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 چكیده
 بر مبتنی را ایموزه هایروایت ایپاره دهدمی نشان ها،موزه در روایت ممفهو طرح با مقاله این
 گسترش و تحول بر مشتمل روایت هاآن در که آورد پدید توانمی داستانی روند یا سیر خط

 داستان کردن دنبال به بازدیدکننده هدایت با و باشد داستانی گره و دراماتیک سکانس داستان،
 مفهوم نخست نگارندگان مسیر، این در .شود روایت این با خاطبم درگیری موجب موزه،

 مورد را هاموزه کردن فرض روایی در اصلی هایچالش و کنندمی بررسی را ایموزه روایت
 حضور و نقش تعیین سو یک از امر، این در اصلی چالش ها،آن گمان به. دهندمی قرار توجه
به اشیای و روایی طرح ساختن مرتبط نحوة دیگر، سوی از و ایموزه روایت جریان در راوی

 تعمیم و پردازیگفته مفهوم طرح با کندمی تالش مقاله این. است موزه داخل در درآمدهنمایش
 طرحی دارای را هاموزه تمامی توانمی مفهوم این سایۀ در که دهد نشان هاموزه مورد به آن

 روایت کردن مندداستان برای ایموزه طراح کاناتام بررسی به مقاله آن، از پس. دانست روایی
 و هاروش زمینه، این در ابزار تریناصلی عنوانبه آرایی،صحنه طرحِ ضمنِ و پردازدمی
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 دفاع و اسالمی انقالب موزة موردی بررسی با پایان، در مقاله .کندمی ارائه را امر این هایشیوه
 که دهد نشان ،موزه در روایتگری مرسوم هاییوهش نمایاندن ضمن کوشدمی تهران، در مقدس

 برای را داستانی روندی روایت، این از فراتر تا اندکرده تالش چگونه موزه این طراحان
 .آورند فراهم بازدیدکنندگان

 .پرفورمتیو فضای بازسازی، داستانی، سیر خط ای،موزه روایت موزه،: کلیدی هایواژه

  مقدمه. 1
 ایجاد در بخش ترینمهم سناریو طراحی ها،موزه مدیران و طراحان از ریبسیا دیدگاه از
 نظراتفاق این رغمبه و حالبا این  ؛(8333 بهشتی،) شودمی دانسته موزه یک اندازیراه و

 آن کارکرد و مفاهیم حدود معنا، درخصوص توافقی ،8ایموزه یسناریو اهمیت در
 از ایمجموعه از عبارت است ایموزه یویسنار یک از تصور نخستین. ندارد وجود

 از تاالرها تفکیک نحوة دربارة فنی توصیفات و توضیحات پیشنهادها، ها،دستورالعمل
 این چیدمان تاالرها، این در قرارگرفته اشیای تاالر، هر در شدهعرضه مفاهیم یکدیگر،

 و هنری علمی، معیارهای پرتو در باید اشیا چیدمانی، چنین در. آن نظایر و اشیا
 را ایپیوستههمبه مطالب درمجموع که گیرند قرار هم کنار نحوی درشناسی، بهروان
 کاربردی است، اگرچه تصوری چنین .(31: 8333 نفیسی،) کنند بیان بازدیدکننده برای

 عنوانبه سناریو، شدةپذیرفته مفهوم میان هایتفاوت کردن مشخص به قادر درواقع
 در موجود فضای توصیف به مورد این در که توصیفی نوشتاری و ایی،رو دستورالعملی

 .نیست پردازد،می هاموزه
 هر شناسانه،زبان سازیمعادل از شکلی براساس ایموزه سناریوی از دیگری تصور

 از ایجمله را شیء هر و عبارت یک را ویترین هر کتاب، از فصلی مثابۀبه را تاالر
 تصوری چنین(. 31 همان،) دارد بیان را آن خواهدمی موزه که گیردمی درنظر عبارتی

 به تنهانه که روایتی دهد؛می نشان داستانی روایتی یک با مشابه را ایموزه سناریوی
 آن در موجود هایداستان تشریح به آن، از فراتر بلکه تاالر، در موجود عناصر توصیف

 متنی نمایشی، اثر یک سناریوی همچون را هموز تصورْ سناریوی این. پردازدمی نیز تاالر
 اشیای توالی و ترتیب واسطۀبه و آن اجرای قِبَل از که کندمی معرفی دراماتیک
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 سیری خط دارای را موزه مکان، آن در موجود عناصر دیگر و موزه در قرارگرفته
 .کندمی داستانی
 بود که خواهد ئلهمس این بررسی درپی 1ایموزه روایت مفهوم طرح با حاضر مقالۀ

 خواهد مطرح پرسش این داد. تعمیم هاموزه به توانمی را روایتگونی مختلف اشکال آیا
 در محوریروایت ها،موزه از عمومی تلقی در 3ایموزه شیء اهمیت به توجه با که بود

 داشته وجود هاموزه در تواندمی چگونه داستانی سیر خط آن، از پس و نخست وهلۀ
 که شد خواهد مطرح پرسش این امری، چنین پذیریامکان فرض با پایان، رد و باشد
  یابد.می انتقال بازدیدکننده به ابزاری چه با و چگونه داستانی سیر خط این

 تحقیق پیشینۀ. 1 -1
 هاموزه نمایشی فضای و شناسیروایت مفاهیم ارتباط زمینۀ در مشخص تحقیقات

 شکل هجدهم سدة طی اصوالً موزه با مرتبط انشد. ندارد چندانی گستردگی و قدمت
 5موزئوگرافی و 4موزئولوژی عنوان با مفاهیمی بار نخستین برای زمان، این در. گرفت

 آن نقش موزه، تاریخ چون مفاهیمی شناسیْموزه .(38 همان،) آمد پدید غرب جهان در
 انتشار، و هافعالیت فیزیکی، مرمت و حفاظت و پژوهش خاص هایفرم جامعه، در

 انتخاب یا دریافت که اماکنی ،موزه و متناسب با جدید معماری کارکرد، و دهیسازمان
 رس،مه و ریویر، به نقل از دوله) کندمی مطالعه را آن شناسیوظیفه و شناسینوع است، شده

. است موزه یک فضای در اشیا نمایش تکنیک یا هنر برخالف نگاریموزه .(1۸: 8333
. گیرندمی کاربه نمایشگاه پیام بیان برای را ارتباطی هایشیوه ترینمناسب راننگاموزه

 برای نمایند کهمی پیشنهاد را زبان از شکلی و کنندمی خلق محتوا برای را سناریو هاآن
 .(1۸ همان،) دهند پوشش را بیشتری هایرسانه درک، فرایند به کمک
 ارتباط نحوة و هاموزه ایرسانه تماهی درخصوص تحقیقات اخیر، هایسال در
 مفهوم را این. است یافته سامان ۸نیوموزئولوژی مباحث قالب در مخاطب با موزه

. داد قرار مورد بررسی عنوان همین به کتابی ( در8313)  7بار پیتر ورگو نخستین
 بستر بر را ایموزه نمایش برای مناسبی روایی اصول تا کردند تالش دیگر نویسندگان

 ,Karp) آورند فراهم شناسیجامعه همچنین و (Karp and Lavine, 1991) شناسیمردم
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Mullen and Lavine, 1992). از این  هاییسؤال نیوموزئولوژی موارد این تمام در
 بازدید هاآن از کسی چه هستند؟ کسانی چه برای هاموزه: کرد خواهد مطرح را دست

 چطور است؟ شدهارائه  و نگهداری ذخیره، کسب، اهموزه در کسانی چه دانش کند؟می
 بازدیدکنندگان چگونه شود؟می داده انتقال بازدیدکنندگان به و دهیسازمان دانش، این
 ساخت، تفاسیر، اشیا، با غیرآشکار و آشکار ارتباط دهند؟می پاسخ هانمایشگاه به

 نیوموزئولوژی کزیمر کانون درحقیقت چیست؟ هاموزه عمومی هایبرنامه و آموزش
 1هیلهوپر ـ گرین (.McCall, 2014: 6)است  محورمخاطب و دموکراتیک هاینگرانی

 اشاره او. کندمی مطرح را 3پساموزه ایدة موضوعات، این اهمیت درک با (1 :2000)
 همان براساس کنند،می فعالیت با تکیه بر آن هاموزه امروزه که هاییروش کندمی
 امروزه موزه ایدة اما است؛ گرفتهشکل  اروپا در نوزدهم قرن در که است هاییایده

 . است مجدد بازسازی نیازمند و تغییر درحال
 که است ایمقاله موزه، و روایت ارتباط زمینۀ در موجود تحقیقات اندک از یکی
 روایت، میان ارتباطی تا اندکرده تالش آن در و نگاشته (1188همکاران ) و 81مالهلند

 84حامد منار دیگر، ایمطالعه در کنند. ارائه 83رویداد و 81داستان ،88داستانی رحط
 و دال فضای پرداز،گفته گفته، گفتمان، کندمی سعی شناسینشانه روش کمکبه (8317)

 تحقیقات. کند تعریف دارمعنی و منقطع واحدهای شکلبه را فضا و دهد تعمیم را غیره
 و یوتونگ انجام شده است. فرودگاه و موزه ،خانه بر روی و کاربردی است او

 در داستانی هایروایت از استفاده چگونگی از ایمقاله در نیز (1187) 85هونگچوآن
  کنند.می صحبت ایموزه فضاهای

 تحقیق روش. 2 -1

 قِبَل از تا شودمی تالش آن در و است توضیحی و توصیفی نوع از حاضر تحقیق
 ها،موزه پردازینظریه در موجود هاینشینیهم از ایمجموعه تحلیل و تجزیه و بررسی

 احصا ایموزه روایت برای کلی اصولی تحلیل، روندهای سازیروشن و هاداده تهیۀ
 اسالمی، انقالب و مقدس دفاع تحقیق، یعنی موزة این در شدهمطرح موردی نمونۀ. شود

 .است شده انتخاب تحقیق مدعاهای بر شاهدی ارائۀ هدف با
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 تحقیق نظری چارچوب. 1 -1

 گذاشتن نمایشبه مفهوم و موزه. 1 -1 -1
 و حفظ گردآوری، برای باشد مکانی شود،می مطرح آن تعریف در که گونهآن موزه، اگر

 زیستمحیط و انسان از ماندهبرجای شواهد و آثار بین ارتباط ایجاد و معنوی وریبهره
 در دقت ،(Colin, 2010: 56)آثار  این گذاشتن نمایشبه برای مکانی درنهایت و او

 این. باشد هاموزه مفهوم در مهم تمایزی حائز تواندمی 8۸«گذاشتن نمایشبه» مفهوم
 معنای و 81«گذاریدرمعرض»، 87«توضیح» تلویحی معنای تواندمی یک سو از مفهوم
 که گونهآن حال،درعین  و( 41: 8333 رس،مه و دوله) باشد داشته را 83«عرضه»اللفظی تحت

 معنای در ارسطویی، تعبیری در را کلمه این توانمی شود،می احساس فارسی زبان در
 دوم، تعبیر این در. کرد قلمداد روایی وجهی دارای عبارتیبه و نمایشگری دادن، نمایش

 هوجو درک طریق از آن خوانش که متنی شود؛می قلمداد نمایشی متنی مثابۀبه موزه
 . است پذیرامکان اشیا بین روایی
 اگر هستند؟ روایت دارای هاموزه آیا گذاشتن، نمایشبه مفهوم از تصوری چنین با

 منفی ما پاسخ احتماالً دهیم، پاسخ پرسش این به ارسطویی منظری تالش کنیم از
 ای انسان، زبان از یا که انسانی است کنشی ارسطو منظر از روایت چراکه بود؛ خواهد

 در عنصری چنین طبیعی غیاب در و( 8317پفیستر، ) کندمی پیدا تحقق او رفتار واسطۀبه
 . گیردنمی شکل اصوالً روایت ها،موزه

 در چه فرد، وارد کردن به 18نمایشگاهی طراحان یا 11ایموزه طراحان از بسیاری
 تفسیر ترینارانهانگساده در. کننداق ،13راهنمای موزه مقام در چه و سناریو در 11اوی

 شکل ترینسهل به و شودمی دانسته راوی با معادل راهنما ارسطو، هاینوشته از ممکن
 و هادیده شرح که است کنجکاوی جستجوگر راویْ. برد پیش را روایت تواندمی

 پذیرفتن. کندمی بازگو موزه، در چه و سناریو در چه ما، برای را خود فرضی هاییافته
 سوق نمایشیشبه متنی به شبیه یا ادبیشبه متنی سمتبه درنهایت را ناریوس اصلی چنین

 .(8338 وفامهر، ر.ک: نمونه برای) دهدمی
 ایموزه سناریوی وارد انسانی عامل یا گوقصه یک شکلبه تواندمی اگرچه راوی

 ایدب نکند، انتخاب را او حضور باشد داشته تصمیم موزه بازدیدکنندة کههنگامی  شود،
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 شرایطی چنین در. نمود پیدا راوی جایبه را دیگری عامل موزه، خواندن روایی برای
 و ابزارها آن، همراهبه و شودمی او جایگزین پردازگفته و حذف راوی که گفت توانمی

 چون ابزارهایی گیرد؛می قرار استفاده مورد موزه در دیگری شناسانۀنشانه هاینظام
 بازگو را اشیا تکتک روایت و اندمتفاوت ژانرهای از متونی که ااشی کنار هاینوشته

 با اشیا ارتباط همچنین و تاالرها کلی روایت که نوشتاری و گرافیکی عالئم کنند،می
 که موزه راهنمای خود حتی یا 14صوتی راهنماهای یا و کنندمی بازگو را یکدیگر
باال  هایگزینه از استفاده. گویندازمیب موزه کلی روایت کنار در را اشیا تکتک روایت

 ماهیتاً او دیدگاه از که را خارجی عاملی موزه طراح که معناست بدان دیگرعبارت به 
 برای است، نگرفته درنظر نیز موزه چیدمان در و نیامده حساببه موزه از بخشی

 .است نموده وارد فضا این داخل به موزه فضای کردن روایتمند

 پردازیفتهگ. 2 -1 -1

 مفهوم از استفاده. برد بهره پردازیگفته مفهوم از بتوان شاید مسئله این حل برای
 داشت، درنظر موزه برای را روایتی توانمی که معناست بدان موزه در پردازیگفته

 آیا. شود شنیده روایت طول در او صدای یا باشد مشخصی روایتگر دارای موزه آنکهبی
 عناصر واسطۀبی توانندمی موزه در موجود اشیای که عناستم بدان فرضی چنین

 سازد؟ خود درگیر را مخاطب که دهند شکل را درامی خارجی،
 عبارتیبه یا نمایشگاه نگارش که است آن احتمالی رویکردهای از یکی

 سناریو یک از طریق کالم. بگیریم درنظر گفتمانی ابزاری همچون را آن پردازیمفهوم
 را نمایشگاه منطق روایتیْ طرح. شودمیتهیه  15روایتی طرح یک از طریق رتیعبابه یا

 1۸کوپر. آید نظربه داستان یک همچون بازدید که کندمی فراهم را امکان این و مشخص
 از متشکل را آن و کندمی تشبیه فقرات ستون و مقدس کتاب به را سناریو
 معناهای بین از روایتی طرح .(Drouguet, 2005 :71) داندمی مضمونی هایبندیبخش
 این. شوندمی داخل فضا ریزیطرح در که سازدرا مشخص می هاییآن چیزها، ممکنِ
 شکل بافتی صورت بدین کند؛می ادغام در هم و ملحق یکدیگر به را اطالعات طرح

 برنامۀ برمبنای که) کنندهسازماندهی متن .(Schiele et Larocque, 1981) گیردمی
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 روایتی طرح و شوندمی منطبق بر هم برنامۀ بازدید و( شده است تنظیم 17روایتی
 در زمان راهنماها که گویی شودمی انجام ایگونهبه بازدید ریزیبرنامه. آیدمی وجودبه

 روایتی روند دو بنابراین کنند.می حکایت بازدیدکننده برای داستانی کارشان انجام
 آنچه پرفرمانس در و بازدید در دیگری و محتوا ماندهیساز در یکی دارد: وجود

 . آیددرمی نمایشبه
 و حالتی) سازندمی که هاییگفته و 11هاانفصال و هااتصال توالی با روایتی، برنامۀ
 روند تغییرات، گسترش و سازیملموس. گرددمی تغییرات ایجاد موجب ،13(عملی

 تعاریف به توجه با حادثه، کنش، حص،تف فقدان، آن در که سازدمی را روایتی
 کنشی سوژة آمیختگی به توجه با ،31اجرا و توانش ها،ابژه 38محوریِ و 31حالتمندی

 ,Floch) هستند تشخیص قابل دریافت، عدم یا دریافت منفصل، یا متصل حالتی و

1983-1984: 48.) 

. است وسازیسناری عملیات کمکبه فضا در روایتی از طرح ایترجمه سازیْصحنه
 در و فضاست سازیمنطقی عملیات سناریوسازیْ دهد،می ارائه دولون ژان که مدلی در

 فرایند سناریوسازیْ. شودمی بسته کاربه نمایشگاه سازیمفهوم عبارتیبه یا تولید زمان
 شوند؛می دیده تدارک بازدید برای که است متعدد هاییسکانس به نمایشگاه برش

 است غیره و هارنگ ویدئوها، متون، ها،ابژه در 33معنی تولید و محتوا دمیدن
(100-: 92 Davallon,1999). که گیرد؛ مسیریمی شکل 34مسیر یک دیگر، عبارت به 

 .بسازد را سناریو و کند تولید حسی اثرات تا شودمی ریزیبرنامه بازدید برای
 موزه برای موجودیشازپی روایت که کرد فرض توانمی نظری صورتیبه اینجا در
 در. اندیافته سامان تاالرها درون روایت این با مطابق اشیا و شده استگرفته  درنظر
 حساس و پذیردرک داشته، ایدئالی رفتار بازدیدکننده که فرض این با و روشی چنین
 شکلیبه را مخاطب بازدید روند تا دهدمی قرار موزه فضای در هایینشانه طراح باشد،
 مسیر زمانی و فضایی روند که است الزم نکته این ذکر البته. سازد مشخص وسمحس

 ندارد؛ مطابقت است، چیده طراح که روندی با لزوماً هانمایشگاه در بازدیدکننده حرکت
 تا آوردمی وجودبهدر روند پیشنهادی  تداخالتی پراکنده، شکلبه طراح بنابراین

. باشد داشته انتخاب حق است، شده قرار داده رویشپیش که جهتی در بازدیدکننده
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 و بخشدمی بهبود را روایت خوانش و پذیرش زیرا است؛ بخشرضایت عمل این نتیجۀ
 . گیردمی درنظر را بازدیدکننده انتظارات

 جدید متنی هم، با تلفیق در موزه شناسینشانه مختلف هاینظام ای،سامانه چنین در
 گرفته خدمتبه زیادی هایابژه و فعال مدیاها از اوتیمتف انواع. دهندمی شکل را

 به دسترسی و شوندمی تشکیل زبان اولیۀ واحدهای و عناصر از که هاییابژه شوند؛می
 دهیشکل در. شودمی ساخته معنی حامل 35کالم یک گویی سازند؛می ممکن را دانش

و عامالن  3۸ایرسانه فرهنگی ـ راهبردهای از عناصر متفاوت، مملو محیط این به
 اول، نوع در که تفاوت این با کنند؛می عمل هم به شبیه بسیار  37فرهنگی تأثیرگذار

 شود؛می منتقل انسانی عاملی طریق از دوم، نوع در و مادی شیئی طریق از دانش
 . دارند وجود مرکز فرهنگی در هردو بنابراین

  داستانی سیر خط. 1 -1 -1

 و هاموزه در را روایتگری از دیگری شکل تا است درتالش الهمق این همه، این با
 بیان آنچه واسطۀبه را ایموزه هر توانمی اگرچه عبارتیبه. کند بازشناسی هانمایشگاه

 گفت سخن هاموزه در روایت از شکلی از توانمی آیا دانست، روایی طرحی دارای شد،
 باشد، داستانی گره و اماتیکدر سکانس داستان، گسترش و تحول بر مبتنی که

 درگیر آن با و نماید دنبال را داستانی او تا دهد اجازه و هدایت کند را بازدیدکننده
 شود؟

 پرفورمتیو فضایی طراحی نوعی باید را موزه فضای چیدمان اینجا در درحقیقت،
 موزه ةکنندبازدید به و جسته سود شدهبرداریکپی یا حقیقی اشیای از آن در که دانست
 منزلۀبه اشیا. یابدمی را داستان شاهد و ناظر جایگاه که ایکنندهبازدید شود؛می عرضه

 را او و دارندوامی تکاپوبه کرده، فعال را مخاطب ذهنیت که شوندمی دانسته عناصری
 و صوت رنگ، نور، ازقبیل عناصری تقابل و اشیا توالی. کنندمی جدید ایتجربه درگیر
 شهری، عمومی فضای همچون هاییمکان به دراماتیک، سیر در را فرد ذهنیت رایحه،
 به بخشیدن عینیت ضمن و دهندمی ارجاع خانه خصوصی فضای معماری و فضای
 که آنجا تا آورند،می وجودبه نظر را مورد ذهنیت نیز مخاطب ذهن در ها،سکانس توالی
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 یا خیالی هایشخصیت از یسندهنو یک تصویرسازی برمبنای هاموزه برخی سناریوی
تر نزدیک روایت به طراحی فرایندی، چنین در. شوندمی ساخته فرد یک حقیقی زندگی

 بازگو خیالی یا حقیقی فرد یک وقایع شرح موزه، اشیای معرفی بهانۀبه و شودمی
 گردد.می

 یایاش از نمایشی قیاسی، روش براساس آنالوژیکی، گرافیموزه در منظور این برای
 این تمامیت که ایگونهبه شود؛می فراهم مشخص فضایی در هاآن بازساخت یا اصل

 کمکبه مجموعه این دیگر، عبارت به. سازدمی بازدیدکننده برای را تصویری مجموعه
 که موقعیتی دهد؛می ارجاع فرهنگی مرکز از خارج حقیقی حالتی یا مکان به تشابه،

 ایگونه عمل این .(Montpetit, 1996: 56) بازشناسد را آن بود خواهد قادر بازدیدکننده
 نمایشی هایروش با تئاترگونه صحنۀ و سینوگرافی تشابه باعث و است آراییصحنه

 دارد: وجود 31بازسازی این از متفاوتی اشکال. شودمی مصنوعی شکلیبه
 امریکا، در تمبیس قرن اوایل در شیوه این: 33«ایدوره هایمکان» به موسوم شیوة. 8

 اشیائی و هنری آثار قرار دادن شامل و آمده وجودبه باز فضای در نمایشگاهی کنار در
 این. کردندمی تداعی را مربوطه عصر هوایوحال که بود ساختمان داخل هایمکان در

 این در که مبرهنی ایرادات رغمبه و شدمی گرفته کاربه هنر هایموزه برای صرفاً روند
 مورد هابازسازی از بسیاری در اروپا، در و کردمی پیدا گسترش داشت، وجود سبک

 .گرفت قرار استفاده
 نمایی با کادری. است طبیعی محیط از بعدیسه ایبازسازی که «دیوراما». 1

 از تصویری در مثال مصنوعی ـ برای محیطی در را اصل شیئی گرا،طبیعت و بعدیسه
 در را بعدیسه عناصر دیوراما. کندمیمعرفی  ـ ...و محیط بافت بومی، گیاهان

 قرار استفاده مورد زمینهپس در را( عکس یا نقاشی) دوبعدی دکوری و زمینه،پیش
 ترکوچک اندازة در موارد اکثر در اما باشد؛ طبیعی اندازةبه تواندمی دیوراما. دهدمی

 نیز ویدئویی هایزمینهپس در انتومی را دیوراما از هایینمونه امروزه .شودمی اجرا
 .کندمی ایفا را عکاسی یا نقاشی نقشِ ویدئو آن در که کرد مشاهده

 بازسازی در عمدتاً آنچه مانند) درونی فضاهای هایبازنمایی همانند بازنمایی. 3
 هایموزه مخصوص عمدتاً روش این :(شودمی مشاهده مسیح میالد و نوئل شب
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 هایلباس به ملبس هایمانکن دوران، آن وسایل و مبلمان .است کالسیک شناسیقوم
 مورد دوران آن مختص مدرن و سنتی وسایل و ابزارها از استفاده درحال یا دوران آن

 از ویژهبه روش، این در. برسد نظربه طبیعی بیشتر هرچه محیط تا گیرندمی قرار استفاده
 که هستند عناصری دکورها و هاسازیشبیه شکل، بدین. شودمی استفاده اصل هایابژه
 برسند. نظربه سنتی و اصل تا افزایندمی هاابژه ارزش به

 این در: مصنوعی یا حقیقی مواد از استفاده با شدهساخته عظیم دکورهایمجموعه. 4
 که گذارندمی نمایشبه را هاییدهکده یا هاکوچه ها،ساختمان بازسازی طریق از روش،
 اکسپوی در« قدیم پاریس» ساخت آن، اولیۀ هاینمونه. است داشته جریان آن در ماوقع
( بدل) تخیلی هاینمونه روش این. هستند 8351 سال در «قدیم بلژیک» و 8311 سال

 کند؛ تجربه واقع به نزدیک ابعاد در را آن تواندمی بازدیدکننده و نمایدمی تهیه فضا از
 از پیش غارهای تهران، سینمایی شهرک یا پاریس سینمایی شهرک معروف نمایشگاه

. هستند هابازسازی دسته این از لیِژ در  مِگره کمیسر دنیای خلق آلمان، در مانهایم تاریخ
 معمول طوربه اصل هایابژه که شودمی داده تمیز پیشین موارد از جهت بدان شکل این
 با بازسازی و( Gob et Drouguet, 2003: 98-100) گیردقرار نمی استفاده مورد هاآن در

 .پذیردمی صورت قدیمی سبکبه ولی جدید، مواد

 تا شودمی تالش هنری جدید هایفناوری یاریبه امروزه ها،روش این کنار در
 از برخی در. شود داده قرار بازدیدکنندگان دراختیار تریگسترده و ترمتنوع هایتجربه

 و دیداری هایداده سطح از زدیدکنندهبا اطالعات تا شودمی تالش هاروش این
 سرما المسه، چشایی، بویایی، ازقبیل بازدیدکننده، دیگر هایحس و رود فراتر شنیداری

 در. کند کمک محیطی بازسازی به نیز آن، نظایر و فضا در قرارگیری گرما، و
 موجود عناصر و سالن تحرک طریق از تا شودمی تالش چندبعدی نمایش هایسیستم

 در مخاطب که آورد وجودبه را فضایی صوتی، و تصویری باالی کیفیت کنار در آن، در
 و احساس بدن، فیزیکی هایدریافت بین روش این در که تعادلی در. شود غرق آن

 بین هارمونی ایجاد. افتندمی تکاپوبه هرکدام مغز و قلب بدن، شود،می برقرار ذهن
 . است نمایشی چنین مقاصد از کنیکیت و هنری سرگرمی، آموزشی، محتواهای
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 احجام از تجسمی آن، نظایر یا مخصوص هایعینک کمکبه بعدی،سه هایفیلم در
 در اشیا از مجازی تجسمی هولوگرام، فناوری در. آیدمی پدید بازدیدکننده برای واقعی
 را خود ، بازدیدکنندهVR ازقبیل ،41فراگیرنده هنرهای در. گیردمی شکل واقعی فضای

 تنهانه ، بازدیدکنندهAR یا افزوده واقعیت در و کندمی حس رویداد و صحنه درون در
 را مجازی بازسازی تواندمی بلکه آورد، دستبه اشیا دربارة تکمیلی اطالعات تواندمی
 همین کمک با که است شرایطی در هااین و همۀ  کند مشاهده اصلی شیء کنار در

 مجازی بخش یک هنری ـ هایموزه ویژهبه معتبر ـ هایموزه از بسیاری امروزه تکنیک،
 از ایمجموعه مثال برای و کنندایجاد می هابازدیدکننده خود که دارند خود درون در

 قابل همراه هایگوشی از طریق موزه اصلی کلکسیون میان در مجازی هایمجسمه
 .(8337 ر.ک: گاربه،) بود خواهد رؤیت

 پیدا بیشتری گسترش هرروز ایرسانه و هنری هایفناوری که است آن واقعیت
 اضافهها به موزه را جدیدی تجربیات هنرمندان و طراحان آن، کنار در و کنندمی
 کمکبه بازسازی یا کالسیک هایشیوه ازاعم بازسازی، هایروش تمام در. کنندمی

 همدیگر به شدهبازسازی بستری درون در ایموزه اشیای از ایمجموعه نو، هایفناوری
 ابعاد در دکور یک یا دیوراما، تصویر یک تواندمی شدهبازسازی بستر این. یابندمی پیوند

 .باشد مجازی محیط یک یا و واقعی

 (مقدس دفاع و اسالمی انقالب موزۀ موردی بررسی) بررسی و بحث. 2
 ملت حماسۀ از شیبخ ارائۀ برای محلی عنوانبه مقدس، دفاع و اسالمی انقالب موزة
 شناخته تهران شهر فرهنگی هایقطب از یکی مقدس، دفاع و انقالب دوران در ایران

 کشور هایموزهباغ ترینبزرگ از یکی مترمربع، 115.111 زیربنای با موزه این. شودمی
 هایسالن نمایش،آب مصنوعی، دریاچۀ راه،باغ مانند مختلفی هایبخش از که است
 آن نظایر و تیراندازی سازیشبیه بخش آرشیو، تخصصی، کتابخانۀ سراسرنما، تئاتر،آمفی

 این مجموعۀ .پردازندمی مقدس دفاع از مفهومی به است که هریک شده تشکیل
 و دهندمی تشکیل را موزه اصلی بخش که دارد قرار هفتگانه تاالرهای کنار در امکانات

 از دیگری هایبخش تکمیل حاضر، حال رد. شودمی پرداخته هابه آن بیشتر ادامه در
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 زودیبه که دارد قرار موزه مدیران مدنظر نیز نوجوان، و کودک بخش ازجمله موزه، این
 از بازدید همچنین و ساعت دو حدود  به هفتگانه تاالرهای از بازدید. شد خواهد افتتاح
 .داشت خواهد نیاز زمان ساعت شش حدود به مجموعه، هایقسمت تمامی

 و پردازدمی ایران معاصر تاریخ هایروایت ترینمهم از یکی به موزه این که ز آنجاا
 هنری هایفناوری ترینپیشرفته و جدیدترین از نیز مجموعه این طراحی و ساخت در

 موزة در روایی رویکردهای حاضر، مطالعۀ موردی بررسی در است، شده گرفته بهره
 . است گرفته قرار بررسی مورد یادشده

 موزه روایتی طرح معرفی. 1 -2

 بندیبخش مثابۀبه توانمی را موزه یک در روایتی طرح شد، اشاره ترپیش که گونههمان
 را بازدید و کندمی مشخص را نمایشگاه منطق که گرفت درنظر کتاب یک مضمونی
 بر مقدس دفاع و اسالمی انقالب موزة طراحی. آوردمی نظربه داستان یک همچون

 تالش عرفانی، حاالت از یکی با موزه بخش هر سازیشبیه با و است بوده اساس ینهم
 منازل یا اصلی هایبخش. یابد انتقال بازدیدکننده به نظر مورد مفهوم تا است شده

 شرح شده آورده آن توضیح در که آستانه از: اندعبارت آن طراحی در موزه هفتگانۀ
 دوم منزل پارچگی است؛یک به گوناگونی از رسیدن لحظۀ تا اندیشه یک عاشقانۀ تاریخ

 حول را مردمی نیروهای گیریشکل و نامگذاری شده است حقانیت و حیرت نامبه که
 بر تکیه به که دفاع یا سوم منزل کشد؛می تصویربه هاآن دینی اعتقادات محور
 به که رامشآ یا چهارم منزل پردازد؛می امکانات تمامی بسیج در مردمی هایپایگاه

 شهادت یا پنجم منزل پردازد؛می آمدهپیش وضعیت بر تسلط و عمومی روحیۀ بازیابی
 شهادت، و سبقت سرعت، ریاضت، هجرت، همت، نیت، شامل گام، هفت در خود که

 دوباره را خویش حیات معنای ملت آن در که پیروزی یا ششم منزل شود؛می ارائه
 جنگ پایان دستاوردهای به و شودمی نامیده «جامسران» که هفتم منزل و کندمی کشف

 بازدیدکننده به است، گرفته شکل موزه در که منازلی یا هابندیبخش این. پردازدمی
 در را هابازسازی و اشیا و شود نائل موزه در موجود مفاهیم درک به تا کندکمک می

 .نماید درک آن بستر
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 در گوناگون هایرسانه و موزه در ناسیشنشانه مختلف هاینظام بستری، چنین در
 و سازندرا می معنا حامل هایکالم شود،می نامیده مدیاسیون و مدیاتیزاسیون آنچه قالب
 ایاستفاده چنین از نمونه چند به ادامه در. کنندمی پذیرامکان را دانش و اطالعات انتقال

 :شودمی اشاره مقدس دفاع و اسالمی انقالب موزة در

 متن .الف

 سایر و اندازهاموشک ها،تانک ازقبیل جنگی، غنائم از زیادی تعداد موزه، باز فضای در
 این از هریک کنار در. است شده گذاشته نمایشبه دشمن، از شدهگرفتهغنیمتبه اشیای

 پرداخته آن فنی اطالعات سایر و شیء شرح به ای قرار داده شده کهنوشته وسایل،
 به آن، کنار مطالب مطالعۀ و ادوات و آالت این از هریک دیدن با بازدیدکننده. است

 .بردمی پی وسایل این روایت

 رسانه ب.

 در. است شده داده قرار سالن در مانیتور چندین شامل ایمجموعه مرور، بخش در
 گیریشکل به منجر که تاریخی مهم اتفاقات و وقایع از قسمتی مانیتورها، از هریک
 زیرنویس واسطۀبه رویداد هر شرح. شودمی گذاشته نمایشبه شد، اسالمی انقالب

 اگرچه مانیتورها در شدهپخش هایروایت. شودمی آشکار بازدیدکننده برای هافیلم
 از هریک تاریخی، ارتباط این جز کشند،می تصویربه را تاریخی سیر یک درمجموع
 .کنندرا بازگو می خود روایت تنهاییبه مانیتورها

 اشیا. ج

 ها،لباس چفیه، ها، ازقبیلجبهه در رزمندگان شخصی لوازم مجموعه، این در
 دستی آثار همچنین و شهدا، و رزمندگان متعلقات از دیگر بسیاری و یادداشتدفترچه

 را اسناد و اشیا این. است شده گذاشته نمایشبه اند،گذاشته برجای خود از اسرا که
 و مشاهده ها،آن کنار در قرارگرفته توضیحات و هانوشته با اههمر یا تنهاییبه توانمی

 .کرد خوانش
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 داستانی سیر خط ایجاد برای رویكردی عنوانبه بازسازی. 2 -2
 فضای یک طراحی مثابۀبه توانمی را موزه فضای چیدمان شد، اشاره که گونههمان

 و صوت رنگ، نور، یلازقب عناصری تقابل و اشیا توالی آن در که دانست پرفورمتیو
 از هایینمونه. دهدمی ارجاع مشابه هایمکان به دراماتیک سیر در را فرد ذهنیت رایحه،
 شود:می ارائه ادامه در مقدس دفاع و اسالمی انقالب موزة در هاییاستفاده چنین

 دکور با بازسازی از اینمونه) خرمشهر شهر در محله یک از بخشی ساخت. الف
 (مصنوعی

 بدو در. است شده ساخته خرمشهر شهر از هاییبخش مقدس، دفاع موزة از بخشی در
 آسیب بمباران اثر بر که شودمی شهر هایکوچه وارد بازدیدکننده قسمت، این به ورود
 کند،می تداعی را ایبازارچه که قسمت این در هاخانه هایدر و مغازه چند. انددیده

. اندریخته هاشیشه و خورده است ترکش هامغازه ویترین و دیوارها به. اندشده بازسازی
 بر روی و شده پراکنده هاقفسه روی دوره آن به متعلق محصوالت و لوازم از مقداری

 در. دارد قرار فروشگاهی یخچال یک مغازه داخل در. است نشسته گردوخاک هاآن
 در مدتی از پس انهیاهویش که شودمی پروجکت دیوار بر مردم تصویر کوچه انتهای
 .شودمی ناپدید بمباران صدای
 فروریخته است، ایمدرسه دیوار. شودمی دیگری کوچۀ وارد بازدیدکننده ادامه، در

. است افتاده هانیمکت روی و مدرسه کف بر سقف آجرهای و اندشکسته هانیمکت
 که شودمی شنیده معلم صدای و اندریخته زمین بر آموزاندانش هایکیف و هاکتاب

 که شودمی مشاهده دیگر قدیمی خانۀ دو جلوتر. است آموزاندانش با تمرین درحال
 داخل از. رسدمی مشامبه نمناک خاک بوی اینجا. است فروریخته نیز هاآن دیوارهای

 خوابیتخت و میزتوالت آید؛می چشمبه خوابی اتاق فروریخته دیوارهای از یکی
 اتاق رویی،روبه خانۀ در . ...و کودکانه قدیمی بازیاسباب فته،زنگارگر ایآینه قدیمی،
 شده،کج هاییعکس قاب دوران، آن به متعلق اشیائی با کنیم،می مشاهده را پذیرایی
 و غیره. رسدمی گوشبه هنوز آن تاکتیک صدای که ساعتی
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 به متعلق وسایل این از میزان چه که نیست مشخص درستیبه بخش این در
 در اصوالً. اندشده تهیه دیگر جاهای از هاآن از میزان چه و هستند شدهبمباران هاینهخا

 آن وحالحس بازسازی دارد، اهمیت آنچه بلکه نیست، بحث مورد اشیا اصلیت اینجا
 که دیگری عوامل مجموع و محیط بوی بازتولیدشده، صدای راستا، این در. است دوره
 کنند.می شریک جنگ روزهای تجربۀ در را گرتماشا سازند،می را محیط حس

 اشیای با بازسازی) اصلی قطعات از استفاده با آبادان پاالیشگاه از بخشی ساخت. ب
 (اصلی

 بر است، یافته تغییر شکل حرارت اثر بر که بزرگ فلز ایقطعه قسمت، این ورودی در
 به متعلق شیء این هک شده درج توضیح این فلز،قطعۀ  این زیر در. دارد قرار دیوار

 ماکتی شیء، این کنار در. است یافته تغییر شکل بمباران اثر بر که بوده آبادان پاالیشگاه
 تصویر. است شده ساخته آن واحدهای از یکی شکلبه و پاالیشگاه اصلی قطعات با

 در. رسدمی گوشبه نیز هاکوره صدای و آیدمی چشمبه مختلف هایبخش در بخار
 نیست، پاالیشی واحد یک کارکرد با آشنایی یا پاالیشگاه قطعات دادن نشان فْهد اینجا
 روزهای در واحد این برای که است اتفاقی توأمان و عظمت حس احساس هدف بلکه

 .است افتاده جنگ

 بازسازی و هاجبهه سیرگرم و سردسیر هایاقلیم در رزمندگان سنگرهای طراحی. ج
 (حسی مدیریت کمکبه بازسازی) سنگرها نای در اسالم رزمندگان حضور

 شکلبه خاکی هایگونی با که اتاقک یک در گشودن با بازدیدکننده موزه، از بخشی در
 مشابه ها،فضاسازی سایر با که شودمی سرد بسیار فضایی وارد درآمده است، سنگر

 دیگر، دری گشودن با ادامه در. است شده ساخته سردسیری مناطق در سنگری
 گرتداعی فضاسازی طریق از همچنان که شودمی گرم شدتبه فضایی وارد زدیدکنندهبا

 .است جنوب سیریگرم مناطق در سنگر
 نمایش منظوربه مکان یک در ایموزه اشیای دادن قرار نه طراح هدفِ نیز اینجا در
 شرایط واقعیت به نزدیک تجربۀ آن، از فراتر بلکه سنگر، یک در موجود وسایل

 .است نبرد هایجبهه در ندگانرزم
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 هایفناوری کمکبه محیطی بازسازی) هارودخانه روی قرارگرفته معلقِ هایپل ساخت. د
 (نوین

 موقت هایپل شبیه که کند عبور سطحی روی از باید بازدیدکننده موزه، از بخشی در
 بازدیدکننده ها،پل این روی از عبور محضبه. است شده ساخته جنگ زمان در

 نیز اینجا در. کندمی تجربه را هاپل این روی از گذر واقعی به احساس شبیه احساسی
 یا هاآن ساخت در کاررفتهبه فناوری نمایش یا هاپل این اصلی قطعات نمایش هدفْ
 تجربۀ هدفْ بلکه نیست، هاپل این از استفاده یا ساخت در رزمندگان تالش حتی

 .هاستپل از برداریبهره در بازدیدکننده واقع به نزدیک

 (دیوراما بازسازی) خرمشهر آزادسازی بخش. ه
 را تاالر کل ایران، جنوب هاینخلستان از بزرگی بسیار دوبعدی تصویر قسمت، این در

 ماکت و گرفتهآتش خودروهای سوخته، هاینخل تصویر، این درمقابلِ. است دربرگرفته
 سراسرنما گنبد در را بازسازی این از دیگری ۀنمون. است شده داده قرار اسرا و سربازان

شده  پخش مقدس دفاع دربارة فیلمی درجه 3۸1 زمینۀپس در که کرد مشاهده توانمی
 .اندشده داده قرار مقدس دفاع از ماندهبرجای عناصری و اشیا زمینهپیش در و

 نتیجه. 1

 داستانی روندی یافتن امکان بررسی شد، اشاره ترپیش که گونههمان تحقیق، این هدف
 طریق از هاموزه در اطالعات انتقال تحقیق، این مطابق. است ایموزه روایت در

 بازدیدکننده ـ توسط بندیفصل این مفهوم درک و ایموزه هایبخش بندیفصل

 صورتبه اشیا اطالعات انتقال همچنین و نامیم ـمی پردازیگفته را آن که اصطالحی
 هایروش روش، این کنار در. گیردمی انجام مدیاسیون و دیاتیزاسیونم قالب در و مجزا

 موزه در را داستانی سیری خط تا کندمی تالش که دارد وجود نیز روایتگری در دیگری
 خط دانست، پرفورمتیو فضایی ایجاد مثابۀبه را آن توانمی که روش این در. آورد پدید
 فضایی در اشیا دادن قرار با مختلف، اشیای ینب ارتباط برقراری طریق از داستانی سیر

 یا مکان به تشابه، ایجاد کمکبه بازدیدکننده آن در که شودمی ایجاد شدهبازسازی
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 این. شودمی داده ارجاع آشناست، او برای که فرهنگی مرکز از خارج حقیقی حالتی
 بر مبتنی است، شده خوانده بازسازی اینجا در و است آراییصحنه مشابه که عمل
 انتقال بر مبتنی سخن هر از بیش آن، کالسیک شکل در که است مختلفی هایشیوه

 از ایتجربه تا شودمی تالش فناوری رشد با امروزه و است شنیداری دیداری، اطالعات
 به طریق این از داستانی سیر خط و آورد فراهم بازدیدکننده برای را واقعی زیست

 . شود داده انتقال بازدیدکننده

 هانوشتپی
1. museum scenario 
2. museum narrative 
3. museum object 
4. museology 
5. museography 
6. new museology 
7. Vergo 
8. Hooper-Greenhill 
9. post museum 
10. Mulholland 
11. plot 
12. story 
13. event 
14. Hammad 
15. Yutong and Chuanhong 
16. exhibit 
17. explanation 
18. exposé 
19. exposition 
20. museum designers 
21. exhibition designers 
22. narrator 
23. museum guide 
24. audio guides 

  story line معادل انگلیسی: ؛trame narrative معادل فرانسوی: .15
26. Kupper 
27. programme narrative 
28. conjonctions and disjonctions 
29. etat et faire 
30. modal 
31. axiologique 
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32. compétence et performance 
33. sens 
34. circuit 
35. discours 
36. médiation-culturelle 
37. médiatisation 
38. reconstruction 
39. period rooms 
40. immersive arts 
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Abstract 

The current paper, relying on narrative in the museum, aims to show 

that part of the museum narrative could be analyzed as a story. This 

narrative has story development, dramatic scene, and complication, 

and pushes the viewers to follow the story of museum so that they 

become involved with the narrative. Thus, first the concept of museum 

narrative will be explicated, and then the challenges will be put forth 

assuming museum as a narrative. The major challenge is to pinpoint 

the role and the presence of the narrator in the process of museum 

narrative on the one hand, and the relationship between the narrative 

plot and the object shown in the museum on the other. The paper, 

considering the concept of enunciation and its application in museum, 

attempts to show that all museums could have a narrative structure. 

Then, it tries to explain the design of the museum as a site of 

narrative, and suggest some methods and techniques bearing in mind 

the mise en scene as the main tool of the matter. Finally, the study 

takes the museum of the Islamic revolution and the holy war (Iran-

Iraq war) in Tehran as case studies to show how the designers of such 

museums have tried to embed a story for such settings. 

 

Keywords: Museum; Museum narrative; Plot; Representation; 
Performative space. 
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