های  هویت فرهنگی در ارتباط با سنت ها و ارزش .[31]شود می

دهد. بنابراین توسعه و حفظ دستاوردهای فرهنگی منطقه ای و ملی ضرورتی تام دارد. چرا که  زایش میشکوفایی انسان را اف

کند و قوه خالقیت و  میدستاوردهای فرهنگی مطمئن ترین ضامن توسعه مستقل است. همچنین هویت فرهنگی را تقویت 

ی دارای فرهنگ خاص خود است که شالوده معماری هر جامعه ا .[32]دهد آگاهی مردم را نسبت به میراث فرهنگی افزایش می

. فرهنگ یکی از اصلی ترین اجزای اصلی باشد کند و معماری آن جامعه تصویر عینی آن فرهنگ می آن جامعه را پایه گذاری می

از تواند در حفظ و صیانت  تشکیل دهنده هویت ملی هر ملتی است و آثار و میراث فرهنگی به جای مانده و حفظ شده می

هویت ملی ما و همچنین انتقال آن به دیگر فرهنگ ها و یا برای امری ضروری تر یعنی القای آن به صاحبان اصلی ملت ها، 

 .[30]کمک شایانی کند

 

 های هویت نقش موزه در ارتباط با مولفه -8
توان ارتباط  طور کلی می گردد. به های هویت، ایجاد می های مرتبط با مولفه هر موزه ای با هدف نمایش و معرفی ارزش

 میان موزه و هویت را در قالب یک دیاگرام بصورت زیر نمایش داد:

 

 
 (بر اساس تحقيق نگارنده اولنحوه تاثير موزه بر شكل گيری هویت شهر،): 1شكل 
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 هویتهای  موردی مرتبط با مولفههای  مطالعه نمونه -9
کنیم که بنای موزه توانسته  ری معاصر جهان، با مواردی برخورد میبا بررسی نمونه هایی از ساختمان موزه ها در معما

کالبدی خاص، یاد و خاطره عناصر گذشته را تداعی کند یا در مواردی هویتی جدید به شهری های  است با برخورداری از ویژگی

مرتبط با های  نمونه که در آن احداث شده بدهد و حتی در مواردی به عنوان نمادی برای شهر محسوب شود. تعدادی از

 دهیم. میآن ها مورد تحلیل قرار های  موثر بر هویت بخشی جوامع را در جدول زیر با ذکر ویژگیهای  مولفه

 

 هویتهای  موردی در ارتباط با مولفههای  مطالعه نمونه: 1جدول 

 توضیحات (طراح)بنا، کشور، نمونه موردی هویتهای  مولفه

 باورها و سنت ها

 L.M.Peiفرانسه،  موزه لوور،

 

جدیدی های  بزرگ و داالن میاین پروژه از طریق ایجاد هر

در زیر زمین، بطور همزمان مسئله هویت شهری، بازسازی 

شکلی و تعریف یک هویت امروزی، به موازات حفظ 

که در مرکز  میموجودیت تاریخی را حل کرده است. هر

صل کرده و حیاط لورر قرار گرفته بنا را به شهر یادمانی مت

 .[33] کند محور طاق پیروزی را بازآفرینی می

 فرهنگیهای  ویژگی

 موزه عالی هنر، آمریکا، ریچارد میر

 

میر در این بنا نیز همچون سایر آثار فرهنگی تعریفی 

کند و سعی  میمتفاوت از رابطه میان شهر، مردم و هنر ارائه 

. دارد از گسست میان فضاهای فرهنگی و شهرها بکاهد

خالی مربع شکل های  نمونه هایی از تالش وی را در قاب

درون بنا که در آن ها تصاویری از شهر قابل رویت است و 

همچنین در نحوه تعریف ورودی توسط خطی کشیده و 

شیبدار که از دل بنا به سوی شهر کشیده شده و در 

ناخودآگاه عابرین پیرامون سایت ترجمان و نشانه ای از 

 .[33] توان مشاهده نمود یمدعوت است، 

 اجتماعیهای  ویژگی

 موزه میلواکی، آمریکا، سانتیاگو کاالتراوا

 

در حقیقت این طرح به عنوان یک ورودی برای بخش 

موزه که توسط ارو سارینن طراحی شده بود، نقش  میقدی

فراوانی در احیای دوباره موزه ایفا کرده است چنانچه به 

شود که مردم  میلواکی محسوب عنوان نمادی برای شهر می

 .[34] آورد میرا گرد هم 

 سیاسیهای  ویژگی

 موزه جنگ منچستر، انگلستان، دانیل لیبسکند

 

طراح اثربرای طراحی این موزه از شکل زمین وانحنای 

رابطه ای که بین جریان بی  .پوسته زمین الهام گرفته است

ه وسیله وقفه موزه و چشم انداز بیرونی آن برقرار است ب

قفسه  .ساعته جهان تعدیل یافته است 24نظام تسلسل 

های بادبان مانند که که در خارج از بنا به نمایش گذاشته 

)زمین فوتبال منچستر و کانال   شده است با مناظر اطراف 

در حالی که می توان به . کشی لوری سنتر(در ارتباط است

قرن راحتی در جزییات سازماندهی کمیت عظیم تاریخی 
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موزه خود را در قالب یک تجربه ساخته شده  بیستم گم شد،

ی فراموش نشدنی در ذهن وخاطر بازدید کننده معرفی 

تلفیق شکوفایی فرهنگ با پوچی و ، در این طرح خواهد کرد.

 ویرانگری جنگ و خسارت وارده از آن در ارتباط دایم است

[34]. 

های  مذهب و اسطوره

 دینی

 لیا، ژولیوس دومموزه واتیکان، ایتا

 

بنا  16توسط ژولیوس دوم در اوایل قرن  موزه واتیکان رم

مختلف طی سالیان سال های  نهاده شد و توسط کشیش

یکی از  موزه واتيكان رم .گسترش پیدا کرده است

بزرگترین و کاملترین موزه مجموعه آثار هنری دنیا که در 

طول قرون متوالی توسط پاپ ها جمع آوری شده است 

های دوران مصر تا  رود. آثار این موزه از مومیایی میبشمار 

های  اتروسک برنز متعلق به دوران قدیم و همین طور نقاشی

کیل شده است. اما اکثر آثار برجسته آن مربوط به مدرن تش

دیواری های  دیدنی کالسیک و نقاشیهای  مجسمه سازی

 .[34] میکل آنژ در کلیسای سیستین است

 زبان

 موزه متروپولیتن، آمریکا، روزنبالت

 

های جهان است.  ترین و مشهورترین موزه بزرگ این موزه از

و در مجاورت ضلع  نیویورک موزه در وسط شهر

میالدی  1872 این موزه در .اردقرار د سنترال پارک شرقی

  افتتاح گردید. موزه متروپولیتن نیویورک حاوی مجموعه

این موزه  .است ایران باستان و اسالم بزرگ و نادری از تاریخ

میلیون بازدید کننده از کلکسیون دو میلیونی آن  4سالی 

ترین دارایی این موزه مربوط به )به تقریب(  دارد. قدیمی

سال پیش است و سنگ  77000سال تا  300000

 .[34] است است که در مصر یافت شده ای آتشزنه

 

 هنر و ادبیات موروثی

 نهایم، آمریکا، فرانک لوید رایتموزه گوگ

 

در بیرون، فرم تندیس گرا با ظاهری ساده و فاقد هرگونه 

تزیین بر روی سطوح، الگوی فضایی درون را مشخص 

مکعب های  کند و چشم اندازی متفاوت در بین ساختمان می

کرد. شاید بتوان  مستطیل شکل شهر نیویورک ایجاد می

با احجام تندیس گرا بود گفت نقطه شروع طراحی موزه ها 

که دیگر نه تنها آثار هنری بلکه ساختمان موزه نیز به جاذبه 

 .[33] ای برای بازدید تبدیل شد

 گذشته تاریخی

 موزه ایران باستان، ایران، آندره گدار

 

سال، با دارا بودن  70موزه ملی ایران با قدمتی بیش از 

ار مترمربع نه هز 20سیصد هزار شیء و زیربنایی بیش از 

تنها بزرگترین موزه باستان شناسی و تاریخ ایران است بلکه 

از نظر حجم، تنوع و کیفیت آثار نیز جزء یکی از چند موزه 

معتبر جهان محسوب می شود. این موزه در فرهنگ موزه 

داری ایران به عنوان موزه مادر به شمار می رود که هدف از 

آثار گذشتگان و انتقال  هش درژوبرپایی آن، نگاهداری و پ

آنها به آیندگان، ایجاد و تقویت تفاهم میان اقوام و ملل، 

http://europe365.ir/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%85/
http://europe365.ir/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%85/
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B7%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B7%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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شناخت و نمایش سهم ایرانیان در بالندگی فرهنگ و تمدن 

دانش عمومی جهانی و تالش در بهبود و افزایش میزان 

 .[33] مردم است

 

 گيری نتيجه -10
ری و نیز گسترش علم و پایدار سازی آموزش که به تعبیری آموزش امروزه موزه ها و مراکز فرهنگی در ارتقای دانش بش

روند. پس در طراحی موزه ها به عنوان یک مرکز فرهنگی و آموزشی  مستمر است، یکی از نهادهای اجتماعی موثر به شمار می

تواند به عنوان  ه میهای معماری، همگون با هویت فرهنگی منطقه در نظر گرفته شود. در این صورت موز بایستی تناسب طرح

 یک مرکز فرهنگی، نقش موثر در حفظ و تقویت هویت فرهنگی داشته باشد.

. وجود موزه ها تاثیر باشند میگران بها، هویت بخش غرور ملی، فرهنگ و افتخارات هر کشور های  حفظ این گنجینه

یگر دارد. لکن در طراحی موزه ها بایستی دهای  بسزایی در شکل گیری هویت ملی یک جامعه و شناسایی آن بر اقوام و ملت

هویت دقت شود. بنابراین توجه به معماری سنتی از این مولفه های معماری با های  بیش از پیش به مقوله هویت و تناسب طرح

ز جهت که فرم بنای موزه برگرفته از میراث فرهنگی و هویت جامعه باشد، برای رسیدن به توازن در مورد ظرف و مظروف حائ

باشد. الگوبرداری از معماری سنتی و به طور کلی سنت بایستی الگوبرداری محتوایی و معنایی باشد و نه برخورد  میاهمیت 

شکلی و ظاهری. به عبارتی دیگر، استفاده از عناصر معماری دوره پیشین و نوستالژیک گونه در جهت معماری مناسب با هویت 

خواهد  میی، فرهنگی و تاریخی تولید آن ها، سودمند نبوده و ما را بیشتر دچار سردرگاجتماعهای  ملی، بدون توجه به زمینه

تواند با خلق بناهای تندیس گونه، نقش  معمار موزه به دلیل نقش کم رنگ تر عملکرد نسبت به فرم در آن، میهمچنین  کرد.

 باشد.در تقویت و حتی ایجاد هویتی جدید در یک محله، شهر یا جامعه داشته  میمه

از سایر جوامع متمایز نرها و آثار فرهنگی منحصر به خود، تاریخ، آداب و رسوم، عقاید، ادبیات، ه با توجه بههر جامعه ای 

د. حفظ، زنده نگه داشتن و توجه به میراث فرهنگی، مستلزم نده میتشکیل همان عناصر و هویت آن جامعه را  شود می

لذا با توجه به ضروریاتی که . باشد ی جامعه، به خصوص نسل جوان و نوجوان کشور میشناساندن این میراث گرانقدر به اعضا

مطرح شد و نمونه هایی که اشاره به اهمیت بحث هویت در جوامع مختلف داشتند و در نوع نگرش به طراحی، مولفه های 

د به مولفه های هویت باشد تا در جهت هویت را مورد توجه قرار داده بودند پس الزم است، طراحی معماری موزه ها با رویکر

در پایان این نوشتار،  جامعه امروزی که با چالش جهانی شدن مواجه است، بتوان گام برداشت.عنصر هویت در پاسداشت 

مطالعه بیشتر در مورد چگونگی بهره گیری از مولفه های هویت در شکل گیری معماری مناسب برای محققان و پژوهشگران 

 شود. می آتی پیشنهاد
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