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  چكیده
و فرهنگ جامعه تقویت هویت می توانند دری گذشته ر فرهنگی بجا مانده از تمدن هاآثاداشتن موزه ها با حفظ و نگه 

که به تعبیری آموزش مستمر  نگسترش علم و پایدار سازی آو در ارتقاموزه ها در این دوره . داشته باشند مهمینقش 

ست برای نمایش فرهنگ، تاریخ، هنر و هویت یك به شمار می روند.معماری، ظرفیاجتماعی  مهم ایاست، یكی از نهاده

در تقویت هویت فرهنگی نگهداری و در حفظ و  همیموزه می تواند به عنوان مرکز فرهنگی، نقشی مجاست که این .قوم

 وپیشرفت  شناخت، از نوینی های ریچهد میتواند ،آن فرهنگیاز نوع  گردشگری ویژه به گردشگریداشته باشد. جامعه 

از چالش های اساسی کشورهای در حال توسعه، در پدیده جهانی شدن و  .باشد داشته همراه به جوامع را برای پایداری

،به بررسی شهر ی ردشگری و نقش آن در توسعه پایداراین پژوهش باهدف گاست.  بحران هویتمواجهه با فرهنگ جدید، 

، ماهیت گردشگری پرداخته است و این نتیجه حاصل شد که تنظیم روابط بین جامعه نیازمند میزبانی، مكان گردشگری

گردشگری و گردشگران است چرا که این روابط با توجه به منابع، پتانسیل ها و فضاهای سیر و سیاحتی مطلوب کشور 

بیشتر بر پایه جاذبه های فرهنگی، طبیعی و تاریخی می کشور ما سازنده باشد. پتانسیلهای بالقوه  ایران میتواند پویا و

 گردشگریباشد و در نهایت در جهت تحقق اهداف می توان به ایجاد رونق اقتصادی از طریق توسعه و ایجاد فعالیت های 

 .در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به بررسی نقش موزه در توسعه گردشگری فرهنگی می پردازیم  د.اشاره نمو

 

  موزهو  فرهنگی گردشگریمعماری،  گردشگری، توسعه  کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه
 همراهب جوامع برای را هتوسع و شناخت از دیدیج دریچه ای فرهنگی، گردشگری ویژه به ، مسافرت گردشگری و سفر مختلف انواع بین در

 یك وجودی ارکان جهانی همه ی توسعه ی درنوینی  محرکه نیروی عنوان صنعت گردشگری به امروزه، تا شده موجب امر این دارد.

 های اشتغال ویژگی درآمد، به توجه کنار در فرهنگی،-ی اجتماعی توسعه ابعاد از بخشی عنوان به و قرار داده تحت الشعاع را جامعه

 معماری هنر .شود برخوردار زیادی اهمیت ازو دهد  جای گردشگری جهان متن در را خود  توانسته که خاص کارکردی-ختاریسا

 سبك علت همین به و دارد های جامعه شارز و فرهنگ با پیوندی همواره که دوره های تاریخیست در قوم هر فرهنگی نشانه مهمترین

 عاملی همواره وداشته فرهنگی  گسترش توریسم در مهمی نقش فرهنگ تاریخ، طول در .باشد می قوم آن فرهنگ و عقاید نشانگر معماری

از  یكی ، کرده جلب خود به را ها از بازدیدکننده زیادی شمار امروزه ها، موزه رو این ازاست.  بوده مطرح مقصد، انتخاب در بسیار مهم

 از به معنای استفاده ایرانی (. فرهنگ1اند) شده منطقه هر کشورو هر مهم اقتصادی فاکتور و توریسم صنعت اصلیمهم و  های ستون

 در که است معماری عناصر مهمترین از یكی موزه .دارد تسلط ایرانیان اجتماعی زندگی مشی بر که است هایی ارزش و باورها ها، دانش

 (2شود) حفظ و پاسداری می آیندگان برای ملت هر پیشینه و صنعت و هنر تمدن، فرهنگی، میراث و آثار آن

 

 

http://citypedia.ir/
http://citypedia.ir/
http://citypedia.ir/
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 آن فرهنگ و هویت فرهنگی
 گروه هر .جامعه است آن فرهنگی شناسنامه معرف کند، می متمایز دیگر جوامع از را جامعه یك فرهنگ که خصوصیات این

 است ودخ مختص به هنر و ادبیات زبان، اعتقادی، مناسك مقررات اقتصادی، شیوه خویشاوندی، ضوابط تاریخ، دارای اجتماعی

اطالق  ها پدیده از ای مجموعه به مادی فرهنگ .کرد بندی تقسیم معنوی فرهنگ و مادی فرهنگ به توان می را فرهنگ

 مسایلی و موضوعات به مادی غیر است، فرهنگ کمی و علمی موازین با گیری اندازه قابل و ملموس و محسوس که گردد می

 (3) .کرد. ارزیابی و مقایسه را آنها توان نمی به آسانی و نیست گیری اندازه قابل کمی موازین به که شود می گفته

 

 فرهنگی گردشگری و گردشگری

 هر شامل فرآیند این افتد می اتفاق گردشگر یك مسافرت جریان در که شود می اطالق فعالیتی مجموعه هب گردشگری

 گردشگری. شود می نیز آن خاطرات آوری یاد حتی و ازگشتب اقامت، مقصد، هب مسافرت سفر، ریزی رنامهب قبیل از فعالیتی

 جدا و فرهنگی های هبجاذ سوی هب ها انسان حرکت فرهنگی گردشگری مفهومی، عدب در شود می تعریف لحاظ دو از فرهنگی

 شده تعریف فرهنگی نیازهای ارضای رایب جدید های هبتجر و اطالعات آوردن دست هب هدف اب معمولی های مكان از شدن

 های نشانه تاریخی، های مكان همچون خاص فرهنگی های هبجاذ هب ها انسان حرکت فرهنگی گردشگری فنی، نظر از است

 طهبرا هب که آنچه. گیرد می رب در را دارند قرار سكونت معمول مكان از خارج که ها نمایش و هنرها فرهنگی، و زیباشناختی

 طبیعی های میراث از هینهب استفاده و معرفی نگهداری، حفاظت، ایی،شناس خشدب می تحكیم میراث فرهنگی و توریسم صنعت

 (4)است تاریخی و فرهنگی و

 

 موزه:
ای است دائمی و غیرانتفاعی موزه موسسه»  )ایكام(،جامع ترین تعریف را برای موزه ارائه داده است: شورای بین المللی موزه    

آثار و شواهد  تحقیق در  و پیشرفت آن فعالیت می نماید.هدف موزه معهوی همگان گشوده است و برای جار آن یدرها به که

 بین این آثار، به ویژه به نمایش معنوی و ایجاد ارتباط حفظ و بهره وری گردآوری، و محیط زیست او، بر جای مانده انسان 

نی موزین به معنای مقبرر زندگی ریشه واژه موزه از لغت یونا (5)« گذاردن آن ها به منظوربررسی و بهره وری معنوی است.

هجری قمری تلفظ موزه به  1221است، موزه الهه هنر و صنایع در اساطیر یونان باستان اقتباس شده است و در حوالی دهه ی 

 زبان فارسی نیز راه یافت. 

 

 نقش و جایگاه موزه

سی هر ملتی در تاریخ بوده و هر ملتی همان میراث فرهنگی هر کشور، که عصاره وجودی و هویت فرهنگی، اعتقادی و سیا      

قدر دارای شخصیت، هویت و اصلت ریشه و ارزش تاریخی است، که مستنداتی به عنوان میراث فرهنگی از خود ارائه نماید و 

آنها می اولین اقدامی که مورد نگهداری آثار و اشیاء الزم است، موزه می باشد و موزه ها بنیاد های اساسی هستند، که بوسیله 

توان میراث ارزشمندی را که در طی قرون و اعصار به جا مانده اند از گزند زمانه حفظ و امكان دیدارشان را برای مرم فراهم 

ساخت، از طریق موزه ها می توان هنر های ملی معاصر را به مردم و جهانیان شناسانید و با مراکز علمی و فرهنگی و موزه های 

و هنری برقرار کرد. خالصه هویت تاریخی را جایگزین سرگردانی های فرهنگ وارداتی و ضد ارزش های دنیا ارتباطی فرهنگی 

غربی نمود. مردم با دیدن و شناختن میراث فرهنگی و تاریخی احساس تحسین و هویتی اصیل و استوار می نمایند، و از فراز 

وزه مكانی است برای ارائه، نگهداری و صیانت مواریث نشیب ها و تجربیات تلخ و شیرین گذشتگان درس عبرت می گیرد. م

فرهنگی. در این پایگاه مستحكم آفرینش فرهنگ به نمایش گذارده می شود و فرهنگ های گذشته از زیر سایه به در می آیند 
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ظه معین را تا حال روشنی بخشد و جرقه هایی از نور را به سوی آینده پرتو افكنند. در این محل هر شیء نقش گواه یك لح

بازی می کند و در نتیجه سخنگوی دائمی پیام های فرهنگی است. جلوه های میراث زنده بشری در هر فرهنگ برای ماندگاری 

خود روند های متناسبی دارند که یكی از آن ها در بستر موزه تامین می شود و نمایش اشیاء بهترین وسیله ای است که موزه 

رای ارائه مجموعه های خود در یك فضای معین به منظور دستاورد بیشترین بهره وری برا ی دیدار کننده و همچنین برای ها ب

انتقال دانش در اختیار دارند.  از آنجایی که عناصر میراث فرهنگی کهن در زندگی، حضوری پر نقش دارند، ابعاد مادی میراث 

ر شناخته شده و مورد تاکید قرار گرفته اند، همچنین تخریب آن قابل رویت فرهنگی سبب ماهیت و ویژگی های صوری خو

بوده و اهمیت آن پیوسته آشكار است، اما بعد معنوی این میراث به سبب سرشت ناملموس خود پیوسته از چشم دور مانده و 

 (6تنها بر حسب عادات فرهنگی جوامع به حیات خود ادامه داده است.)

 

 جامعه فرهنگی بخشی هویت در آن نقش و موزه

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

 هویت  شود می محسوب مختلف اقوام و ملل فرهنگ اساسی های ضرروت از فرهنگی ابنیه و آثار این حفظ جامعه اعضا فرهنگی

 را انسان شكوفایی و تعالی امكان و شود می غنی و نوع که است دیگر ملل های ارزش و ها سنت با تماس و ارتباط در فرهنگی

 دستاوردهای که چرا دارد، تام ضرورتی ملی و ای منطقه فرهنگی دستاوردهای حفظ و توسعه بنابراین .دهد می افزایش

 دارای ای جامعه هر و خالقیت قوه و کند می تتقوی را فرهنگی هویت است، مستقل توسعه ضامن ترین مطمئن فرهنگی

 گذاری پایه را جامعه آن معماری شالوده که است دهد می افزایش فرهنگی میراث به نسبت را مردم آگاهی : خود خاص فرهنگ

 (7)باشد می فرهنگ آن عینی تصویر جامعه آن معماری و کند می

 شده حفظ و مانده جای به فرهنگی میراث و آثار و است ملتی هر ملی هویت ی دهنده تشكیل اصلی اجزاء از یكی فرهنگ

 آن القای یعنی تر ضروری امری برای یا و ها فرهنگ دیگر به آن انتقال همچنین و ما ملی هویت از صیانت و حفظ در تواند می

 عام نقش با که گاه آن چه ها موزه که رسیم می نكته این به مقوالت این نتیجه در .کند شایانی کمك ها ملت اصلی صاحبان به

 شناسی، مردم های موزه مانند تر نوظهور و جدیدتر کاربردهای مفهوم به چه و تاریخی ارزشمند آثار از داری نگه یعنی ها آن

 کاربرد مورد موضوع فراخور به تواند می مفاهیم این انتقال های روش و ها راه .دارد ملی هویت حفظ و انتقال در سزایی به نقش

 است خود مخاطبین تمام برای فهم مورد که مشترك زبانی از استفاده با ها موزه که است چنین همواره اما باشد متفاوت زهمو

 انتقال چگونگی درك به تواند می را بیننده ها موزه در گذار و گشت .است آن با متعلق که باشد فرهنگی دار میراث کوشد می

 ها آن به را جدید تمدنی گیری شكل و مختلف جوامع میان در فرهنگی اقتباس و ازدس قادر آیندگان به گذشتگان از فرهنگ

 (8)شود می حاصل موزه دیدار از که فرهنگی های آگاهی به که دهد را فرصت این آنها به و بشناساند

 

 موزه گردشگری

 جذب رایب عاملی دارند می گاهن خود در که فرهنگی و تاریخی های جاذهه از استفاده ها جهان معتبر های موزه امروزه

 موزه از روسیه در آرمیتاژ موزه و نیویورك متروپولیتن موزه ریتانیا،ب موزه فرانسه، لوور های موزه روند می شمار هب گردشگران

 عامل است دیهیب کنند می نگهداری خود در جهان سراسر از را هنری و تاریخی فرهنگی، آثار که هستند دنیا مشهور های

 جذب در ها موزه اهمیت ست ها آن در شده نگهداری آثار ارزشمندی ها، موزه این گردشگران و ازدیدکنندگانب جذب در اصلی

 زرگب های موزه های شعبه کنند می سعی نیستند چندانی فرهنگی میراث صاحب که کشورهایی که است جایی تا گردشگران

 وزارت مسئوالن اب دالری میلیارد 1.8 قراردادی در فرانسه فرهنگ زارتو 2441 سال در مثال رایب کنند دایر خود کشور در را

  .کنند ایجاد را "وظبیبا لوور" شعبه است کرده توافق امارات نشین شیخ وظبیبا گردشگری
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 شورای تعریف طبق کنند می ایفا فرهنگی های هبجاذ عنوان هب جهان گردشگری صنعت در را مهمی نقش ها موزه پس

 جنبه سایر از کمتر آنها اقتصادی اهمیت رسد می نظر به و روند می شمار هب انتفاعی غیر موسسات ها موزه ها، موزه المللی ینب

 (2)کنند عمل گردشگران جذب رایب عواملی عنوان هب توانند می انتفاعی غیر موسسات همین اما ست، ها

 

 گیری نتیجه و بندی جمع

توانند در علمی مورد استفاده قرار گیرند می و صحیح صورت به که هنگامی. هستند کشورها ملی های سرمایه و مهم منابع از موزه ها

 پایدار و علم گسترش نیز و شریب دانش ارتقای در فرهنگی مراکز و ها موزه امروزه تحقق هدفهای فرهنگی و اجتماعی مؤثر باشند.

 صنعت در را مهمی نقش و روند می شمار هب موثر تماعیاج نهادهای از یكی است، مستمر آموزش تعبیری هب که آموزش سازی

 هب انتفاعی غیر موسسات ها موزه ها، موزه المللی ینب شورای تعریف طبق کنند می ایفا فرهنگی های هبجاذ عنوان هب جهان گردشگری

 هب توانند می انتفاعی غیر موسسات همین اما ست، ها جنبه سایر از کمتر آنها اقتصادی اهمیت رسد می نظر هب و روند می شمار

 سوی هب را ها ازدیدکنندهب از زیادی شمار ها، موزه که شود می مشاهده رو این از کنند عمل گردشگران جذب رایب عواملی عنوان

 اند شده تبدیل منطقه هر یا کشور هر در مهم اقتصادی فاکتور و توریسم صنعت اصلی های ستون از یكی هب و اند، کرده جلب خود

فیوض، ع. مطالعه خصوصیات دینامیكی کندوهای بتنی با روش ارتعاشات محیطی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، شیراز،  [8]

1362. 

 

 مراجع
 .1372، کشور فرهنگی میراث سازمان ،انتشارات ایران های موزه ، ع. ، رفیعی ،ك، صارمی[1] 

 .1322اسالمی، تهران،  –بررسی و تبیین جایگاه موزه ها در ترویج هویت و فرهنگ ایرانی ، ع.، دشتی، ش، شقاقی،م، لنگری زاده[2]

 .1384 هشتم، چاپ عطار، انتشارات شناسی، فرهنگ های زمینه .م االمینی، روح[3]

  1374نور، پیام دانشگاه انتشارات اول، چاپ تهران، توریسم، صنعت و جغرافیا ع، رضوانی،[4]

 .1381سمت، انتشارات داری، موزه .ن [نفیسی،5]

 .1382نی، نشر فرهنگ، چند و تمدن یك عصر در نقش ایفای امروز، ایرانیان هویت مشكل .ف [رجایی،6]

 فرهنگی میراث سازمان ، سمت ، دانشگاهها انسانی، علوم کتاب تدوین و مطالعه سازمان ، نتشاراتا ، داری موزه ن، نفیسی،[7]

 . 1382،کشور

 .1382، ،شماره ها موزه نشریه ها موزه .در مرمت کارگاه و آزمایشگاه ر، دوست، وطن[8]

، دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار،فرهنگی گردشگری توسعه در موزه ،ف،نقش آذر ،ر،ناهیدی فصیحی [2]
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