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لی بی شك وجود موزه  به عنوان یك نهاد فرهنگی در جامعه بسیار ضروری است فرهنگ هر جامعه مفهومی ك
ازاین رو فرهنگ، میراث هر قوومی . دارد كه تمامی ارزش ها و یافته های معنوی مردمان جامعه را در بر می گیرد

.است كه از پیشینیان گرفته، در آن تغییراتی داده شده و به نسل های بعد انتقال یافته است
تعریو  جدیودی از ،(۱۴۰۱شوهریور ۲)مویددی ۲۰۲۲آگوسوت ۲۴در  (Icom)شوورای بین اممللوی موزه هوا

9۲ا این تعری  ب. سال گذشته، به طور قابل توجهی تغییر كرده است۵۰ارائه داد كه برای اومین بار در طی موزه
تعری  جدید از سوی شورای . موزه در سراسر جهان رسید۵۰۰درصد رأی مثبت به تصویب نمایندگان بیش از 

:بین اممللی موزه ها به شرح زیر است
ار موزه مؤسسه ای غیرانتفاعی و دائمی در خدمت جامعه است كه میراث ملموس و ناملموس را مورد پژوهش قر

ی را موزه ها تنوع و پایودار. می دهد جمع آوری می كند، حفاظت می نماید، تفسیر می كند و به نمایش می گذارد
بورای آنها ارائه طی  وسیعی از تجربیات. پرورش می دهند، برای عموم باز، قابل دسترس و جامع شمول هستند

اركت كسب آموزش، نشاط، بازتاب اجتماعی و اشتراک گذاری دانش را به صورتی اخدق مدارانه، حرفه ای و با مش
.  جوامع به انجام رسانیده و به مراوده می پردازند

قابلیووت دسترسووی،(Inclusivity)جووامع شوومول بووودن: در تعریوو  جدیوود بوورای اومین بووار عبوواراتی ماننوود
(Accessibility)،پایوداری(sustainability)،اخدقیووات(Ethics) و همچنووین اهمیووت پووژوهش در آزووار موووزه ای

.موردتوجه بیشتری قرار گرفته است
شور امروزه موزه ها دیگر مکانی صرف برای نمایش آزار و یا انباری برای نگهداری دستاوردهای مادی و معنوی ب

رفته بود، نیستند  و در كنار وظایفی چون گردآوری، نگهداری و نمایش كه در تعری  پیشین موردتوجه قرار گ
. به دنبال اهداف پژوهشی و آموزشی نیز هستند

شناخت میراث مادی و معنوی جوامع انسانی برای تداوم فرهنگ آنها ارزشمند اسوت و موزه هوا نقوش مهو  و 
موعه اساسی در حفظ تداوم فرهنگی و مشخص كردن ارزش ها در جوامع انسانی دارند؛ بنابراین موزه ها صرفاً مج
ی دیگور آزاری در دل خود نهفته ندارند؛ بلکه به انتقال مفواهی  و پیام هوای زنودگی بشوری از نسولی بوه نسول

ژوهشی در به این ترتیب موزه ها با داشتن آزار ارزشمند هنری و تاریخی به عنوان یکی از منابع مه  پ. مشغول اند
.تعری  جدید قرار گرفته اند

مودن امید آنکه بتوانی  باتکیه بر پژوهش در تمامی زمینه های عل  موزه داری، عدوه بر حفاظوت از فرهنوگ و ت
.ایرانی و اسدمی خود، به احیای هویت این مرزوبوم همت گماری 

حمید وکیل باشی
معاون فرهنگی مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد





مقدمه
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تاثیر جشنواره ها و نمایشگاه های فرهنگی هنری در جذب گردشگر
ریحانه موحد

:چکیده
دی ای در صنایع گوناگون و نقش بسزایی در معرفی، بازاریوابی و رشود اقتصواها جایگاه ویژهدر دنیای كنونی نمایشگاه

گذاران اقتصادی، فرهنگوی شدن سیاستتوجه همگانی و ایجاد حس پویایی، به نزدیكها نیز با جلبجشنواره. آنان دارند
عنوان یکی از نیازهای جامعه بشری، منبع درآمد و كلید از طرفی گردشگری به. كنندو اجتماعی به اهدافشان كمك می

، و در نتیجه (ارتوسعه پاید)اقتصادی بسیاری از كشورها، در تدش و تکاپو برای جلب مخاطب بیشتر، ماندگاری طوالنی 
ها برپایی جشونواره یکی از این راه. درآمدزایی باالتر است و هر روز به دنبال راهی جدید برای دستیابی به این مه  است

.و نمایشگاه است

هوای هنری در جذب گردشگر، تعیین بیشترین گوروه-های فرهنگی در این مقامه به بررسی نقش جشنواره و نمایشگاه
هوای فرهنگوی سنی و تحصیدتی مخاطب این وقایع فرهنگی، و ارائه راهکارهایی بورای افوزایش گردشوگر در مجموعوه

ن برتور تاریخی از طریق جشنواره و نمایشگاه پرداخته شده و مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد كه خوود یکوی از امواك
بدین منظور ابتدا بوه روش . موزه است برای مطامعه موردی انتخاب شده استموزه و كاخ۱8گردشگری تهران با حدود 

ای از منظر موضوعی و سپس از روش كاربردی از منظر هدف استفاده شده است و توصیفی تحلیلی و مطامعات كتابخانه
بازدیدكننده در حین برگوزاری جشونواره و نمایشوگاه در سوعدآباد ۱۲۰صورت تصادفی میان ای هدفمند بهنامهپرسش

.تحلیل گردید SPSSتوزیع گردید و نتایج حاصله با استفاده از ابزارهایی نظیر 
ها در جذب گردشگر در مجموعه سوعدآباد، حووور ها و نمایشگاههای این تحقیق گویای تأزیر بسیار زیاد جشنوارهیافته

. سال استویژه افراد جوان و میانهای سنی بهافراد با سطح تحصیدت باالتر و از تمامی گروه
های فرهنگی، تبلیغات مناسب و كوافی، اسوتفاده از های مناسب و كارشناسی شده جهت برگزاری برنامهبا انتخاب زمان

گذاران و بخش خصوصی و تعدیل قوانین برای حووور و های جانبی متنوع و جذاب، ایجاد تسهیدت برای سرمایهبرنامه
چنوین، از طریوق برپوایی هوایی ایونزمان حووور گردشوگران  در مجموعوهتوان بر تعداد و مدتمی... مشاركت آنان و 

.جشنواره و نمایشگاه افزود

سعدآبادگردشگری، گردشگر، نمایشگاه، جشنواره، فرهنگ و هنر، مجموعه : واژگان كلیدی

:مقدمه
توان گفت كه فراتر از یك صونعت، شود و میترین صنایع اقتصادی جهان محسوب میاین روزها صنعت توریس  از مه 

تنهوا از ازورات ایون صونعت نوه(. ۱: ۱387حیودری، )ای اجتماعی اقتصادی در سطح جهان تبدیل شده اسوت به پدیده
برخوی . مراتب بیشتر و مشهودتری داشته باشدها مستثنی نیست؛ بلکه حتی شاید تأزیرپذیری بهها و نمایشگاهجشنواره

هوای بازاریوابی ویوژه در سیاسوتای در این صنعت، بوهعنوان بخش تثبیت شدهها بهمحققین بر این باورند كه نمایشگاه
های تکنومووژیکی هسوتند، تنها یك ابزار بازاریابی در صنعت توریس  برای ارائه نوآوریها نهنمایشگاه. گردشگری هستند

های های اجتماعی و ارتباطات تکنوموژیکی، با گروهبلکه همچنین ابزار بازاریابی مستقلی هستند كه با استفاده از نوآوری
تواننود و  دادن اطدعات و آگاهی و معرفی مکان گردشگری موی( ۱: ۲۰۰7هاوسمن، )شوند هدف مه  به كار گرفته می

.در جذب گردشگر مؤزر باشند
توجه او به وقایع جامعوه محلوی و در نتیجوه ها راهی برای جذب گردشگر جلبتوان باورداشت كه جشنوارهاز طرفی می

و آنجا كه جشونواره و نمایشوگاه ویترینوی بورای ( ۲: ۲۰۰3رج، . )تبادل فرهنگ میان میهمانان و جامعه میزبان هستند
ذت توان انتظار داشت كه گردشگران به مکان برگوزاری نمایشوگاه بیاینود، از آن مومشاهده هنر و فرهنگ بشر باشد، می

.كنندبرده و با زبت خاطرات خوب از آن مکان، پس از مدتی برای بازدید مجدد اقدام 
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را های انسانی، فرهنگی، طبیعی و آزار هنری و تاریخی فوای گردشگریدر عصر پسامدرنیس  تمام كره زمین و همه ویژگی
به اهمیت تاریخی، موقعیت سیاسی، ها باتوجهاز این میان اماكن تاریخی و موزه(. 9-7: ۱388پاپلی یزدی، )دهند تشکیل می

وبیش دارای بازدیدكنندگانی هستند كه با ایجواد بسوترهایاجتماعی و فرهنگی و مکان جغرافیایی كه در آن قرار دارند، ك 
مجموعة سعدآباد، قلمرو مکانی . توان بر پویایی و درآمد آنها افزودها میها و جشنوارهمناسب، تبلیغات مؤزر، برپایی نمایشگاه

های فرهنگی تاریخی فراوان است كوه اینوك موزه و جاذبهموزه، كاخ، باغ۱8هکتاری با حدود 8۰ای این پژوهش،  مجموعه
هنری در جذب گردشگر به این مجموعه -های فرهنگی در این پژوهش با این سؤال مواجهی  كه نقش جشنواره و نمایشگاه

تواند باشد؟چه می
گر و معرفی هدف از انتخاب این موضوع، بررسی تأزیر برگزاری جشنواره و نمایشگاه در ایجاد انگیزه گردشگری، جذب گردش

هوا، ها و نمایشگاههای سنی و تحصیلی مخاطب جشنوارهدادن یك مکان گردشگری، بررسی و شناخت بیشترین گروهو رونق
دشوگری بررسی شرایط الزم برای، برای تأزیرگذاری این رویداد در جذب گردشگر و ارائه راهکار در جهت بهبود وضوعیت گر

. شهری است
از های كاربردی و بنیادی، روش تحلیلی توصیفی از منظر موضوعی و روش كاربردی از منظر هودف ودر این تحقیق از روش

.وتحلیل اطدعات استفاده شده استدر تجزیه... وSPSSابزارهایی نظیر 
های جغرافیای طبیعی و انسانی منطقه، تاریخچه و سویر تکامول ای در مورد ویژگیبخشی از فرایند تحقیق را روش كتابخانه

هوای گوردآوری های هنر و فرهنگ و گردشوگری تشوکیل داده و یکوی دیگور از شویوهنمایشگاه و جشنواره، مفاهی  و شاخه
، مشواهدات اطدعات در این تحقیق روش میدانی، قرارگرفتن در فواهای مرتبط، مصاحبه با كارشناسان و مسئومین مربوطوه

.نامه استعینی و توزیع پرسش
( ۰.9۵)هوای كیفوی دارای ضوریب آمفوای كرومبواخ نامه مورد آزمون پایایی و روایی قرار گرفته است و سؤالسؤاالت پرسش

.هستند
موقعیت جغرافیایی باغ سعدآباد 

و از باغ سعدآباد به وسعت حدود نود هکتار در دامنه جنوبی امبرز قرار گرفته و از شرق بوا گودب دره، از مغورب بوا ومنجوك
.واقع شده است( شمیرانات)1منطقه 4جنوب با تجریش همسایگی دارد و در ناحیه 

جغرافیای طبیعی شهر تهران 
درجوه ۵۱دقیقه و ۵درجه عرض شمامی و 3۵دقیقه و ۵9درجه تا 3۵دقیقه و 3۴كیلومترمربع بین 73۰تهران با وسعت 

ارتفاع كنونی آن از سطح دریوا در (. ۱386،۱سازمان فناوری اطدعات و ارتباطات،. )طول شرقی واقع شده۵۱دقیقه و ۵3تا 
متر باالتر از سطح دریا ۱۱۰۰آهن متر و در میدان راه۱3۰۰در میدان تجریش ارتفاع حدود . متر است۱8۰۰تا 9۰۰حدود 
(۱38۴،3۰محمودیان،. )است۱۵تا % ۱۰شیب زمین از شمال به جنوب در دامنه كوهستان شمیرانات . است

شهرستان شمیرانات
در فیایی اجغرت مختصاظ محان واقوع گردیوده و از ستااین ل اشمادر ست كه ان اتهرن ستان اشهرستا۱۲ت یکی از نااشمیر

اسوتثنای بهنظر موقعیت طبیعی از. عرض شمامی قرار دارد۵،36تا  3۵،۲۰و رقی وشل ووط۵۱،۵۴ا وت۲۰،۵۱محدودة بین 
از متشکل ه و شدب یی كوهستانی محسووقلمرن، اووود متیوووه سووویاچل درماوووشو ناحیه ب جنووسووعتی در ك  وده محد

هوزار كیلومترمربوع ۱/۱بوا حودود (.  ۱7۰،۱389پنواهی، امیر عودی و شوریعت)ست ی امركزز مبراجبهه جنوبی ارتفاعات 
به ران، از غورب ندزمال به اسوتان شمااز : شودود میمحدان دارد و روتهن تاوسهای ارا در بین شهرستانهشت  م مقا، سعتو

ایون منطقوه از نظور خودماتی توابع . ق به تهورانشرب و جنوب جنوو از ند ومان دبه شهرستاق شرج و كن، از كرن شهرستا
(6۵،۱38۱محمودیان، . )شهرداری تهران و از نظر سیاسی تابع شهرستان شمیران است

ی شِ  و سِ  بوه معنو. در برابرِ شِمیران كه جای سرد است( جا: ران+گرم: گِه. )تهران در اصل گِهران بوده به معنی جای گرم
(۵6، ج اوّل، ۱38۵كریمان، . )سرد و شمیران و سِمیرُم به معنی جای سرد است



11صفحه    1401پائیز –4شماره 

سایت شبکه آموزش سیما: های استان تهران، مآخذ، شهرستان۱نقشه شماره 
۲۱۰محلوه شوهری اسوت، مسواحت بوا احتسواب حوری  منطقوه حودود ۲6شهرداری منطقه یك دارای ده ناحیه و 
ای كوهسوتانی، دارای باغوات، منطقوه(. ۲نقشوه شوماره )هزار نفر اسوت ۴۴۵كیلومترمربع است و جمعیت آن حدود 

(تهران۱رسانی شهرداری منطقه مركز اطدع. )ها و دو گسل مه  شهر تهران استها و مسیلرودخانه، دره

تهران1شهرداری منطقه : تهران، مآخذ1، مرزبندی نواحی و محالت منطقه 2نقشه شماره 
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توپوگرافی 

های آن طی ادوار مختل  خوردگیزایی امبرز است و چینتأزیر سیست  كوهدرصد شمیرانات، كوهستانی است كه تحت9۴
امیور عوودی و )ت نااشمیرهوای اد دشوتمتددر اگسل یوك خوط (. ۱38۱، ۲7محمودیوان، )گرفتوه شناسی شکلزمین

رسوانی پایگواه اطودع. )متر در شمیرانات وجوود دارد3۰۰۰قله با ارتفاع بیش از ۵۰و بیش از (۱38۴، 7۲پناهی، شریعت
(۱39۲شهرستان شمیران، شمیران شناسی، 

وهوایی و  منابع آب در شهرستان شمیرانات های آبویژگی

شیب هوا و نواهمواریجهت . هاسوتو بیش از هموه نواهمواریفیایی امل جغراعوتأزیر ان تحتشمیرن شهرستاوهوای آب
ه و بخشیدهوای محلوی توأزیر ده اقلی خروجودآوردن در بهنیز های كوچك ها و دریاچهدرهعت وس، وكوهستانیهای دامنه
كوه منطقوه یی اهوده تو. ن شمامی خوود داردمواپیرران پرباان و منطقه مرطوب و تهرع شرایطی بسیار متفاوت با مجمودر
ووی، قطبل، ماووششومامی از قطبی ب، غرای از ن مدیترانهمستادر ز: اند ازتأزیر قرارمی دهند، عبارترا تحته ومطامعردمو
ل غربی ماوشت اوجریانن و ستاوعربن اویا بیابان یراكویر ای از منشأ ها بری حارهل و شمال غرب و در تابستانشمای از بر

امیور . )پیونوددع مویقوگاه به وتابستان از جنوب شرق گاهنیز ( بمرطوم و گر)ای های بحری حارهتوده. از اروپای مركزی
(.۱38۴، ۱73پناهی، عودی و شریعت

.دهنه چشمه جاری و آبشارهای متعددی است۱7۴رودخانه دائمی و فصلی، ۱۴دارای « شمیرانات»شهرستان 

ویژگی جغرافیای انسانی

دهسوتان 63شوهر و ۴۲بخش، ۲9شهرستان، ۱۴، دارای ۱389استان تهران بر اساس تقسیمات كشوری در پایان سال 
انجوام گرفوت، ۱33۵اساس نخستین سرشماری رسمی كه در سال بر (۲8، ۱39۱جغرافیای طبیعی استان تهران،. )است

ترین شهر ایران بوده و بر اساس آخرین سرشوماری رسومی در سوال نفر جمعیت، پرجمعیت۱٬۵6۰٬93۴شهر تهران  با 
موردم شوهرری از نوژاد . استبوده نفر ۴7٬۲79نفر و جمعیت شهرستان شمیرانات 8٬737٬۵۱۰، جمعیت تهران، ۱39۵

.ترین را دربردارندهی قوم آریا است كه بیشگانه۱6های جمله تهران یکی از شاخه

تاریخچه سعدآباد 

های امبرز، از شرق با گدب دره، از مغرب بوا ومنجوك و از جنووب بوا هکتار، از شمال با كوه9۰سعدآباد با مساحت حدود 
خورشیدی، در وسعتی ۱۲99این منطقه در دوره قاجار محل ییدق شاهان بود و پس از كودتای . تجریش همسایگی دارد

منظور استفاده خانواده كاخ به۱8در این باغ . های مختل  به اقامتگاه تابستانی پهلوی اول اختصاص یافتتازه و امحاق باغ
موزه كاخ)، كاخ شهوند (در حال مرمت)كاخ احمدشاهی : از جمله. اندپهلوی ساخته شد كه ه  اكنون تبدیل به موزه شده

در )اصوی ، كواخ اختص(موزه ملت، محل اقامت تابسوتانی پهلووی دوم)، كاخ سفید (سبز، محل اقامت تابستانی پهلوی اول
مووزه )، كواخ اشورف (موزه پوشواک سولطنتی)، كاخ شمس (موزه هنرهای زیبا)، كاخ اسود (جمهوریاختیوار نهاد ریاست

در اختیووار )، كواخ احمدرضوا (در اختیووار نهواد)، كاخ ملکه مادر (های دربارموزه سدح)، كاخ غدمرضا (ظروف سلطنتی
ریوده ، كاخ ف(موزه نظامی)، كاخ شهرام (دفتر مدیریت)، كاخ بهمن پهلوی (امور اداری سعدآباد)، ساختمان عبدامرضا (نهاد
فرزنودان ، كاخ فرحناز و علیرضا(در اختیار نهاد)، كاخ جدید ومیعهد (موزه بهزاد)، كاخ قدی  ومیعهد (در اختیوار نهاد)دیبا 

های سولطنتی و اسوناد در سواختمان گوارد شاهنشواهی، مووزه های آمبومموزه. و كاخ مید( موزه میرعماد)محمدرضا شاه 
هوای آشپزخانه سلطنتی در ساختمان آشپزخانه موزه ملت، موزه برادران امیدوار، موزه آب، موزه فرشچیان، موزه اتومبیول

های قدیمی ایون مجموعوه شوکل های اخیر در دیگر ساختمانهای سعدآباد هستند كه در سالسلطنتی نیز از دیگر موزه
هوای سوامن: های مذكور و چندین ساختمان قدیمی دیگور، تأسیسوات و امکانوات دیگوری همچوونعدوه بر كاخ. گرفتند

هوای تنویس و سوامن سوارها، زموینهای گوناگون، اسوتخرهای مختلو ، چشومهمرغداری و گاوداری، موزستان و گلخانه
پویش از تملوك (. ۱397سوایت مجموعوه سوعدآباد، وب).تئاتر روباز در این مجموعه وجود دارنودبومینگ، سینما و آمفی

ی، بنوای كوشك دوره احمدشاه: اراضی توسط پهلوی اول، بناهایی متعلق به مامکین اراضی سعدآباد وجود داشته از جمله
(۱37۱ستوده، . )اینانلو و درشکه خانه كه هنوز نیز موجودند
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منابع آب و پوشش گیاهی سعدآباد
كننده آب منطقوه اسوت  همچنوین در زموان پهلووی اول از ترین منابع تأمیندر باغ سعدآباد، رودخانه دربند یکی از مه 

هوراش آب، قنوات قووام امدوموه، كواخ سونگی، : از جملوه.های قدیمی و جدیداالحداث استفاده گردیوددوازده رشته قنات
سایت رسومی وب)های دفتر مخصوصنما، كاخ سفید، جوادیه، گلخانه،  كاخ شمس،  خوابگاه و قناتجعووووفرآبووواد، آب

(۱397مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، 
هکتوار آن زیور ۱۵كاری پوشیده شوده و حودود هکتار از سعدآباد با انواع درختان جنگلی و میوه و چمن و گل7۰حدود 

پوشش گیاهی انبوه و جنگلوی، : های متنوع گیاهی وجود دارنددر این باغ پوشش(. 8، ۱389كهزادی، . )كشت چمن است
های گیاهی غامب باغ شامل چنار، كاج، گونه. انداز متراك  و انواع درختان كمیاب و زینتیهای میوه، درختان سایهانواع باغ

د دیگور سوعدآباد ماننو. نارون، اقاقیا، گردو، بادام، ارغوان، ماگنومیا، تبریزی، بید مجنون، تووری، سویب گول و نوئول اسوت
.اندگرفتهها شکلهای ایرانی با دیوارهای بلند محصور شده و دركل باغ، زمین آرایی و خیابانباغ

عمومی سعدآبادروابط: ، مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، منبع3نقشه شماره 
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نمایشگاه و جشنواره
هوا یوا آزوار باسوتانی را بوه معورض های بازرگانی، محصوالت كشاورزی، مصنوعات كارخانوهنمایشگاه محلی است كه متاع

هوای زموانی مشوخص جشنواره نیز جشنی فرهنگی است كوه در فاصوله(. ۴،۲73۲7، ج ۱377دهخدا،)گذارند نمایش می
ها و رویدادهای فرهنگی كه در یوك مکوان خواص ها، آیینای از جشن، به دورهfestivalو ( ۱377دهخدا،)شود برگزار می
(.۲۰۱3پدیا، دانشنامه آزاد ویکی. )گوینددهد میرخ می

انود و سوال پویش وجوود داشوته6۰۰۰بازارهای مکاره در آتون از . تاریخ تشکیل نمایشگاه با تاریخ تجارت بشر پیوند دارد
اوموین (. ۴، شوماره ۱38۴مجلوه رشود جغرافیوا،)سال قبل از میدد برپا كردند ۲8۰۰ها را در ها نخستین نمایشگاهفنیقی

ملبوورن ۱88۰سویدنی و ۱879پاریس، ۱798در . میددی در الیپزینك آممان برپا شد۱۱۴۵نمایشگاه جهانی در سال 
(.۴، شماره ۱38۴مجله رشد جغرافیا،)اند های جهانی بودهمیزبان نمایشگاه

نواره اینکه اومین و قدیمی ترین جشنواره در جهان كدام است، چندان مشخص نیست اما در ذیل بوه قودیمی تورین جشو
،  ۲۰۱۰مجموع عموومی سوازمان ملول در . یکی از قدیمی ترین جشنواره ها در جهان، نوروز است: های دنیا اشاره میشود

3۰۰كوه اموروزه بویش از هوزار سوال3عنوان روز جهانی عید نوروز، با ریشهی ایرانی و قودمتی بویش از مارس را به۲۱
كومبوه موید ، ، (Holy Festival)، هوومی(Diwali Festival)دیووال. رسومیت شوناختگیرند بهنفر آن را جشن میمیلیون

Perahera)جشنواره آتش بامتانه، اساال پراهرا  Esala ) یا جشنواره دندان  و....
نقش نمایشگاه در گردشگری
هور روز بور . ای در اغلب صنایع و همچنین در صنعت گردشوگری هسوتندها دارای جایگاه ویژهدر دنیای كنونی نمایشگاه
شودن، مقوموه جهوانی-۱:شووداممللی به دالیل زیر افزوده میهای بینها و كنوانسیونها، میتینگمیزان ضرورت نمایشگاه

اهمیت و اعتبار خطوط مرزی بین كشورها را كواهش داده و در نتیجوه موردم و تجوارت، بورای حووور و یوا سوازماندهی 
هوای پیشرفت فن آوری در چند دهوه گذشوته باعوی ایجواد ایوده-۲. كنندرویدادهای خاص به كشورهای دیگر سفر می

هوای جنبوهتجاری جدیدی شده كه نیاز به توضیح برای عموم دارند و نهایت اینکه افزایش نقش اینترنوت در بسویاری از
كنود تر رویدادها و وقایع خواص و در نتیجوه حووور بیشوتر مخاطوب كموك مویرسانی گستردهزندگی انسانی، به اطدع

ایون جامعوه . كندیك نمایشگاه، نشستی جهانی و یا یك كنوانسیون، ایجاد یك جامعه موقت می(. 3، ۲۰۱۲دادووسکی، )
واقوع نقوش هوا بوهنمایشوگاه(. ۲، ۲۰۰7كوروگمن و رایوت، . )هوای جواموع دائموی را داردها و چوامشموقت تمام فرصت

هوای سواز ارائوه نووآوریتنهوا زمینوههوا نوهنمایشوگاه. ای در صنعت گردشگری، بازاریابی و تبلیغات آن دارندكنندهتعیین
یافته است به صورتی كوه های مستقل نیز توسعهها در بازاریابیتکنوموژیکی در گردشگری هستند، بلکه سیاست نمایشگاه

(.  ۱، ۲۰۱۱هوسمن، )های هدف موردتوجه هستند های اجتماعی، ارتباطات تکنوموژیکی و گروهنوآوری

هنر و فرهنگ
ها ها و رنگحركات و اشارات و خط)هنر، یك فعامیت انسانی است، وقتی انسانی آگاهانه و به یاری عدئ  مشخصه ظاهری 

كوه آنهوا نیوز آن طووری، احساساتی را كه خود تجربه كرده است به دیگران انتقال دهود، بوه(ها و كلماتو صداها و نقش
(۱387،۱۰پوراكی،. )احساسات را تجربه و از همان مراحل حسی كه او گذشته است، بگذرند

ورسوم و فرهنگ شاهان و مهتران و فرزانگان و كارساز پادشاهی، مجموعه علوم و فنوون و فرهنگ، معرفت، مجموعه آداب
انودازه فرهنوگ، ای بوهدر زبان فارسی، هیچ كلمه(. ۲۰8۰، 3فرهنگ معین فارسی، جلد )معارف و هنرهای یك قوم است 

گردند به فویلت انسوانی كوه از طریوق پیوسته كه همه بازمیه معانی بسیار متنوع و به. مایه نداشتهمفهوم وسیع و گران
شناسوی، ادب، خرد، دانش، حکمت، فول، بزرگی، وقار، سونجیدگی، انودازه: گردد از جملهتربیت و كسب دانش احراز می

(73، ۱3۵۴اسدمی ندوشن، . )منشیخویی، بزرگخوش
گردشگر و گردشگری

منظوور هوایی اسوت كوه بوهجهانگردی مجموعوه مسوافرت»: جهانگردی را چنین تعری  كرده است( ۱93۱)آرتور بورمن 
منظور شركت در مراس  خاص انجام گیرد و غیبوت شوخص های شغلی و یا بهاستراحت و تفریح و تجارت یا دیگر فعامیت

هوای افرتبدیهی است كسانیَکَه اقدام به مس. جهانگرد از محل سکونت دای  خود در طی این مسافرت موقتی و گذرا است
ه از دیودگاه بازاریوابی گردشوگری بو. «شووندكنند مشمول این تعری  نمیشغلی منظمی بین محل كار و زندگی خود می

ریوزی سوفر، این فراینود شوامل برناموه. افتدشود كه در جریان مسافرت یك گردشگر اتفاق میمجموعه فعامیتی گفته می
مسافرت به مقصد، اقامت، بازگشت و حتی یوادآوری خواطرات، خریود كواال و تعامول میوان میزبوان و میهموان را نیوز در 

(. ۱8، ۱997المزدان، . )گیردبرمی
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ها در گردشگریها و نمایشگاهازرات و نقش جشنواره
ه ها در گردشگری از موضوعات مه  و پركاربرد در مطامعات توریس  است كوه پیشوینها و نمایشگاهازرات و نقش جشنواره

شوود میگردد كه بیشتر مطامعات در این زمینه ازرات بر ازرات مستقی  اقتصادی آن متمركزبازمی۱97۰این مطامعات به 
(. ۱99۲براون، )

Business Journalكوه در "هوا در صونعت توریسو بررسوی توأزیرات جشونواره"ای تحت عنووان امیزابت هاول در مقامه

وی در این مقامه اشاره كرده .  پردازدها  در منطقه اوتاوا میانتشاریافته است، به بررسی توسعه اقتصادی ناشی از جشنواره
آیند و نیز به بررسی میزانوی های اوتاوا میشهر برای شركت در جشنواره/است كه اغلب بازدیدكنندگان از خارج از منطقه

.پردازدها در استراتژی توسعه اقتصادی خود تأكید داشته باشد میخصوص جشنوارهكه شهر باید بر صنعت توریس  و به
وتحلیل عوواملی كوه به تجزیه"انداز جهانیكنوانسیون، نمایشگاه و میتینگ در چش "ای پیرامون جان دادوسکی در مقامه
كنندگان و ها، شركتنظر ستاد برگزاری نمایشگاهپردازد و به بیان این عوامل ازنقطهشود میها میباعی موفقیت نمایشگاه

.پردازددر نهایت محل برگزاری آنها می
ای در ایون عنووان بخوش تثبیوت شودهها بوهاز نمایشگاه"ها در گردشگریاهمیت نمایشگاه"توماس هاوس من در مقامه 

تنها یك ابزار بازاریوابی در صونعت ها نهاز نظر او نمایشگاه. كندهای بازاریابی گردشگری یاد میویژه در سیاستصنعت، به
ده ها ابزار بازاریابی مستقلی هستند كه با استفاهای تکنوموژیکی هستند، بلکه همچنین نمایشگاهتوریس  برای ارائه نوآوری

.شوندهای هدف مه  به كار گرفته میهای اجتماعی و ارتباطات تکنوموژیکی، با گروهاز نوآوری
رهنگی از ، پس از توصی  توریس  فرهنگی، به توسعه توریس  ف"ها در توریس  فرهنگیازرات جشنواره"رزاق رج در مقامه 
هوای كند و به ازرات آن در جامعه ملی و جامعه میزبان پرداخته به بررسی برخوی از جشونوارهها اشاره میطریق جشنواره

هوا را راهوی بورای جوذب گردشوگر وی جشونواره. پوردازدپرآوازه نظیر جشنواره ادینبورگ و كارناوال میدز غرب هند موی
.داندتوجه او به وقایع جامعه محلی و در نتیجه تبادل فرهنگ میان میهمانان و جامعه میزبان میجلب

هوای ها و  رویدادها را از بخوشمطامعات پیرامون جشنواره"ها، رویدادها و گردشگریجشنواره"برنادت كویین در مقامه 
ای در تحقیقوات دانود كوه اموروزه در حوال پیوداكردن جایگواه ویوژهمه  و مثمر زمر تحقیقات در مقومه گردشگری موی

.است... دانشگاهی و 
انود سوعی نمووده "ها بر محل اقامت گردشوگرانازرات جشنواره"كرت براناس و جوناس نور دستورم در مقامه مشتركشان 

هوا در مقوموه ها، مدمی اقتصادی برای محاسبات  ازرات ایون قبیول برناموهبه افزایش تمایل برای برگزاری جشنوارهباتوجه
 .مسکن ارائه كنند

اط سعی در بررسی ارتب"بررسی ارتباط بین آنها: ها و گردشگریها، جشنوارههمایش"ای تحت عنوان جوآن مکلر در مقامه
ازورات "ای تحوت عنووان هوا و گردشوگری در منطقوه میوز موور اسوترامیا نمووده و در مقاموهها و جشونوارهبین  همایش

ا توأزیر روی در ریورو در دانشگاه بورنمووث  اسوپانی"های موسیقی بر تصور گردشگر از مقصد و بر جامعه میزبانجشنواره
. های موسیقی در جذب گردشگر بررسی شده استویژه جشنوارهرویدادهای خاص به

های حاصل از تحقیقیافته
هنری ه  خوود قودرت بواال در جوذب توریسوت -های فرهنگی های توریستی،  جشنواره و نمایشگاهدر میان انواع جاذبه

رای آنهوا دارند و ه  وقتی كه در سایر اماكن گردشگری برپا شوند، سه  باالیی در معرفی، تبلیغوات و جوذب گردشوگر بو
.خواهند داشت

های آماری توصیفی ماننود درصود شده پس از كدگذاری در قامبآوریهای انجام شده، اطدعات جمعبر اساس پرسشگری
: ذخیره گردید كه نتایج حاصل بدین شرح استspssافزار ها در محیط نرممعتبر و درصد تجمعی پرداخته شده و داده

هوای فرهنگوی هنوری در رابطه تأزیر جشونوارهدراینگردشگرهای فرهنگی هنری و جذب  ارتباط بین برگزاری جشنواره
پاسوخگویان توأزیر آن را بسویار زیواد، % ۱/۴3ایجاد انگیزه برای حوور در مجموعه سعدآباد، مورد سؤال قرار گرفت كوه 

ای بسویار های برپا شده انگیزهتوان گفت جشنوارهاند و میبسیار ك  دانسته% ۴/3ك  و % 7/۱متوسط، % 9/6زیاد، % 8/۴۴
.نامه بوده استحوار در سعدآباد در زمان توزیع پرسش% 9/87زیاد و زیاد برای 
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هوای تواریخی و فرهنگوی، سوایت: هایبندی جذب گردشگر از میان گزینهسؤامی مبتنی بر اومویتدر •
گویوان اومویوت اول، پاسوخ% ۲/۵۴ها و مراس  آیینی سنتی بورای ها و مراس  آیینی سنتی، جشنوارهها، جشنوارهنمایشگاه

برده برای بیش از نیمی از بازدیدكننودگان اومویوت آنها اومویت سوم بوده است؛ مذا مورد نام% ۵/۲آنان اومویت دوم، % ۵/7
.دارای اومویت و از اهداف حوور در سعدآباد بوده است% ۲/6۴اول حوورشان در سعدآباد و برای 

هوای فرهنگوی هنوری و هوای فرهنگوی هنوری، برپوایی جشونوارههای برپایی نمایشگاهدر بین گزینه•
% ۴۵ها و افزایش امکانات رفاهی برای افزایش گردشگران ایون مجموعوه، تر كردن موزهورسوم اقوام، افزایش و متنوعآداب

% ۵/7های فرهنگوی هنوری و آداب رسووم اقووام را اومویوت اول و موؤزرترین، نامه برپایی جشنوارهپاسخگویان به پرسش
درصد 7۰توان دریافت كه از نظر حدود اساس میدانند كه برایناومویت چهارم می% 7/6اومویت سوم و % 7/۱اومویت دوم، 

های فرهنگی، هنری و آداب رسوم اقوام راهی مؤزر برای افزایش گردشگران این مجموعوه بازدیدكنندگان برپایی جشنواره
.است

افراد حاضر در جشنواره و نمایشگاه مورد آزمون، میزان اقدام مجددشوان را بورای بازدیود از %  7/۲3•
افراد تمایول بسویار %  7/8۰دانند؛ مذا بسیار ك  می%  6/۲ك  و %  9/۰متوسط، % 8/۱۵زیاد، % ۵7سعدآباد، بسیار زیاد، 

توان گفت كه از طریوق جشونواره و  نمایشوگاه  زیاد و یا زیادی برای بازگشت به سعدآباد و بازدید مجدد از آن دارند و می
.اندبه این مجموعه جذب شده

پاسوخگویان % ۲7.۱های برپا شده در آشنایی با مجموعوه سوعدآباد از نظور تأزیر جشنواره و نمایشگاه•
هوای برپوا هوا و نمایشوگاهبسیار ك  بوده است؛ مذا جشنواره% 7/3ك  و % 7/۴متوسط، % ۱/۲7زیاد، % ۴/37بسیار زیاد، 

.درصد بازدیدكنندگان با سعدآباد تأزیر بسیار زیاد یا زیاد داشته است7۰شده در این مجموعه در آشنایی حدود 
% 3/8دوستان و آشنایان، % 8/3۵مطبوعات، % 6/۴بازدیدكنندگان از طریق رادیو و تلویزیون، % 3/7•

از طریوق % ۴/6های برگزار شوده و نمایشگاه% 6/۱۵جشنواره  برگزار شده در مجموعه، % 7/۱۴سایت اینترنتی مجموعه، 
های برگزار شوده در ایون اند؛ مذا جشنوارههای برپا شده در سعدآباد با این مجموعه آشنا شدهه  نمایشگاه و ه  جشنواره
.افراد با سعدآباد شده است% ۱/۲۱مجموعه در آشنایی اومیه 

. های فرهنگی هنری در جذب گردشگر به مجموعه سعدآباد استنتایج مذكور، گویای تأزیر بسیار زیاد جشنواره

های  فرهنگی هنری و جذب گردشگر ارتباط بین برپایی نمایشگاه
% 6زیواد، % 3/۴۵ها در ایجاد انگیزه برای حوور در مجموعه سعدآباد را بسیار زیاد، پاسخگویان تأزیر نمایشگاه% ۴/۴۴ •

حووار % 7/89ای بسیار زیاد و زیاد بورای های برپاشده انگیزهتوان گفت نمایشگاهاند و میبسیار ك  دانسته% 3/۴متوسط، 
.نامه بوده استدر مجموعه سعدآباد در زمان توزیع پرسش

هوا، هوا و نمایشوگاههای تاریخی و فرهنگوی، گوامریسایت: هایجذب گردشگر از نظر پاسخگویان از میان گزینهاومویت •
% 3/8اومویوت دوم، % ۵/۱۲پاسوخگویان اومویوت اول، % 8/۱۵ها برای نمایشگاه: ها و سایر موارد بدین شرح استجشنواره

افراد دارای اومویت و از اهداف حوور در سوعدآباد بووده اسوت كوه % 6/36اومویت سوم بوده است؛ مذا مورد نام برده برا ی
 .جشنواره ها به مراتب بیشتر از نمایشگاه ها در این سؤال موفق بوده است

ورسوم اقوام، افزایش های فرهنگی هنری و آدابهای فرهنگی هنری، برپایی جشنوارههای برپایی نمایشگاهبین گزینهدر •
های فرهنگی هنوری را اومویوت اول و پاسخگویان برپایی نمایشگاه% ۲۵ها و افزایش امکانات رفاهی،تر كردن موزهو متنوع

بازدیدكننودگان برپوایی % 3/63داننود در نتیجوه از نظور اومویت چهارم موی% 3/3سوم و % 3/۲3دوم، % 7/۱۱مؤزرترین، 
.نمایشگاه راهی مؤزر برای افزایش گردشگران این مجموعه است

هوا نمایشوگاه. درصد حوار بوده است7/89ای بسیار زیاد و زیاد برای های برپاشده انگیزهبر اساس موارد مذكور، نمایشگاه
درصد پاسوخگویان برپوایی 3/63از نظر حدود .  درصد دارای اومویت و از اهداف حوور در سعدآباد بوده است6/36برای 

درصد افراد تمایل بسیار زیاد و 7/8۰. های فرهنگی هنری راهی مؤزر برای افزایش گردشگران این مجموعه استنمایشگاه
حودود یا زیادی برای بازگشت به سعدآباد و بازدید مجدد از آن دارند و جشنواره و نمایشگاه  در این مجموعه در آشونایی

هوای ار زیاد نمایشوگاهدرصد پاسخگویان با سعدآباد تأزیر بسیار زیاد یا زیاد داشته است كه این نتایج گویای تأزیر بسی7۰
.فرهنگی هنری در جذب گردشگر در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد است
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.ها در جذب گردشگر مؤزرترندهای فرهنگی هنری از نمایشگاهارقام گویای آن است كه برپایی جشنواره
:  هاارتباط بین سن اشخاص و تمایل آنها به حوور در جشنواره و نمایشگاه

-۴۴سوامه، ۲۵-3۴،(دانشوجویان)سامه ۱8-۲۴، (آموزاندانش)سامه ۱۱-۱7: های سنیدر این پژوهش متغیر سن به گروه
.سامه و بیشتر تقسی  گردید6۵سامه و ۵۵-6۴سامه، ۴۵-۵۴سامه، 3۵

۴۵-۵۴سوامه و 3۵-۴۴سامه، ۲۵-3۴های موردمطامعه، به ترتیب های سنی حاضر در جشنواره و نمایشگاهبیشترین گروه
انود و سال بیشترین مخاطبان جشنواره  و نمایشوگاه بوودهتوان نتیجه گرفت جوانان و گروه سنی میاناند كه میسامه بوده

انود كوه وسوعت مجموعوه سوعدآباد و كمبوود سال بووده۵۵كمترین گروه سنی مخاطب، كودكان و افراد با سن بیشتر از 
.تواند از دالیل آن باشدونقل در داخل مجموعه میامکانات جانبی، رفاهی و حمل

هوا و مودارس بووده اسوت، به زمان برپایی جشنواره و نمایشگاه كه اواخر اردیبهشت و مقارن با امتحانوات دانشوگاهباتوجه
.تواند تا حدودی توجیه گرددآموزان و دانشجویان میرنگ دانشحوور ك 

هوا و ارهتوان دریافت كه گروهی سنی با توانایی  جسمی باال، اسوتقدل موامی و اجتمواعی بیشوتر در جشونودر نهایت می
.  های فرهنگی مؤزر استها حوور دارند و سن افراد در تمایل آنها برای شركت در برنامهنمایشگاه

هاارتباط بین میزان تحصیدت اشخاص و تمایل آنها به حوور در نمایشگاه و جشنواره
۲/36دارای مدرک كاردانی، % ۱/۱۲دیپل ،% 6/۲7نامه دارای مدرک تحصیلی تا سوم ابتدایی، پاسخگویان  به پرسش6/۲
پاسوخگویان % 7۰دهود كوه حودود ها نشوان مویبررسی. انددكتری بوده% 9/6كارشناسی ارشد و % 7/۱۴كارشناسی، % 

تحصیدت بسیار پایین دارند؛ موذا تحصویدت اشوخاص در تمایول آنهوا بوه% 6/۲دارای تحصیدت دانشگاهی بوده و تنها 
.ها مؤزر استحوور در نمایشگاه او جشنواره

ها در جذب گردشگر و در نتیجوه تحووالت كامبودی، ها و جشنوارهتوان دریافت كه نمایشگاهگرفته میاز تحقیقات صورت
بازدیدكنندگان از حوورشان واقعاً مذت بورده و یوا راضوی % 87/ 9فوایی و درآمدهای اقتصادی سعدآباد تأزیرگذار است، 

افوراد تمایول بسویار % 7/8۰ها اومویت اول حوورشان در سعدآباد بوده است و ها و نمایشگاهجشنواره% 7۰اند، برای بوده
اند كه این مطامب مؤید تأزیر بسویار زیاد یا زیاد برای بازدید مجدد پس از جشنواره و نمایشگاه از مجموعه سعدآباد داشته

.ها در جذب گردشگر به مجموعه سعدآباد استها و نمایشگاهزیاد جشنواره
، (۲۰۰9)، برنادت كویین (۲۰۰3)، رزاق رج (۲۰۱۱)های تحقیقات پیشین نظیر توماس هاوسمن های مذكور با یافتهیافته

هوا، هوا، نمایشوگاهجشنواره)تمامی محققین نامبرده به تأزیرگذاری وقایع خاص . مشابهت دارند... و ( ۲۰۰9)رجیدر ریورو 
شوتی، در جذب گردشگر معتقد بوده و پس از ازبات آن، به  مطامعوه و بررسوی برخوی ازورات اقتصوادی، معی...( كنسرت و

.  اندها پرداختهها و نمایشگاهونقل، مسکن و تأسیسات اقامتی را در زمان حوور گردشگر جشنوارهازرات بر سیست  حمل
توانود های فرهنگی هنری و مراس  آیینی سنتی مویالزم به ذكر است تحقیقات این پژوهش گویای آن است كه جشنواره

.ها هستندها در جذب گردشگر داشته باشد و گروه بیشتری از افراد مخاطب این برنامهازر بیشتری از نمایشگاه
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ریبررسی تحلیلی رابطه مدیریت شهری و توسعه صنعت گردشگ
دکتر فاطمه راشکی–دکتر علی توکالن 

چکیده
ایون موضوووع، به خصووص. مدیریت شهری نقش مهمی در موفقیت برنامه ها و طرح های توسعه شهری، بوه عهوده دارد

هنگوی، از شهرها به علت دارابوودن جاذبوه های طبیعوی، توواریخی و فر. در ارتباط با توسعه پایدار بیشتر اهمیت می یابد
رهنگوی و توسعه گردشگری شوهری آزوار مثبوت و منفوی اقتصوادی، اجتمواعی، ف. مقاصد گردشگری محسوب می شوند

، نیازمنود زیست محیطی به دنبال دارد، ایجاد تعادل در این زمینه، به گونه ای كه آزار مثبت بوویش از آزوار منفوی باشود
بعواد فنوی، بنابراین، پایداری در گردشگری شهری، مستلزم توجه نظام منود بوه ا. اتخاذ سیاست های مدیریتی قوی است

بوا نیواز فرهنگوی، سیاسوی، اقتصوادی، تواریخی و زیست محیطی اسوت توا اسوتفاده از جاذبه های گردشوگری، مطوابق
رد هودف پژوهش حاضر، بررسی متغیرهوای ضوروری عملکو. امروز و حفظ و ماندگاری این منابع بورای آینودگان باشود
نتایج حواكی از آن اسوت كوه بوین . كدن شهر تهران است۱مدیریت شهری، در ارتباط با صنعت گردشگری  در منطقه 

گری  درآمد و اشتغال در صنعت گردشگری رابطه مستقی  وجود دارد و همچنین عامل اصلی ناكارآمدی صونعت گردشو
. مدیریتی شهری است

كدن شهر تهران۱صنعت گردشگری، توسعه پایدار، منطقه ، مدیریت شهری:  کلیدواژه

استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسدمی-۱
دانشجوی دكتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسدمی-۲

مقدمه 
. دمراكز شهری به علت دارابودن جاذبه های تاریخی و فرهنگی، غامبواً مقاصود گردشووگری مهمووی محسوووب می شوون

ی، موزه ها، بناهای یادبود، سامن های تئواتر، استادیوم های ورزشووی، پارک هوا، شوهرباز: شهرها با جاذبه های متنوع شامل
اری مراكز خرید، مناطق با معماری تاریخی و مکان هایی مربوط به حوادث مه  یا افراد مشهور، جاذب گردشوگران بسوی

ر خدمات محل سکونت، سرو غوذا، ارتباطات حمل ونقل و سای: بنابراین، حج  زیادی از امکانات گردشگری نظیر. هستند
ی یوزدی پاپل)گردشگری، در شهرها واقع اند كه بازدیدكنندگان از منواطق اطوراف، و خود شهر، از آنها استفاده می كنند 

نود امروزه مدیریت شهری در جهان تحول اساسی یافته است شهرها مدیریت می شوند توا بتوان(.  ۱38۵:۱88و سقایی، 
قیوت رفاه و آسایش ساكنان خود را تأمین كنند مدیریت شهری دارای تشکیدت وسویعی اسوت و نقوش مهموی در موف

برنامه ها و طرح های توسعه شهری و همچنین رفع نیواز جمعیوت، جریوان عبووور و موورور در شووهر، رفوواه عمووومی، 
در (. ۱38۲:۴7شویعه، )مسوکن، كاربری زمین، تفریح، فرهنگ، اقتصاد، تأسیسات زیربنایی و امثال آنها بور عهوده دارد 

ن عصر حاضر گردشگری به عنوان یکی از عوامل مؤزر در گسترش روابط بوین ملت هوا بوه شومار موی رود، اموا توسوعه آ
مکانات نیازمند امکانات ویژه ای از قبیل آب وهوا، آزار تاریخی و فرهنگی، جاذبه های طبیعی، آداب و سنن، زیرساخت ها، ا

شگر كشورها با درک این مه ، شروع به فراه  نمودن امکانات و تجهیزات مناسب به منظور جذب گرد. و تجهیزات است
قول، با افزایش جمعیت و رشد فزاینده شهرها از یوك سوو و پیشورفت های چشومگیر اخیور در شوبکه حمل ون. می كنند

های تکنوموژی و سایر عناصر زندگی بشر از سووی دیگور، هور روز كوه می گوذرد، انگیزه هوای نیواز بوه مسوافرت و سوفر
كشوور ایوران بوا تمودنی عظوی  و اقلیموی چهارفصول از حیوی (. ۱6:۱387حیودری، )گردشگری نیز افزایش می یابود 

بااین حوال سوه  آن از درآمود گردشوگری . كشور برتر دنیاست۱۰كشور اول جهان به روایتی و جزء ۵گردشگری جزء 
(. ۱۲8:۱387تقوایی و همکاران، )به واسطه ضع  مدیریت و برنامه ریزی؛ كمتر از یك درصد است 
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نفور ۴۰۰۰۰۰كیلومترمربع بر اساس داده های آماری حدود 6۴منطقه یك شهرداری، در بلندای تهران و با وسعتی حدود 
متری دامنه ۱8۰۰مختصات جغرافیایی این منطقه از طرف شمال محدود به ارتفاعات . جمعیت را در خود جای داده است

صدر جنوبی كوهه ای امبرز، از جنوب به بزرگراه شهید چمران حدفاصل دوراهی هتل آزادی و بزرگراه مدرس و پل آیت اهلل
ق تهران كارخانه سیمان و منبع نفت شمال شر–و از غرب به اراضی رودخانه دركه و از شرق نیز به انتهای بزرگراه ارتش 

.محدود می شود
محبووب یکی از مناطق پرتوردد، شولوغ و... این منطقه به دمیل وجود اماكن مذهبی، تفریحی، تجاری، تاریخی، طبیعی و 

هر این منطقه به محاظ طراحی شهری دارای بافتی روستایی است و می تووان آن را بواغ شو. شهر تهران  محسوب می شود
یوژه كوه شمیرانات كه در دامنه كوهپایه های امبرز جنوبی واقع است به دمیل نیمه كوهسوتانی بوودن و سواختاری و. نامید

ان آمیزه ای از شهرسازی مدرن و سنتی است، اگرچه عرصه مشکدت بیشتری در فعامیت هوای عمرانوی اسوت؛ اموا بوه عنو
.داردساخت گاهی قدیمی، بااهمیت و دارای ویژگی های آب وهوایی، زمینه و اقتوای كارهای عمرانی بیشتری را داشته و

ده و ناگفته پیداست كه منطقه یك، به دمیل جذابیت های گوناگون، در سال های اخیور آمواج ساخت وسوازهای فوراوان بوو
سوو و هجوم سرمایه گذاران عمده بخش ساختمان به این منطقه، مشکدت فراوانی را برای ساكنان قدیمی شمیران از یك

.متومیان شهرداری از سوی دیگر به برآورده است
شهرداری تهران و بررسی نقوش مودیریت ۱دغدغه اصلی محقق در این پژوهش، سنجش  ظرفیت های گردشگری منطقه 

ابی ایون شهری آن دررابطه با ضوابط و معیارهای اندازه گیری و توسعه ظرفیت های گردشگری این منطقه است، تا بوا ارزیو
سی گردد و ضوابط و معیارها، عملکرد مدیریت شهری این منطقه، دررابطه با توسعه ظرفیت های گردشگری این منطقه برر

. شهر تهران ارائه شود۱راه كارهای عملی در جهت بهبود وضع موجود و در نتیجه، توسعه گردشگری منطقه 
:با  توجه به مباحی مطروحه سؤاالت ذیل طرح می شود

چامش های مدیریت شهری سبب ضع  در صنعت گردشگری شده است؟
ركود درآمد و اشتغال عامل ناكارآمدی صنعت گردشگری شده است؟

ضرورت اهمیت و 
امروزه صنعت گردشگری آن چنان در توسعه اقتصوادی و اجتمواعی كشوورها نقوش دارد كوه اقتصواددانان از آن بوه عنوان

توسوعه ایون صونعت در دنیوا، بوه كارآمودی نظوام مودیریتی، تقویوت (. ۲:۱389ابراهیموی، )نام می برند "موتور توسعه"
فید، هو  این صنعت به عنوان صنعت بدون دود و با نام صنعت س. زیرساخت ها و بهبود و توسعه ظرفیت های الزم نیاز دارد

ان سوعی اكنون از پررونق ترین صنایع دنیا به حساب آمده و جوامع مختل  برای گسترش ایون صونعت و توسوعه كشورشو
شوهرداری كدن شوهر تهوران بوه ۱منطقه ی (. ۵:۱۱39۲فدح، )دارند كه از تمام امکانات و ظرفیت های خود بهره گیرند 

ر خوارجی و دمیل داشتن شرایط طبیعی، جغرافیایی، آزار تاریخی، اماكن مذهبی پتانسیل زیادی در زمینه جوذب گردشوگ
نوه های بوده ومویکن تحقیوق جوامع و كواملی در زمی( توریس )داخلی دارد و یکی از مناسب ترین مناطق برای گردشگری 

یرسواخت ها گسترش جریان های گردشگری در این منطقه، با برنامه ریزی نامناسب و ضع  ز. مذكور صورت نپذیرفته است
در و خدمات و همچنین مدیریت گردشگری نامناسب، ازرات منفی زیادی از محاظ زیسوت محیطی، اقتصوادی و اجتمواعی

در براین اساس این پژوهش، در پی سنجش ظرفیت های گردشوگری و شوناخت نقوش عوامول مودیریتی. پی داشته است
كدن شهر تهران و ارائه راه كارهای مناسوب جهوت توسوعه ظرفیت هوای گردشوگری در ایون ۱توسعه گردشگری منطقه 

. منطقه است

پیشینه
اوموین كتواب . سوال پویش برمی گوردد633سابقه پژوهش در زمینه گردشگری به صورت یك رشته علمی تقریباً به حدود 

از انتشوار آن دررابطه با گردشگری توسط توماس نوگ نت تحت عنوان راهنمای گردشگری تأمی  گردیده و تقریباً دو قرن
از آن زمان تا كنون مطامعاتی كه در زمینوه گردشوگری صوورت گرفته در سوه بخوش عموده بووده اسوت؛ یکوی. می گذرد

هایوت، مطامعات شناخت و معرفی   مکان های دیدنی، دوم مطامعاتی كه گردشگری و تأزیرات آن را بررسی می كنود و در ن
.  مطامعاتی كه به صورت تخصصی در رشته های فرعی گردشگری بحی می كند

امروزه گردشگری نقش محوری در برنامه های توسعه جوامع، بوازی می كنود، چورا كوه اموروزه، درآمود حاصول از صونعت 
. گردشگری بخش عمدهای از درآمد سرانه را از طریق توسعه اشتغال و برنامه های درآمدزا به خوود اختصواص داده اسوت

جام شوده مطامعاتی كه در این حوزه ان. ازاین رو در بحی توسعه، توجه ویژه ای به برنامه ریزی برای رونق گردشگری می شود
در ذیل به آن ها است به نقش برنامه ریزی و مدیریت در دستیابی به توسعه گردشگری و مزوم رفع موانع تأكید كرده اند كه

.اشاره شده است
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در "ینقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شوهر"در پژوهشی به ( ۱39۰)تقوایی و صفرآبادی -
:  ایشان در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند كه. شهر كرمانشاه پرداختند

، و ایون توسعه گردشگری بدون برنامه ریزی، موفقیتی را در بور نخواهود داشوت. برنامه ریزی در تمام سطوح امزامی است
گری بورای توسوعه مودیریت گردشو. باعی مسائل و مشکدت اجتماعی، اقتصادی، و محیطی برای جامعه میزبان می شوود

ی بیشوتر پایدار و برنامه ریزی در این زمینه، سازمان هایی كه در این شهر از منافع گردشگری بهره مند می شووند بایسوت
مشاركت داشته و بخشی از درآمدهای حاصل از گردشگری خود را برای رفاه و ارائوه خودمات بوه گردشوگران اختصواص 

ردشوگری، این امر برای دستیابی بوه موفقیوت در مودیریت و توسوعه گ. دهند تا نقش مؤزری در توسعه پایدار ایفا نمایند
ر نیازمند مشاركت تمامی سازمانها، ادارات و نهادهای دومتوی و یوا غیردومتوی و مودیران و برناموه ریوزان گردشوگری شوه

.  كرمانشاه دراین زمینه است
در شوهر بوشوهر "نقوش مودیریت شوهری در توسوعه پایودار گردشوگری"در پژوهشی بوه ( ۱39۲)قربانی و همکاران -

موور نتایج این پژوهش نشان می دهد كه هرچه مدیران شهری دارای تحصویدت، تجربوه، تخصوص مورتبط بوا ا. پرداختند
ه آمواری از نظر جامعو. گردشگری و همچنین بومی باشند، گردشگری شهر بوشهر به سمت پایداری بیشتری خواهد رفت

. پژوهش، سواحل شهر بوشهر از محاظ برخورداری از امکانات و خدمات گردشگری سواحلی در وضوع نامناسوبی قورار دارد
و اوقوات همچنین رابطه آماری مستقیمی بین كاربری اراضی ساحلی و میزان مشاركت مردم در امور مرتبط با گردشگری

هر فراغت در شهر بوشهر وجود دارد، یعنی كاهش میزان مشاركت مردم در امور مرتبط با گردشگری و اوقات فراغت در ش
. بوشهر، بر كاربری اراضی ساحلی این شهر تأزیر مستقی  گذاشته است

دریافوت كوه نوواحی "چارچوب های یکپارچه برای تحقیقوات گردشوگری شوهری"در پژوهشی با عنوان (۲۰۰۱)پیرس -
  های تراك: شهری مکان های مجزا و پیچیده ای هستند و به چند مشخصه عمومی پذیرفته شده برای شهرها اشاره می كند

فیزیکی فیزیکی باالی ساختارها، مردم، كاركردها و عدم تجانس های اجتماعی و فرهنگی، اقتصاد چند كاركردی، مركزیت
وط بوه در درون شبکه های منطقه ای و درون شهری و دریافت كه مشخصه های مذكور بیشترین تأزیر را در تحقیقوات مربو

.  گردشگری شهری دارد
"گردشگری منطقه كوهستانی هیماچوال هنودSWOTتحلیل "در پژوهش خود تحت عنوان (  ۲۰۰7)ریشی و گریدهار -

نودی بواالیی با استفاده از تحلیل مذكور، آن منطقه را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند كه این منطقه، توانم
اسوت و برای جذب گردشگر دارد، ومی به دمیل ضع  در مدیریت محلی، منطقه با كمبود امکانات رفاهی و اقامتی مواجوه

.  با بهبود وضعیت موجود، این منطقه   می تواند به یکی از قطب های اصلی گردشگری هند تبدیل شود

ادبیات نظری
گردشگری شهری

هری میزبوان و تومیود فووای گردشوگری دررابطوه با سوفر بوه منواطق شو-گردشگری شهری، عملکرد متقابل گردشوگر 
فاوتی را بر باانگیزه های متفاوت و بازدید از جاذبه ها و استفاده از تسهیدت و خدمات مربوط به گردشگری است كه آزار مت

شهری را بیان این تعری  به خوبی پیوستگی بین عوامل مختل  جریان گردشگری. فوا و اقتصاد شهری بر جای می گذارد
(.  ۱9۰: ۱38۵پاپلی یزدی، )می كند و نشان می دهد كه نقش های شهری، كاركردی چندبعدی دارند 

(توریسم)گردشگر 
یح، توریس  عبارت است از مجموعه فعامیت های افرادی كه به مکان هایی خارج از محل زندگی و كار خود بوه مقصود تفور

ریسو  بوه به تعبیوری دیگور تو. استراحت و انجام امور دیگر مسافرت كرده و بیش از یك سال متوامی در آن جا نمی مانند
لیوه مجموعه فعامیت ها و اقداماتی گفته می شود كه بوه شوکلی مورتبط بوا فورد گردشوگر صوورت می گیورد، بوه هموراه ك

: ۱379ی، عرابی و ایزد. )فعامیت هایی كه گردشگران در هنگام مسافرت به مکانی خارج از محل سکونتشان انجام می دهند
۱9.)

توسعه گردشگری و مدیریت گردشگری شهری
بوال نظریه توسعه پایدار شهری ره آورد گفتگوهای طرف داران محیط زیست درباره  محیط زیست شوهری اسوت كوه بوه دن

یری از در ایون نظریوه مسوائلی چوون جلووگ. رویکرد توسعه پایدار محیط، بورای پشوتیبانی از منوابع طبیعوی ارائوه شود
فقیور آمودگی های محیط شهری، ناحیه ای، كاهش ظرفیت های تومید محلی، ناحیه ای و ملی، برطرف ساختن شکاف میان

در واقوع شوهر زموانی پایودار خواهود بوود كوه از (. 66: ۱383صامحی فورد،)و غنی و حمایت از بازیافت را مطرح می كند 
موودگی محیط زیست قابل سکونت و زندگی، هوای پاک، آب آشامیدنی سام ، اراضی و آب های سطحی و زیرزمینی بدون آ

(.  ۱383:۱۴7همان،)و از اقتصادی بادوام برخوردار باشد 
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ابع موجوود از گسترش این صنعت و جذب گردشگر به كشور با اسوتفاده از منوتوسعه گردشگری پایدار عبارت است
ظوارات به گونه ای كه ضمن پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ضووابط قوانونی جامعوه و همچنوین انت
نان آن ها گردشگران، بتوان وحدت و یکپارچگی، هویت فرهنگی و سدمت محیط زیست، رشد اقتصادی و رفاه مردم و مهما

.به گونه ای متوازن و پیوسته تأمین كرد
دشوگری را بوه بنابراین، با درنظرگرفتن مفهوم وسیع گردشگری و ابعاد مختل  فوایی آن می توان حوضه برناموه ریزی گر

ر سوه بدیهی است كوه برناموه ریزی و مودیریت گردشوگری د. سطح ملی، منطقه ای و محلی: سه سطح عمده تقسی  كرد
، سطح به همکاری و هماهنگی نهادهای برنامه ریز در سطوح و بخش های مختل  نیواز دارد برناموه ریزی در سوطح محلوی

ی از جایگاه شهرداری را كه عنوان مسئول اصلی شهر نمایان می سازد كه هدف آن اعتدی كیفیوت محویط زنودگی شوهر
لی و رویکورد مودیریت یکپارچوه در مقاصود توریسوتی شوهری، سواح. طریق ایجاد نیازهای فراغتی و تفریحی مردم است

ایون مقاصود اسوت روستایی، ابتکار كمسیون اروپا در برانگیختن توسعه و تحقق یك رویکرد پایدار نسبت به توریسوت در
(.37: ۱39۰تقوایی و صفرآبادی، )

روش شناسی تحقیق
ه ظرفیت هوای تحقیق حاضر بر حسب هدف، توصیفی پیمایشی بوده و به بررسی و تحلیل نقش مدیریت شهری در توسوع

ش، همچنین تحقیق حاضر از نظر منطق اجرای پژوهش، استقرایی بوده و از نظر زمان انجوام پوژوه. گردشگری می پردازد
.  تاین تحقیق از نظر نتایج پژوهش، كاربردی و توسعه ای اس. مقطعی و از نظر فرایند اجرای پژوهش،  كیفی است

كدن شوهر تهوران ۱در این پژوهش باهدف بررسی نقش مدیریت شهری در توسوعه ظرفیت هوای گردشوگری در منطقوه 
جایی كه به مرور، مبانی نظری مرتبط با موضوع با روش كتابخانه ای جمع آوری شده و به منظور كسب داده های موردنیاز، ازآن

شهرداری تهران است؛ از شیوه پیموایش میودانی و اسونادی بهوره گرفتوه ۱جامعه آماری تحقیق حاضر مرتبط با منطقه 
جهت گردآوری داده ها با استفاده از پرسش نامه محقق و اسناد موجوود و همچنوین بوا اسوتفاده از مشواهدات . خواهد شد

.  به گردآوری داده ها می پردازی ... میدانی، فیش برداری و 
.شهرداری تهران هستند۱جامعه آماری این پژوهش، كارشناسان و مدیران سازمان های مرتبط با مدیریت شهری منطقه 

جهت نمونه گیری و در صوورت دردسوترس بودن فهرسوت كامول افوراد جامعوه آمواری و تعوداد مناسوب ایشوان از روش 
ان موجوود نمونه گیری سرشماری و درصورتی كه جامعه آماری از تعداد زیادی تشکیل شده باشد یا فهرست كاملی از ایشو

.  اسوتنباشد برای تعیین حج  نمونه از فرمول كوكران و از روش نمونه گیری خوشوه ای بورای نمونوه گیری اسوتفاده شود
آزموون آمفوای "جهت بررسی روایی و پایوایی پرسوش نامه مورداسوتفاده در پوژوهش از خبرگوان و اسواتید و همچنوین از

همچنین به منظور تجزیه وتحلیل اطدعات و داده هوای  جمع آوری شوده از آخورین ویورایش. استفاده خواهد شد"كرونباخ
. استفاده شد استArcGISو جهت رس  نقشه ها از نرم افزار  Excel، جهت رس  نمودارها از نرم افزار SPSSنرم افزار 

مکان پژوهی
شهر تهران از شمال مرز شمامی مصوب شورای شهر، از جنوب بزرگراه ههای مدرس، صدر، چموران و بابوائی، از ۱منطقه 

نفور كوه ۴87۵۰8بوه رقموی معوادل ۱39۵جمعیت منطقه در سال . شرق جاده مشکرک، و از غرب رودخانه دركه است
ناحیوه و ۱۰خانوار رسیده است و این منطقه در حوال حاضور دارای ۱6688۱نفر زن و با ۲۴88۱۵نفر مرد و ۲38693

.سامه شهر تهران است۲۵امر ساخت وسازهای صورت گرفته در این منطقه منطبق با محدوده . محله است۲6
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در شهر تهران1نقشه موقعیت منطقه 

گانه منطقه ا شهر تهران10نقشه  نواحی 

یافته ها
ه محله است،  پرسش نامه ها به گونه ای در بین نواحی توزیع شده كه ناحی۲6ناحیه و ۱۰دارای ۱باتوجه به اینکه منطقه 

با كمترین جمعیت، كمترین سه  پرسوش نامه ها را نیوز ۱با بیشترین و جمعیت، بیشترین سه  پرسش نامه ها و ناحیه 3
ه ها را در این مقیاس مؤمفه ها و معرف. مقیاس اندازه گیری در این تحقیق، طی  میکرت است.  به خود اختصاص داده است

.ای مساوی هستندگیری دارای فاصلهگیری قرار می دهد كه از محاظ ارزش اندازهحاالت خاصی از پدیده مورد اندازه

مشخصه های توصیفی  تحقیق  
مشخصه های توصیفی  اطالعات فردی

( ناسانمتخصصان و كارش)فرد شركت كننده در این تحقیق از طی  مسئومین و سرمایه گذاران ۱۰۰اطدعات دموگرافیك 
غیر، تعوداد و شامل متغیرهای كیفی جنسیت، سن و تحصیدت پاسخگو است كه مشخصات این متغیرها شامل سطوح مت

. زیر استدرصد افراد در هر سطح به شرح نمودار 
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.نفر  از طی  عامه مردم نیز  در این پژوهش  شركت نموده اند۲8۴فرد متخصص  از ۱۰۰بر عدوه 
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ایونسه متغیر جنسیت، سن و تحصیدت در هر دو پرسش نامه متخصصوان و عاموه موردم گنجانوده شوده اند كوه مشخصوات
پژوهش به شرح نمودار فرد شركت كننده در383متغیرها شامل سطوح متغیر، تعداد و درصد افراد در هر سطح برای مجموع 
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(از نظر كارشناسان و ساكنین)تهران ۱تحلیل عوامل تأزیرگذار بر توسعة پایدار گردشگری شهری منطقه 
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(مسئوالن-از نظر کارشناسان )میزان هماهنگی بین ارگان های تصمیم گیرنده 

. گری استمیزان هماهنگی بین ارگان های تصمی  گیرنده یکی از مؤمفه های مه  در بخش مدیریت شهری برای توسعه گردش
هموان طور كوه . اسوت( ۱.۲9۴)و بوا انحوراف معیوار ( 3)، مود (3)، میانه (۲.96)این شاخص در سطحی متوسط با میانگین 

بوه درصد كارشناسان  بیان داشته اند كوه ایون همواهنگی خیلوی كو  اسوت؛ بنوابراین بورای دسوتیابی۱7مشاهده می شود 
مدیران هماهنگی های بیشتر و سازنده تر الزم است دراین خصوص تصمیمات مدیریتی خاص اتخاذ گردد، از جمله استفاده از

ه ها كارآزموده و متخصص در زمینه های مختل  و اطدع رسانی راجع به مزایا و منافع هماهنگی مدیریت و اجرا و كاهش هزین
...  و 

میزان هماهنگی بین ارگان های تصمیم گیرندهنظر پاسخگویان دررابطه با 

جمع خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمگزینه ها

%100%14%22%27%20%17درصد

محاسبات نگارنده: منبع
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خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

میزان هماهنگی بین ارگان های تصمیم گیرندهنظر پاسخگویان دررابطه با -

(از نظر کارشناسان)میزان هماهنگی بین عوامل اجرایی 

.وردآفراه راگردشگریتوسعهزمینهمی تواندگردشگریومدیریتبخشدراجراییعواملبینهماهنگیمیزان
باسطمتوسطحیدرشاخصاین.بودخواهدبهترنیزگردشگریتوسعهبه تبعباشدبیشترهماهنگیاینهرچه

پرسش نامهازحاصلداده هایكهآنچهمتأسفانه.است(۱.۱۲۰)معیارانحرافباو(3)مد،(3)میانه،(۲.76)میانگین
در هاتصمی  گیریچنانچهكهاستذكربهالزم.استاجراییعواملك بهرومتوسطهماهنگیمیزانمی دهدنشان
ده ترراضی كننسمت وسویازنیزاجراییعواملبیندرهماهنگیباشد،برخوردارمناسبهماهنگیازمختل سطوح

لعمبهجلوگیریشود،اوضاعآشفتگیوهزینهوقت،اتدفبهمنجركهكاری هاچندبارهازوشدخواهدبرخوردار
.خواهد
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نظر پاسخگویان در رابطه میزان هماهنگی بین عوامل اجرایی-

جمع خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمگزینه ها

%100%8%14%39%24%15درصد

محاسبات نگارنده: منبع
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نمودار نظر پاسخگویان در رابطه میزان هماهنگی بین عوامل اجرایی

(و ساکنیناز نظر کارشناسان)تالش مدیریت شهری در جهت مشارکت بیشتر مردم محلی 
ه پایودار تدش مدیریت شهری  در جهت مشاركت بیشتر مردم محلی در توسعه صنعت گردشوگری در دسوتیابی بوه توسوع

 تر از متوسط این شاخص از نظر ساكنین در سطحی پایین. گردشگری شهری مؤمفه دیگری است كه مورد پرسش قرار گرفت
و همچنین از نظور كارشناسوان ایون شواخص در سوطحی ( ۱.363)و با انحراف معیار ( ۲)، مد (3)، میانه (۲.86)با میانگین 

.  است( ۱.۲37)و با انحراف معیار ( 3)، مد (3)، میانه (۲.9۱)متوسط با میانگین 

نظر پاسخگویان دررابطه با تالش مدیریت شهری در جهت مشارکت بیشتر مردم محلی 

جمع خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمگزینه ها

33.65%21.55%15.3درصد

%

15.75

%

13.8%100%

محاسبات نگارنده:منبع
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خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

نمودار  نظر پاسخگویان در رابطه  با تالش مدیریت شهری در جهت مشارکت بیشتر مردم محلی

نقش مدیریت شهری در توسعه صنعت گردشگری 
ین میوانگدر سوطحی بواالتر از متوسوط بوا در پاسوخ شوهروندان شاخص نقش مدیریت  شهری در توسعه گردشوگری 

شاخص نقشدر نتایج حاصل از پرسش نامه كارشناسان نیز  . است(  ۱.۱۴۴)و انحراف معیار( 3)، مد (۴)، میانه (3.۴۵)
، (۴)، میانوه (3.۵6)مدیریت شهری در جهت توسعه صنعت گردشگری در سطحی قوی و  باالتر از متوسط با میوانگین 

هری بوه ارزیابی شده است كه نشان دهنده نظر نسبتاً مثبت ساكنین و كارشناسان  شو(  ۱.۱۴۰)و انحراف معیار( 3)مد 
.نقش مدیریت شهری در جهت بهبودی  صنعت گردشگری است

جدول نظر پاسخگویان دررابطه با نقش مدیریت شهری در توسعه صنعت گردشگری

جمع خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمگزینه ها

11.15درصد
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محاسبات نگارنده:منبع
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خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

نظر پاسخگویان دررابطه با نقش مدیریت شهری در توسعه صنعت گردشگری-نمودار 

(از نظر کارشناسان)تخصیص اعتبار 
رچقودر ه. تخصیص اعتبار به مناطق گردشگری از جمله عواملی است كه می تواند زمینه را برای گردشگری فوراه  آورد
نوه توسوعه كه مدیریت شهری بتواند اعتبار بیشتری را برای مناطق گردشگری كسب كند و به آن ها اختصاص دهد زمی

و بوا ( 3)، مود (3)، میانوه (3.۲6)این شاخص در سطحی قووی از متوسوط بوا میوانگین . گردشگری نیز فراه  می گردد
.است( ۱.۱9۴)انحراف معیار 

تخصیص اعتبارنظر پاسخگویان دررابطه با-جدول 

جمع خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمگزینه ها

%100%17%26%33%14%10درصد

محاسبات نگارنده: منبع
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اعتبارتخصیص نظر پاسخگویان دررابطه با-نمودار 

ا نقوش مردم عامه مربوط به پاسخ سؤاالت در ارتباط بهمان طور كه در جدول  مشاهده می شود بیشترین میانگین در گروه
ت در ارتباط بامدیریت شهری است كه باتوجه به طی  میکرت باالتر از حد متوسط است كمترین آن مربوط به پاسخ سؤاال

ار در گروه كه در سطح ضعی  بوده و پایین تراز حد متوسط است همچنین بیشترین انحراف معینظرخواهی از مردم  است
بت به میوانگین شهروندان مربوط به پاسخ سؤاالت  آمودگی محیط زیست است كه نشان دهنده پراكندگی بیشتر پاسخ ها نس
.است كمترین آن مربوط نظرخواهی از مردم است كه نشان دهنده پراكندگی ك  پاسخ ها در این زمینه است

پایدار ارزیابی نظرات شهروندان درباره عملکرد مدیریت شهری در ارتباط با صنعت گردشگری جهت توسعه-جدول 
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میانگین انحراف معیار

ارزیابی نظرات شهروندان درباره عملکرد مدیریت شهری در ارتباط با صنعت گردشگری جهت توسعه پایدار-نمودار 

نند موردم هما( مسئومین و دانشگاهیان)نخبگان همان طور كه در جدول مشاهده می شود بیشترین میانگین در گروه
ز حد متوسط عامه مربوط به پاسخ سؤاالت در ارتباط با نقش مدیریت شهری است كه باتوجه به طی  میکرت باالتر ا

ی  بووده و كه در سطح ضوعنظارت بر تصمی  گیری ها استاست و كمترین آن مربوط به پاسخ سؤاالت در ارتباط با
ربوط به پاسوخ همچنین در گروه نخبگان بیشترین و كمترین انحراف معیار به ترتیب م. پایین تراز حد متوسط است

.سطح آگاهی های مردم استسؤاالت مربوط به ارزیابی و كنترل پروژه ها و
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درباره عملکرد مدیریت شهری در ارتباط با صنعت گردشگری جهت توسعه پایدارشهری کارشناسانارزیابی نظرات-جدول 
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نتیجه گیری 

ر توسوعه و باتوجه به پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت مدیریت تخصصی در این زمینه یکی از عوامل مه  و تأزیرگوذار د
حاضور مدیریت روح اصلی قرن. مدیریت عامل اصلی و حیات بخش هر سازمان و نهادی است. بهبود گردشگری پایدار است

ایت و بر مبنای یك نظام ارزشی پذیرفته شده است كه از طریوق برناموه ریزی، سوازمان دهی بسویج منوابع و امکانوات، هود
م مند است كه در مدیریت دربرگیرنده یك نگرش نظا. كنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده، صورت می گیرد

یت در ایون راسوتا مودیر. آن پویایی گردشگری در چهارچوب عرضه و تقاضا بوا تأكیود بور پایوداری مودنظر قورار می گیورد
ی و گردشگری پایدار، در خصووص توسوعه گردشوگری و بورآورد پایوداری آن، نیازمنود درنظرگورفتن سوودمندی اقتصواد

ت صونعت توریسو  بوه عنوان یوك صونع. پیامدهای اجتماعی گردشگری به خصوص درگیر نمودن بخوش خصوصوی اسوت
قی  و فرابخشی، فعامیت های مختلفی را دربرگرفته و بوا كلیوه بخش هوای اقتصوادی، اجتمواعی و فرهنگوی بوه طوور مسوت

، مطامعوه غیرمستقی  تعامل دارد؛ بنابراین یکی از عوامل اساسی در ایجاد تحول و دگرگوونی در بخوش گردشوگری كشوور
گری، همه جانبه آزار و تبعات مثبت و منفی و نگواه منطقوه ای بوه توسوعه آن اسوت؛ بنوابراین، در راسوتای توسوعه گردشو
رات برنامه ریزی و مدیریت كارآمد برای تقویت ازرات مثبت و كاهش ازورات منفوی در جهوت ایجواد نگرشوی مثبوت بوه ازو
ه در گردشگری در جامعه و حمایت آن ها از این فعامیت و نیز افزایش رضایت گردشوگران در جهوت توداوم آن یعنوی اینکو

گردشوگری هورروزه بیشوتر موردتوجوه قورار .قامب فرایند سیستمی جهت توسعه و رونق دهی به آن باید برنامه ریزی كرد
بوه دمیول می گیرد و رونق این صنعت نیازمند برنامه ریزی و شناسایی دقیق مناطق گردشگری و مدیریت آن است، اموروزه
ن زمینوه از ازرات چشمگیری كه فعامیت های گردشگری در مناطق پذیرنده گردشگران برجای می گذارد توجه فراوانی به ای

اجتماعی و فرهنگی جامعه ازر –واقعیت آن است كه توسعه گردشگری بر بیشتر اجزاء اقتصادی. فعامیت معطوف می گردد
.می گذارد در این میان، مناطقی كه دارای توان های گردشگری باشند، بیشتر موردتوجه قرار می گیرند

رفوی در به نظر می رسد كه باید اقدامات اساسی تری برای مشاركت مردم محلی در توسعه گردشگری صوورت گیورد و از ط
یون نقوایص بخش مدیریت شهری و مسئومین نیز باید با ارائه راهکارهای و نیز بهره جستن از نتایج اقدامات موازی به رفع ا

.تهران  استفاده نمود۱همت گماشت تا بتوان از نتایج حاصل از گردشگری در بخش های مختل  منطقه 

پیشنهاد ها و راهکارها
شهر تهران بزرگ، سازمان ها و ۱برای دستیابی به توسعه مدیریت گردشگری پایدار و برنامه ریزی در این زمینه در منطقه 

ری جوامع محلی كه از منافع گردشگری بهره مند می شوند باید مشاركت داشته و بخشوی از درآمودهای حاصول از گردشوگ
مور ایون ا. خود را برای رفاه و ارائه خدمات به گردشگران اختصاص دهند تا نقش مؤزری را در توسوعه پایودار ایفوا نماینود

ن نیازمند مشاركت تمامی سازمان ها، ادارات و نهادهای دومتی و یوا غیردومتوی و مودیران و برناموه ریزان گردشوگری در ایو
دار زمینه است؛ بنابراین، برای جلوگیری از خدءها و انجام فعامیت های مووازی، ارائوه خودمات بوه گردشوگران توسوعه پایو

.مردمی استنیازمند یکپارچگی مدیریت گردشگری و برنامه ریزی مداوم در قامب سازمان یافته، مشاركتی و... گردشگری و

شناسایی و معرفی اماكن گردشگری از طریق رسانه های عمومی از جمله تلویزیون و روزنامه ها. 1

استفاده از مسئوالن و كارشناسان خبره و مردم محلی آشنا با گردشگری. 2

تقویت، ایجاد و توسعه زیرساخت های مناسب حمل ونقل در زمینه گردشگری. 3

تقویت و ایجاد فواهای اقامتی و گردشگری برای اسکان گردشگران. 4

مشاركت بخش خصوصی و عمومی بسیار مه  و حیاتی است. 5

ایجاد شبکه اطدع رسانی در سراسر كشور. 6

راه اندازی بانك اطدعات گردشگری و بهره گیری از راهنماهای گردشگری. 7
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مآخذفهرست منابع و 

.، بهار۱7بررسی تأزیر تبلیغات بر جذب گردشگران نمونه موردی گردشگران بین اممللی شهر اصفهان، مجله جغرافیا و توسعه، شماره (. ۱389)ابراهیمی و همکاران 

. توسعه پایدار در گردشگری ساحلی نمونه مطامعه سواحل تنکابن، اومین همایش ملی توریس  و گردشگری سبز(۱393)امناز ه  پا نژاد 

.۱۱۲نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری شهر بوشهر، پیام سبز، شماره ( ۱39۲)حمید قربانی، سجاد احمدی، سارا معرفت نیا 

.۱38۵، انتشارات سمت، تهران، (ماهیت و مفاهی )گردشگری : پاپلی یزدی، محمدحسین و سقایی، مهدی

.انتشارات سمت: ، مبانی برنامه ریزی گردشگری، تهران(۱387. )حیدری، رحی 

. یدانشگاه عدمه طباطبائ: ، نقش برنامه ریزی در توسعه گردشگری پایدار، مجموعه مقاالت بررسی سیاست ها و برنامه توسعه جهانگردی در جمهوری اسدمی ایران، تهران(۱38۲. )خاكسار، علی 

.۵7-۵۴، 86، قرآن، تاریخ و سنت های امهی، مجله گلستان قرآن، شماره ۱38۰مری ، . پش  فروش

.تهران۱سایت شهرداری منطقه 

۱78، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ هفده ، انتشارات سمت، (۱389)حافظ نیا، محمدرضا 
.اقتصادی، چاپ اول، انتشارات شری -، پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی (۱38۲)كدنتری، خلیل 

.، تهران ، انتشارات كنج شایگانspss، تحلیل های آماری با استفاده از (۱39۴)مؤمنی، منصور و فعل قیومی، علی 
.، مزوم تحول مدیریت شهری در ایران، مجله ی جغرافیا و توسعه، زاهدان(۱38۲. )شیعه، اسماعیل

شهر كرمانشاه،  سال اول، شماره چهارم،: نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه ی پایدار گردشگری شهری مطامعه موردی( ۱39۰)صفرآبادی، اعظ  . تقوایی، مسعود

. مقدمه ای بر برنامه ریزی و مودیریت گردشوگری شوهری؛ انتشارات پیام علوی( ۱387)تقوایی، مسعود و محمود اكبوری، 

، مجموعه مقاالت همایش منطقوه ای جغرافیوا، گردشوگری و توسوعه پایودار، اسودم شوهر،«اكوتوریس  و توسعه در كنار عملکرد مسلط جزایر خارک و خاركو»(۱386.)موالئی هشتجین، ن و خوشنود، ام 
.انتشارات دانشگاه آزاد اسدمی واحد اسدم شهر

۱376، بهمن ۴۱و ۴۰یزدانی بروجنی، فرشید، خودگردانی شهرداری و حقوق شهروند، مجله معماری و شهرسازی، شماره 
ماره شهر كرمانشاه، مجله مطامعوات جغرافیوایی منواطق خشوك، سوال اول، شو-، نقش مدیریت شهری در دستیابی توسعه پایدار گردشگری شهری مطامعه موردی ۱39۰تقوایی، مسعود و اعظ  صفرآبادی،

.چهارم
.، مبانی برنامه ریزی گردشگری، انتشارات سمت، تهران۱387حیدری، رحی ،

۱37۲ویل وآرایل، تاریخ تمدن، جلد دوم، ترجمه امیرحسین آریان پور و دیگران، چاپ چهارم، انتشارات و آموزش انقدب اسدمی، تهران،. دورانت 
.۴7-3۲، ۴، درباره مدیریت پایدار كشاورزی، فصلنامه اقتصاد كشاورزی و توسعه، شماره ۱37۲رسول اف، جدل، 

.۱۰-8، مبانی سازمان و مدیریت، انتشارات سمت، تهران،۱38۲رضاییان، علی،
وم، در شهر مدینه تجلی زیبای مدیریت شهر در شهر اسدمی، مجله فراسوی مودیریت، سوال سو( ص)، نگرشی بر مفهوم مدیریت شهری حورت رسول اكرم ۱388ستاری ساربانقلی، حسن، ذبیحی، حسین،

.۱۰شماره 
.مشهد، كنگره جغرافی دانان جهان اسدم، اصفهان :، تفکیك فوایی گردشگری در كدن شهرها۱38۵سقایی، مهدی،

۴۵، ۴3، ۴۰، ۱۴،۱6،37، ۱3، صص ۱386سی  زاده، علیرضا، بررسی تحلیلی فرصت ها و چامش های مدیریت شهری با تأكید بر جمعیت كدن شهرهای ایران، رسامه دكتری دانشگاه آزاد، 
۱378صرافی، مظفر، مدیریت كدن شهرها، ماهنامه شهرداری ها، سال اول، شماره هشت،

۱38۵مسائل اساسی مدیریت واحد شهری، مطامعه موردی، شهر تهران، دانشگاه تهران،: رحمانیان، مجید، سمینار درسی
۱378سعیدی رضوانی، نوید، كنکاشی در مفهوم شهرداری، ماهنامه شهرداری ها، شماره یك، سال اول، خرداد 

.، مقدمه ای بر جغرافیای جهانگردی، انتشارات دانشگاه تبریز، تبریز۱3۵۴شکویی، حسین، 
۱3۵۰شکوئی، حسین، جغرافیای شهرری، جلد دوم، دانشگاه تبریز،

.6، مدیریت گردشگری و توسعه پایدار مطلوب اكوموژیکی، مجله علوم محیطی، شماره ۱388عظیمی، ناصر علی،
.ق ، گردشگری در فقه و تمدن اسدمی، جمعی از نویسندگان مجله فقه، انتشارات بوستان كتاب، ۱38۵محمد كدنتری،

.۵۲-۴۱، سال هفت ، ۲۵شهر مشهد، مجله جغرافیایی سرزمین، شماره : ، نقش گردشگری در توسعه پایدار شهری، مورد۱389، مری ، بیژن رحمانی، مرادی

 هوای پژوهششهرسوتان بابول، : ، بررسی و ارزیابی ازرات شهرک ها و نواحی صنعتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی نمونه موردی۱38۵علی اكبر،مطیعی منگرودی، سید حسن، نجفی كانی،
.۱67-۱۴۵، ۵8، شماره 38جغرافیایی، سال 

.، تهران۵، ۱، توسعه پایدار، مجله مبنا، شماره ۱37۴مکنون، رضا، 
.، مدیریت توریس  شهری تنکابن، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علوم زمین۱386مدئی توانی، علی،

انشوگاه ات دشار، اكوتوریس  و توسعه در كنار عملکرد مسلط جزایر خارک و خاركو، مجموعه مقاالت همایش منطقه ای جغرافیا، گردشگری و توسعه پایدار، انت۱386موالئی هشتجین، نصراهلل، خوشنود، ام ،
.آزاد اسدمی واحد اسدم شهر

۱379نجاتی حسینی، میرمحمود، درآمدی بر مطامعات شهری، ماهنامه شهرداری ها، شماره هشت، سال اول، بهار 
۱37۱قوام، عبدامعلی، توسعه سیاسی و تحول اداری، نقش قومس،

۱38۰مقیمی، ابراهی ، جغرافیای طبیعی و مطامعات میان رشته ای، فصلنامه سخن سمت، انتشارات سمت، سال شش ، شماره یك، بهار 
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آرش صابری

:مقدمه

هجوری قموری بوا ۱۲۱۰هجری قموری در ایوران روی كارآمود و در سوال ۱۲۰3حکومت قاجار در اوایل سال 
لطنت س. تثبیت گردیددر تهرانتاج گذاری آقا محمد خان قاجار به طور رسمی تأسیس و پایه های حکومت آن 

پادشاهان قاجار ازنظر تحوالت به دو دوره تقسوی  می شوود؛ دوره اول بوا سولطنت آقوا محمود خوان آغواز و بوا 
ول قورن پایان یافتن سلطنت فتحعلی شاه خاتمه میابد این دوره كه حدود نی  قورن بوه طوول انجامیود بوا نیموه ا

شوودزمان بود و از جهاتی چندبخشی از مه  ترین قسمت تاریخ ایران و جهان محسوب موینوزده  میددی، ه 
سال وقایع و حووادث بزرگوی در اروپوا شوکل گرفوت كوه نتوایج آن شورایط اروپوا خاورمیانوه و ۵۰زیرا در این 

بوار عشق غلبه او به انگلستان خواه ناخواه درو سیاست خارجی ناپلئون اول، .به خصوص ایران را تحت تأزیر قرارداد
یاسوی در نزدیکی این دو كشور پای انگلستان را به عرصوه كشومکش س. ایران و فرانسه را به ه  نزدیك ساخت

ان و فرانسوه ایران و آسیای غربی كشاند؛ دمیل دیگر این توجه به ایران جنگ های بین ایران و روس بود، انگلست
. دندتجاری، افرادی را به دربار ایران فرستادند و خواهوان برقوراری ارتبواط بوا ایوران شوو بنا بر مقاصد سیاسی، 

ی توانسوته بوود اروپا با تومیدات ماشین. دومین ویژگی این دوره، بروز انقدب صنعتی بود كه در اروپا شکل گرفت
عرضوه كنود؛ پدیدة جدیدی به نام تومید انبوه را جایگزین تومیدات مختصر گذشته سازد و آن را به دیگر جوامع

سودهای كدنِ حاصل از محصوالت تومیدی، سورمایه داران را بور آن داشوت توا بورای عرضوه محصوالتشوان در 
یایی، در طول پی این سال ها اروپاییان متوجه بازارهای آسو. جستجوی بازارهای جدیدی باشند را جستجو كنند

. ت بوودآفریقایی و آمریکایی شده كه و در پی آن تأزیر این بازارها در جوامع غیرغربوی اموری غیرقابل انکوار اسو
ه سوفارش فصل سوم تأزیرپذیری از غرب با سلطنت ناصرامدین شاه آغاز و با سفرهای اروپایی شواه شوهید كوه بو

 شواه در میان همه زیبایی هوای غورب  ناصرامدین. گرفت، به اوج خود رسیدمیرزا حسین خان سپه ساالر انجام می
اصرامدین شواه ن»به نقل از زن یك تاجر اصفهانی می نویسود دیوالفوآ . گویی دمباخته پوشش زنان فرنگ شده بود

اد تعری  او رقاصه ها را می ستاید و از آراستگی و زیبایی خان  های اروپایی زی... فرنگستان را زیاد دوست می دارد 
شدت این تأزیر چنان بود كه وی هنگام سفرهایش بوه عنوان سووغات بوا خوود (. ۱37۱:۲89دیوالفوا،)« می كند

نان پوس از مباس های بامرین و كفش های براق برای بانوان دربار به ارمغان می آورد؛ و باعی تغییر مباس اندرونی ز
مباس و مود .این تغییرات به نوبه خود تأزیرات عدیده ای بر نوع پوشاک زنان در ایران گذاشت. سفرهایش گشت

. می دهوداز جنبه های فرهنگی و هویتی هر ملتی است كه به بهترین شکل، فرهنگ حاك  بر آن كشور را نشوان
رنامه ها تفاوت در پوشش میان ملت ها  شاید بیش از هر چیز، در نگاه سیاحان، پررنگ تر جلوه كند؛ ازایون رو سوف

ان تعریو  منبع مطامعاتی مناسبی در به تصویركشیدن پوشش زنان ایرانی و محدودیت هایی كه جامعه بورای آنو
،یدر میان این اوراق می توان شوق اهامی ایران را نیوز در پی بوردن بوه امبسوه غربو. كرده است به شمار می روند

نمودنود یکوی از همراهوانهای ما كنجکاوی میایرانیان برای دیدن جامه» : درک كرد آنجا كه موریه می نویسد
توصی  حیرت و سرگرمی ای كه در .شناختندچیزی كه ایرانیان هیچ آن را نمی.من كده گیسی به سر گذاشت

با یك جسوت كده گویس :آقا در تماشاچیانی كه ما را در میان گرفته بودند ناممکن استاینازر دیدن كده گیس 
(  96: ۲،ج۱386موریه،)« !را از سر او قاپیده هیاهوكنان و سخت بی اعتنا راه افتادند



42صفحه    1401پائیز –4شماره 

سویر ( اهاز آغاز پادشاهی فتحعلی شاه تا پایان سلطنت مظفرامدین شو)در این مقامه سعی بر آن بوده تا در چهار بخش 
و پوشاک زنان در دوره  قاجار بررسی و بازخوانی شود طبیعی اسوت بوه علوت طوول مودت پادشواهی ناصرامدین شواه

.ته باشدهمچنین زبات اقتصادی و ارتباط گسترده با دیگر كشورها بیشتر روایت ها به دوره ناصری اختصاص داش

: زنان در نگاه سیاحان
یاحان كنجکواوی ایون سو. كنجکاوی سیاحان و سفرنامه نویسان حول موضوع زن در عصر قاجار بسیار قابل توجه است

ود كوه ایون بیشتر به این خاطر است كه آنان به ندرت می توانسته اند چهرة زنان ایرانی را ببینند و این خوود عواملی بو
ته های مسافران فرنگی را بر آن می داشت تا برای تکمیل مشاهدات خود و مطامب سفرنامه شان این موضوع را در نوشو

این زنوان زشوت اند یوا زیبوا و «. بنابراین می توان به مطامب سفرنامه ها در مورد موضوع زن استناد كرد. خود بگنجانند
ر موردان این معمای پیچیده در پرده، در برخورد اول نوعی خش  آمیخته با كنجکاوی د. پیرند یا جوان؟ معلوم نیست

نانی كوه اروپایی به وجود می آورد و اتفاقاً به نظر من این موجوداتی كه هیچ چیزشان معلوم و مشخص نیست بیش از ز
(۱6۲:۱37۰آنه،)« .ما به دیدنشان عادت كرده ای  توجه را به خود جلب می كنند بی آنکه چیزی ببین 

... می كردم به طور طبیعی و بنا بر عادت یك مردِ اروپایی، من زنان را با كنجکاوی و درعین حال توجه بیشتری نگاه«
(همان)».امبته فقط نگاه می كردم بی آنکه چیزی ببین 

مون بوه نظور. زن های ایرانی به طرز فوق امعاده بدی مباس می پوشند و در عوض آرایش موهایشوان بسویار زیباسوت«
(۵6: ۱36۴دروویل،. )»هیچ چیز موحك تر از مباس هایشان نیست

(همان. . )ی دو زن ایرانی شدمبا وجود این من در طی سفرم به ایران موفق به دیدن چهره«
ر این مطامب آشکارا پیداست كه نوشتن در مورد زنان به چوه انودازه دشووار اسوت وموی بوا این حوال كمتومحتوایاز 

ت كوه از توجوه به طوركلی به ندرت می توان سفرنامه ای یاف. سفرنامه ای را می بینی  كه از توصی  زن ایرانی خامی باشد
رم سوراها، این توجه شامل پرداختن به پوشش زنان، زیبوایی آنوان، زنوان ح. باشدبه زنان و توصی  آنان چش  پوشیده

در این میان آن چیزی كه بویش از هموه موورد توجوه سویاحان واقوع شوده، . زنان شهری، روستایی و عشایری است
دی توجه به زیبایی ظاهر و نحوه پوشش، نکاتی است كه در مراحول بعو. حرم سراها و تعدّد زوجات مردان ایرانی است

ویسوندگان در شوهر، امبته نباید از این نکته نیز غافل بود كه به دمیل سکونت این ن. توجه سفرنامه نویسان واقع گردید
. است مدک قواوت آنان، زنان شهری بوده

Jean Schopferو تنیس باز فرانسوی بود نام دیگرروزنامه نگار، نویسنده و( Claude Anet)كلود آنه

قاجوار و فتحعلوی شواهم در پوانزدهمین سوال سولطنت۱8۱3–۱8۱۲كه در سال های فرانسویافسرگاسپار دروویل
.ایران اقامت داشته استدر میرزاعباس والیتعهدی

دوره پادشاهی فتحعلی شاه 
سترده نبود در دوره پادشاهی فتحعلی شاه باتوجه به عدم زبات اقتصادی پایدار در كشور، ارتباط با كشورهای خارجی گ

ابتودا بوا اما گفتنی است با جنگ بین ایران و روس، روند تغییر مبواس در ایوران. و اطدعات زیادی در دسترس نیست
ر نظور پوشاک نظامی آغاز شد؛ سپس سیر تغییرات در پوشاک غیرنظامی با اعزام دانشوجویان بوه خوارج از كشوور زیو
ظوامی و عباس میرزا  سرعت بیشتری به خود گرفت؛ اما بدنه جامعه هنوز از این تغییرات دورمانده بود و جز قشوون ن

وز مبواس موردم عوادی هنو،كردندبرخی از نخبگان سیاسی و دانشجویان فرنگ رفته كه از پوشاک غربیان استفاده می
، مباس زنان در این دوره چنودان موردتوجوه سویاحان (۱97:۱393حاجی موسی )سنتی و قومی خود را می پوشیدند 

هویچ زنان و همسران شواهزاده كوه». قرار نگرفته؛ اما جیمز موریه توصیفات مناسبی از نوع پوشش زنان ارائه می دهد
داشوتند اما جامه های گران بهایی آراسته به طد و گوهرها به تن. یك زیبا نبودند در كنار جوی در چند ص  ایستادند

. ابودجامه شاه بانو مجموعه ای بود از گوهرهای زردوزی چنانچه به سختی می توانسوت سونگینی آن را در راه رفوتن برت
یی بود و ابوره به ویژه شلوارهایش از بسیاریِ مروارید،  بیشتر به قطعه ای از موزائیك تا جامه تن پوش، آستر آن پنبه ال

اها چنان پوششی از طد داشت، شلوار چنان دوخته شده بود كه پدیدارشدن شکل ساق های پا امکان نداشته باشد و پ
(97: ۲،ج۱386موریه،)« .پوشیده بودند كه گفتی در تنه یك ستون قرار دارند
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ردازد و ژوبر در سفرنامه خود تحت عنوان مسافرت به ارمنستان و ایران به مقایسه پوشش زنوان تورک و ایرانوی می پو
مبواس زیواد روی هو  می پوشویدند و ایرانیوان در داخول حورم بوه زینوت و زیوور نمی پردازنود زنان ترک »: می نویسد

ارج در خو... درعین حال هر دو معموالً پیراهنی از حریر و مباسی از ابریشمی و جورابی گشواد و بی تناسوب می پوشوند 
(۱7۲: ۱3۴7ژوبر،)« .حرم چنان كه عموم دانند سراپا در پارچه ای كه تا روی پای آنان افتاده مستور می شوند

ی در اندرونی خانه در تابستان زنان ایران»: تانکوانی سیاح دیگری است كه به توصی  مباس زنان در تابستان می پردازد
شواد از تنها مباسی كه پوشش آنها را تشکیل می دهد عبارت است از پیراهنی نازک از كتوان یوا ابریشو  و شولواری گ

بوه عقیوده او موردان بوه خاطر ( ۲36: ۱383توانکوانی،)« .پارچه طدیی رنگ كشمیری كه با پنبه انباشوته شوده اسوت
ایجواد حسادت و با امگوبرداری از چینیان كه كفش های تنگ به پای زنان خود كرده اند این گونوه شولوار را بورای زنوان

یاحان اسوت موریس دوكوتز بوئه نیز از دیگور سو. تا این سختی در راه رفتن زنان را مجاب به خانه نشینی كند. كرده اند
ا را می پوشواند شلوار گشادی دارند كه تا قوزک پ: )كه مباس و پوشاک بانوان برایش جذابیتی ندارد و چنین می نویسد

(.ه ایزنان اعیان و متمومین به امبسه فاخر ملبس اند و زنان فقرا با قمشه پنب... و نی  تنه ای كه تا زانو می آید 
دامون یوا در میان سیاحان دوره پادشاهی فتحعلی شاه گاسپار درویل تنها سیاحی است كه به جزئیات دقت دارد از قد

مباس زنان صحبت می كند از شباهت دوخت پارچه زنان و مردان می نویسود و تفواوت دو شولوار را در جونس پارچوه 
:می داند

موة تا حدود وسط سینه چاک دارد و روی گردن بوا یوك دگ. پیراهن زن ها مانند مردها بسیار كوتاه و بدون یقه است»
وه بوه جنس پیراهن ها معموالًو از پارچه موسولین اسووت كو. طد مزین به مروارید یا سنگ های قیمتی بسوته می شود

ا زن هو. طرزی بسیار ظری  قدب دوزی می شود و دور یقه را بوا دوسه ردیو  مرواریدهای ریز حاشویه دوزی می كننود
.  شوودآنها نی  تنه های بلندی به تون می كننود كوه آرخوامق نامیوده می. مانند مردها پیراهن را بر روی شلوار می كشند

مباس هوایی را كوه شواپکین. اسوت آن را در زیور مبواس می پوشوندجنس آرخامق ها معموالً از اطلس پنبه دوزی شوده
ع مبواس رو این مبواس از انووا. می نامند شاید بدشکل ترین و موحك ترین مباسی باشد كه برای زن ها اختراع شده است

گموه كوه است كه یقه ندارد و در قسمت جلوباز است به طوری كه سینه را كامدً نمودار می سازد و فقط به وسیله سه د
ه جیب های این دگمه ها در محاذات كمرگاه دوخته می شود و مباس ك. نی  پوش با یکدیگر فاصوله دارند، بسته می شود

 هو  شاپکین در زیر دگمه ها از چو  بوه راسوت روی. بسیار بزرگ دارد كمر را خیلی بیش از واقع بزرگ جلوه می دهد
وی كمرگواه می افتد و دنبامه تخته دامن سمت چ  آنکه شبیه به پیش بند بچه ها است به دگمه هایی كه در یوك پوسو

 هایی كه از از نقاشی. قد این مباس ها در نتیجه مرور زمان تغییر بسویار یافته است. راست دوخته شده، متصل می گردد
اشونه پوا مباس های قدیمی بانوان ایرانی در دست است چنین برمی آید كه مباس ها در سوابق بسویار بلنود بووده، بوه پ

كه بوه زحمت می رسیده است؛ اما بنا به مقتوای زمان كوتاه تر شده، به طوری كه سرانجام به نوعی نی  تنه مبدل گردیده
یبوا جنس این مباس های فاخر از زربفت های بسیار گران بها است كه با قدب دوزی های فوق امعاده ز .زانوها را می پوشاند

دوخوت شوولوار زن هوا ماننود شولوار  .ی خاصی پیدا می كنودو مرواریدی امماس كه گاهی اوقات به آن می دوزند جلوه
اً بوا با این تفاوت كه جنس شلوار زن ها از زری ها پارچه های ابریشمی است كه با نخ نقوره یوا طود و غامبو. مردها است

(۵8-۵7: ۱367درویل،)« .مروارید حاشیه دوزی شده است

:دوره پادشاهی محمدشاه
 هوایی كوه در نکته مه  درباره پادشاهی قاجار، تقلید آگاهانه از سلسله های پادشاهی باستانی در ایران بود، امگوبرداری

و وام گرفتن از باز برای شروع بحی و نوع نگاه این دوره تاریخی به نوع پوشاک. نوع پوشاک مردان تأزیر بسزایی داشت
قوول ویلهل  فلوور در كتواب نقاشوی و نقاشوان دوره قاجوار از. گذشته به سراغ مباس مردان و بازه  نظامیان می روی 

  ایوران رخوت قودی. مباس نظام بهترین مباس اسوت»: محمدشاه در توصی  مباس جدید ارتش ایران چنین می نویسد
(3۰: ۱38۱فلور،)« .همین بوده چنانچه در تخت جمشید در صورت های سنگی كشیده اند
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بودون است مثامی كه فلور از نوع نگاه به پوشواک در دوره  محمدشواه آورده نشوانگر و بیان كننوده روح زمانوهبدیهی 
ش زنوان در یابی  كه پوشبا بازخوانی سفرنامه های دوره پادشاهی محمدشاه درمی. درنظرگرفتن نگاه زنانه مردانه است

اس اوژن فدندن سیاح مشوهور دوره محمدشواه مبو. این دوره تغییر چندانی نداشته و همچنان میراث دار گذشته است
ه باالتنه و كمی زنان ایرانی پیراهن به تن نمی كنند و نی  تنه ای در تن می نمایند ك»: اندرونی را چنین توصی  می كند

یگور قورار تنه بر روی سینه به فاصله بیش از یك كفوه دسوت پارچوه ددر وسط این نی . پاچینشان را مستور می دارد
« . پوشواندتنبوانی خیلوی گشواد از كمور توا روی پاهایشوان را می. می دهند كه به وسیله قزن قفلی با اومی ارتباط میابد

روس اسوت ومحمدشاه وارث نتوایج شووم جنگ هوای ایوران سلطنت اما نباید فراموش كرد دوره ( 69: ۱3۲6فدندن،)
فوزایش عهدنامه های گلستان و تركمانچای در كنار اعزام دانشجو به خارج كشور باعی شد تا دومت های غربی نیوز بوه ا

ذ سیاسوی و روابط خود با ایران بیاندیشند و به گرفتن امتیازاتی شبیه امتیازات یواد شوده روی آورنود و درنتیجوه نفوو
موردم ایوران را اقتصادی خود را در ایران به حد كمال برسانند؛ این امر زمینه نفوذ و تأزیر بیشتر بیگانگان بر فرهنوگ

.فراه  ساخت
ت ، به عنوان یکوی از مه  تورین دیپلمات هوای ایوران در اموور سیاسو«ایلچی»میرزا ابوامحسن خان شیرازی معروف به 

ذاشته خارجی در عصر فتحعلی شاه و محمدشاه قاجار بود و ازجمله كسانی بود كه فرهنگ غرب بر نوع پوشش او ازر گ
ان وی در طی مسافرت خود به روسیه برای مذاكرات عهدنامه گلستان كه پس از پایوان جنگ هوای دوره اول ایور. بود

یورون از روس شکل گرفته بود به شرح ویژگی های پوشش زنان شهر پترزبورگ می پردازد و نووع پوشوش آنوان را در ب
ن آنوان در منزل و منزل بیان می كند كه از نوع مباس آنان می توان به شأن و مقامشان پی برد و در آخر نیز به تحسوی

؛ اما فرهاد میرزا این نوع پوشش را (۱۴7:علوی شیرازی، بیتا. )حفظ و نگهداری امبسه و نکوهش زنان ایرانی می پردازد
دن و فی امحقیقته عام  غریب است كه هیچ قباحت در نظر اهل اروپوا نودارد كوه زن هوا گور»: نمی پسندد و می نویسد

فور بوه سینه باز، با انواع حلی و حلل آراسته با مردان اجنبی دست ه  گرفته و دست به كمر انداخته و درمجموع هزار ن
ینوی این عادات به اهل عثمانی زودتر و به اهامی ایران دیرتر سرایت خواهود كورد و سوپس پیش ب. رقص وجد می آیند

  یبق م« می كند كه در ایران، بلکه تمام آسیا، زن ها فرصت نهاده و باروی گشاده در كوچه و بازار حركت خواهند كرد
(.۱۱۱: فرهاد میرزا، بیتا)« من االسدم اال اس  و درس رسمه

:دوره پادشاهی ناصرالدین شاه
ان طدیی دوره حکومت ناصرامدین شاه به علت زبات اقتصادی پایدارتر و همچنین دوری از جنگ با  دیگر كشورها دور
و اهوامی سلطنت قاجار به حساب می آید شاه قاجار با برقراری ارتباط گسترده با جهان شرق و غرب تعداد زیادی سیاح

همچنوین . ذاشتسیاست را به ایران كشاند افرادی كه حوورشان در ایران تأزیرات بسزایی بر تغییر رویکرد ایرانیان گ
اروپوا هجوری قموری بوه۱3۰6و ۱۲9۵،۱۲9۰سفرهایی كه شخص ناصرامدین شاه به بهانه های مختل  در سال های 

ردن ایران داشوته داشته تأزیرات بسیاری بر ناصرامدین شاه می گذارد تأزیراتی كه باعی می شود شاه سعی در اروپایی ك
.شان می دادشیفته فرهنگ غربی نخود راباشد؛ ناصرامدین شاه كه به پوشیدن مباس های اروپایی عدقه وافر داشت و 

. از نمایوداین امر باعی گردید كه مباس غربی جای خود را در میان بانوان بو. تغییراتی در پوشش زنان دربار ایجاد كرد
عوین )« .مدهای ساالنه مباس زنان در اروپا بعد از چند سال در ایران مرسوم می شد» عین امسطنه در این باره نوشت، 

؛ و به  تدریج از حرم سراها به خانه های اعیان و بعود از تغییراتوی كوه در مبواس اعیوان رخ (686۴: 9،ج۱379امسلطنه،
(889: ۱همان،ج. )می داد به تدریج زن های سایر طبقات در تهران نیز به این مباس ها روی می آوردند
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بواز می گوردد؛ این تغییر پوشش و گرایش به مباس اروپایی در میان ایرانیان به سال ها قبل از ناصرامدین شواهحال آنکه 
مدتی »: دبه عنوان مثال میرزا صامح شیرازی كه در زمان فتحعلی شاه به اروپا سفركرده در خاطرات خود چنین می نویس
رزا میو)« ...بعد از ورود به انگلستان ریش را تراشیده و مباس انگریوزی در بركورده و مدحظوه عوادت و قاعوده نکورده 

ایی را همین میرزا صامح كه توسط عباس میرزا به عنوان دانشجو به غرب سفركرده مباس زنوان اروپو( 66: ۱38۴صامح،
.بهترین نوع پوشش معرفی می كند

زنوان میدی شیل یکی از بهترین توصیفات ممکن را درباره مباس زنوان انودرون ارائوه می دهود وی در مقایسوه مبواس
ود كوه ایون مادر شاه مباس مجللی در برداشت و شلیته زربفتی پوشیده ب»: اندرون ایران و زنان خارج چنین می نویسد

ایی نیوز خیلی گشاد هستند و هر منگه شان حتی از دامن های اروپو–همان طور كه قبدً گفته ام -های ایرانی «شلیته»
۱۱اموی ۱۰فراخ تر است و چون دامن فنری هنوز برای زنان ایرانی ناشناخته مانده؛ مذا زن هوای شویك پوش معمووالً 

شلیته مادر شواه بوا »شلیته بپا می كنند و آنها را در باال با بند قیطانی می بندند تا جایگزین فنر زیر دامن شود مبه های 
نیوز بوتن یك زیرپوش نوازک آبی رنوگ ابریشومی. یك ردی  مروارید نصب شده در روی گدبتون، تزیین گردیده بود

داشت كه مبه هایش مرواریددوزی شده بود و تا زیر كمر و باالی شلیته ها اداموه می یافوت و چوون در زیور آن چیوزی
پوش یوك روی این زیر. نپوشیده بود، بدن او به مقداری خیلی بیشتر از آنچه معمول زن های اروپایی است نمایان بود
یوك روی سورش نیوز. جلیقه كوتاه از مخمل بتن داشت كه تا كمر می رسید و مبه های آن در پایین از ه  دور می شد

رواریود روسری شال انداخته بود كه در زیر چانه به وسیله سنجاق به ه  متصل می شد و روی این شال رشته هایی از م
آن را موهایش را از پشت جمع كرده بود و از زیر شال بیرون انداخته بود و روی. درشت و قطعاتی از امماس نصب بود
نیوز بوه گوردن چند امنگوی بسیار قشنگ به دست ها و چند ردی  گلوبند قیمتی. با تعدادی تور كوچك پوشانیده بود

تان كفشی بپا نداشت؛ ومی پاهایش را یك جفت جووراب اعودی كشومیری پوشوانده بوود، كو  و نووک انگشو. داشت
(7۴: ۱36۲شیلد ،)«  .دستش را با حنا قرمز كرده و مبه داخلی پلك چشمانش را سرمه مامیده بود

س موادر شواه میدی شیل سپس به توصی  مباس خدمه نیز می پردازد و می نویسد مباس خدمه نیز بی شباهت بوه مبوا
.نیست با این تفاوت كه به جای پارچه های مخمل و زربفت از چیت گل دار انگلیسی استفاده شده

سوتفاده دكتر فوریه پزشك مخصوص ناصرامدین شاه در توصی  مباس زنان به جای واژه جلیقه یوا ارخوامق از واژه یول ا
یر آن پیراهن یلی بر تن دارند كه جلوی آن را از سینه به پایین با دكمه می بندند و تا پایین كمر می آید و از ز»: كرده

ه و پیوراهن نی  تنو. كوتاه پیداست و زیر جامه ای می پوشند كه از زانو پایین تر نمی آید و روی آن شلیته پربوادی اسوت
ر می كنند و زن ها غامباً چهار قدی بر س. به قدری كوتاه است كه با هر تکان مختصری قسمتی از باالتنه نمایان می شود

(۲۰3: ۱366فوریه،)« . ...آن را در زیر چانه گره می زنند

زیر زنان مواجوه دكتر ویلز در كتاب ایران در یك قرن پیش می نویسد ضمن بیان اینکه به صورت كامدً اتفاقی با مباس
. آموده اسوتشده؛ دامن آنها را به چتر تشبیه می كند كه با پوشیدن چند زیردامنی و مباس های دیگر به این شوکل در

بنفش جنس دامن اصلی و روئی از ابریش  با رنگ های متفاوت است و این دامن از چند ترک با رنگ های متفاوت مثل
ویلز مردم ایران را به آراسوته و ( 79: ۱368ویلز،. )و سرخ و طدئی تشکیل می شود كه قد آنها به باالی زانو می رسیده

در حال حاضر اومین مبواس زیور زنوان ایرانوی عبوارت از : و در ادامه می نویسد( 79همان،. )مرتب بودن تشبیه می كند
 شوود و درازای پیراهن كوتاه زنانه است این پیراهن در طبقه پایین تر از پارچه های چیت به رنگ سفید یا آبی تهیه می

شومی حال آنکه جنس همین مباس برای طبقه متوسوط بیشوتر از پارچوه های ابری. آن تا به قسمت باالی ران می رسد
اه تر اندازه ایون نووع پیراهن هوا كوامدً كوتو... بوده و زنان زروتمند و اعیان از پارچه های توری نازک استفاده می كردند 

ام چارقود سرانداز زنان عبارت از پارچه چهارگوشی از جنس ابریش  یا نخ به ن. است و حداكثر تا به باالی ناف می رسد
نیز توضیح داده است كوه « یل»او در مورد ( 36۵همان . )است كه از زیر چانه و گلو به وسیله سنجاقی محک  می شود

صل گرماسوت نوعی ژاكت جلوباز كوتاه رنگی است با آستینی تنگ با تعدادی دكمه های برنجی مخصوص تابستان و ف
اع موامی و تنبان را شلواری گشاد و كوتاه از پارچه هایی مثل شال و مخمل و ابریش  دانسته است كه جنس آن به اوض

االی انودازه آن در نوزد طبقوات بو. همین مباس در نزد طبقات پائین جامعه از جنس چیت است. شخص بستگی دارد
تنوه زنوان قاجواری بوزرگ وپوائین مبواسجامعه حداكثر تا باالی ران است و عقیده دارد به خاطر پوشیدن این هموه 

كوه یوا كوت موردان اسوت« كتوی شوبیه بوه كومجوه»: پ  كرده به نظر می رسد در مورد مباس زمسوتانی می نویسوند
(368-367: همان. )«آستین های كوتاه آستر داری دارد
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ظواهراً سوبك مبواس زن هوای : موزر سیاح بعدی كه به شرح مبواس زنوان ایرانوی پرداختوه اسوت و می نویسودهنری 
ی تماشاخانه اروپا مطلوب طبع اهامی مشرق زمین شده است كه زن های ایرانی زیور جاموه های كوتواه می پوشوند شوک

(۲68: ۲۵36موزر، . )نیست كه زن های متشخص ایران مباس رقاصان زنانه فرنگستان را می پوشند
ر انودرون است و مباس زن دمادام كارال سرنا نیز در توصی  مباس اندرونی زنان آن را با مباس های اروپایی قیاس كرده

او همچنین بیان می دارد زن هوا گواهی چادرهوای شوب. را عبارت از شلیته كه شبیه مباس های رقاصه ها دانسته است
ت و می كنند و سرشان با چارقدی از ململ سفید كه در زیور چانوه گره خوورده، سرپوشویده اسو( سر)خیلی سبك در

سواموئل ( 7۵-۱36۲7۴كوارال سورنا، )جنس مباس زنان را از، مخمل زری های دست دوزی شوده و ابریشو  می دانود 
مقایسوه بنجامین نخستین سفیر آمریکا در ایران معتقد است مباس زنان را در دوره ناصرامدین شاه بوا دوره هوای قبول

ان تور نموده و مباس های اندرونی زمان های گذشته را مجلل تر و شیك تر دانسته است و مباس های حال را ساده تر و ارز
کدیگر است و فرم و شکل مباس خانه زنان از طبقات بسیار عامی تا فقیر مشابه ی»: از مباس مردان می داند او می نویسد

. «نداست از یکدیگر مشخص می شووفقط از نوع پارچه، رنگ قدب دوزی، گل دوزی و كارهای دستی كه روی آنها شده
(8۴: ۱369بنجامین، )

دوران سلطنت مظفرالدین شاه
ی این مرحله از تاریخ ایران راه سفر به اروپا گشوده شود و دیگور منحصور بوه شواهزادگان و فرزنودان درباریوان و عوام

ایون . ل كنندمنصبان نبود؛ بلکه خانواده های زروتمند و حتی متوسط و مرفه آرزو داشتند فرزندانشان در فرنگ تحصی
در تمام افکار و آمدورفت ها به فرنگ به تدریج سبب شد تب اروپایی پوشیدن، اروپایی فکركردن و اروپایی زندگی كردن

اما پوشش زنان در بیرون از خانه تا دوره مشوروطیت و مودتی پوس از آن هموان شوکل. ارزش های ایرانیان نفوذ كند
ك  پایی ك تغییر فرم سنتی مباس های اندرونی و تمایل به استفاده از مدهای جدید ارو. سنتی خود را حفظ نموده بود

ل گیری ایون این نگرش را شکل داد كه زنان در فرم حجاب بیرونی نیز تغییراتی انجام دهند عین امسلطنه درباره شوک
و بوه چون سر، باز هنوز بین خان  های نجیب معمول نیست زمو  را فور می كننود». تمایل قبل از مشروطه می نویسد

(6863: 9،ج۱379عین امسلطنه،)« .اقسام مختل  و سنجاق های قشنگ می زنند
زنان بوه سیاحان مربوط به دوره پادشاهی مظفرامدین شاه كلودانه در سفرنامه اش به جای شرح چگونگی مباساز میان

:است و می نویسدطرح و نقش و جنس توجه نشان داده
اگون و یکی از نقش های محبوبی كه روی اكثر پارچه مطی  ابریشمی دیده می شد طووطی بزرگوی بوا رنگ هوای گونو

(۱۵۰: ۱37۰كلودانه، . )«كه به صورت های گوناگون گل دوزی، قدب دوزی یا ملیله دوزی شده است... چش  نواز بود 
عرفوی است مباس زن ایرانی را بدترین نوع پوشش زنان جهان مهنری مندور كه در دوره مظفرامدین شاه به ایران آمده

قوط او بر خدف بقیه در توضیح دامن عقیده دارد دامن زنان مثل دامن های بامرین هوای اروپوایی، نیسوت ف. استكرده
ن كوتاه است و روی باسن قرار می گیرد و چند عدد از این دامن ها روی ه  پوشیده می شوند كه اغلب رنوگ آنهوا روشو

ته انود هر چه زنوان رو بوه متمودن شودن رف. است و جنس آنها باتوجه  به زروت، پوشیده از ساتن ابریش  و پنبه است
ان از نوع است و كوتاهی این دامن ها را دست آورد سفر ناصرامدین شاه به اروپا می داند و مباس زندامنشان كوتاه تر شده

ه پوا زنان اگر جوراب های خوارجی نپوشوند، شولواری تنوگ و نخوی بو. وی مینویسد. پوشش درباریان تقلید می كنند
یند و در می كنند و تنها زینت زن در خانه را كت آستین داری می داند كه روی آن تزئین شده است و به آن یل می گو

. زمان مهمان دار شدن چادری به كمربسته می شود كه مانع افتادن دامن ها به زمین می شود و جونس آن بدن نماسوت
(  ۱63-۱6۲: ۱388مندور،)

نتیجه گیری

مودل است، یکی الیه دار بودن و نازكی مباساز مواردی كه در مباس های اندرونی توجه سیاحان را به خود جلب كرده
 هوای به نظر می رسد تا قبل از تغییر مباس زنوان در دوره ناصوری مباس. استو رنگ و جنس پارچه های مورد استفاده

بانوان مورد توجه سفرنامه نوسان اروپایی نبوده است؛ هرچند در دوره هوای بعودی هو  آن را مووحك می دانسوتند و
رانی در اندرون زنان ای. می توان گفت كه شاید این ابراز نظر به  خاطر متفاوت  بودن شکل مباس اندرونی و بیرونی باشد

به علت نبود نامحرم، مباس های باز و نازک مطابق با مد روزگار خوود می پوشویده اند؛ وموی در هنگوام خوروج از منوزل
.امدهبه خاطر حجاب كامل هیچ كس قادر به تشخیص زنان از ه  نبود؛ نکته ای كه چندان به مذاق سیاحان خوش نی
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همچنین طول مدت فرمانروایی قاجارها به غیراز فرم دامن و ك  و زیادشدن ارتفاع آن؛ تأزیرپذیری تزئینات مباس ودر 
از تغییر جنس مباس ها دگرگونی عمده ای در نوع پوشش رخ نداد تنهوا در انتهوای دوره قاجوار برخوی زنوان پایتخوت

شش خودروی ازجمله عواملی كه باعی شد زنان ایرانی هر چه بیشتر به تغییر پو. مباس های اروپایی استفاده می كردند
ینه سازان آورند می توان به سفرنامه های سیاحان ایرانی اشاره كرد كه با توصیفات خود از زنان غرب و نوع پوششان، زم
ش اروپاییان اندیشه های تقلید از پوشش غرب و فرهنگ غربی زنان ایرانی بودند كه زنان را به امگوبرداری از شیوه پوش

زئیوات این سیاحانی كه از ایران به غرب سفركرده بودند خواه ناخواه با توصی  پوشش زنوان غورب و ج. سوق می دادند
موده انود، آن به ترویج فرهنگ غرب و نوع پوشش زنان فرنگی پرداخته اند و حیرت خود را در نحوه پوشش زنان بیان ن

.استهاست و امروزه به مشکل غرب زدگی فرهنگ ایرانی تبدیل شددر دوره های بعدی این امگوبرداری به اوج رسیده

:منابع
انتشارات خوارزمی :، ترجمه كیکاووس جهانداری، تهران(ایران و ایرانیان)سفرنامه پوامك ( ۱36۱. )پوامك، یاكوب ادوارد

انتشارات كتب ایران: سفرنامه دروویل، ترجمه جواد محیی، بیجا( ۱3۴8. )دروویل، گاسپار
.انتشارات دانشگاه تهران: شوش، ترجمه علی محمد فرهوشی، تهران–كلده –سفرنامه ایران ( ۱37۱. )دیوامفوا، مادام ژان

، ترجمه محمود هدایت، بیجا، انتشارات جاویدان«دوران فتحعلی شاه قاجار»مسافرت به ایران (۱36۵. )دوكوتز بوئه، موریس
.كتاب فروشی زوار: آدم ها و آیین ها در ایران، ترجمه علی اصغر سعیدی، بیجا(۱36۲. )سرنا، كارال

.انتشارات علمی، بیتا: فرهاد میرزا، سفرنامه فرهاد میرزا، به تصحیح غدمرضا طباطبایی، اصفهان
.نشر عل : سه سال در دربار ایران، ترجمه عباس اقبال، تهران(۱38۵. )فووریه، ژوآنس
.نشر نو: خاطرات میدی شیل، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران(۱368. )شیل، میدی
انتشارت توس: ترجمه دكتر ابوامقاس  سری، تهران...(. ارمنستان و–سفر دوم، ایران )سفرنامه جیمز موریه ( ۱38۵. )موریه، جیمز

نشر مشعل : سفرنامه ناصرامدین شاه به فرنگ، بی جا(۱36۲)ناصرامدین شاه قاجار، 
.انتشارت اقبال: ایران در یك قرن پیش، ترجمه غام  حسین قراگوزمو، بیجا(۱368. )دكترویلز

نشر اساطیر:،تهران 9و 2،1روزنامه خاطرات عین امسلطنه، به كوشش مسعود سامور، جلدهای (۱37۴)عین امسلطنه، قهرمان میرزا، 
انتشارات خوارزمی :ایران و ایرانیان، ترجمه محمدحسین كرد بچه، ج دوم تهران( ۱369. )بنجامین، ساموئل گرین ویلر

.انتشارات روایت: گلهای سرخ اصفهان، ترجمه فول اهلل جلوه، بیجا(۱37۰. )كلودانه، ژان شوپفر
نشر چشمه :نامه هایی درباره ایران و تركیه، ترجمه علی اصغر سعیدی، تهران( ۱383. )ام. تاكوانی، ژی

انتشارات فرانکلین :مسافرت به ارمنستان و ایران، ترجمه محمود صاحب، تبریز( ۱3۴7. )ام .ژوبر، پ
نقش جهان :سفرنامه اوژن فدندن به ایران، ترجمه حسین نور صادقی، تهران( ۱3۲6. )فدندن، اوژن
سحر :سفرنامه تركستان و ایران، ترجمه علی مترج ، به كوشش محمد گلبن تهران( ۲۵36. )موزر، هنری

از ابتودای دوره قاجوار توا پایوان )تأزیر موج تجددخواهی و جریان نوسازی بر تحول پوشواک ایرانیوان (. ۱393. )حاجی موسوی، سید رسول و ظریفیان، رویا
.۱، جامعه شناسی تاریخی، دوره شش  شماره (پهلوی

.نشر رورن: سفرنامه میرزا صامح شیرازی تهران(. ۱3۴7)شیرازی، میرزا صامح 
.ی آسیا، بیتامركز اسناد فرهنگ: به روسیه، به كوشش محمد گلبن، بیجا« ایلچی»علوی شیرازی، میرزامحمد هادی، سفرنامه میرزا ابوامحسن خان شیرازی 

اطدعات :ایران در آستانه مشروطیت، ترجمه علی اكبر عبدامرشیدی، تهران( ۱388. )آرنومد هنری، ساویج مندور
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اقبالهمریم 

چکیده 
نی هنر معماری نیز از این امر مسوتث. ، یکی از منازعات اصلی ملت هاست"هویت"در جهان امروز تدش بر حفظ 

ه شوامل به وجود آمد ك"مدرنیته"و "سنت"در توامی سبك های معماری ایران، تقابل میان با گذر زمان . نیست
، امهوام گرفتوه از تزئینوات و سوبك های"تلفیقوی"فراز و نشیب هایی در عهد قاجار و پهلووی و ورود معمواری 

ر آن از آن تاریخ، حداقل صدسال می گذرد و ماحصول توأزی. معماری غربی در معماری سنتی این مرزوبوم گشت
. است"سبك امتقاطی"بر معماری ایران پدیدآمدن 

تاد موزه اس"و معرفی ویژگی های معماری بنای "دوره گذار"این پژوهش با بررسی عناصر و ویژگی های معماری 
أزیر آنها تاریخی سعدآباد، به بررسی علل تحوالت ایجاد شده و چگونگی ت-واقع در مجموعه فرهنگی "میرعماد 

.در معماری معاصر ایران پرداخته است
معماری امتقاطی ، دوره گذار، مدرنیته، سنت، تجدد، خدقیت فوایی، هویت :واژه های كلیدی

مقدمه
"مقواوم"و "مصوامح بووم آورد"ایرانیان از دیرباز به محاظ شرایط اقلیمی ویژه كشور، برای ساخت بناها اغلب از 

د بوه هنور بر همین اساس در زمینه ساخت بنا تبحور كوافی پیودا كردنود و به سورعت توانسوتن. بهره می گرفتند
) ، فراینود و سوبك Architectureانگلیسویبوه"معمواری". معماری در معنای واقعی آن دسترسی پیدا كننود

و "فرهنگوی"برنامه ریزی، طراحی و ساخت سواختمان ها و دیگور سوازه ها اسوت كوه بوه عنوان نمادهوای ( شیوه
شوان تلقی می گردند، به گونه ای كه تمدن های باسوتانی معمووالً توسوط بقایوای معمواری و دستاوردهای"هنری"

.شناخته می شوند
مچنوین در ه. نشانی از این حکایت است"چغازنبیل"آزار و ابنیه تاریخی به جای مانده از تاریخ كهن ایران مانند 

ی ، به شناخت بهتر مواد و ساخت بناهوای عظو"معماری سنگی"سبك و سیاق "ساسانی"و "پارتی"دوره های 
وره بوا آغواز د. طاق ها و كتیبه ها منجر شد كه این روند در اواخر دوره ساسانی به شکل كواملی بوروز پیودا كورد

ازه ای،   ، با تکمیل شودن مباحوی سو"سلجوقی"روند معماری ایران پویاتر گردید تا جایی كه در دوره "اسدمی"
. نندو تزیینات در ساخت بناها استفاده ك( مخلوطی از آهك و ماسه)معمارها فرصت پیدا كردند تا از آجر، مدط 

ی كامول شود و بناهوا"فواها"اطدعات مربوط به سازه و بنا تکمیل و معماری بنا از نظر "مغول"در اواخر دوره
از پوس. جلوه گر گردیود"معماری شهری"به جامانده از این دوره به عنوان یکی از كامل ترین نمونه های فواهای 

رفته شود با سبك و سیاق كاشی معرق و به شکل بی نظیر به كار گ"كاشی كاری"،"تیموریان"مغول و در دوران 
اری كاشوی ك"در این دوره سرعت ساخت وسواز، اسوتفاده از . نیز ادامه پیدا كرد"صفویه"كه این سبك در دوره 

(۱386رسومی،. )را جایگزین استفاده از كاشی های معرق نمود"هفت رنگ
: شیوه های هفت گانه معماری ایران در بررسی سازه ها بدین صورت موردتوجه قرار می گیرد

از آغاز امپراطوری پارسیان تا اندكی پس از حمله اسکندر مقدونی به ایران: سبك پارسی
در روزگار اشکانیان و ساسانیان و كمی پس از اسدم: سبك پارتی

اندكی پس از ظهور اسدم تا روی كار آمدن دیلمیان: سبك خراسانی
با ظهور آل زیار پای گرفت و تا اندكی پس از حمله مغول برقرار بود: سبك رازی
در دوره ایلخانان پدید آمد و تا زمان تركمانان آق قویونلو و قراقویونلو ادامه داشته است: سبك آذری

ادامه داشته است  ( سده سیزده هجری)اندكی پیش از صفویان آغاز و تا زمان قاجار : سبك اصفهانی
ومی،رسو)از اواسط سلطنت ناصرامدین شاه قاجار تا اواسط سولطنت پهلووی اول را دربور می گیورد  : دوره امتقاط

۱386)
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از ، دوره باارزشوی محسووب شوده و در جایگواه برتور و تکامل یافتوه تر"خدقیت فوایی"از زاویه "دوره قاجار"معماری 
ه و مبوانی افزایش یافت"خدقیت فوایی"و "نوآوری"در این دوره . دوره های قبل خود نظیر زندیه و صفویه قرار می گیرد

.و امگوهای قدی  معماری ایرانی ارتقا میابد
(:معماری دوره قاجار)معماری معاصر ایران 

اسوت و دارای شوکل هایی از مراسو ، آیین هوا و رفتارهوای "روش"و "طریوق"در اصل مغوت بوه معنوای "سنت"واژه 
نیووز صوورف نظر از معنووی آن در زبووان فارسووی بووه عنوان معووادل "تجوودد". تشووریفاتی و تووا حوود زیووادی جمعووی اسووت 

علو  به فرایندی جهت هماهنگ ساختن نهادهوای سونتی بوا پیشورفت"تجددگرایی". به كار می رود "مدرنیزاسیون"
رایی و را  اغلب با    تجددگ"مدرنیس "نیز معموالً با مفهوم تجدد مترادف می گردد و  واژه "مدرنیته"اطدق می شود و 

انمنود را یوك دوره تواریخی و یوك پدیوده زمانمنود و مک"مدرنیتوه"همچنین در اكثر تعاری ، . نوگرایی برابر می دانند
( و علی صمصامی فردمیدد تقی زاده، ابراهیمی، محمدرضا؛۱39۴. )گویند

ر در كشوو"آینوده مودرن"بوا "گذشته سنتی"حلقه واسووطه ( به ویژه آغاز مشروطه)در تاریخ معاصر ایران، دوره قاجار 
یوا "دوره انتقوال"نظر گرفته می شود و زمینه شروع تاریخ معماری معاصر ایران را فراه  می نمایود كوه از آن بوه عنوان 

بوه عنوان دوره "دوره قاجوار". یواد می شوود( "مدرنیته"به "سنت"گذر از دوره قاجار به دوره پهلوی و گذر از )"گذار"
، معمواری ایون سووورزمین"نقطه عط "به عنوان مبنای معماری معاصر ایران و در واقع "نهوت مشروطیت"انتقال و 

"مدرنیته"د و تلقی می گردد؛ چراكه نظام اجتماعی ایران پس از مشووروطیت دیگر بر پایه یك نظام سوونتی متکی نبو
(.6۵: ۱389ابراهیمی، اسدمی؛ )شیوه زندگی مردم و متعاقب آن كامبد و محیط زندگی آنان را تحت تأزیر قرارداد 

ن همچنوی. از دورة قاجار به صورت آشکار و ملموس در ایران آغاز گردیود"روسی"و "اروپایی"ازاین رو تقلید از معماری 
به جهان به سبب سفرهای مکرر شاه و درباریان به فرنگ، كشور به تدریج از جهان شرق"ناصرامدین شاه قاجار"در دوره 

صوابر تقووی و )و پیشورفت وارد معمواری ایوران گردیود "تجودد"غرب پا گذاشت و معماری غرب بوه عنوان نموادی از 
و نگواه خوود "انگلویس"و "روس"از سووویی شکست های پی درپی ایران در مواجهوه بوا قودرت های(. ۱39۵میمندی، 

در اروپا و شروع ترقی جامعوه غورب، باعوی شود در جامعوه "رنسانس"انتقادی ناشی از این شکست ها، همچنین آغاز  
رد ایرانی دوران قاجار، گرایش هایی تحول خواهانه شکل بگیرد كه معماری متفواوت قاجوار نیوز محصوول هموین رویکو

.  آرمان گرایانه است
، معماری"خیابان"و ( به معنای امروزی)"میدان"در دوران قاجار به دمیل ورود عناصر جدید به عرصه معماری، مانند 

، پول: همچنین معماری در دوران قاجار در بناهوای مختلو  ماننود . شکل می گیرد"معماری خیابانی"جدیدی به نام 
و اسوت و امبتوه دارای تغییورات"صوفویه"گرمابه، مسجد، مدرسه و غیره ادامه معماری دوره های پیشین به خصووص 

وارد هنور "موتی  هوای معمواری جدیود"در معماری دوران قاجار. عناصری می باشد كه مختص دوره قاجار می باشد
ی های كه از مشخصات و ویژگ... ایرانی میشوند مانند روزنه های قوس شکل باالی ارسی ها ، حوضخانه ، سنتوری ها و 

"امتقواط گورای معمواری مسوکونی"دوره این دوره را به حوق می تووان . اصلی معماری دوران قاجار به حساب می آیند
، بوا "تجودد"بوه "سونت"بناهوا در گوذر از جهوان ،بر این مبنا در زمینه معماری مسکونی(۱399بانی مسعود ،. )نامید

عظی  را پشت و اعمال تغییرات كامبدی و فوایی و تزئینات معماری، تحومی"درونگرایی"به جای "برونگرایی"استقرار 
.  سرنهاده اند

ه نموود این تغییرات، تحت تأزیر رویکردها و عوامل مختل  نظری و اجتماعی مختل  ایران متفاوت بووده، به گونوه ای كو
.تجدد و فرهنگ غربی در خانه های تهران بیشتر از سایر شهرهای ایران بوده است

ال در سو"امیركبیور"شود، صودراعظمی "نووگرایی"از جمله عواملی كه سبب پیشرفت كشور در دوران قاجار به سوی 
قیوه و آشنایی وی با كشورهای روسیه و عثمانی، ایجاد مدرسة دارامفنوون، انتشوار روزناموة  وقوایع اتفا. ش بود.ه۱۲۲7

(۱389بانی مسعود، امیر، . )رسیدگی به وضعیت مامی كشور در این زمینه تأزیرگذار بوده است
در این دوره، ه  زمان با رشد طبقه ممتاز بازاری، قدرت گرفتن روحانیون و خوانین روستاها، ساختن خانوه های شواخص
متعلق به متمومین آغاز شد؛ بنابراین نقطه اوج معمواری قاجوار كوه انعکاس دهنوده ویژگی هوای آن اسوت در معمواری 

معمواری خانوه های ایرانوی در "نقطوه اوج"تجلی می یابود كوه بسویاری از محققوین آن را "خانه های متمومین قاجار"
وره خانوه های د)به سه گونه در دوره تاریخی قاجوار  ( تفاوت در سازه)می دانند كه از محاظ ساخت "فوا "پرداختن به 

 افتود و به جای طاق ها اتفاق می"سق  تخت"تفاوت در سازه با جایگزینی . تقسی  می شوند( اول، دوره دوم و دوره سوم
(.9۱: ۱389قاسمی سیچانی، معماریان؛ )با صرف هزینه و زمان بسیار است "تزیینات بسیار پركار و ظری "دارای 
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:ویژگی های كلی بناهای مسکونی دوره قاجار
:بناهای مسکونی دوره قاجار به طوركلی دارای ویژگی های زیر هستند 

فصلبنا شامل اتاق مركزی؛ ایوان با دو ستون در برابر آن؛ اتاق های كوچك واقع اطراف اتاق مركزی به صورت ساده و م
پدن ها كشیده در امتداد بنا

ایجاد چش  انداز وسیع توسط پنجره ها
ایجاد زیرزمین با طرح های زیبا و پوشش های ضربی آجری

تعبیه حوض خانه
رواج بادگیر جهت خنك كردن فوا

ایجاد سرستون ها و ستون ها در ورودی ها
ایوان های بلند

ایجاد پلکان دوطرفه در محور اصلی بنا
تبدیل سه دری به دو دری و واردشدن نور مستقیماً به داخل بنا

تنوع و سبکی و گشایش فواهای بیشتر
سق  شیب دار و شیروانی

آمیزه ای از اممان های معماری ایرانی و اروپائی 

:عوامل مهم تأثیرگذار بر معماری دوره قاجار
عامول "و "عامول درونوی"در ایجاد معماری دوران قاجار دو عامل نقش بسیار مهمی را ایفا می كننود كوه می تووان بوه 

:تقسی  بندی كرد"خارجی

عامل درونی
عامل درونی به معنی امهاماتی است كه معماری دوران قاجار از معماری دوران پویش از خوود گرفتوه اسوت به خصووص 

كه نقش زیادی در معماری دوران قاجار بازی می كند و این امهامات را در بناهوای مسوکونی و"صفویه"معماری دوران 
.خانه های قاجاری و اماكن مذهبی مثل مسجدها و امامزاده ها و بسیاری از بناهای دیگر می توان مشاهده كرد

عامل خارجی
كه از تشکیل می دهد كه شامل خصوصیاتی است"عوامل خارجی"اصلی ترین ویژگی های شکل دهنده معماری قاجار را 

:دیگر كشورها به خصوص كشورهای اروپایی وارد معماری ایرانی شده است
جی كه رفت وآمدهای گروه ها و هیئت های ایرانی به اروپا و اروپاییان به ایران و سفرهای ناصرامدین شاه به كشورهای خار

وند و بر شهرهای ایران تأزیر بگذارد و شهرهای ایران بر اساس ایون اصوول بازسوازی شو"شهرسازی اروپایی"باعی شد 
.شکل بگیرند

تحصیل دانشجویان معماری در كشورهای اروپایی و تدریس اساتید خارجی در ایران
وجود معماران خارجی در ایران و ساخت و طراحی به سبك اروپایی

در معمواری و "خیابوان"كه باعوی ایجواد عنصوری بوه نوام "اتومبیل"ورود وسایل حمل ونقل جدید به ایران از جمله 
شهرسازی ایرانی گردید

خانه ها در كنار ه  در طول خیابوان شوکل گرفوت و پنجره هوا بوه سومت خیابوان بواز ، در این سبك: معمارى خیابانى
(۱399بانی مسعود،)تغییر شکل دادند  "برون گرایی"به "درون گرایی"می شدند و خانه های ایرانی از حامت 
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:عنصرهای مهم در معماری دوره قاجار
:پنج عنصر مه  كه در معماری دوران قاجار شاخص و برجسته بودند به قرار ذیل است 

سنتورى یا طاق پیروزی
ان شوکل سنتوری ها برای اومین بار در یونان باسوت. می گویند"سنتوری"را در معماری "جلوخان"سه گوش باالی درگاه 

ك گرفتند و در ایران، قبل از معماری قاجار آن چنان برجسته و شاخص نبودند؛ وموی در دوران قاجوار سونتوری از سوب
. كدسیك اروپایی امهام می گیرد و وارد ایران می شود

پنجره های ارسى
انوه ها پنجره هایی مشوبك هسوتند كوه از باالبوه پایین بواز و بسوته می شووند و بیشوتر در داخول خ"ارسی"پنجره های 

ور بووده این نوع پنجره ها را در سطح بیرونی ساختمان و همچنین در جاهایی كه محل عب. مورداستفاده قرار می گرفتند
ر دوران روزن های بواالی پنجره هوای ارسوی د. است نصب می كنند و با شیشه های رنگی و گره چینی ها  تزیین می كنند

كوه "فویهص"بر خدف معماری دوران )باشند "بیوی شکل"و "دایره شکل"است كه می توانند "قوسی"قاجار به شکل
(.بیشتر مربعی و مستطیلی شکل بودند

حوض خانه
ایی را بوود و فوو"نوورگیر سوقفی"كه دارای "حوض خانه "در دوران قاجار فوایی شکل گرفت و یا بازسازی شد به نام 

منشووری "حوض خانه ها معموالً دارای سق  .را به داخل خانه وارد می نمود"هوای مطلوب "و "نور"ایجاد می كرد كه
ه دمیول حوض خانوه ها بو. هستند كه مرتفع تر از بقیه ساختمان است تا بتواند نوور مطلووب تری را وارد بنوا كنود"شکل

د مطلوبی را وارد خانه می كننو"رطوبت"می كنند و "خنك"در مركز آنها هوای ورودی را "حوض كوچك"داشتن یك 
.و همچنین فوایی دمپذیر و مناسب برای تمام فصول به ویژه فصل های گرم سال هستند

جام خانه
می شده است كه در باال و روی گنبد فواهایی مانند حمام ها استفاده"پنجره"و یا "نورگیر"در اصل نوعی "جام خانه"

جام خانه ها عموماً دارای یك سطح كروی شکل سفامی بودنود و دارای محفظوه و حفره هوای مودور بور روی خوود . است
"ترطوبو"و "حورارت"در اصل جام خانه ها به این منظور بودند كه با برداشتن جام ها و یا همان حفره ها بتواننود . بودند

.موردنیاز را در مواقع و زمان های مختل  كنترل كنند

بادگیر
ر بادگیرهوا بوه منظو. از ابداعات و عنصرهای معماری ایرانی است كه در دوران قاجار هو  بسویار متوداول شود"بادگیر"
بارهوا در بناها ساخته می شدند و بیشتر در ساختمان های مسکونی، كاخ هوا و آب ان"تأمین رطوبت هوا"و "خنك سازی"

افه شود و این عناصر معماری در ابتدا بسیار ساده بودند؛ ومی باگذشت زموان بور تزیینوات آنهوا اضو. استفاده می گشتند
.  شکل گرفتند"چند طرفه"و "چندتایی"به صورت 

عمووالً به عنوان یك عنصر مه  و نمایان به خصوص در فوای ورودی استفاده نمی شد و م"پله"در معماری سنتی ایران 
 دادند كه از با ارتفاع زیاد و در نقاطی از ساختمان قرار می( پله های ارتباطی بین طبقات مختل  یك ساختمان)پله ها را 

ه تقلیود به عنوان یك عنصر نمایان در معماری خانه های این دوره بو"پله"كاربرد . جلوه و زیبایی چندانی برخوردار نبود
. از معماری اروپا رایج شد

در ایون دوره بوا ورود ایون ایوان هوا در معمواری خانوه ها، . یکی دیگر از مشخصه بارز ایون دوره اسوت"ایوان ستون دار"
 دایره روموی با تزیینات برگ كنگره ای و قوس نی "سر ستون های اروپایی"تغییراتی عمده در نمای بناها به وجود آمد و 

(۱388كمامی، . )در این ساختمان ها دیده می شود و نحوه قرارگیری ایوان با كل مجموعه هماهنگی الزم را دارد

:تقسی  بندی كلی معماری دوره قاجار
:معماری دوره قاجار را می توان به دو دوره كلی تقسی  كرد

در ایون دوره نگواه حواك  بور معمواری همچنوان : از آغاز سلطنت آغامحمدخان تا پایان سلطنت محمدشواه: دوره اول
.بر مبنای سبك اصفهان و به كمال رساندن آن است"درون گرا"و "درونزا"نگاهی 
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:جمله ویژگی های دوره اول می توان به موارد زیر اشاره كرداز 
ساختمان های . درون گراعمدتاً 1
شکسته شدن . نماهای داخلی با عقب نشینی طبقه دوم2
دیوارهای باربر، طاق های محدب، قوس های جناغی، سازه های سنتی نظیر طاق و تویزه، طاق آهنگ، طاق كلمبو و چهوار/3.

بخش
استفاده . كاشوی در از مصامح بنایی و تیر تخته های چوبی جهت ساخت كامبد بناها، استفاده از آجر، كاهگل، گچ و سنگ و4

.نمای بناها

دوره های شاهان گذشته ایران بوده و تا دوره میانی حکومت قاجار به طور قطعوی"معماری سنتی"معماری این دوره در ادامه 
ی بناهای مسکونی این دوره، شامل ورودی، هشتی، اتاق مركزی، ایوان بوا دو سوتون در جلووی آن و اتاق هوا. ادامه یافته است

کارهوای كوچك تر واقع در اطراف اتاق مركزی كه همه به شیوه معماری اصیل ایران در ادوار گذشته بوده كه در این دوره با ابت
ایجاد از جمله عناصر معماری غربی می توان به. جدیدتر و نفوذ عناصر معمار غرب در جزئیات و ساخت وساز تکمیل شده است

گر تا باال یعنی، پله هایی كه از وسط سرسرا شروع شده و در قسمت پاگرد به دوشاخه در جهت مقابل یکدی"سرسرای ورودی"
ایجواد .به بعد معمول شده است"ناصرامدین شاه"بوده و از دوره"معماری روسیه"ادامه دارند اشاره كرد كه این عنصر متأزر از 

ن ها و پنجره به سمت خیابان با نرده های تزئینوی و سوق  شویب دار بوه جای سوق  های مسوطح و گنبود دار و تزئینوات سوتو
. سرستون ها به سبك روكوكو

 شواه و در ایون دوره بور ازور مسوافرت های ناصرامدین: از آغاز سلطنت ناصرامدین شاه تا پایان حکومت سلسله قاجار: دوره دوم
ان جامعوه و درباریان به خارج از كشور و همچنین اعزام محصلین ایرانی به اروپا، تحت تأزیر قرارگرفتن هیئت حاكموه و نخبگو

.است"غربی"و معماری "بومی"از معماری "امتقاطی"تأسیس دارامفنون، سبکی در معماری آغاز می گردد كه 

:آغاز معماری امتقاطی
:در دوشاخه آغاز شد"نئوكدسیك"از دوره ناصری آغاز و با هجوم عناصر جدید سبك "معماری امتقاطی"

عناصر . و عوامل تزئینی 1

امگوهای فوایی. 2

: از ویژگی های این دوره می توان به موارد زیر اشاره كرد

ساختمان ها . دارای نماد نئوكدسیك 1

تقارن . در نمای اصلی و پدن2

استفاده . از بام های شیب دار با نماد سنتوری 3

قوس های . نی  دایره به جای قوس های جناغی معماری سنتی 4

ستون ها . و تزئینات كدسیك و تصاویر واقع گرا5

بامکن . باالی سردر ورودی6

ایجاد . تركیبات حجمی در جداره و كنج بناها 7
:تزئینات دوره قاجار

:تزئینات عمده بناها در دوره قاجار عبارت اند از
كاشی كاری هفت رنگ و معاب های رنگارنگ

نمای داخلی گچ بری و كاشی كاری
استفاده از آرایه های چوبی در تزئینات

شیشه های رنگی
ت بوا رنگ آمیزی گچ بری های ظری  و پركار كوه آكنوده از نقووش گل وبلبول و حج  هوای تزئینوی اسو)نقاشی های مندن كاری 

(كه هنری پركار و وقت گیر است... رنگ های اموان نظیر سبز، قرمز و 
استفاده از آجر تزئینی قامبی و تراش مخصوص دوره قاجار

استفاده از تزئینات آیینه كاری
(منقوش اساطیری كهن و درباری)استفاده از كاشی منقوش و نقش دار 

استفاده از قواره آجرتراش در تزئینات مکان های مذهبی
رسمی بندی و كاربندی 
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:بنای قاجاری موزه استاد میرعماد

مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد به مساحت حدود هشتاد هکتار، بوا مجموعوه كاخ هوای سولطنتی و خانوه باغ هوای
تواب در ك. به منزمه نمایشگاهی از آزار معماری معاصر ایران تلقوی می گوردد"پهلوی"تا دوران "قاجار"تاریخی از دوره 

به نکوات جوامبی از بناهوای تواریخی (۱۲8۵-۱383مرزادهمعروف بهحسین بن محمد معمار)"استاد مرزاده"خاطرات 
حول سعدآباد از جمله ساختمان موزه میرعماد اشاره شده است كه بنا به اسناد موجود در مجموعه سعدآباد درگذشته م

د از بعو)همچنین در دوران پهلووی دوم . سکونت و خوابگاه پهلوی اول و سپس ومیعهد وی و معل  خارجی او بوده است
هلووی از جمله تصویری از فرزنود اول پ. همچنان مسکونی بوده و اسنادی در این زمینه موجود است( تبعید پهلوی اول

دوم در كنار حوض گرد و بزرگی در نمای شمامی ساختمان در واحد عکاسی مجموعه وجود دارد كه حوض مذكور بعود
( فویخوشونویس و شواعر دوره صو)از انقدب و تغییر كاربری ساختمان به عنوان موزه آزار خط و كتابت استاد میرعماد 
مانی تموام بنای موزه میرعماد سواخت. برداشته شده و حوضی در مقابل نمای شرقی بنا به شکل مربع ساخته شده است

ر اسواس بو. آجری، ساده و بدون تزئینات خاص در دو طبقه با دو ایوان و راه پلکان قرینه با شیروانی نارنجی رنگ اسوت
نوشوت سر. اظهارات استاد مرزاده ، بنا متعلق به دوره قاجار است؛ اما درباره ساكنان اومیه آن اطدعاتی در دسوت نیسوت

خص و تغییر محل سوکونت پهلووی اول نامشو( كاخ موزه سبز)ساختمان موزه میرعماد تا بعد از آماده سازی كاخ شهوند 
اه است و بنا به اظهارات شفاهی خدمه بنا كه تا زمان انقدب در مجموعوه سوعدآباد حووور داشوتند، سواختمان اقامتگو

.  نیستتابستانی دو تن از فرزندان پهلوی دوم بوده است كه از تزئینات داخل بنا و آزار آن اطدعات كاملی در دست

(واحد عکاسی مجموعه سعدآباد: منبع)نمای شمالی ساختمان موزه میرعماد در دوره پهلوی 



55صفحه    1401پائیز –4شماره 

نمای شمالی و شرقی ساختمان موزه میرعماد سعدآباد تا پیش از تغییر کاربری 

(واحد عکاسی مجموعه سعدآباد: منبع)خورشیدی 1376

ه رنگی و آجر و استفاده از تزئینات اروپایی و سرستون های كنگره ایی، همچنین تزئینات شیش"امتقاطی"با آغاز معماری 
دشواهی تراش، نقش های بسیار زیبایی در نمای دیوار بناهای مسکونی ایجاد گردید كه نمونوه آن در بنوای كوشوك احم

دیده می شوود؛ اموا در بنوای مووزه میرعمواد ازوری از ( موزه جنگ)مجموعه نیاوران و بنای قاجاری متعلق به تیمورتاش 
مودارک تزئینات آجرتراش به چش  نمی خورد و گچ بری آن فقط در سق  طبقه اول به كاررفته اسوت كوه بوا اسوتناد بوه

ز خورشیدی در حین طرح مرمت و تغییر كاربری از بنا گرفته شده اسوت، روی ایون بخوش ا۱37۵تصویری كه در سال 
در تغییور نصب كرده بودند كه احتمال می رود ساختمان درگذشته گچ بری و تراش سنگ داشته و"سق  كاذب"سق  را 

.پوشانده اندكاربری بنا در دوره پهلوی دوم این بخش از سق  را 

.بنای موزه نشانگر نوع معماری دوره ناصری است كه متاسفانه از سازنده آن اطدعی در دست نیستویژگی های 

از تغییر کاربری  برای فرزندان پهلوی دومپیش نقش گچ بری اولیه سقف طبقه اول موزه میرعماد 

(.واحد عکاسی مجموعه سعدآباد: منبع)
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نقش تراش سنگ بر ازاره های سنگی بیرون ساختمان موزه میرعماد از دوره قاجار                                                      

(.واحد عکاسی مجموعه سعدآباد: منبع)

:بر اساس منابع تصویری به دست آمده به شرح ذیل است۱37۵اطدعاتی كه تا پیش از تغییر كاربری بنا در سال 

یور درب شمامی توا دوره پهلووی اول وجوود نداشوته و بعود از تغی. تغییر درب نمای شمامی ساختمان به پنجره
.كاربری بنا جهت استفاده فرزندان پهلوی دوم این درب جهت استفاده خدمه، تعبیه شده بود

 همچنان باقی بوده است۱37۵وجود قاب پنجره ها در تراس طبقه اول كه از ابتدا تا سال.

افه نصب كركره های فلزی پشت پنجره های ساختمان كه در دوره پهلوی اول وجود نداشته و بعودها بوه بنوا اضو
.شده است

 ساختمان فاقد تزئینات مفصل گچ بری و تراش آجركاری در نمای بیرونی است

 اختمان كه در نماهای شمامی، غربی و شرقی سو( نقوش ستاره شش پر و چلیپا)تزئینات طرح و نقوش هندسی
جهوت توزئین "دوازده پور"و "گول هشوت پور"همچنین طرح هوای . كار شده و فاقد هرگونه تزیین بوده است

.ستون های سنگی ایوان طبقه اول به كاررفته اند كه از اصیل ترین نقوش سنتی ایرانی هستند

نرده های فلزی فرفورژه در راه پلکان طبقه همک  به اول دیده می شود.

اختمان حوض گرد بزرگی در قسمت شمامی بنای موزه میرعماد قرار داشته است كه ه  زمان با تغییر كاربری س
.برداشته شده و در مقابل نمای شرقی بنا حوضی كوچك تر و به شکل مربع ساخته شده است

ه بوده در بخش غربی و شرقی ساختمان فوای سبز و چمن كاری وجود داشته و دورتادور ساختمان را دربرگرفت
.است
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است وجود پلکان به صورت دوطرفه و قرینه، سق  شیروانی، ستون ها و بامکن از ویژگی های معماری امتقاطی.

بخش های داخلی ساختمان خامی از تزئینات دوره قاجار است.

 پنجره ها بدون حفاظ بوده اند و درب ورودی به آشوپزخانه بنوا در دوره پهلووی اول وجوود نداشوته و احتمواالً از
.ملحقات دوره پهلوی دوم است

وی اول از نقشه ها و تزئینات ساختمان در زمان اقامتگواه تابسوتانی فرزنودان پهلووی دوم و یوا اسوتراحتگاه پهلو
7۵در سوال مستندات كافی در دست نیست؛ اما باتوجه به تصاویر باقی مانده كه در زمان عملیات تغییر كواربری

یروانی سفید و نوارنجی بووده و سوق  شو( درب، سق  و كمد)اتفاق افتاده است، رنگ غامب تزئینات ساختمان 
.هنوز به این رنگ است 

 نوای از جملوه ب)تزئینات مشبك چوبی زیر سق  بامکن های طبقات، مشابه زیور بوامکن سواختمان های قاجواری
.است( متعلق به تیمور تاش

ئین گشته در زیر تمام پنجره ها شوفاژ قرار داشته است و سق  طبقه همک  با چوب سفید و چراغ های تزئینی توكار تز
.ودهمچنین در سق  طبقه اول ساختمان از تزئینات موجی شکل به رنگ سفید و نارنجی استفاده شده ب. بود

(واحد عکاسی مجموعه سعدآباد: منبع)تزئینات کمد بندی و سقف تزئینی  طبقه اول  
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:نتیجه گیری

رات و اعموال تغییو"درون گرایوی"بوه جای"برون گرایی"از جهان سنت به تجدد، با استقرار "گذار"معماری مسکونی قاجار در
ردهوا و عوامول این تغییرات، تحت تأزیر رویک. و تزئینات معماری، تحومی عظی  را پشت سرنهاده است"فوایی"و "كامبدی"

ر و فرهنوگ غربوی د"تجودد"در بخش های مختل  ایران متفاوت بوده، به گونه ای كوه نموود "اجتماعی"و "نظری"مختل  
.خانه های تهران بیشتر از سایر شهرهای ایران بوده است

مروری بر تاریخ معماری ایران نشان می دهد كه معماری دارای روندی مشخص و دنبامه دار بوده، به گونه ای كه بوا دوره هوای
مودن در معماری این سرزمین كه حاصول تسولط ت"گسست"قبل و بعد خود رابطه منطقی داشته است؛ اما در دوران قاجار 
  عموده ترین حجو"سونتی"در اوایل این دوره سوبك و سویاق . جدید غرب بر فرهنگ كهن ایرانی است، قابل مشاهده است

آغواز و در اواسوط دوران"صوفویه"بناهای مسکونی را شکل داده؛ ومی با اوج گیری نفوذ فرهنگ و تمودن غورب كوه از دوره 
و بوا به نهایت خود رسید، بهره گیری از شیوه معماری غرب در طرح خانه ها افزایش یافت"پهلوی اول"و به خصوص "قاجار"

وقطبوی شودن و د"امتقواطی"و "تلفیقوی"دگرگونی فکری و فرهنگی جامعه ایرانی، به تدریج زمینه ظهور بناهایی به سبك 
وسوط سبك های رایج در معماری بنا فراه  آمد به گونه ای كه در سه دهه پایانی دوره قاجار، خانه هایی به سبك كامدً غربی ت

ی و اصول، مبوان"ارتقا"و "خدقیت فوایی"در معماری دوره قاجار شاهد افزایش . رجال متمول و متنفذ قاجاری ساخته شد
ودن بوا دارا بو، "گوذار"بنای قاجاری موزه خط و كتابت استاد میرعماد متعلق بوه دوره . امگوهای قدی  معماری ایران هستی 

"ی امتقواطیمعمار"نمونه ای از  ... نظیر پلکان دوطرفه و قرینه ، سق  شیروانی ، ستون ، بامکن و "معماری امتقاطی"عناصر 

.تاریخی سعدآباد است -در مجموعه فرهنگی 

:منابع

ماری، ، تأملی بر تحوالت معماری در دوره قاجاریه و پهلوی به مثابه معماری امتقاطی، كنفرانس بین اممللی انسان، مع۱39۴ابراهیمی، محمدرضا و تقی زادیه، میدد و صمصامی فرد، علی،*
عمران شهر تبریز

معماری و شهرسازی ایران در دوران گذار، ۱389سدمی، اابراهیمی، سمیه و سید غدمرضا،* 
ست مدرنیته و معماری، پ۱389بانی مسعود، امیر، * 
، معماری معاصر ایران ۱399بانی مسعود، امیر،* 
با مطامعه موردی بناهای دوره قاجاریه )راهنمای بررسی و واكاوی ورود معماری غربی در معماری معاصر ایران و تأزیر آن بر بناهای آن دوره ۱39۵تقوی، امهام و عادمه، صابر میمندی، * 

(در تهران
(شهر تهران و تبریز: نمونه موردی. مطامعه تطبیقی ساختار كامبدی خانه های سنتی دوره قاجار)۱399خندانی، نادیا و جمامی، سیروس،* 
، تاریخچه و شیوه های معماری در ایران۱386رسومی، هوشنگ،* 
، جریانی نو در معماری معاصر ایران ۱383میر میران، سید هادی،* 
دانشگاه هنر اصفهان، ، بررسی معماری دوره ی قاجار۱388كمامی، محمدرضا، *
، گونه شناسی خانه دوره قاجار در اصفهان۱389قاسمی سیچانی، مری  و غدمحسین، معماریان، * 
تاریخی سعدآباد-واحد عکاسی مجموعه فرهنگی *
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آدری گیلمر
ریحانه موحد، پویا چگینی: مترجم

Changes in museum management: A custodial or marketing emphasis? 
Audrey Gilmore, University of Ulster, Jordanstown, Northern Ireland, UK Ruth Rentschler, Deakin
University, Melbourne, Australia

:چکیده
ها از مراكز صرفاً نگهداری آزار، به مراكز توجه و جذب مخاطب با تأكیود بور تعوامدت و روابوط مووزه ودر سال های اخیر موزه
بوه رسومیت .نیز توأزیر گذاشوته اسوتهای موزه ها بر ماهیت مدیریت موزهاین تغییر هدف و اومویت.اندمخاطب تبدیل شده

لوی های جدیدی را برای مودیران قبهای جدید برای مدیران موزه، و نیاز به جلب نظر مخاطبان متفاوت، چامششناختن نقش
هوا، بوا درنظرگورفتن در این مقامه چارچوبی مفهومی برای مودیریت مووزه.كه شیوه مدیریت سنتی داشتند، ایجاد كرده است

ر شود و سپس دو موزه با تاریخچه فرهنگوی مشوابه كوه یکوی دزمینه خدمات موزه و ارائه محصوالت و خدمات موزه ارائه می
-مدیران موزههای مدیریتی مختلفی كه توسطاین مقامه روش. ایرمند و دیگری در استرامیا قرار دارد، مورد بررسی قرار گرفتند

( هداری آزارتمركز بر حفاظت و نگ)ای، از سنتی های منجر به تغییر دیدگاه حرفهشود، و اینکه چگونه این روشها استفاده می
.گیردشود را در نظر میمی( تمركز بر آموزش و سرگرمی مردم)به حامت فعلی 

.ها؛ خدمات؛ ایرلند؛ استرالیامدیریت؛ تغییرات سازمانی؛ موزه: کلمات کلیدی

:مقدمه
 شد مدیر موزه به فردی اطدق میو آوری، حفاظت و مطامعه و پژوهش پیرامون اشیا بوده ها، جمعدرگذشته وظیفه اصلی موزه

لزم  هوا مسوتامروزه مدیریت مووزه. كرد و وظیفه نگهداری از سرمایه فرهنگی مؤسسه را بر عهده داشتكه از اشیا نگهداری می
درصود درآمود 7۰ازآنجاكه اغلب موزه ها مؤسسواتی غیرانتفواعی و بورای حودود . نگهداری آزار و نیز  جذب بازدیدكننده است

ان دومتوی گوذارسورمایه. خود، به دومت وابسته هستند، باید با جذب بازدیدكننده بیشتر، ارزش خود را به دومت ها نشان دهند
ساب كرد، توان روی آن حپاسخگویی كه میهای اهیکی از ر. ها در قبال پول اعطا شده هستندخواستار پاسخگویی بیشتر موزه

(۱977الكزنیاک و مورفی، )استفاده از رویکردهای سام  بازاریابی است 
وزه از تأكیود بور از رویکردهای بازاریابی برای افزایش تعداد بازدیدكنندگان، تشویق به بازدید از موزه، تغییر و گسترش نقش م

.تر هستندهای بازاریابی برای موفقیت بیشها درحال توسعه تکنیكازاین رو، موزه. انبارداری به بازاریابی استفاده شده است
رنتشولر، )بازاریوابی مووزه در سوه دوره اصولی شوکل گرفته اسوت . تغییر در بازاریابی موزه نشان دهنده تغییر نقش مدیر اسوت

دهد كه مقاالت مربوط به بازاریوابی مووزه در آن دوره نشان می( ۱983-۱973)تحقیقات در مورد دوره تأسیس موزه (. ۱999
ای رناموهاین مقاالت بیش از تمركز بور ب. آموزش بازدیدكنندگان و گاهاً تأزیر اقتصادی هنر در جامعه استمزایایدر خصوص 

.ها تمركز دارندآوری دادهاستراتژیك، بر جمع
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فرهنگی تر كه بشارت دهنده تغییراتایروش عملیاتی مورداستفاده در این دوره، توسط منابعی كه آغاز یك دوره حرفه
ایون . تور شودندهوا دموكراتیوكموزه( ۱367تا ۱378)ای سازی در دوره حرفه. ها بود، مورد چامش قرار گرفتدر موزه

هوا ی بوه مووزههای بازاریوابتغییرات باعی شد تا كاربرد بازاریابی برای مؤسسات هنری غیرانتفاعی شناخته شده و بخش
رف كننده، تجدید ساختاربخش دومتی نیز منجر به تغییر قدرت و اختیار از تومیدكننده به مصو(. ۱989آمز، )اضافه شود 

نجور بوه همه این عناصر م. گذاران و عقد قراردادهای خدماتی در سطح محلی شدو در نتیجه پاسخگویی بیشتر سرمایه
تر متمركوز بووده و بیشو"نگهوداری دروازه فرهنگوی"شود كوه كمتور بوه "نخبگوان مودیریتی جدیودی"شکل گرفتن

ها نیز در حال در حال حاضر، بازاریابی در موزه(. Volkerling ،۱996 ،pp. ۲۰۲-3)هستند "جشن كارآفرینی"مشغول
هوای جدیودی های بازاریابی مشاركتی و دیدگاهاخیراً، مدل.  است( تا كنون۱99۴)گذار و خبر از آغاز دوره كارآفرینی 

ها و تجارب تلفیق چندین هنور و ایجواد هنوری جدیود، منوابعشود كه با جلب مخاطبان، محصوالت، مکانمشاهده می
ننوده، ه  زمان با این تغییرات، تمركز بر شناسایی ماهیت رابطه بوین بازدیدك(. ۱997رادبورن، )كند درآمد را متنوع می

(.۱997مك مین، )موزه و بازار نیز اضافه شده است 

ه و همچنوین این تغییرات بر عوامل سازمانی فرهنگی داخلی مانند ساختار موزه، پیچیدگی و تنوع خدمات تأزیر گذاشت
ای حفاظوت هبا ایجاد انگیزه پاسخگویی رسمی، نیاز مدیران موزه را به داشتن مدیرانی بامهارت بازاریابی در كنار مهارت

كند كه دو مورد از آن به این مقامه ارتبواط چهار نوع مدیر موزه را معرفی می( ۲۰۰۱)رنتشلر . از آزار، افزایش داده است
بوه عنوان مثال، مودیر كوارآفرین از طریوق. ای دارنودهای خدمات مووزههر گروه از مدیران تأكید متفاوتی بر جنبه. دارد
ایی هوا، شناسواز طریوق تغییور در نمایشوگاه-تومیود بودجوه . نویسی خدق بور پیشورفت مجموعوه تمركوز داردبرنامه

تراتژیك اهداكنندگان به موزه، تماس شخصی با اهداكنندگان اصلی، توسعه اقدامات جهت افزایش كارایی، اسوتفاده اسو
ازاریوابی هوای بمدیران كارآفرین همچنین از برناموه. نتیجه این چش  انداز است-از مشاوران و تهیه تجزیه وتحلیل بازار 

وزه اسوتفاده برای تشویق بازدیدكنندگان به عوویت و سپس اهدای به م( ایجاد تعامل طوالنی مدت با مشتری)ای رابطه
متور درگیور متومیوان ك. ها متمركز استو كلکسیونپژوهشدر مقابل، یك مدیر متومی بر فعامیت های سنتی . كنندمی

نند، از افراد ككنند، تجزیه وتحلیل بازار را تهیه نمیبرای مثال، آنها از مشاوران استفاده نمی. فعامیت های تجاری هستند
.دكننكنند و یا بازدیدكنندگان را به عوویت و اهدا به موزه تشویق نمیغیر بازدیدكننده نظرسنجی نمی

که ممکن اسوت گذارد، باتوجه به اینمسئله اصلی این مقامه این است كه چگونه سبك مدیریت بر عملکرد موزه تأزیر می
باشود ها به عنوان بروكراسی حرفه ای بین عملکرد موردنظر و عملکرد واقعوی فاصوله وجوود داشوتهبه دمیل ماهیت موزه

ای، افراد غامباً با مراجعه به همکاران خوارج از سوازمان و نوه افوراد های حرفهدر بوروكراسی(. ۱999گریفین و آبراهام، )
یتی هوای مودیرهوا و دسوتورامعملبه همین ترتیوب، روش. گذارنددرون سازمان، در تعیین دستور كار سازمان تأزیر می

.مدیران ممکن است در موزه به طور یکسان اعمال نشود

مقالههدف 
دارند تفاوتی ن-آموزش –هایی كه دارند متفاوت باشند، اما از نظر هدف اصلی ها ممکن است از نظر آزار و مجموعهموزه

ها و مدیران آن امزامات انجوام بازاریوابی شود این است كه چگونه موزهسؤامی كه مطرح می(. ۱999گریفین و آبراهام، )
قوی های آموزشی هستند؟ در واقع، یك رویکرد اقتصوادی منطه  به دنبال برآوردن مأموریتدانند؛ اما هنوز میمؤزر را 

ابتودا : ایون مقاموه دو هودف دارد. دهدهای آموزشی را كاهش میدر مدیریت و بازاریابی موزه، اغلب ازربخشی مأموریت
-ای مویها ارائه نموده و به بررسی چگونگی توأزیر آن بور خودمات مووزهچارچوبی مفهومی برای بازاریابی خدمات موزه

ررسوی دوم، دو موزه، یکی در ایرمند و دیگری در استرامیا كه هر دو دارای تاریخچه فرهنگی مشوابه هسوتند را ب. پردازد
ك های گیرد و اینکوه چگونوه ایون سوبها در نظر میهای مختل  مدیریتی را برای مدیران موزهاین مقامه سبك. كندمی

رگرمی تمركز بر آمووزش و سو-تر تا امروزی-تمركز بر حفاظت از آزار -مختل ، تغییرات دیدگاه حرفه ای را از سنتی 
.دهدمردم، نشان می
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روش تحقیق
ج  اما بیشتر این تحقیقات به دمیل عدم ادغوام نتوایج در یوك چوارچوب منسو. ها وجود داردتحقیقات متعددی پیرامون موزه

و عدم استفاده از نتایج برای پیشبرد چارچوبی از ماهیت ارائه خدمات مووزه موورد ( ۱996؛ مسکاردو ۱98۵فامك و همکاران )
(.۲۰۰۰؛ گومدینگ ، Stapp ،۱99۰؛ Merriman  ،۱989)انتقاد قرار گرفته است 

ل این مطامعه بر اساس یك چارچوب مفهومی مبتنی بر ادبیات مربوطوه سواخته شود و سوپس در دو مطامعوه مووردی، مسوائ
بوت ای را مشواهده و زتجربی، محققان ابعاد ارائه خدمات مووزهپژوهشدر این . كلیدی مدیریت بازاریابی خدمات، مقایسه شد

.های عمیق با كارمندان و مدیران، به منظور تجزیه وتحلیل ارائوه خودمات هور مووزه انجوام شودعدوه بر این، مصاحبه. نمودند
به عنوان مثال، از سؤاالت گسترده و پایوان (. ۱977توصیه شده توسط كامدر، )مصاحبه های عمیق به صورت نامتعارف انجام شد 
.باز پیرامون تجربیات و نظرات مدیران استفاده شد

هوایای، و پاسخاز مشاهدات در خصوص نحوه ارائه خدمات موزه. ها ضبط و متن دقیقی از هر مصاحبه تهیه شدتمام مصاحبه
ا هوای مصواحبه بوداده. ها، ساختارها و موضوعاتی به عنوان موضوعات اصلی انتخاب شودنددقیق به دست آمده در طول مصاحبه

ها در موورد های موردمطامعه ارائه شد تا محققان نه تنشکلی جامع از پدیده. های ساالنه، تطبیق داده شدتجزیه وتحلیل گزارش
هوای میوتها و فرایندهای انجام شوده در عملیوات و فعااطدعاتی كسب كنند؛ بلکه دركی از بافت، فعامیت"ها و نتایجورودی"

.روزانه به دست آورند

ی از های موردمطامعه در این پژوهش، مؤسسات انتفاعی كه مدیر ناظر بر كارمند دارند، نیسوتند؛ بودجوه كامول یوا بخشوموزه
از در ایون تحقیوق. ای دائمی بوده و برای بازدید عموم آزاد هسوتندشود، مجموعهها توسط دومت تأمین میی این موزهبودجه
هوا وزهسازی موضوعات كلیدی استفاده شده، و مصاحبه با كارمندان اصلی، معتمدین و داوطلبان در موهای كیفی و مدلروش

هوا، در ایون پوژوهش های مطامعه موردی موافقت كردند كه در صورت عدم اعدم اسامی مووزهمدیران موزه. صورت گرفته است
مودیریتی گیوریهایی كلیدی در مورد دو موزه غیرانتفاعی، و همچنین ماهیت و روند تصمی در این مقامه، یافته. شركت كنند

.دررابطه با ارائه خدمات موزه، به دست آمده است
موه، اما به منظور نیل به هدف این مقا. مطامعه موردی بررسی شدبه صورت ی غیرانتفاعی تر، هشت موزهدر یك مطامعه گسترده

راث فرهنگوی با وجود تنوع جغرافیایی، می. كنی ما بر روی دو مورد از این موارد، یکی در استرامیا و دیگری در ایرمند تمركز می
هوا پایی، دومتدر این كشورها، مانند تعدادی از كشورهای مرتبط با انگلیس و سایر كشورهای ارو. ایرمند و استرامیا مشابه است

ای در هور دو شوود رویکردهوای فعامیوت خودمات مووزهمیراث مشترک باعی می(. Sauvanet ،۱999)وظیفه حمایتی دارند 
.كشور تا حدودی مشابه باشند

های پژوهش شرح داده شده است و به دنبال آن، راهکارهایی كه مدیران مووزه بورای ایجواد تعوادل بوین نقوشدر ادامه یافته
.شودكنند، بررسی میاستفاده میو بازاریابی ( انبارداری)نگهداری آزار 

خدمات بازاریابی موزه
تمان، موزه، در یك محیط فیزیکی یا سایت قرار دارد كه شامل فوای زموین یوا سواخ"محصول خدماتی"مانند اكثر خدمات، 

در ارائه خودمات .های ایجاد عدقه و مشاركت استچیدمان، نورپردازی، وسایل راهنمایی یا جهت دهی به بازدیدكننده و روش
.غیرانتفاعی موزه، باید شهروندان را به عنوان مصرف كننده در نظر گرفت

توان این بدان معناست كه معموالً یك سرویس را نمی .ماهیت چندبعدی خدمات، به خوبی بیان شده استپژوهش، در ادبیات 
داننود ، باید ب"بسته خدمات"مشتری و ارائه دهنده خدمات ه  برای درک دامنه . به راحتی قبل از خرید مشخص یا معرفی كرد

.آیدكه چه چیزی ارائه و یا در نتیجه دریافت خدمات به دست می
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بستهائهاردر.دارندكمکیوفرعیجنبهمواردسایرواستغامببه وضوحخدماتبستهابعادازیکیموارد،ازبسیاریدر
ستهبازبخشیآنهاهمهاگرچهداد،تشخیصسرویسافزودنییاجانبیخدماتسایرازرااصلیخدماتتوانمیخدمات،

.هستندكلی

طوربهموزه،درخدماتارائهفرعیواصلیعناصرادامهدركدام اند؟موزهبازاریابیخدماتابعادمه  ترینبنابراین،
:شوندمیدادهشرحخدصه

مجموعههدفوماهیتمورددرمردمعمومآموزشدرنظرگرفتنای،موزهخدماتمحصوالتتمامیدر:آموزش-

بهدماتخارائهكیفیتوانتخاببرمستقیمیتأزیراصلی،مجموعهتخصصیحوزه.دارداهمیتهانمایشگاهوها
براییژهبه وموزه،یكبهبخشیارزشبهخاص،هاینمایشگاهكیفیتوتعدداین،برعدوه.داردبازدیدكنندگان

.دارداساسینقشمنظ ،ومحلیكاربرانتوسطمکرربازدیدهای

برایاصلیآزارنزدیکیفیزیکی،امکاناتازاستفادهسهومتشاملایموزهخدماتدسترسی:دسترسی
.استموزهخدماتدردسترس بودنومختل بازارهایایجادامکانبازدیدكنندگان،

جموعهمنظرازچهمتنوعی،ومختل انواعبایدهاموزهزیرادارد،دقیقبررسیبهنیازمختل بازارهایبرایپیشنهادها
خدماتبه عنوان مثالبازدیدكننده،مختل هایگروهبامتناسبخدمات.دهندارائهراخدماتیمه هایجنبهچهوآزار

.داردزیادیاهمیتجدیدبازدیدكنندگانوگردشگرانهمیشگی،مراجعانمدرسه،هایگروهبرایمختل 
وتشریحوبازدیدكنندهازپذیراییتعامدت،دامنهوماهیتشاملموزهخدماتارتباطیجنبه:ارتباطات

.استآزارتوضیحات
آزار دادنتوضیحوتشریح.استبازدیدكنندگانتجربهمه  ترینازآنها،توسطراهنمایی شدنوموزهكارمندانباتعامل

-نبهجدرکدربازدیدكنندگانبهكمكبرایموردنیاز،خدمتیوداشتهزیادیتأزیرمجموعهارزشافزایشدرهمچنین

.استملموسهای
بهتاارنددنیازمتنوعیاطدعاتبهبازدیدكنندگانموزه،یكدرموجودهایمجموعهوآزارتنوعوگستردهدامنهباتوجه به

زیادی توجهقابلآزارنمایشگاه،یامجموعههردرغامباً.كنندبازدیدراموزهازقسمتكدامبگیرندتصمی كندكمكآنها
.گیرندمیقراراطدعاتتحت تأزیربازدیدكنندگاننتیجهدروداردوجود
موزهلپرسنتوسطراهنماییوهامجموعهتوضیحاتدریافتبهعدقه مندبازدیدكنندگانازبسیاریدمیل،همینبه

.كنندریزیبرنامهبازدیدبرایوكردهدرکاستنمایشحالدركهراآنچهكندكمكآنهابهتاهستند
.داردستگیبجوانبیهمهجزئیاتبهتوجهبهموزه،خدماتارائهكیفیتوتأزیربنابرایناند،به ه  پیوستهابعاداینهمه
ایموزهخدماتمختل هایزمینهوشرایطبامتناسبوموزههدفوماهیتباتوجه بهتواندمیموزهخدماتارائهابعاد

-فرصتوتهدیدهادررابطه باضع وقوتنقاطدرکنحوهبهموزه،كلیطراحیومدیریت.شودسازگاروگسترش یافته

ماتخدكلیارائهدربایدموزهمدیران.داشتخواهدبستگیكند،میرقابتآندرموزهكهمحیطیوبازاردرموجودهای
.كنندتمركزوتوجهشدهارائهابعادهمهبرموزه،

:خارجیبازاریابیعملکردبرداخلیمدیریتیعملکردتأثیر
به عنوانباالدركههستنداوامریاجرایمسئول(ایموزهپرسنلودستیارانمدیران،جملهاز)موزهكاركنانتمامی

توسطیبازاریابهایفعامیتكهبدین گونه.شددادهتوضیح(خارجیبازاریابیعملکرد)مشتریبهخدماتكلیمجموعه
وكاركنانیههمتوسطبایدبازاریابیكهاینباتوجه به.شودمیارائهخارجیبازاریابازدیدكنندگانبهكاركنان،ازهركدام

هككاركنانیچنینه ودپارتمانیبینمشاركتداخلی،مؤزرارتباطنیازمندمجموعههرشود،انجامجایگاهیهردر
.استؤزر،مایموزهخدماتارائهبرایبازدیدكنندگانبادوطرفهرابطهبرقراریوكاراینانجامبرایتمایلوتواناییدارای
.می دهدنشانراموزهمدیریتبرایبازاریابیخدماتمدل۱شمارهشکل
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:دپارتمانیبینهمکاریوداخلیمشارکت
تعاملایهپبرروابطاین.استمدیریتیشبکه هایدیگرومجموعهمدیربینرودررورابطهمعنایبهموزهدرمتقابلرابطه

گامیهنارتباطنوعاین.استدوجانبهسازگاریوتعهدرضایتمندی،همبستگی،راهنمایی،شاملكههستنداجتماعی
شاملبطروانوعاینمدیریت.می گیردشکلافرادروابطومی گیردانجاماطدعاتتبادلكهمی افتداتفاقفردیكبرای

باروابطینازمینهدرموفقیت.استداخلیعملکردتکنیك هایازاستفادهبه وسیلهپیچیدهوفردیروابطمدیریت كردن
بگذارندناركرااداریمرسومتشریفاتسازمان،متنوعبخش هایدرافرادكهدارداینبهبستگیداخلیبازاریابیازاستفاده

کاتنازیکی.كنندتدشموزهداخلیسیست  هایوگوناگونتکنوموژی هایوافرادمیانارتباطبهبودراستایدرو
پس .باشدمشاركتوگروهیكارافراد،برونباشدسنتیساختارهایبرتمركزكهاستاینمدیریتورهبریدربرجسته
.كندپیداارتقااجتماعیتعاملومکاممهتوسطوباشددوجانبهارتباطپایهبربایدروابطمدیریت
.تاسارتباطودسترسی،آموزش،زمینهدرمفیدخدماتارائهجهتموزهبرایپیش نیازیكدپارتمانیبینهمکاری
اریهمکازاطمینانحصولجهتكاركنانغیررسمیورسمیارتباطهمچنینورسمیرویکردهاینیازمندمؤزرمدیریت

باالدستیمدیراندسترسدربایدسازمانافرادتمامینقطه نظراتمثال،طوربه.استسازمانسمت هایهمهدرافراد
بینهمکاریكهاستصورتاین در.شوددادهپاسخآن هابهوشوندگرفتهبکارشود،دادهاهمیتآن هابهباشند،

كاركنانباموزهمدیركهمی پیونددوقوعبههنگامیامراین.می گیردصورتسازمانوافرادمشاركتودپارتمانی
.بگذاردمیاندررامناسبفرهنگوتوسعهازچش  اندازی

اینمندنیازامراین.استخارجیبازاریابیتأزیرگذاریوفرهنگیتکاملجهتضروریامریافرادهمکاریوداخلیارتباط
نای.كنددرکخودموزهبهمربوطفعامیتدرراآنتأزیرودهدانجامبه خوبیراخودنقشسازماندرفردهركهاست

.داردخدماتارائهتواناییوكاركناناطدعاتبامستقی ارتباطمبحی

:خدماتارائهتواناییوکارکناناطالعات
در.استخدماتارائهومدیریتداخلیعملکردزمینهدرضروریامریكاركنانكلیدیصدحیت هایومهارتارتقای
ازارخدماتیموزه،سطحدرافراد.استضروریدهیاطدعاتودیگرانباارتباط گیریمهارتمشخصاًموزه،یكموقعیت
زانظرخواهیوآن هاباارتباطگرفتنجهتبازدیدكنندگانبهموزهدرموجودمجموعه هایازخودآگاهیواطدعاتطریق
.دهندمیارائه(ارتباطودسترسیآموزش،)خدماتارائهزمینه هایهمهدرمشاركتبرایموردنیازاطدعاتوآن ها

:موزهبازدیدکنندگانوداوطلبانکارکنان،مدیران،میانمؤثرارتباطبازخورد
بابلندمدترابطهووفاداریاستنیازاست،برقرارسرشاریاهمیتازمجموعه ایهرازمکرربازدیدازآنجایی كه

بامدتیدبلنرابطهكهشودانجامآندرفعامیت هاییكهاستمه موزهبرایبنابراینشود؛پایه گذاریبازدیدكنندگان
دائمیبازدیدبازخورد.استموردنیازمفیدیاطدعاتامر،اینبهدستیابیجهتباشد؛داشتهبازدیدكنندگان
ودیرانم.استكاركنانخدماتارائهتأزیرومجموعه هاموفقیتدرصدارزشیابیبرایارزشیباوسیلهبازدیدكنندگان

تریانمشوداوطلبانبازدیدكنندگان،ازآن هاكهرابازخوردیموزهسطحكاركنانازمستقی طوربهبایدآنهاهاینماینده
بامثبتتعاملدرمهمینقشمی تواندمی آیددستبهطریقیناازكهاطدعاتی.كنندجمع آوریرامی گیرند

مدیرانبهنظراتنهایتدركهاستنیازاطدعاتاینجمع آوریجهتدرمؤزریهایرویه.باشدداشتهبازدیدكنندگان
هبترغیبرابازدیدكنندگانبایدموزهسطحراهنمایعدئ وموزهورودیكاركنانمثال،طوربه.برسدسازمانارشد

كاراین.دكننارائهراخودپیشنهادهایوانتقاداتدادنیابازدیدكنندگاندفتردرنوشتنیانظرخواهیكارت هایتکمیل
آنباارتباطزمینهدرموجودپتانسیلوباشندداشتهبازدیدكنندگانبهبیشتریتوجهكهكندمییادآوریموزهكاركنانبه
بادائمیو مدتطوالنیرابطهپایهبرومی گیردشکلرقابتیفواییكدرمؤزرمدیریتخدصه،طوربه.كنندتقویتراها

مرتبط،هایاستراتژیاجرایجهتدرراموزهمنابعبایدموزهمدیرانهدف،اینبهرسیدنبرای.استموزهبازدیدكنندگان
و(انكارآموزوكاركنانمدیریت،بین)داخلیه و(بازدیدكنندهوموزهبین)خارجیه ارتباطیمتدهایسطحارتقای
.كنندیکسان سازیتکمیلیواصلیمفیدخدماتارائه
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:پژوهشی در دو موزه در ایرلند و استرالیا
و دیگری موزه محلی در كشور ( Aموزه )یك موزه عمومی در كشور ایرمند : در این تحقیق دو موزه در نظر گرفته شده اند

( رمنوددر موزه ای)تاریخ محلی و تاریخ باستان : كه هر دو گامری هایی در پنج زمینه مختل  دارا هستند( Bموزه )استرامیا 
.  ، گیاه شناسی، جانورشناسی، زمین شناسی و هنر(در موزه استرامیا)و هنر بومی 

كارمند دارد و ساالنه جدا از افرادی كه برای ۱7۰در حدود . موزه كشور ایرمند در نزدیکی مركز یك شهر واقع شده است
موزه استرامیا در كنار یك نوار سواحلی واقوع شوده . بازدیدكننده دارد۲۵۰۰۰۰آیند تقریباً یك نمایشگاه خاص به آن می

3۰۰۰۰۰های خاص به آن رجووع می كننود حودود كارمند دارد و ساالنه مجموعاً با كسانی كه برای نمایشگاه8۰است و 
.  بازدیدكننده دارد

ه كننود كوهوا تودش وافوری مویمووزه. در هر دو موزه نسبت باالیی از بازدیدكنندگانی وجود دارد كه بازدید مکرر دارند
ین جهوت هو  چنو. هایی جدید خلق كنند تا بتوانند عدقه و وفاداری این دسته از بازدیدكنندگان را حفظ كننودجذابیت

اده از ها بر روی ایجاد و پایه گذاری نمایشگاه های موقتی و جذاب هست؛ نوه فقوط اسوتفجذب بازدیدكنندگان، تمركز آن
رمنودان هوای هنتوان به نمایشوگاه دایناسوورها، نقاشویها میكلکسیون های دائمی موزه كه به طور مثال از این نمایشگاه

. محلی، هنرهای مختص به خود استرامیا و ه  چنین نمایشگاه منسوجات معاصر از تیمور شرقی اشاره كرد
نتیجه آن تغییر به عنوان قسمتی از برنامه توسعه موزه استرامیایی، یك برنامه به عنوان تغییر اساسی معرفی شده است كه

تی تغییور شویوه مودیری. ها و ساختارهای مشخصی از سازمان بوده استای در بخششیوه مدیریت، از محاظ فرهنگ موزه
و معنا بخشیدن بوه جهوان هسوتی توسوط اكتشواف"باعی پیشرفت اهداف موزه و ایجاد این شعار كه 9۰در اوایل دهه 

ران در مدیر این موزه معتقد است كه باگذشوت زموان، مودی. شده است"فهمیدن گذشته و حال و انتقال آن به آیندگان 
فورد موزه های هنر با نگاه موشکافانه و زیبایی شناسانه یك"او اظهار دارد كه . محدوده های معینی دارای مهارت می شوند

كیفیوت ه  چنین تأكید او بر بهبودبخشیدن. تحت بررسی قرار می گیرد و آن ها را از دید خود مورد تحلیل قرار می دهند
ایون چشو  انداز ملوزم بوه برگوزاری تعوداد زیوادی . باشودو باالبردن سطح خدمات در كنار چارچوب كاری مشخص موی

.  های خاص استبرنامه های نمایشگاهی و پروژه
هودف فعلوی مودیریت . شعار موزه در ایرمند، افزایش سطح درک بازدیدكنندگان از مجموعه های موجود در موزه اسوت

هوا اهموزه، اطدعات دهی دررابطه با مجموعه های موزه به بازدیدكنندگان و استفاده از تومید محتوا جهوت تورویج نمایشوگ
ه كردن این موزه اخیراً دو فرد مجرب و دو دستیار نیمه وقت با مسئومیت ارتقوای ارتبواط بوا بازدیدكننودگان، آمواد. هست

. برنامه سامیانه از رویدادهای موزه و شناسایی بهتر مجموعه های موزه به مردم را استخدام كرده است

:ارتباطات داخلی و همکاری کارکنان
گی بوه مووزه پرسونل بازاریوابی بوه تاز. سه پرسنل بازاریابی وجود دارد، یك مسئول بازاریابی و سه نفر دستیارAدر موزه 

جوش این تصمی  بدین جهت اتخاذ شده است كه باعی رن. ها از پرسنل داخل موزه استاند، اگرچه مسئول آناضافه شده
ورود فردی های موزه را به نیازهای بازدیدكننده ترجیح می دهند، نشود و سختیای كه مراقبت از كلکسیونپرسنل حرفه

درآمود های مدیر بازاریابی شامل تمامی فعامیت هایی كه به جمع آوریوظای  و مسئومیت. از خارج سیست  را كاهش دهد
رام بوه اگرچه نقش حفظ و احت. به مجموعه كمك می كنند؛ مانند بخش فروشگاهی، كافه و فروش محصوالت هنری است

. ها قرار می گیردمشتری وظیفه ای است كه در باالتر از همه این
بوه طوور مثوال بورای برگوزاری یوك . در این موزه بین همکاران در بخش های مختل  موزه همکاری خوبی دیده می شود

ه یوك متصدی مووز. نمایشگاه از مراحل اومیه برنامه ریزی تا مراحل اجرایی بین كاركنان مشاركت و ه  فکری وجود دارد
زی محوول در صورت تایید او، این وظیفه به گروه برنامه ری. ایده برای برگزاری نمایشگاه را با مدیر خود در میان می گذارد

. دشود و او افراد موردنظر خود را از بخش های مختلو  سوازمان انتخواب می كنویك جلسه با مدیر پروژه برگزار . می شود
.  مدیر بازاریابی نیز از ابتدای امر درگیر می شود تا نظرات مثبت و منفی خود را بازگو كند
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وبازارتحقیقات۱99۵سالدر.دادتشکیلجدیدمدیریتانتصابازپس،9۰دههاواسطدرراخودبازاریابیتی Bموزه
کاریهم.گرفتقرارموردتوجهافرادحداكثریحووروهاآنرضایتمندیافزایشجهتدربازدیدكنندگانعدیقبررسی
برمركزتپایهبرمدیریت.یافتتغییرمحورتیمیكاریك رویهبهمرسوماداریتشریفاتازمختل هایدپارتمانمیان

متصدیانهمفکریباكلیدیعملکردیهایشاخصوشدهیك سوهاریزیبرنامهواهدافوشدبنامتقاضیوبازدیدكننده
":داشتاظهارموزهمدیردستیارانازیکی.شداصدحشود،مییاد"مجموعهمتفکرمغزهای"به عنوانهاآنازكهموزه
ازرایزیچتاكنندمیبازدیدموزهازمنظ به صورتهاآنامروزهامانبودند؛تغییریهیچ گونهشاهدبازدیدكنندگانقبدً
".ندهنددست

:کارانجامتواناییوکارکناناطالعاتسطح
نندگانبازدیدكفراغتاوقاتبرایسرگرمی هاسایربابایدكههستندآگاهامراینازبازاریابیمسئولومدیر،Aموزهدر

زیادیشتدبازاریابیمدیر.دارندرارقابتایندرپیروزیقصددرخورخدماتارائهبابنابراینپسباشندداشتهرقابت
جملهازنقصانوكمبودهرگونهومی زندقدمنمایشگاه هامیانپسببیند،راموزهبازدیدكنندهیكچش ازتامی كند

قرارمربوطهمتصدیاختیاردررااطدعاتاینومی كندیادداشترا…وخرابروشناییالم  هایافتاده،میبل های
.می دهد

نیازكمکیهربازدیدكننده هابهاستبازموزهكهاوقاتیتمامیدرداردوظیفهكهداردوجودموزهدردیگرمسئولیك
برایبایدظ منآموزشیبرنامهیك.كنندبرقرارارتباطاوباتلفنیتماسطریقازمی توانندحتیكهبدهدباشندداشته

استمعتقدابیبازاریمدیر.شودگرفتهنظردربازدیدكنندگانباارتباطبرقراریچگونگیدررابطه باموزهسطحدركاركنان
اومویتدردًكامبایدآن هانیازبهتوجهوهستندبازدیدكنندهوموزهمیاناصلیارتباطیشبکهموزهسطحدركاركنانكه

رایبمدحظاتینیازمندهمچنینواستموزهاصلیخدماتزیرمجموعهنقطه نظراینبه هرحال.بگیردقرارآن هافعامیت
ازنگهبانیایبه جبازدیدكنندهبرایموزهآزارتفسیربرموزهسطحكاركنانتأكیدتغییرمثال،طوربه.می باشدتغییر

ارتباطیخط هایبیاید،وجودبهموزهدردوستانه تریفوایمی كندكمكامراینكهاستمعتقدبازاریابیمدیر.آن هاست
.می دهدكاهشراباشنددیگریشخصدائمیمراقبتتحتكهحساینچنینه ومی كندتقویترابازدیدكنندگانبا

بهباالاستانداردبامشتریبهخدماتارائهبهمربوطاموراجرایكهاستاینAموزهپرسنلتواناییودانشقوتنقطه
راهموزآزار"توضیح دهنده"نقشموزهسطحدركاركنانكهاستاینه آن هانقطه ضع .استشدهشناختهرسمیت
.ندارند
درگوناگونهاینمایشگاهزیادیتعدادبرگزاری:كهاستداشتهرانظراین۱997سالدرمدیردستیاریكBموزهدر

یتمدیرفکری،خط مشیتوسعهبین اممللی،وملیمثبتوجههبهمنجرمی توانددومتینهادهایوجامعهباارتباط
وكاركناندانشكهاستآنبرگواهینقطه نظراین.شودتوریس باپیوندوموزهمجموعه هایوبخش هاحرفه ای تر
.شودمیسرزمینآنبیشترشناختبهمنجربرنامه هااینازحمایت
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:بازدیدکنندگانباارتباط/بازخورد
وفاداریوعدقهمیزاننگه داشتنباالجهتدرجدیدجذابیت هایخلقبرایداریادامهوبسیارتدشBوAموزه

ازربخشیائمیدكلکسیون هایازبیشترموقتینمایشگاه هایاجرایوبرگزاریباتدشاین.می دهندانجامبازدیدكنندگان
.استقدیمیحتیوجدیدبازدیدكنندگانجذببرایاصلیروشیموقتنمایشگاه های.داردبیشتری

یكمی دهداجازهآن هابهمنابعكهجاییتادارندبرنامهودارنداطدعبازخورداهمیتازكاركناناگرچهAموزهدر
.داردنوجودبازدیدكنندگانبازخوردجمع آوریبرایرویه ایهیچبااین حالاماكنند؛نهادینهزمینهایندرراسیست 
دهشهاآنبهخدماتارائهزمینهدربازدیدكنندگاننظراتبهویژه ایتوجهحاضر،حالدركهدارداظهاربازاریابیمدیر
.شوندمیگ بازدیدكنندگانهنوزامااندبهبودیافتهوتغییرموزهعدئ وهانشانهكهاینبااما.است
بهراكمیمقدارومی كنندصرفرویدادهاوهاهمایشبرگزاریبرایراخودبازاریابیبودجهبیشترBوAموزه
پیدریبازاریابمدیروكرده اندبرقراررسانه هاباخوبیارتباط هایاخیراًاما.داده انداختصاصآن هاتبلیغاتیهایكمپین
.می گذاردنمایشبهمطبوعاتدرراخودساالنهرویدادهایازایبرنامهAموزهمثال،طوربه.استروابطاینگسترش

جهبودازعظیمیبخشآناجرایوتهیهكهباشدمیموزهدوهرتوسعهورشدبرنامهاصلیهستهرویدادهابرنامهاین
درائماًدشبکهاینكهمی شودتقسی خروجی هاازعظیمیشبکهبهرویدادهابرنامه.می كندمعطوفخودبهراتوسعه
زگیبه تاچنینه .استهاكتابخانهومحلیآموزشتوریستی،جاذبه هایهتل ها،شاملهاخروجیاین.استتغییرحال

.استشدهگرفتهنظردرموزهدوهربرایتبلیغاتیكوچكبرگه هایرویبرآگهی هایی
-روهگبرایهاسخنرانیازایمجموعهمثًد،.شوندمیاستفادهاضافیرویدادهای سرییكمعموالًویژهنمایشگاه هایدر

مرتبطامدًكنمایشگاهبندیزمانوموضوعبارویدادهااینكهكودكانصورتروینقاشییابازدیدكنندگانمختل های
بهتبدیلعواقدروبزنندسرموزهبهدوبارهشوندترغیببازدیدكنندگانكهاستاینرویدادهاایناستفادهدمیل.است

.شوندموزهدائمیبازدیدكنندگان
وشناخته اندرسمیتبهبازدیدكنندگانباارتباطدرموزهارتقایجهتدررابازاریابینقشموزهدوهرمدیران
بایدبازاریابیزمینهدراستمعتقدAموزهمدیرمثال،طوربه.پذیرفته اندرابازدیدكنندهجذببراینوآورانهروش های

ه ایایدهرگونه ایپذیرایمتداول،ومرسومقواعدرعایتكناردروداداهمیتجدیدهایایدهبهوعملکردفرصت طلبانه
باكهدمی كنفکراین گونهاوچنینه .عملکردپذیرانهریسكوبودمی شودموزهبهبازدیدكنندگانجذبباعیكه

ازپسه وكردهكسبجدیداطدعاتآنانشودمیباعیبازدیدكنندگان،بهسرگرم كنندهروش هایبهاطدعاتنمایش
.ایندبیموزهبهبیشتردارندتمایلهاآنشود،محققامرایناگر.اندداشتهخوبتجربهیككننداحساسموزهترک

بهمنجركهروشیهرازآن ها.می دهندانجامرایگانرویدادهایمثلمنطقهدرهاییفعامیتدوهرBوAموزهبه عدوه،
خودرویدادهایازبرنامه ایAموزههرسامهمثال،طوربه.می كننداستفادهشودمختل گروه هایازبازدیدكنندهافزایش

كهتیخدمادررابطه بااطدع رسانیجهتكوچككتابچهیكازچنین،ه .می كندتهیهدوطرفهپوستریكبه صورترا
.می كننداستفادهمی دهد،ارائهآموزشبخش
طه بادرراباطدعاتیبهمی توانكهاستموجودنمایشگاه هایبهمربوطمحتوایازمجموعه ایشاملآموزشیبستهاین

آگهیسوغاتی ها،راهنمایرویدادها،برنامهتحصیلی،سالبرایبرنامه ریزی شدهنمایشگاه هایوپیشنهادیخدمات
بسته هایایبروشوره،(نمایشگاهمحتوایبهمربوط)هنرمطامعهبرایبرگه هایویژه،نمایشگاه هایبرایتبلیغاتیكوچك
علولمبازدیدكنندگانبرایامکاناتهمچنینوفرعیسرویس هایبازگشایی،زمانبهمربوطاطدعاتموجود،آموزشی
.كرداشاره
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:تأثیر عملکرد داخلی بر فعالیت بازاریابی خارجی: هاخالصه ای از یافته

ت غامباً حفاظت محور است؛ اما در عملکرد موزه اممان های از بازاریابی كه برای آینده برنامه ریزی شوده اسوAمدیریت موزه 
نیز مشتری محور است؛ اما در عملکرد آن نشانه هایی از حفاظت به خصوص در نواحی Bمدیریت موزه . نیز مشاهده می شود

ژه و در تدش است میزان رضایت بازدیدكنندگان را با برگزاری نمایشگاه های ویوAمدیر موزه . پراهمیت موزه دیده می شود
؛ نیز مدیر عملکردی بر پایه رضایت بازدیدكننودگان داردBدر موزه . افزایش ارتباط كاركنان با آن ها به سطح باالیی برساند

در بحی آمووزش، هور دو . اما در زمینه محافظت و اجازه دسترسی به بعوی مجموعه های موزه محافظه كارانه عمل می كند
سترسوی موزه به این نتیجه رسیده اند كه نیاز به ه  ترازكردن فعامیت هایشان در زمینه امنیت مجموعه های موزه و امکان د

زایش در نمایشگاه های اخیر تمركز بر امکان دسترسی بیشتر و تفکیوك مجموعوه های مووزه و در نتیجوه افو. به آن ها دارند
ی و مدیران موزه و بخش بازاریابی هر دو موزه قصود دارنود كوه ایون امکوان دسترسو. كیفیت محتوای نمایشگاه بوده است

د دارنود آن ها به طور معینوی قصو. تفکیك در ارائه خدمات موزه ها را بهبود بخشند و باور دارند كه زمان تغییر رسیده است
بخشوی روابوط در حوال حاضور، بهبود. روابط دوستانه ای با بازدیدكنندگان توسط تغییر نقش كاركنان موزه پایه ریزی كنند

میان كاركنان موزه و بازدیدكنندگان از اهمیت زیادی برخوردار است؛ اما مشوخص اسوت كوه ارزش و اهمیوت حفاظوت از 
. مجموعه های موجود در موزه نیز مه  است

كوه در تعطویدت ایون زموان كواهش ۵توا 9در طول ایام هفته از سواعت )هر دو موزه ساعت بازگشایی مشخصی دارند 
گان توا دهود بازدیدكننودهای موزه، محدودیت نزدیکی مشخصی وجود دارد كه نشان میبرای برخی از كلکسیون(. می یابد
ن خوود و دانند كه بایود نقوش نواظر را در رابطوه بویدر بعوی موارد كاركنان موزه می. با نزدیك شوندتوانند به آنكجا می

در این موارد . دبازدیدكنندگان داشته باشند و آن ها نیز متعهد می شوند كه در بازدید خود فاصله تعیین شده را رعایت كنن
ه شوود كودر هر دو موزه مکاممه های از پیش تعیین شده ای بین كاركنان در سوطح مووزه و بازدیدكننودگان اسوتفاده موی

ت آن هوا شود و سوطح رضوایهرچند این مکاممه غیرشخصی و دوستانه باشد، درگیری احساسی بازدیدكنندگان محدود می
.  یابدنیز افزایش می

:هاتأکید مدیریتی متفاوت موزه
دو . سوتمسلماً مدیریت هر موزه باتوجه به ارائه خدمات وابسته به سبك مدیریتی خوود دارای تأكیود و اومویوت متفواوتی ا

ر پایوه سبك مدیریتی مختل  كه در این مقامه موردمطامعه قرار گرفت، سبك مدیریت بر پایوه حفاظوت از آزوار مووزه و بو
. آمده است۱اومویت های این دو سبك در جدول شماره . رضایت بازدیدكننده و مشتری است

. سوتمدیران دو موزه به این نتیجه رسیده اند كه ه  مدیریت مؤزر بر حفاظت محور و ه  مشتری محور در كنار ه  نیاز ا
در عوین اگرچه كه هر دو هنوز به تعادل بین این دو سبك دست پیدا نکرده اند و چامش برای مدیران این است كه چگونوه

دیریت ایون وضوعیت فعلوی مو. بهتر كردن وضعیت بازاریابی، تخصص و خدقیت در زمینه حفاظت آزار را از دسوت ندهنود
موان ها نشان می دهد كه نیازمند یك تغییر كارگشا است تا نقش مدیران در محافظت از آزار هنوری بوا مودیریت ه  زموزه

توا رعایوت به عدوه نیاز است كه كاركنان موزه آمادگی داشته باشند. موزه به عنوان یك سازمان مشتری محور پررنگ تر شود
. تشریفات مرسوم اداری را در جهت رشد رویه جدیدی از خدمات به مشتری، كنار بگذارند

کون مم. در هر دو موزه، یك تحول الزم است تا نقش ناظر بودن كاركنان سطح موزه را به توضویح دهنده بوودن تغییور داد
ینجاسوت حال سوؤال ا. ابتدا سخت به نظر بیاید"اطدعات دهنده"بودن به حامت "نگهبان"است این تغییر نقش از حامت 

كه آیا پرسنل مناسبی جهت ایفای این نقش انتخاب شده است؟ 
نیازهوای بعوی از پرسنل گاهی اوقات در نقش سنتی خود كه همیشه اومویت با محافظت از آزار موزه به جای برآورده كردن

. می شوودبرای آن ها این كه تمركز بر روی بازاریابی و نیازهای مشتری باشود اموری بیگانوه تلقوی. مشتریان است مانده اند
بوه شواید در ظواهر از فعامیت هوای مربووط. به عبارت دیگر، این متصدیان موزه عدقه ای به تجارتی كردن حرفه خود ندارند

ابع در این هنگام است كه نقش مودیر در آمووزش منو. ها سخت به دست می آیدبازاریابی حمایت كنند؛ اما تعهد واقعی آن
ودشوان را درحامی كوه بعووی از كاركنوان خ. آیدانسانی، اومویت بندی فعامیت های موزه و تخصیص منابع مامی به چش  می

ه گرفتن ارتباط بوا پردازند، بعوی دیگر تمایل بدانند و به ارتباط برقراركردن با بازدیدكننده نمیبه عنوان ناظر و نگهبان می
. شوودیاین مسائل باعی به وجودآمدن یك برنامه كاری مشخص برای مدیران بخوش بازاریوابی مو. بازدیدكنندگان را دارند

ازی جهوت تمایل و توانایی هركدام از مدیران برای اصدح و توسعه بخشیدن به روابط داخلی و همکاری كاركنان، پیش نیو
. ارائه خدمات بازاریابی مفید است
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هوای دحیتها و صودر اكثر مواقع هر تغییری در نحوه تصمی  گیری مدیران، ملزم به تغییر در ساختار مدیریتی است و بر نقش
. این امر قطعاً در موزه های موردبحی در این مقامه نیز قابل مشاهده است. گذاردموردنیاز دیگر كاركنان ازر می

:نتیجه گیری
در این تحقیق، نحوه مدیریت موزه ها ه  در روش حفاظت محور و ه  مشوتری محور در موقعیت هوای گونواگون مثول آمووزش، 

تری محور شاهد بودی  كه مدیری كه دائماً از نحووه مودیریتی مشو. دسترسی، ارتباط و ارائه خدمات به تصویر كشیده شده است
دام چامش اصلی برای مدیران مووزه ایون اسوت كوه كو. هایش متمركز بر حفاظت از آزار موزه استگوید اغلب فعامیتسخن می

مووزه و درک ماهیوت چندبعودی بوودن. رویکرد را متناسب با نیازهای موزه، تخصص پرسنل و نوع بازدیدكننده انتخواب كننود
. درنظرگرفتن هر دو سبك مدیریتی امری ضروری در هر نوع تفکر سازمانی است

عد چگونوه اگرچه این امر نیازمند توجهی دقیق است كه هر ب. مدیریت موفق موزه تركیبی از سبك های مدیریتی گوناگون است
اریخچه همه پرسنل باید دررابطه با ارزش، ت. در سبك حفاظتی محور، آموزش هسته اصلی خدمات موزه است. باید مدیریت شود

مات مثول ابعاد دیگری از ارائوه خود. و محتوای آموزشی آزار اطدعات كامل داشته باشند تا این هسته به طور كامل شکل بگیرد
مطلووب بوه ارتباط با بازدیدكنندگان، توضیح برای او، دسترسی آن ها به آزار موزه، ارائه پرسش نامه هایی مرتبط با ارائه خودمات

ای متغیور ه  چنین تنوع دادن به ارائه خدمات متناسب بوا نیازمنودی ه. مشتری، همگی نیازمند یك برنامه بازاریابی مؤزر است
این امر یکی از اصول خدمات چنودوجهی مووزه اسوت؛ بنوابراین درک اهمیوت ابعواد . هر شخص در موزه ها امری ضروری است 

ایون یکی از اهداف مدیران موزه نمایش رشد و تعامی بدون وقفه تمامی ابعاد. مختل  موزه داری از اهمیت زیادی برخوردار است
امی ابعواد این امر نیازمند تعهد قلبی تمامی پرسنل، رهبری آن ها و سنجش میزان بازخورد تمو. خدمات به بازدیدكنندگان است

.  باشدخدمات اصلی و فرعی است و تحقق آن با آموزش عملی امکان پذیر می
نوین برای نتیجه دادن عملکرد داخلی سازمان یا مشاركت و همکاری پرسنل استفاده از شبکه های ارتبواطی غیررسومی و هو  چ

مینه تمایل و توانایی مدیران برای رشد مشاركت و همکاری های داخل سازمانی ز. طرز برخورد و تفکر مدیران در موزه مه  است
اختار غامباً هر تغییری در ماهیوت تصومی  گیری در سومت مودیریت نیازمنود تغییور در سو. را برای رشد بازاریابی مهیا می سازد

.  گذاردباشد و بر نقش و صدحیت دیگر كاركنان تأزیر میمدیریتی می
از كنند كه بورای رسویدن بوه موفقیوت بایودای، مدیران موزه اطمینان پیدا میبا درک ذات چندوجهی بودن ارائه خدمات موزه

جوه تمامی جوانوب افوزایش كیفیوت خودمات نیازمنود تو. های دو سبك مدیریتی حفاظت محور و مشتری محور بهره بردمزیت
هبوود مشاركت و همفکری در سازمان منجر به تعهود و همکواری پرسونل و در نتیجوه ب. را استپرسنل و ارتباط نزدیك بین آن

.  بایست هدف اصلی كاركنان موزه باشدشود كه در كنار آن رشد متوامی كیفیت خدمات میفوای كاری می

موزهمدیریتبرایخدماتبازاریابیمدل:1شکل
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تأکید بر مدیریت بازاریابیاربر نگهداری آثتأکید بر مدیریت مبتنی خدمات/ ابعاد محصوالت 

های گذاری بر مقولهتأکید و ارزشآموزش

زیبایی شناسی

مدیریت و طراحی شده برای حفاظت از 

هامجموعه

أثیر ارتباط با بازدیدکنندگان باعث ایجاد ت

، تمایز و محیطی دوستانه برای متقابل

شودبازدیدکننده می

ساعات فعالیت استاندارددسترسی

ی از دسترسی محدود بازدیدکنندگان به برخ

های ارزشمندمجموعه

تاندارد غالباً تشویق به بازدیدی منفعل و اس

کندشده می

تعامل و ارتباط نزدیک بینبه تشویق 

کارکنان و بازدیدکنندگان

غیرشخصی است، تالشهارویکرد/ ها پیامارتباطات

کمی برای درگیرکردن و مشارکت 

شودبازدیدکنندگان می

مشارکت بازدیدکنندگان در رویدادها

رویکرد شخصی .ترتوجهات شخصی/ پیام ها

و درگیری عاطفی بازدیدکنندگان

یا بازاریابی( انبارداری)تأکید بر نگهداری آثار مدیران با : هامدیریت موزهدر رویکردهای مختلف : 1جدول 
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:چکیده
هوا بورای اسوتفاده از هوا، و تودش مووزهدر محویط مووزه (VR)گذشته شاهد افزایش استفاده از واقعیت مجازیدر چند سال
در  VRهوایی در خصووص مزایوایدرحامی كه پژوهش. ای های دوران دیجیتال بودههای جدید، و سازگاری با چامشتکنوموژی

كوه ای در مورد تجربیات كارشناسوان مووزهها و بررسی تجارب بازدیدكنندگان در استفاده از آن وجود دارد، هیچ مطامعهموزه
هوای كارشناسوان مووزه در هدف این مقاموه بررسوی تجربیوات و یافتوه .مسئومیت اشیا و راهنمایی موزه را دارند، وجود ندارد

در  .هوا اسوتهای این فناوری، و چش  انداز آینده فناوری در موزهها، مزایا، معایب و چامشدر موزه VRمورداستفاده از فناوری
-در مراكوز خودكوار موی VRهایاین مقامه تجزیه وتحلیل نظرات متخصصان موزه در تعدادی از كشورهای جهان كه با پروژه

ها و ارائه پیشنهاداتی بورای در موزه VRتر و كاربردیهدف نهایی این پژوهش، بررسی و ارزیابی جامع .كردند، ارائه شده است
.در آینده است VRهایطراحی و توسعه پروژه

از هوا؛ ادراكوات؛ پیشونهادها؛ اسوتفادهها، كارشناسان موزه؛ میراث فرهنگی؛ مزایا؛ چوامشواقعیت مجازی؛ موزه: كلمات كلیدی
VRواقعیت مجازی 

مقدمه.1
های مختل  زندگی ما رشد چشومگیری داشوته اسوت؛ در جنبه(VR)در طول چند سال گذشته، استفاده از واقعیت مجازی 

خیور، بوا در چند سوال ا. گذاردها نیز راه یافته و بر نحوه تجربه و درک مردم از میراث فرهنگی تأزیر میمذا، این فناوری به موزه
در محویط مووزه، VRهای دوران دیجیتال، اسوتفاده از های فن آوری و انطباق با چامشها برای استقبال از نوآوریتدش موزه

، پاسخگویی از نظر بسیاری از افراد، چنین مداخدتی در رقابت برای ازبات ارزش، تأزیرگذاری. افزایش قابل توجهی داشته است
هوای تواریخ مودرن یکی از مه  ترین چامش"مذا هماهنگی با عصر دیجیتال، [.  ۱]ها حیاتی هستند و روابط عمومی، برای موزه

.ها ایجاد كرده استو پویایی جدیدی در داستان سرایی و ایجاد محتوا در موزه( ۱۱9. ص[  )۲. ]است"هاموزه
هوای انود، و راههوا در بسویاری از سوطوح ایجواد كوردهای برای موزهامعادههای فوق، فرصتVRهایی مانند بدون شك، فناوری

، [6]هوای تواریخی بورای بازسوازی محویط VRاز [. ۵–3]دهنود ها با بازدیدكنندگان خود ارائه میمتنوعی برای تعامل موزه
و ایجاد روابطی [ 9]كنندگان ، افزایش تعامل و آموزش بازدید[ 7،8]افزایش شناخت و تجربه در داخل و خارج از محیط موزه 

[.۱۰. ]جذاب و همگانی استفاده شده است
هوایی كموك بوه انود و چنوین فنواوریها در سراسور جهوان گشوودههای جدیدی به روی بسیاری از موزهها راهاین اپلیکیشن

ز های خود را به روی تفسیرهای متعودد از سرتاسور جهوان بواها با استفاده از آن، آزار و مجموعهسازی كرده و موزهدمکراتیك
"دردسترس بودن، جامع بودن و دموكراتیزه كردن"های نوظهور، و سایر فناوریVRدر واقع، برخی از مزایای استفاده . كنندمی
(.3ص [  )۱۱. ]ها استموزه
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نیوادی مووزه چگونه این روند روبه رشد را ارزیابی كنی ؟ آیا این یك محظه بامقوه برای تغییور ب": گویددودنی دراین خصوص می
این سؤال بسیار حیواتی اسوت، زیورا هموان طور كوه دیودنی و سوایر (. ۱ص [ )۱۲]"است، یا جذابیت زودگذر دیگری است؟ 

وموو، از نظور اكون. كنندها تغییرات زیادی در تجربه ما از میراث فرهنگی ایجاد میو سایر فناوریVRپژوهشگران اعتقاد دارند، 
یورا بوه طوور كنود، نیسوت، زضرر كه در تدش ما برای زبت و درک گذشته كمك میفناوری دیجیتال به سادگی یك ابزار بی"

؛ بنوابراین، ارزیوابی (۲۲۵ص [ )3]"دهودگذارد و آن را شکل میحت  بر چگونگی تجربه و درک ما از میراث فرهنگی تأزیر می
شناسوی د موزهاز تجربه بازدیدكنندگان گرفته تا رویکردهای جدی: ها در سطوح مختل  ضروری استانتقادی تأزیر این فناوری
.تا سایر مسائل سازمانی

سوازی تجوارب مووزه و مشواركت هوا از نظور تحویول محتووای جوایگزین، شخصویدر مووزهVRپژوهشگران زیوادی مزایوای 
ای اگرچه بدون تردید بررسی و تجزیه وتحلیل مزای(. را ببینید[  ۱۵-۱3و 8]به عنوان مثال )كنند بازدیدكنندگان را بررسی می

VRهوا و های جدید مفید است، اموا بسویاری از مطامعوات، بویش از حود بوه منوافع اشواره كورده و چوامشبرای ایجاد فرصت
عودوه بور [(. ۱7و ۱6: ]بوه عنوان مثال)گیرنود، در محیط موزه را در نظر نمیVRهای ایجاد شده در ازر استفاده از محدودیت

ص [ )۱8]هوا ، مسوائل تصوویربرداری، دیجیتال سوازی و مودیریت دادهVRهای فنی توسعه این، بیشتر مطامعات بر روی جنبه
بورای [  9]و [  ۲۰و ۱9]نگواه كنیود بوه مثوال )ها تمركز دارنود و یا ارزیابی تجربه و درک بازدیدكنندگان از این پروژه( 6۴6

(.مروری بر چنین مطامعاتی
ر های مه  ماننود توأزیدر ادبیات فعلی مورد بررسی قرار گرفته، برخی از جنبهVRها و كاربردهای درحامی كه بسیاری از جنبه

VRاسی های نوظهور بر رویکردهای موزه شنو تحلیل انتقادی در خصوص تأزیر كلی فناوری[  ۲۱]ها بر تجربه اجتماعی موزه
ناسوان هوای كارششود، مشاهدات، نیازها و درخواسوتعدوه بر این، آنچه معموالً نادیده گرفته می. اندمورد بررسی قرار نگرفته

رار همچنین كارشناسان موزه در موقعیوت منحصوربه فردی قو. موزه است كه مسئومیت اشیا و راهنمایی موزه را بر عهده دارند
و تغییراتی كه این فناوری در روند یوك نمایشوگاه یوا تعوامدت VRهای توانند تعامدت بازدیدكنندگان با فناوریدارند كه می

ها و مشواركت هكند را مشاهده كنند؛ بنابراین، این پژوهش بر بررسی و درک تجربیات، یافتاجتماعی بازدیدكنندگان ایجاد می
اس بور اسو. های فنوی آنآوری و یا بحی در مورد چامشراهنمایان و كارشناسان موزه تمركز دارد تا ارائه نمایی كلی از این فن

تواند؛ ماننود ها دارد كه میدر موزهVRهای ای در مورد نحوه توسعه برنامهمطامعات صورت گرفته، این مقامه پیشنهادهای ویژه
.استفاده شودVRیك نقشه راهنما، ه  توسط كارشناسان موزه و ه  طراحان 

روش تحقیق. 2
تحقیقهدف و سؤاالت 2.1

، VRههای کارشناسهان و راهنماههای مهوزه در مورداسهتفاده از هدف اصلی این مقاله بررسی نظرات، تجربیات و یافتهه

ایهن پههوهش بهه منظور. ها استهای احتمالی این فناوری در موزهاندازهای آنها درباره آینده، و مزایا و محدودیتچشم

:ها، بر روی سؤاالت زیر متمرکز شده استدر موزه VRهای ارائه پیشنهاداتی برای توسعه مطلوب برنامه

کنند؟ دریافت کارشناسان موزه از نقشدر فضاهای خود استفاده میVRها از فناوری در حال حاضر چگونه موزه. 1

ها چیست؟را در موزهVRو کاربردهای فناوری 

چشهم اندازی دیجیتهال کهه شهامل /هستند و آیا آنها یک اسهتراتهی VRهای موزه مسئول رسیدگی به کدام یک از بخش. 2

های نوظهور باشد، دارند؟فناوری

؟از نظر کارشناسان و راهنمایان موزه چیستVRهای فن آوری مزایا و چالش. 3

طرح پژوهش . 2.2
بهه ، مناسهببرای بررسی تجربیات و درک کارشناسان موزه و پاسه  بهه سهؤاالت تحقیهق، اسهتفاده از یهک روش کیفهی

مهوزه مختلهف انجهام دادیهم و از آنهها در 15مصاحبه تقریبهاً اصهولی و پرمحتهوا بها کارشناسهان 16آمد؛ لذا ما نظر می

آینهده آنهها هایامروز و برنامهکنند، تجربیاتشان تابههایی که استفاده میاند، روشکه استفاده کردهVRهای مورد پروهه

ای در انهد و یهادانش و تجربهه گسهتردهکار یا بر اجرای آن نظارت کرده VRهای این کارشناسان با پروهه. سؤال کردیم

.سؤال اصلی استفاده شده است12با " راهنمای مصاحبه"در این پهوهش از ابزار . ها دارندزمینه فناوری در موزه
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روش كوه در های اصلی ایونیکی از ویژگی. هایی پرمحتوا بودهدف ما استفاده از روشی كیفی برای تجزیه وتحلیل مصاحبه
ر ها به صوورت ه  زموان بووده و بوآوری و تجزیه وتحلیل دادههای كیفی رایج است، این است كه جمعبسیاری از انواع روش
( به جای نمونوه گیری آمواری)گیری كردی  ؛ مذا، ما به صورت نظری نمونه[۲3( ]۴۲8ص [ )۲۲]گذارند روی یکدیگر ازر می
شوود و باتوجه به سطح بینش هر فرد انتخاب موی( ۱۲۴ص [ )۲۴]"دار بودهاز نظر علمی و تجربی معنی"كه در آن نمونه، 

، سطح دانش و آشونایی VRها بر اساس معیارهای خاص، یعنی تجربه قبلی یا فعلی كار با بنابراین، نمونه( ۱۱8ص [  )۲۲]
در . دانوهای نوظهور، و بر اساس تجربیات كارشناسان و یا موقعیتی كه در موزه دارند، انتخواب شودهآوریو سایر فنVRبا 

[ ۲۲]شود ای از گروه هدف، تعیین میو نه به عنوان نماینده"هااشباع نظری دسته"های كیفی، تعداد نمونه باتوجه به روش
د و دیگور رسوهای جدید به پایان میسازی دادهگیری و یکپارچه؛ بنابراین، هنگام رسیدن به اشباع نظری، نمونه(۴۲8ص )

-هوای جموعبه دنبال این امگوی تجزیه وتحلیل، ما دریافتی  كه تعداد مصواحبه[. ۲۴و ۲۲]شود داده جدیدی بررسی نمی

در . آوری اطدعات، موامین جدیدی ظاهر نشودآوری شده برای رسیدن به هدف موردنظر ما كافی است، زیرا با پایان جمع
-ابی مویشود، چنین اعودادی رضوایت بخش ارزیوهایی این چنین كه از یك روش كیفی پرمحتوا استفاده میتجزیه وتحلیل

-هودف موا درک تجربیوات مصواحبه[. ۲6و ۲۵]های آماری از كل جامعه مووزه نیسوت شوند، زیرا هدف استخراج نمایش

.در آینده استفاده شودVRهای تواند برای هدایت پروژهشوندگان و شناسایی موامین در حال ظهوری است كه می

شوندگان ها و مصاحبهانتخاب موزه2.3

هوای سراسور جهوان كوه ها صورت گرفته، میستی از موزهدر موزهVRهایی كه از پس از تحقیقات گسترده در مورداستفاده
د، تهیه كنناستفاده می-به صورت موقت و دائمی –های خود ها و نمایشگاههستند و یا از این تکنوموژی در موزهVRدارای 

مووزه در ایواالت متحوده، اروپوا، آسویا و 7۰ما میسوتی از . كنندگان در مصاحبه انتخاب شدندشد و بر اساس آن مشاركت
ارشناسان در این میست همچنین اسامی ك. نامه ارسال شداسترامیا تهیه نموده و برای شركت در تحقیقات برای آنان دعوت

بوا . هوای مووردنظر بودنود، نیوز وجوود داشوتهای جدید یا نوظهور در مووزهدارانی كه مسئول فناوریموزه و یا سایر موزه
عواتی ها شخصاً برای كارشناسان موردنظر ارسال شد و در مواردی كوه جزئیوات و اطدنامهدستیابی به این اطدعات، دعوت

.نا شوی دراین خصوص در دسترس نبود، ما مستقیماً با موزه تماس گرفته و درخواست كردی  تا با پرسنل  موردنظر آش

را در محل كوار VRهای آوریای كه برای بار اول كار با فنشایان ذكر است كه ما تمایل به مصاحبه ه  با كارشناسان موزه
هوای خوود دارنود، های نوظهور در موزهآوریای در مورد انواع فندارانی كه تجارب گستردهكنند و ه  موزهخود تجربه می

اری از در بسوی: شودرغ  تمایل برخی از كارشناسان برای مشاركت، دو عامل مانع این امر مویدر برخی موارد، علی. داشتی 
كار ت بهبودند كه به صورت آزمایشی و یا در یك نمایشگاه موق"یکبار مصرفی"های انجام شده، پروژهVRموارد، پروژه های 

ی بورای كرد و هیچ بخشی نیوز به صوورت اختصاصوگرفته شده بودند و معموالً شخص مسئول پروژه دیگر در موزه كار نمی
گور، در مووارد دی. توانستند به سؤاالت ما پاسخ دهنودادامه كار در موزه وجود نداشت، در نتیجه، كارمندان فعلی موزه نمی

را طراحی و مدیریت كرده است، و با حداقل مشاركت كاركنان موزه، انجام شوده VRبا همکاری شركتی كه VRهای پروژه
کواری هایی كوه بوا آنهوا هماست؛ مذا، باز ه  كارشناسان موزه نتوانستند به سؤاالت ما پاسخ دهند و ما را به سمت شركت

هوای جغرافیوایی های كشورهای مختلو  بوا موقعیوتای، از موزهكارشناس موزه۱6سرانجام . كرده بودند راهنمایی كردند
مچنین توانسوتی  ه. ایاالت متحده، استرامیا، ایتامیا، انگلستان، هلند و فندند در این تحقیق مشاركت نمودند: متفاوت شامل

وع در نووع تن. های هنر، باستان شناسی، علوم، تاریخ طبیعی و هنر، كارشناسان را جذب كنی موزه: از انواع مختلفی از موزه
اده از همان طور كه نشان داده خواهد شد، اگرچوه اسوتف. كندموزه، رسیدن به یك رویکرد جامع را در تحلیل ما تسهیل می

VRها مشوترک های در همه انواع موزهها و محدودیتشود، اما مزایا، چامشدر هر نوع موزه، با اهداف خاص خود انجام می
.است
، گوامری موزه و كتابخانه ملی چك و اسلواكی، مركز علمی اقیانوس آرام: كننده در این پژوهش عبارت اند ازموزه شركت۱۵

ریخ طبیعی هنر تیت در انگلستان، موزه هنر سن دیگو، موزه ریکس آمستردام، موزه هنر كلیومند امریکا، موزه دامی، موزه تا
ونواردو یوتا در امریکا، موزه ملی دریانوردی استرامیا، مجموعه بازدید از مركز فوایی كنودی، مووزه ملوی علو  و فنواوری مئ

میت سونیان داوینچی، مركز استرامیایی تصاویر متحرک، موزه كودكان ایندیاناپومیس در امریکا، موزه هنرهای آمریکایی اس
-مصواحبهنامه را اموا كرده و به ما امکان تجزیه وتحلیل و استفاده ازشوندگان فرم رضایتهمه مصاحبه. و موزه ملی فندند
.دهند درحامی كه كلیه اطدعات در این مقامه به صورت ناشناس ارائه شده استهای خود را می
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دعواتی، مصاحبه شوندگان از نظر تخصص و سوابق آموزشی بسیار متفاوت بودند، بااین وجود، هموه آنهوا مودیریت منوابع اط
اوتی نیوز های متفوآنها جایگاه. ها را در موزه و یا برپایی نمایشگاه و ارتباط با مخاطبان را بر عهده داشتندها و فناوریرسانه

ا گرفتوه تو( هوای عموومیراهنما، مسئومین مترج ، مسئومین برناموه: از جمله)های سنتی موزه ها دارند، از جایگاهدر موزه
هوای ده برناموههای دیجیتال، تومیدكننومانند مدیر ارشد اطدعات دیجیتال، رئیس استراتژی)گرا های بیشتر فناوریجایگاه

(.تعاملی، طراح بازی، مسئول بخش تومید محتوای دیجیتال
ارتباطوات از ریاضیات گرفته تا هنور، تواریخ، باستان شناسوی و تئواتر توا)های مختلفی دارند كنندگان زمینهاگرچه شركت

سوتند، و های سطح باالیی داشته و اغلب مدیر یا رئیس بخش مربوطه خود ه، اكثریت آنها پست(ای و علوم اطدعاترسانه
.دها، محتوای دیجیتال و تعامل با مخاطبان نظارت دارنآوری یا سایر موضوعات مربوط به نمایشگاههای فنبر پروژه

آوری و تجزیه وتحلیل اطالعاتجمع2.4
های اوتها از طریق اسکای  انجام شد و در مواردی كه امکان مصاحبه با اسکای  وجود نداشت، معموالً به دمیل تفمصاحبه

بط و هوای صووتی ضوهوا در پرونودهتموام مصواحبه. زمانی، سؤاالت توسط شركت كنندگان به صورت كتبی پاسخ داده شود
بورای [  ۲7]های دریافت شده، از فرایند كدگوذاری بر اساس پاسخ. ها انجام شودرونویسی شد تا تجزیه وتحلیل كیفی داده

.ها استفاده شدهای مختل  دادهتسهیل مقایسه بین دسته
سواختارهای موجوود، فراینودهای اجتمواعی یوا "را برای شناسایی [ ۲۲]ها و بررسی روابط بین آنها كدگذاری، ایجاد دسته

ای از مووارد یوادر این پژوهش كدگذاری به صورت یك مطامعه مقایسوه. كندتسهیل می( ۴36ص [ )۲۲]"خطوط داستانی
ی ها بود، زیرا با بررسوهدف نهایی شناسایی موامین در حال ظهور یا تکرار درداده. انجام شدVRنمونه هایی از كاربردهای 

-حودودیتها و مكنندگان توانستی  درک بهتری از كاربردهای فعلی، موضوعات، مزایا، چامشهای شركتتجربیات و دیدگاه
.ها ارزیابی كنی در موزهVRها داشته و چگونگی تصور متخصصان موزه را از آینده 

. بووود[  ۲۴]هووا از روش جووامعی اسووتفاده شود كووه شووامل تجزیووه وتحلیل مقطعوی و غیوور مقطعووی در تجزیوه وتحلیل داده
د، كنوهوا را تسوهیل مویسوازی دادهآوری شده، شاخصهای جمعبندی تمام دادهتجزیه وتحلیل مقطعی با استفاده از دسته

هر پروژه و هایاست و همچنین ویژگی"مبتنی بر مورد"درحامی كه در تجزیه وتحلیل غیر مقطعی، تحقیق از داده ها بیشتر 
ز كدگذاری در ابتدا باتوجه به كلمات كلیدی هر دسته از موضوعات موردنظر، ا. شودموزه مورد بررسی نیز در نظر گرفته می

ه در آن به دنبال آن مرحله دوم كدگوذاری متمركوز انجوام شود كو. اومیه برای تشکیل برخی از موامین اومیه استفاده شد
ایون مرحلوه شوامل (.  (p.158[ ۲3]شناسایی شودند "مه  ترین یا مکررترین كدهای اومیه كه بیشترین تحلیل را دارند"

ه در ایون ها و موضوعات خاصی می شود كاصدح كدهای شناسایی شده و روابط متقابل آنها است كه منجر به تدوین دسته
.مقامه ارائه شده است

استفاده از واقعیت مجازی و تجربیات کارشناسان موزه. 3
داد شوندگان متفاوت بود، اما چندین نقطه مشتركی وجود داشت كوه بوه موا امکوان مویها و تجارب مصاحبهاگرچه زمینه

شاره كورده كنندگان ای شركتهای زیر ما به شمارهدر نقل قول. های آنها شناسایی كنی چندین امگوی مشترک را در پاسخ
.و همه اطدعات شناسایی را حذف نمودی 

VRموارد استفاده از 3.1
هوای شوركت كننده معرفوی در موزه۲۰۱۵سال گذشته، و اغلب پس از سال 9یا 8برای اومین بار در  VRدر بیشتر موارد، 

موزه از این فناوری به صوورت 6های موقت و  به صورت پراكنده و در نمایشگاه VRاز ( موزه9)كنندگان اكثر شركت. شدند
به حدی بود كه منجور  VRجامب اینجاست كه در دو مورد، موفقیت نمایشگاه موقت با استفاده از . كننددائمی استفاده می

توانود بوا موی VRاشاره شد، استفاده موقت از ۵.۲و ۴.۲های همان طور كه در بخش. به  استفاده دائمی از آن در موزه شد
ای هوهایی همراه بوده و مه  تر از آن، بوا محودودیتآوریفقدان یك چارچوب استراتژیك مستحک  برای معرفی چنین فن

مصاحبه شوونده )كاری سخت و بسیار پرهزینه اسوت "، VRكنندگان، از نظر یکی از شركت. مامی و كمبود نیرو مواجه باشد
۱6.)
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سوت، یوا شد تا به بازدیدكننده اجازه دهد فوایی را كه دیگر قابل دسترسوی نیاستفاده می VRاز ( موزه7)در بیشتر موارد 
ده شوده و های هنری، این مکان معموالً مکانی است كه در یك نقاشی به تصویر كشویدر موزه. سفر به زمان را تجربه كنند

بورای  VRهمچنوین از . یا حتی مکانی است كه هنرمنود بوه خلوق آزوار و یوا زنودگی عوادی خوود در آن پرداختوه اسوت
ای مثوال از بر. شودتوانند تجربه شوند، استفاده میهایی كه در حال حاضر نمیكننده در تاریخ و مکانغوطه وركردن بازدید

VR جودا (. 3ه مصاحبه شووند)توسط بازدیدكنندگان استفاده شد "تجربه زندگی در واگن قطار در جنگ جهانی اول"برای
ای برای تعامل بیشتر با جامعه هدف، وقتیهمچنین به عنوان وسیله VRاز تسهیل درک عمیق و آموزش در داخل موزه، از 
کوی در ی. كرد، مورداسوتفاده قورار گرفوتآموزان دبیرستان همکاری میكه موزه موردنظر برای ایجاد خط داستانی با دانش

شد، به صورتی كه مودل سوه بعدی مووزه از آموزان استفاده میبرای مشاركت دانش VRكننده، از های شركتدیگر از موزه
شود توا بوه استفاده موی VRو در مثامی دیگر، از ( ۱۵مصاحبه شونده )آموزان بود در دسترس دانش VRهای طریق هدست

خی را و تجربه یك واقعه خاص در تاریخ و شروع با یك نقاشوی كوه یوك رویوداد تواری"سفر در زمان"بازدیدكننده امکان 
كشیده شده و در اینجا هدف این است كه یك واقعه تاریخی به تصویر. كشد، تجربه كندبه عنوان نقطه شروع به تصویر می

ایون VRنوع دیگری از كاربردها و اسوتفاده از (. ۴مصاحبه شونده )به بازدیدكنندگان امقا شود "احساس راه رفتن در تاریخ"
نوس یوا قطوب مانند كو  اقیوا)هایی را كه به راحتی قابل دسترسی نیستند، دهد مکاناست كه به بازدیدكنندگان امکان می

.ینودرا تجربه كرده، و به اطدعات خود در خصوص موضوعات مربوط به تغییرات آب وهوا، حیات وحش و غیره بیفزا( جنوب
ای چنودوجهی از دهد كه ممکون اسوت در آنهوا همچنوین باتجربوههای علوم و تاریخ طبیعی رخ میاین امر اغلب در موزه

ایی، در یك مورد، موزه برای افوزایش واقوع گر. های تئاتر واقعیت مجازی نیز، روبرو شوی ، در قامب نمایش VRهای كاربری
. نیز به تصوویر كشویده شوده بودنود، پور نموود VRشد را  با اشیای فیزیکی واقعی كه در در آن ارائه می VRفوایی را كه 

-میما دیوارهای فیزیکی و یا سبدهایی كه در فوای مجازی نیز نمایش داده": دهداین طور توضیح می۱۴مصاحبه شونده 
بینود زیکوی مویكننده قبل از قراردادن هدست، ارتباط بصری مستقی  با آنچه كه در دنیوای فیشوند را بنا كردی  تا بازدید

".داشته باشد
VR نیوای دهد تا به نقاشوی و دشوند و به بازدیدكننده اجازه میمی"زنده"ها همچنین ابزاری است كه از طریق آن نقاشی

ی این نوع استفاده، امکان یك تجربوه زیبایی شوناخت. وارد شود( شودموزه هنر دیده می3كه در )خلق شده توسط هنرمند 
میزبان آزوار دو موزه نیز به طور موقت. شودتر باهنر میكننده فراه  كرده و باعی ارتباط بیشتر و عمیقزیاد را برای بازدید

باتوجه بوه مووارد . شدندیك نشان داده می(  (HMDبودند كه با استفاده از نمایشگرهای نصب شده بر روی سر  VRهنری 
ی دارنود كوه VRهای ها و اپلیکیشنكنند تفاوت چشمگیری با برنامهاستفاده می VRمذكور، آزار هنری كه از فناوری های 

.اندها یا مفاهی  طراحی شدهبه منظور ارائه توضیحات، آموزش و تفسیر مجموعه

7بوه عنوان مثال، مووزه شوماره . به شدت به جنبه آموزشی بازدیود از مووزه مورتبط اسوت VRدر دو مورد دیگر، استفاده از 
ر محویط توانید آزادانوه دبسته به نوع تور، شما می": كندتورهای واقعی را با هدایت یك مفسر و راهنمای علمی برگزار می

مجازی كاوش كرده و داستان موردعدقه خود را دنبال  كنید، در غیر این صورت راهنمای موزه درمورد آنچه كوه در زموان 
(7مصاحبه شونده )"دهدكنید برای شما توضیح میواقعی مشاهده می

در فوای  VRدهند كمتر از های هنری اظهار داشتند كه ترجیح میمصاحبه شونده از موزه3یك یافته جامب این است كه 
. دواقعی موزه استفاده و به جای آن  از سوایر ابزارهوای آندیون مووزه كوه در اختیوار بازدیدكننودگان اسوت، اسوتفاده كننو

درجه برای مشاهده آندین در دسترس بودنود درحامی كوه در موورد 36۰های ، فیل ۱6به عنوان مثال، در مورد موزه شماره 
.قابل دسترس برای كاربران آندین ایجاد شد VR، یك سری تجربیات 8موزه شماره 

(VR)تجارب حرفه ای موزه در مورد نقش و کاربردهای واقعیت مجازی 3.2
. هوا بووده اسوتدر مووزهVRجدا از كاربردهای فعلی، هدف ما بررسی برداشت مصاحبه شوندگان از استفاده و نقد فنواوری 

ال  یوه مثو)ادبیات فعلی تمایل دارد نقش واقعیت مجازی در جذب مخاطبان جدید و افزایش تجربوه آنهوا را بررسوی كنود 
بااین وجود، برای متخصصان موزه و متخصصان فناوری، نقوش گسوترده و چنودوجهی در زمینوه ورود(. مراجعه شود[ ۲8]

توانود ، واقعیت مجوازی موی(موزه۱6موزه از 8)برای اكثر مصاحبه شوندگان . تکنوموژی واقعیت مجازی به موزه وجود دارد
ر را مهیوا های جدیدی برای تفسیر وقایع ارائه دهد كه این امر امکان مشاركت شخص بازدیدكننوده در فراینود تفسویروش
جوازه را های جدیدی برای درک هنر، اشیا، و مفاهی  را گسترش دهد و به بازدیدكنندگان این اتواند راهاین امر می. كندمی

كنود، بیان می( ۱6شماره )همان طور كه آخرین مصاحبه شونده . های خود را در مورد این مفاهی  جستجو كننددهد تا ایده
وژی بوه برای ما خیلی مه  نیست كه این فناوری نوآورانه است یا خیر، چیزی كه مه  است این است كه آیوا ایون تکنومو"

". نهدهد كه از آن مذت ببرند و بازدید آنها را ارتقا ببخشد یاكند و به آنها مطلب جدیدی ارائه میمخاطبان خدمت می
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طبوق اظهوارات . كنوی ، ضورورت داردرا به یك موزه اضافه مویVRعدوه بر این، درک دمیل اینکه ما اصدً چرا تکنوموژی 
دكننوده نباید جایگزینی برای تجربه حووری در گامری باشد، بلکه بایود بوه بازدیVR، تکنوموژی ۱6مصاحبه شونده شماره 

 داری این اجازه را دهد كه چیزی را تجربه كند كه هرگز  به آن دسترسی نخواهد داشت و این موضوع را باید به طور معنی
:كنداشاره می۱6همان طور مصاحبه شونده شماره . در تجربه كلی افراد از موزه بگنجانی 

ردن تجربوه كنیود بورای جوایگزین كشود كه شما سعی مویكن  استفاده از این تکنوموژی جایی چامش برانگیز میفکر می"
ایون چیوزی نیسوت كوه بورای مووزه . استفاده كنیدVRحووری از گامری یا تهیه تجربه گامری در یك محیط مجازی  از 

بورای ایجواد تجربیواتی اسوتفاده VRاین كار صرفاً برای ارائه نوع دیگری از تجربه مناسب است؛ بنابراین، از . مناسب باشد
هان بروند؛ های سراسر جها و گامریتوانند به موزهبه طوركلی مردم می. توانند در آنجا حوور داشته باشدكنید كه افراد نمی

ك صحنه یا یك چیز دیگری خلق كنید، مثدً یك استودیو، ی. بنابراین، سعی نکنید یك موزه یا گامری مجازی درست كنید
هوای موجوود اما سعی نکنید یك گامری در مووزه. مند را با این تکنوموژی به ماه بفرستیدمکان درست كنید یا مردم عدقه

."ایجاد كنید 
یوز تواننود در جوذب مخاطبوان جدیود ناگر این پیشرفت تجربه به روشی معنادار حاصل شود، این فناوری ها همچنین موی

درک هودف اصولی اسوتفاده از ": بیان شده است3بااین حال، همان طور كه توسط مصاحبه شونده شماره . یاری رسان باشند
رای در حقیقت، یك چامش مشترک بو. ، در غیر این صورت كل ایده با مشکل مواجه خواهد بود"ها مه  استاین فن آوری

ارک دار بودون تبودیل مووزه بوه یوك پوتوان تعادل مناسب را برای ارائه یك تجربه واقعواً معنویما این است كه چگونه می
.معنی پیدا كردموضوعی بی

ننود؛ كو همسویی تجربه ارائه شده با زندگی روزمره موردم اسوتفاده موی"مرتبط ماندن"ها از فناوری برای بسیاری از موزه
د كوه از گیرند، آنها همچنان بوه دنبوال تعوامدتی هسوتنبنابراین، آنها فناوری را ابزاری برای به روز ماندن مردم در نظر می

:دهدتوضیح می6همان طور كه مصاحبه شونده شماره . كندمحتوای اصلی موزه ك  نمی
ارتباط برقورار كنند با مانیتورهایی كه تعاملی ه  نیستندبسیاری از افراد سعی می. امروز انتظار مردم و فناوری زیاد است"

نود بیشوتر شخصاً فکر نمی كن  كه این امر همیشه به این دمیل باشد كه مردم می خواهند درباره آنچوه تماشوا می كن. كنند
ر اذهوان من فکر می كن  به روز بودن در همه جنبه های فناوری، به این دمیول كوه د. بدانند، بلکه آنها به تعامل عادت دارند

وشی است، اما ما این كار را باید به ر[  محتوای موجود در آن]عمومی مطرح باشی ، مه  است نه اینکه دمیل وجود فناوری 
". معقول انجام دهی ،

د كوه هایی برای ارائه تجارب جدید اجتماعی با فنواوری هسوتنها ضمن تدش برای حفظ ارتباط با مردم، به دنبال راهموزه
رای اینکوه طبق گفته سه مصاحبه شوونده، بو. تواند یادگیری را دگرگون كندامکان تعامل اجتماعی را فراه  می كند كه می

VRتن بوا سوایر نقش مؤزری در موزه داشته باشد، باید به یك نیاز اساسی انسان مانند برقراری ارتباط و به اشتراک گذاشو
خود و تعامل بوا توانند در بازدیدكنندگان برای به اشتراک گذاشتن تجربههای جدید میافراد متصل شود؛ بنابراین، فناوری

ست؛ بنابراین، توانند تجربیاتی را ارائه دهند كه در خانه قابل ارائه نیها همچنین میاین فناوری. دیگران نقشی داشته باشند
ندارند، بلکوه كنی ، احتیاجها دیگر به ابزار جدیدی كه ما آن را به راحتی از طریق یك اپلیکیشن در خانه نیز یافت میموزه

داخول تجربه ای از اطدعاتی كه در دسترس همه نیست را همراه با شکلی از نسخه اصلی فراه  كند كه این مهو  فقوط در
.موزه قابل اجرا است

. همچنوین نقشوی در روش هوای انتقوال تفکور داردVRهمان طور كه توسط برخی از شركت كنندگان تأكید شوده اسوت، 
ه مورداستفاده قرار گیرد كو"تجارب واقعیت مجازی مبادمه بدن"های اول شخص یا تواند برای روایتمیVRبه عنوان مثال، 
ه از در صوورت اسوتفاد. توانید دیدگاه شخص دیگری را تجربه كنید یا خود را جای آن شخص قورار دهیوداز طریق آن می

لفوی تری حمایت كنند و برای موضووعات مختتوانند از كاالهای اجتماعی گستردههای جدید میهایی، فناوریچنین روش
ماره همان طور كه مصاحبه شوونده شو. خانمانی، مهاجرت یا سایر موضوعات بااهمیت اجتماعی، همدمی ایجاد كنندمانند بی

هوای همودمی سوازیتوانند خود را به شیوهتعداد زیادی از این نوع تجارب اجتماعی وجود دارند كه می": كندابراز می۱۲
. ه اقدام كنیودشوند كاینها تجربیاتی هستند كه باعی می شوند احساس كنید و حتی در بعوی موارد باعی می. نشان دهند

ه شوده تواند ابزاری قدرتمند برای انتقال احساسات باشد كه در ادبیات مربوطه نیوز بوه رسومیت شوناختمیVRدر واقع، "
خواهنود بوود "ایجاد آگاهی و مشواركت عموومی بیشوتری"ها قادر به از طریق چنین كاربردهایی، موزه[. 3۰و ۲9]است 

(.۱۲مصاحبه شونده شماره )



77صفحه    1401پائیز –4شماره 

كنود، تأكیود موی۱6چندین نقش برای ارائه در موزه دارد، اما همان طور كه مصاحبه شونده شوماره VRبنابراین،تکنوموژی 
:ها باید از قبل تفکر و طراحی شونددار بودن، این نقشبرای معنی

ن ممکن است تنها یك تجربه نباشد كه همه آن كارهایی كه می خواهی  را انجام دهد، اما شما ممکن است ه  زمان چندی"
زه بوه برخوی از اینهوا دربواره شناسواندن موو. تجربه مختل  را داشته باشید كه هركدام اهداف مختلفی را دنبال می كننود

تی  و بوه مخاطبانی است كه یا هرگز نام ما را نشنیده اند و یا فکر نمی كنند كه ما برای خودشان است كه در كنارشان هسو
جود دارد كه آنها كمك می كنی  تا احساس هیجان و مرتبط بودن داشته باشند و شاید فکر نمی كنند كه در اینجا چیزی و

از این برخی. گاهی اوقات ممکن است مردم در تعجب كاری باشند كه فکر نمی كردند موزه انجام دهد. به آنها مربوط باشد
ك است كه افراد را وادار می كند تا در صو  انتظوار بورای مموس یو( گفتن وای خدای من)تجربیات برای ارائه آن محظات 

هموه . رانه هسوتندبرخی از آنها درگیر با ارائه یادگیری واقعاً عمیق، مدیتیشن و یا تجربیات متفک. تجربه جدید قرار بگیرند
". دچیز به این بستگی دارد كه به چه چیزی می خواهید برسید و با چه كسی می خواهید به آن مه  دست پیدا كنی

ایجواد كننود، كلیودی بورایهایی و همچنین نیازهایی كه آنها برطورف مویبنابراین، درک این امر كه نقش چنین فناوری
.استVRهای مؤزر پروژه

کنندهای دیجیتال را مدیریت میها، و استراتژیدر موزهVRهایی که تکنولوژی ها یا تیمگروه. 4
را بر عهوده VRای بود كه مسئومیت رسیدگی به های موزههای تحقیقاتی ما از شركت كنندگان، بررسی بخشیکی از سوال

ین سوال به ا. های نوین هستند یا خیرداشتند، و اینکه آیا آنها دارای یك استراتژی یا چش  انداز دیجیتامی از جمله فناوری
ها تحمیل كند، و یوا اینکوه بورای ممکن است به موزهVRهای سازمانی و عملیاتی را كه دهد كه چامشما این اجازه را می

.چه اصدحاتی الزم است، تجزیه وتحلیل كنی VRتركیب موزر 

هاها و گروهدپارتمان4.1
ص ای مخوتهای مختل  و یوك توی  بوین رشوتهها یك كار چامش برانگیز است، استفاده از تخصصدر موزهVRاستفاده از 

هوا یوا این یك چامش مه  برای متخصصین موزه است؛ چراكه بسویاری از مووزه. هایی الزم استتوسعه برای چنین برنامه
در . ننودكهای گوناگون و زیاد كه در حوزه دیجیتال قرار دارنود را اداره مویای ندارند و یا بخشی با مسئومیتدپارتمان ویژه

هوای شوركت كننده در ایون نیوز در مووزهVRهای جدید و عمل تنوع رویکردهای مدیریتی در ارتباط با استفاده از فناوری
. تحقیق مشهود است

بوه عنوان مثال، مووزه. و ه  سایر پروژه های پیشرفته فناوری را مدیریت می كندVRمورد، تنها یك بخش، ه  واحد ۱3در 
روی اسوتراتژی، مفهووم، طراحوی و اجورای "اسوت كوه "بخش خدمات نوآوری و فناوری دیجیتوال"دارای یك ۱شماره 

فنواوری و "كوه یوك كارمنود "تفسویر و طراحوی"، بخوش (۵موزه شوماره )در مثال دیگر . "كندتجربیات تعاملی كار می
ای جدیود و هآوریكند كه این نشان دهنده ارتباط بین استفاده از فندارد، بر چنین ابتکاراتی نظارت می"مشاركت عمومی

مسوئومیت را بور "هوای دیجیتوالامور خارجی و اسوتراتژی"، بخش 8در مورد موزه شماره . تعامل با مخاطبان جدید است
است كه بر مدیریت مجموعه دیجیتال و مدل سوازی "واحد مدیریت اطدعات"دارای ۴عهده دارد، درحامی كه موزه شماره 

. سه بعدی تمركز دارد

نواوری در هوای پیشورفته فهای مختلفی دارند به طوری كه برپواكردن نمایشوگاهها مسئومیتدر برخی موارد، این دپارتمان
. گیرنودمیقرار( های اجتماعی و حوور آندین نیز هستكه شامل رسانه)تری از تجربیات دیجیتال یا بازاریابی حوزه وسیع

ال، بوه عنوان مث. های مختل  اسوتها و تی افزایی بین دپارتماندر چهار مورد، معرفی واقعیت مجازی نتیجه همکاری و ه 
هوای فنواوری، توی : كننودهای نوین در سراسر مؤسسه همکاری موی، چندین بخش برای اجرای فناوری۲در موزه شماره 

(.  ICT)ها و فناوری اطدعات و ارتباطات ها، مجموعهنمایشگاه
-چنوین پوروژههای مختل  برای توسعهكنند، ضرورت همکاری بین تی بنابراین، آنچه متخصصان به شدت بر آن تأكید می

:هایی است
ه صوورت من فکر می كن  فناوری ها در كنار بخش دیجیتال به عنوان نوعی تکمیل كننده طبیعی، اقودامی اسوت كوه موا ب"

ن فون آندین آن را انجام می دهی ؛ بنابراین، این در مورد دو دپارتمان است كه باید برای تحویل چیوزی بوا اسوتفاده از ایو
(۱6مصاحبه شونده شماره )". آوری جدید با ه  همکاری كنند
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ای ها برای تأمین نیازهوای ناشوی از كمبوود نیورو و بودجوه الزم بورها، بسیاری از موزههای بین دپارتمانعلی رغ  همکاری
".كوافی اسوتهمواره نیاز به یك تی  اختصاصی با نیروهای"كنند كه گسترش كاركنان خود در تدش هستند و تأكید می

امه، در سال های اخیر، باتوجه به افزایش نیازها در این زمینه، دو موزه شركت كننده در پرسش ن(. ۱۲مصاحبه شونده شماره )
-های نوین را مورد آزموایش قورار مویو سایر فناوریVRهای های اختصاصی كردند كه تواناییشروع به تشکیل آزمایشگاه

.دهند
هوای درحال رشود، یوك فووای جدیودی در و سایر فنواوریVRدهد كه به دمیل پیشرفت سریع همه موارد فوق نشان می

دیریتی شوند، سواختارهای موهای اختصاصی تشکیل میها یا آزمایشگاهدپارتمان: دپارتمان موزه در حال شکل گرفتن است
-ر بامهوارتهای مختل  موردنیاز است، همچنین پرسنل بیشتهای مختل  در موزهجدیدی برای پشتیبانی از همکاری تی 

ای و متصل به ه ، نیواز بوه یوكپذیرفتن فرهنگ شبکه"گوید، می Dewdneyهمان طور كه . های جدید باید تأمین گردد
دیدگاه و مهارت بسیار متفاوت برای متخصصان مووزه دارد، جوایی كوه سوازمان فعلوی بوین دارنودگان دانوش متصودی و

(.9ص [  )۱۲]"های آینده باید از خود شبکه باشدمهارت های رسانه های فنی تعیین مرز می كند، موزه

های دیجیتالاستراتژی4.2
دارای یك اسوتراتژی دیجیتوامی كلوی هسوتند كوه یوا ( موزه۱6موزه از ۱۰)كننده در نظرسنجی های شركتبیشتر موزه

علوی رغ  وجوود چنوین . هوای نووین عمول می كننودبه صورت نقشه راه یا به صورت اهداف خاص بورای معرفوی تکنومووژی
-، از شوبکهشوندهای تجربیات دیجیتامی را شامل میها معموالً كامدً وسیع هستند و بسیاری از جنبههایی، موزهاستراتژی

. نیسوتندVRكه امبته معموالً شامل رهنمودهای خاصوی در موورد VRهای اجتماعی، تورهای مجازی گرفته تا تکنوموژی 
در حال حاضر، ما یك استراتژی دیجیتال سازمانی داری  كوه هموه ": كنداشاره می۱6همان طور كه مصاحبه شونده شماره 

یجیتامی برای از وب سایت و فروش بلیت آندین و فروشگاه آندین گرفته تا تمام تجربه های د. دهدچیز را تحت تأزیر قرار می
".هاغوطه ور و غرق شدن در گامری

رود دائموی تر، یکی از عوامول تسوهیل ورسد وجود یك استراتژی دیجیتال، حتی یك استراتژی كلیبااین وجود، به نظر می
VRهوایی كوه نصوب كامدً جامب است كه بیشوتر مووزه. در حوزه موزه استVR دائموی داشوتند، دارای یوك اسوتراتژی

به صوورت پراكنوده در زمینوه  VRای نداشوتند فقوط از فنواوری هایی كه چنین استراتژیدیجیتامی بودند، درحامی كه موزه
.كردندهای موقت استفاده مینمایشگاه

هوای نووینهای انجام شده كامدً به چش  می خورد این است كه چهار موزه در مورد امکاناتی كه فنواوریآنچه در مصاحبه
در هوایی هنووزتوانند ارائه دهند، مردد هستند كه ممکن است تا حدی این واقعیت را توضیح دهد كوه چنوین فنواوریمی

ش  این كوه ها ه  اكنون در مرحله آزمایش وخطا برای كاند، و بیشتر موزهتری گنجانده نشدهسیاست یا استراتژی گسترده
:باشندها واقعاً پاسخگوی نیازهای آنها هستند میآیا این فناوری

مکون اساساً، ما فقط می خواهی  محتوا را بوه موؤزرترین شوکل م. ما در مورد تکنوموژی های نوین استراتژی مدونی نداری "
روش بورای اگر معلوم شود كه این یك فناوری در حال ظهور است كه فکر می كنی  بهترین تجربه یا مؤزرترین. ارائه دهی 

(۱۴مصاحبه شونده شماره )"ارائه محتوا برای بازدیدكنندگان را ارائه می دهد، ما قطعاً این كار را خواهی  كرد 
ان ، مسائل مربوط به مارک تجاری به میان آمد و به عنوان ابزاری برای بازاریابی مووزه بوه عنوVRنهایتاً، در دو مورد معرفی 

این نشان دهنده ارتباطی است كه اغلب (. ۵مصاحبه شونده شماره )مورداستفاده قرار گرفت "تجربیات غوطه وری"فوایی از 
[.۲8]شود بین استفاده از فناوری، بازاریابی و تبلیغات كلی موزه مشاهده می

۱۵از . رهای جدید موردنیاز اسوت یوا خیوهای مه  استراتژی دیجیتامی این است كه آیا ارزیابی فناورییکی دیگر از جنبه
( در حوال حاضور)مورد هیچ نوع روش ارزیابی در محل را انجام نداده اند، درحامی كوه در یوك موورد ارزیوابی 3موزه، فقط 

ی رویوه(. ۱3مصاحبه شوونده شوماره )هسوتند "در حال كار بر روی ایجاد اندازه گیری های قووی تر"محدود است؛ زیرا آنها 
مه و آزموایش مشاهده، مصاحبه بازدیدكننده، پرسش نا: كنندگان شامل این موارد استارزیابی ذكر شده توسط اكثر شركت
وزه در بسیاری از موارد، این ابزارها همراه با سایر داده های جمع آوری شده در فوای مو. كاربر همراه با بازخورد بازدیدكننده

ین جنبوه های استفاده  شده، موردپسندترمانند آمار بازدیدكنندگان از حوور، درآمد به دست آمده، داده)یا به صورت آندین 
ود، علوی رغ  بوااین وج. گیرنودمورداستفاده قورار موی( یك نمایشگاه از دید بازدیدكنندگان یا تعداد بارگیری مطامب مرتبط

ا انوواع های دقیق ارزیابی، این امر به دمیل نیازهوای مختلو  ارزیوابی مورتبط بوها برای تركیب روشتدش بسیاری از موزه
یوت ایون چوامش همچنوین در ایون واقع. هایی، چامش برانگیز استمختل  فناوری و كمبود بودجه برای انجام چنین روش

و چگوونگی "تجربوه كلوی"نهفته است كه ارزیابی نه تنها باید تأزیر یوك فنواوری فوردی را انودازه گیری كنود؛ بلکوه بایود 
كه اغلب توسط بسیاری از مطامعات ارزیابی نادیوده گرفتوه( ۱مصاحبه شونده شماره )تأزیرگذاری این تجربه را ارزیابی كند 

ری توأزیر گیوكنود انودازهاند كه تأكید مویهای ارزیابی نیز در ادبیات مربوطه تأیید شدههای مربوط به رویهچامش. شودمی
[.3۱]های دیجیتال دشوار است هایی در غیاب اهداف خاص تعیین شده در استراتژیآوریچنین فن
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VRهای های به دست آمده از استفاده از فناوریمزایا و چالش. 5
:هامزیت۵.۱

هوای مووردنظر، تحقیوق در موورد مزایوای به دسوت آمده از اسوتفاده در موزهVRبه منظور درک بهتر استفاده از تکنوموژی 
-هوا بور اسواس پاسوخ  شوركتبه طوركلی، هفت مورد از این مزیوت. توسط متخصصان موزه نیز ضروری بودVRتکنوموژی 

یوت ها، جذب بازدیدكننوده، دسترسوی، آمووزش، غوطوه وری، تجوارب سفارشوی و قابلكنندگان، ارتباط تعاملی با مجموعه
(.را ببینید۱شکل )اطمینان فناوری تعیین شده اند 

همان طور که از مصاحبه شوندگان به دست آمده( VR)مزایای گزارش شده واقعیت مجازی . 1شکل 

در VRایی اومین مزیت شناسایی شده توسط هفت مصاحبه شونده، افزایش تعامل بازدیدكنندگان با مجموعه مووزه و توانو
 دسترسی یا های غیرقابلیا انتقال مجازی بازدیدكنندگان به مکانغوطه وری ارائه تجارب قدرتمند از طریق داستان سرایی 

اده آن از و احساسوی اسوت و تفسویر سو"درونی"رسد این تعامل بیشتر به نظر می. به نقاط خاصی از زمان و تاریخ است
:گویدمی۱6همان طور كه مصاحبه شونده شماره . طریق نوشتاری ممکن نیست

در غوطه ورشودناگر آنها بتوانند وارد یك محیط مجازی شوند، راه دیگری برای ارتباط از طریوق احساسوات، از طریوق "
ی پیدا كنید یا شما می توانید ارتباطی فراگیر را احساس كنید كه مزوماً نمی توانید به آن دسترس. دنیای یك هنرمند است

". دیگر افراد نمی توانند از طریق خواندن متن روی دیوار آن را تجربه كنند

دید باشوند توانند چنوان شوتواند ایجاد تعامدت بازیگوشانه و تجارب به یادماندنی را فراه  كند كه میاین نوع تعامل می
ند را نیوز ها فراموش نشدنی باقی بمانند و یا حتی افرادی را كه ممکن است عدقه چندانی به موزه نداشوته باشوكه سال

از كودكی روی او گذاشوته توصوی  VRاین تأزیری را كه ۱۵كامدً واضح است، مصاحبه شونده شماره . درگیر خود كند
:كرد

ی  من و پدرم به موزه هواپیمایی رفت. كه هفت سامه بودم را خوب به یاد بیاورم9۰من می توان  زمان كودكی ام، در دهه "
. نگیدنودو توضیح دادی  كه چگونه آمریکایی ها در جنگ جهانی دوم با چتر نجات از هواپیما بیرون رفتند و با آممان ها ج

بودند و شما با سوربازان VRآنها یك مکان مهار شده داشتند كه شما در آن قرار می گرفتید، این مکان ها دارای هدست 
ه بوه دمیول این یکی از بهترین و جامب ترین تجربیاتی است كه در موزه داشته ام و ایون تجربو. از هواپیما بیرون می پرید

ا زمانی كه بود، به دمیل اینکه من یك تصور جامع از داستانی را داشت  كه داشت تعری  می شد داشت ؛ ومی تVRوجود 
."استفاده نکردم تأزیری در من نداشت و این تجربه تأزیر بسیار ماندگاری روی من داشت VRاز این هدست 
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می تواند برای غنی سازی محتوای درون مووزه و جوذب مخاطوب در ایون  VRبیشتر مصاحبه شوندگان موافق این بودند كه 
.ها باشدها، ارزش افزوده ای برای موزهداستان

قودرت آن ( مصاحبه شوونده نیوز تأكیود شوده اسوت۵كه توسط )VRاز نظر متخصصان موزه یکی از مزایای غیرقابل انکار 
ی در برای مودت طووالن"به عنوان ابزاری برای بازاریابی برای جذب بازدیدكنندگان جدید و جذب مخاطبان جوان است كه 

همچنین بور بازدیدكننودگان روزموره VRتکنوموژی (. 8مصاحبه شونده شماره )"ص  خواهند ایستاد تا آن را تجربه كنند
و همچنین این امور ( 3مصاحبه شونده شماره . )گذاردتأزیر می"نحوه نگرش آنها نسبت به ما را تغییر كرده است"موزه كه 

و قودیمی بوه ها را از سیست  سونتیدر تصورات و برداشت كلی بازدیدكنندگان از موزه تأزیر مثبت داشته است، و برداشت
اوری، حتی این فن. این تکنوموژی دیدگاه مردم را به آنچه موزه ارائه می دهد تغییر داده است": هیجان انگیز تغییر داده است

"دتوانود هیجوان انگیز و جوذاب باشوبرای كسانی كه انتظارات كمی از آنچه یك موزه می تواند ارائه دهود، دارنود  نیوز موی
ه عنوان به دالیل مختل ، چهار مصاحبه شونده از قابلیت دردسترس بودن این تکنومووژی نیوز بو(. ۱۱مصاحبه شونده شماره )

-انمی تواند مزایایی را برای افراد معلول فراه  كند كه به آنها امکان دسترسی بوه مکو VRاوالً، . یك مزیت مه  یاد كردند
برای دسترسی عمودی بوه VRبه عنوان مثال، در جایی، فناوری . هایی را دهد كه در شرایط عادی غیرقابل دسترسی هستند

وجود داشوته، اموا VRزانیاً، گرچه از مدت ها قبل تکنوموژی (. ۵مصاحبه شونده شماره )یك كشتی مورداستفاده قرار گرفت 
را VRها فرصتی را برای بازدیدكنندگان خود فراه  می كنند توا بورای اومین بوار در زنودگی خوود در بسیاری از موارد موزه

:كنداشاره می6همان طور كه مصاحبه شونده شماره . تجربه كنند
در موزه، قرارگرفتن بازدیدكنندگان ما در معرض وقایع و فرصت هایی اسوتVRمن فکر می كن  بزرگ ترین مزیت داشتن "

من همیشه دسترسی داشتن بوه ایون فنواوری را اموری عوادی موی دان  و همیشوه از . كه واقعیت مجازی ایجاد كرده است
". را ندارند تعجب می كن VRافرادی كه هنوز فرصت تجربه 

ننود امکان دسترسی بازدیدكنندگان آندین بیشتری را كه می خواهند موزه را در خانه خوود تجربوه كVRدر آخر، فناوری 
هوا وانتقوال فووری سواختمان"كند و این تکنوموژی به موزه این اجازه را می دهد كه بوا ارائوه تسوهیدتی چوون فراه  می
(.۱۵مصاحبه شونده شماره )به هزاران نفر دسترسی داشته باشد "ها به دنیای دیجیتالمجموعه

در اهداف كلی آموزش هور مووزه و توانوایی VRچهارمین مزیتی كه سه مصاحبه شونده بر آن تأكید كرده اند، سه  فناوری 
می گویود، فنواوری مورداسوتفاده در ۱همان طور كه مصاحبه شونده شماره . آموزش یا معرفی مؤزر مفاهی  و موامین است

ز راهی جدید برای آموزش مفاهی  هنری و تجهیز بازدیدكنندگان بوه ابوزاری بورای درک عمیوق تر آنهوا ا"های آنها گامری
هوا بخشی از عناصر خدقانه ای را ارائه می دهد كه فرصتی ناب را برای رسوانه VRفناوری "در واقع، . كندرا فراه  می"هنر

كه این مه  با رونود ارزیوابی برخوی از موزه هوای (  ۴۵3. ص[ )3۲]"كند تا بتواند یك ابزار یادگیری مؤزر باشندفراه  می
نود از بوه عنوان مثال، بررسوی یوك نمایشوگاه موقوت كوه در آن یوك هنرم. شركت كننده نیز مورد تأیید قرار گرفتوه اسوت

یك الیه دانوش تکمیلوی بوه برخوی بازدیدكننودگان افوزوده  VRتکنوموژی واقعیت مجازی استفاده كرده بود، نشان داد كه 
:است
عاً زنوده برخی از بازخوردهای كه ما تا آن زمان دریافت كرده بودی  این بود كه آنها درباره هنرمند به عنوان شخصی كه واق"

هموراه اسوت؛ آنها فکر می كردند كه این فقط نامی است كه با این تصاویر روی دیوار. است و زندگی می كرده فکر نکرده اند
بنابراین حتی اگر خود هنرمند اصدً در واقعیت مجازی حوور نداشت باشود، ازآنجاكوه موا بوه محویط زنودگی او در حوال

د دارد، نگاه كردن هستی ، باعی می شود كه او را شخصی زنده متصور شوی ، به این معنا كه او در عام  واقعیوت واقعواً وجوو
(۱6مصاحبه شونده شماره . )"این امر به آنها یك حس عمیق تر نسبت به آزار هنری را می دهد 

در ارائه تجربیات فراگیر است كه هو  VRمصاحبه شونده نیز گزارش شده است، قابلیت 3پنجمین مزیتی كه اتفاقاً توسط 
هوا، بوه عنوان یوك عنصور موزه VRاگرچه غوطه وری در ادبیات مربوط به . گذاردبر سطح تعامل و ه  بر یادگیری تأزیر می

ك مزیت مه  ارائه شده توسط این فناوری مورد تأكید قرار گرفته است، اما فقط سه مصاحبه شونده از غوطه وری به عنوان ی
توسط مهندسان كامپیوتر نسوبت VRهای خود یاد كردند، این نشان دهنده اختدف در فه  تکنوموژی برای موزهVRقوی 

کون اسوت كنند كه این قابلیت غوطوه وری ممكنندگان فکر میدر واقع، برخی از شركت. به برداشت متخصصان موزه است
(.را ببینید۵.۲بخش )چندین مشکل در محیط موزه داشته باشد 
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و ارائوه VRمزیت بعدی كه توسط دو مصاحبه شونده اعدم گردیده است، امکان شخصی سازی بازدید از طریوق اسوتفاده از 
، اتصوال بوا دسوتگاه های ARبا انواع دیگر فناوری مانند تکنوموژی بیکون، اسکن VRبه خصوص اگر )تجارب سفارشی است 

زیوت نهایتواً، قابلیوت اطمینوان، توسوط دو مصاحبه شوونده بوه عنوان یوك م(. شخصی یا حسگرهای حركتی تركیوب شوود
هموان طور كوه بوه طوور مشوخص. های نوین مورد تأكید قرار گرفتوه اسوتدر مقایسه با سایر انواع فناوریVRتکنوموژی 

ژی اكنون بسیار قابل اعتماد است، چرا كه مدتی است كه این تکنومو"VRبیان می كند، تکنوموژی ۵مصاحبه شونده شماره 
مصاحبه شونده مورد اشاره قرار گرفته ۵نیاز واقعی به قابلیت اطمینان فناوری مورداستفاده توسط . "به بازار ارائه شده است

و "پس دادهامتحان خود را"است، آنها تأكید كردند كه مزوماً به چیزی فوق امعاده خدقانه ای نیاز ندارند، بلکه به چیزی كه 
.از نظر تجربه ای كه ارائه داده و از نظر هزینه نگهداری معقول باشد، نیاز داری 

.است كه توسط شركت كنندگان در این مطامعه تجربه و گزارش شده استVRخدصه ای از مزایای فناوری ۱شکل 
های تجربه شدهها و محدودیتچامش۵.۲

هایی را كه متخصصان موزه در فوای ها و محدودیت، هدف ما این بوده كه چامشVRبه غیراز مزایای یاد شده از تکنوموژی 
هوا توسوط با آنها مواجه هستند نیز كش  شود، درست همان طور كه این چامش VRموزه خود به واسطه استفاده از فناوری 

ها كه ها و محدودیتبخش از چامش9به طوركلی، بر اساس پاسخ های شركت كنندگان، . مصاحبه شوندگان تجربه شده است
رافیکوی، ها، مسائل عملی و فنوی، كیفیوت گها، دسترسیمربوط به عدم تعامل اجتماعی، نیازهای انسانی و آموزشی، هزینه

(را ببینید۲شکل . )روند نمایشگاه، حواس پرتی و پذیرش فناوری هست، شناسایی شده است

گزارش شده توسط مصاحبه شوندگانVRهای محدودیت/ ها چالش. 2شکل 

۱۱توسطكه)استموزهازبازدیداجتماعیجنبه هایبهمربوطشدهتأكیدمکررطوربهكههاییمحدودیتازیکی
شركت كنندگاناست،شدهطراحیكاربریكبرایVRتکنوموژیاكثراازآنجاكه.(استشدهبیانمصاحبه شونده

-میجدا هامحیطبقیهازرابازدیدكنندهتکنوموژیاین:می گویندآنهادانند،می"منزوی كنندهبسیار"راVRازاستفاده

ازدیدبموزهازگروهیكیاخانوادگیبه صورتمردماكثرازآنجاكه.دهندنمیاجتماعیتعاملاجازهشخصآنبهوكنند
VRهایتهدستوسطمتأسفانهكهاستموزهازبازدیدهراساسیهایمؤمفهازیکیاجتماعیتعاملبنابراینكنند،می

اگرچه.(8شمارهمصاحبه شونده)كندمیایجاد"ضداجتماعیتجربه"یكواقعدروشودمیجلوگیریتعاملایناز
همینشود،دیدهدیگریشخصدیدزاویهازاگرامامی رود،شماربهVRازاستفادهمزیتیكبه عنوانغوطه وری
ایندهند،میاهمیتهاگروهوهاخانوادهبهكههاییموزهبرایبه ویژهامراین.می شودمحسوبمحدودیتنیزویژگی
دالیلازیکیاجتماعیانزوایاین.كندكمكخودمأموریتانجامدرآنهابهتواندنمیVRكهدهدمیانتقالراحس
زمینهایندرجدیدپروژهطراحیبرایبرنامه ایاصدًیانکردنداجرایاراVRپروژهموزه دارهاازبرخیكهبودمهمی
هخانوادیادگیریبرمتمركزبسیاركارمانكههستی ایموزهما":می كنداستدالل۱۴شمارهمصاحبه شونده.ندارند
كمیVRزااستفادهصورتدررونداین.باشندداشتهه بامشتركیتجربهتوانندمیخانوادهاعوایكهبه طوریهست

."استشخصیتجربهیكمجازیواقعیتازاستفادهكهچرااستچامش برانگیز
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را بورای VRهوای جوایگزین اسوتفاده از داران سوعی كردنود روشدر روند تدش برای غلبه بر این چامش، برخوی از مووزه
. انودهوا مسوائل جدیودی را بوه وجوود آوردهبااین حوال، هموه ایون تودش. اجتماعی تر كردن این تکنوموژی استفاده كننود

تر بوه وجوود اجتماعیVRمشکدت دیگری را كه هنگام تدش برای ارائه یك تجربه ۵به عنوان مثال، مصاحبه شونده شماره 
هدست را در گامری استفاده كنی ، تداخل و مشوکدت ۵۰وقتی ما سعی كردی  از بیش از ": كندآمده است را منعکس می

همچنین اشاره ۱۲مصاحبه شونده شماره . "وجود داشت كه تنظی  آنها زمان زیادی از ما گرفتWi-Fiزیادی در بلوتوث و 
نیوز وجوود استفاده ه  زمان زیاد از سیست  برای سخت افزار مشکل آفرین است و مسائلی دیگری ماننود بهداشوت"كرد كه 

."دارد
اری از مووارد در بسوی. دومین چامشی كه بیشتر از همه مورد تأكید بود بیشتر مربوط به نیازهای پرسنلی و آموزشوی اسوت

بورای فقوط"آشنایی كافی ندارند و معموالً به كمك شخص آموزش دیده نیاز دارند، به این معنی كه VRبازدیدكنندگان با 
؛ بنابراین، نیاز به پرسونل بیشوتر (8مصاحبه شونده شماره )"باید كارمندان اضافی استخدام شوندVRمدیریت ایستگاه های 

از نظر موامی و سوازمانی، مشوکدت عملیواتی بورای ( مصاحبه شونده ذكر شده است۱۱كه توسط )های اضافی و مسئومیت
ماره مصاحبه شوونده شو)كند، زیرا باید برای حل این مشکدت مراحل عملیاتی جدیدی توسعه داده شوود ها ایجاد میموزه
یاری از حتی اگر افراد جدیدی استخدام شوند، با هزینه اجرایی اضافی، آنها حتماً بایود آمووزش ببیننود؛ زیورا در بسو(. ۱۴
نادیوده گرفتوه VRها كاركنان آنها بخشی از خود تجربه ارائه شده هستند، امری كوه اغلوب توسوط توسوعه دهندگان موزه

. ریكننود نوه چیوز دیگوافتود تمركوز مویمی شود؛ چراكه آنها فقط بر روی آنچه كه هنگام روشن بودن هدست اتفاق موی
:دهدهشدار می۱6مصاحبه شونده شماره 

سوت كوه وقتوی كل قویه فقط این نی. در از تکنوموژی است[ بازدیدكننده]چیزی كه ما هرگز نباید فراموش كنی  تجربه "
ام دهند؟ آیوا هدست را می گذارند همه چیزتمام است، اینکه بازدیدكننده با چه كسی صحبت كرده تا بتوانند این كار را انج

آن شخص توانسته احساس راحتی كند؟ آیا همه تجهیزات تمیز هستند؟ آیوا وقتوی دكموه را فشوار می دهنود هموه چیوز
ه نکورده به درستی كار می كند؟ همه این توجهات به جزئیات برای ایجاد تجربه در شخصی است كه هنوز از هدست استفاد
كه از آنها است و همچنین، این سؤال كه اصدً چه اتفاقی افتاد كه آنها هدست را برداشتند؟ آیا كسی در آن محظه آنجا بود

 كنود و استقبال كند و به آنها نشان دهد كه حاال كدام مسیر را باید طی كنند؟ ایون چیوزی اسوت كوه تجربوه را عوامی می
اده كوه این گونه است كه می توانید احساس واقعی بودن را انتقال دهید و نوه فقوط ماننود دسوتگاهی كوه در گوشوه ای افتو

."هیچ كس واقعاً به آن اهمیتی نمی دهد و اگر دوست داشتند می توانید از آن استفاده كنند 
(. مصاحبه شوونده بوه آن اشواره كردنود۵كوه )اسوت VRهوای چامش دیگر، داشتن تخصص موردنیاز برای اجورای پوروژه

صوص هوایی تخاند، بسیاری از متخصصان موزه در زمینه اجرای چنین پوروژههمان طور كه برخی از مصاحبه شوندگان گفته
ند بسیار این نوع آموزش می توا. یابی تجهیزات ببینندای در مورد نحوه مدیریت یا عیبهای ویژهندارند و الزم است آموزش

نموایی مورداستفاده باید به روند كلی نظارت بر موزه و فعامیت های تبلیغاتی آن وارد شوده و بوا راه VRگسترده باشد، زیرا 
چامش واقعی شامل فعامیت در دل ": دهدها را این طور شرح میاین چامش7مصاحبه شونده شماره . داران طراحی شودموزه
مشواركت مووزه داران، آمووزش مفسوران علموی، طراحوی فعامیت هوای تبلیغواتی و : های فرهنگوی مووزه بووده اسوتحوزه

."پیشنهادهای تجاری

8شود كه یکی از مه  ترین مشکدتی بود كوه مربوط میVRاین امر همچنین به مسئله مامی و هزینه های كلی تکنوموژی 
به دمیول داراندر بسیاری از موارد، هزینه تمام شده بسیار سنگین است، درحامی كه دیگر موزه. مصاحبه شونده اعدم كردند

مسئله هزینه شامل . دانندرا بسیار دشوار  و غیرعملی می VRای كه دارند، تصویب استفاده دائمی از های بودجهمحدودیت
مخصوصاً بوار . های تعمیر و نگهداری استو هزینهVRتجهیزات اومیه موردنیاز، نیاز به كارمندان بیشتر برای تومید و كار با 

، در بیشوتر عملیاتی اعمال شده توسط نیازمندی به كاركنان بیشتر در بسیاری از موارد یك چامش بوزرگ اسوت؛ بنوابراین
.به صورت دائمی بسیار زیاد است VRشود، چراكه هزینه نگهداری های موقت استفاده میبرای نمایشگاهVRموارد، فناوری 

. اری كرده اندها با شركت ها و توسعه دهندگانی كه تجهیزات را تهیه می كنند همکبرای مقابله با این مشکل، بسیاری از موزه
هوای موقوت از خواست تجهیزات را در محیط موزه آزموایش كنود، نمایشوگاهدر هفت مورد، پس از مراجعه شركتی كه می

شود، زیورا بیشتر به طور موقت استفاده میVRدهد كه چرا از این اتفاق  بهتر توضیح می. در آن موزه ایجاد شد VRجمله 
هزینوه توانند با وجوودهای فناوری متکی هستند كه سخت افزارهای موردنیاز را میها به همکاری با شركتبسیاری از موزه
بحی خواهد شد، برخی از این موزه ها روش هوای خدقانوه ای بورای 6.۲بااین وجود، همان طور كه در بخش . زیاد تهیه كنند

.را در موزه خود جای دادند VRها  اتخاذ كردند و تکنوموژی غلبه بر برخی از این چامش
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اگرچووه جنبووه های گونوواگون دسترسووی از مزایووای از پوویش شووناخته شووده بووود، برخووی از جنبووه های دیگوور دسترسووی، 
هموان طور كوه (. این ادعا توسط پنج مصاحبه شونده مطرح شوده اسوت)كند ها ایجاد میمحدودیت های جدی را برای موزه

هرگوز برای كاربرانی كه دارای معلومیت هایی نظیر نابینوایی یوا ناشونوایی هسوتندVRاشاره كرد، 8مصاحبه شونده شماره 
اشوند، كارآمد نیست؛ بنابراین، در نهایت افراد معلول ممکون اسوت یوك تجربوه بسویار نواچیزی از ایون فنواوری داشوته ب

ت سونی ، چهار شركت كننده بر مشکدت ناشی از محدودیبعدوه. جایگزین سایر ابزارهای تفسیری شودVRبه خصوص اگر 
از ایون در مورد میزان سنی كه فرد بایود داشوته باشود توا بتوانود"توسط كودكان صحبت می كنند، چراكه VRاستفاده از 

ان موزه گردیوده كه باعی سردرگمی بسیاری از متخصص"تکنوموژی استفاده كند، توصیه های مختلفی بحی و گفتگو شده
۱۲بورای كودكوان زیور VRدر بیشتر موارد، توصیه برخی از تومیدكنندگان این است كوه (. ۵مصاحبه شونده شماره )است 

اگور "می گوید، این كار بدان معنی اسوت كوه ۱6بااین حال، همان طور كه مصاحبه شونده شماره [. 3۲]سال استفاده نشود 
ود را كند، به طور بامقوه بخوش بزرگوی از مخاطبوان خوشما موزه داری هستید كه خانواده ها را به بازدید از موزه تشویق می

های سنی ممکن اسوت در كودكوان بوه دمیول عودم اجوازه اسوتفاده از هدسوتی كوه هموه این محدودیت. "ایدازدست داده
توضویح می دهود، ۱6همان طور كه مصاحبه شونده شماره . بازدیدكنندگان اجازه استفاده از آنها رادارند، باعی ناامیدی شود

سامه ببیند كه یك هدسوت در گوامری وجوود دارد و ۱۲شما باید انتظارات كودكان را مدیریت كنید، زیرا اگر یك كودک "
."واهد بود این یك تجربه تلخ برای آنها خ-خواهند كه از آن استفاده كنند و به آنها گفته می شود كه نمی توانند آنها می

كوه )شووند تر دیگر اما به همان انودازه مهو ، روبورو مویبا موارد واقعیVRمتخصصان موزه همچنین در هنگام استفاده از 
یول ها مطرح می شود؛ زیرا همه تجهیزات به دممسئله بهداشت اغلب در مصاحبه(. مصاحبه شونده اعدم شده است۵توسط 

شکی های پزها همچنین شامل محدودیتاین دسته از محدودیت. تعداد زیادی از كاربران در روز نیاز به نظافت منظ  دارند
ایون موورد )كند است كه به نوبه خود زمان استفاده را محدود میVRمانند سرگیجه افراد ناشی از استفاده طوالنی مدت از 

(.مصاحبه شونده بیان شده است3توسط 
هایی در مورد مسائل فنی خاص مشخص گردیده است كه ممکون اسوت بور كیفیوت تجربوه یوا حوسهمچنین محدودیت

6بوه عنوان مثال، مصاحبه شوونده شوماره (. مصاحبه شونده نشان داده شده است۴این امر توسط )غوطه وری نیز تأزیر بگذارد 
:كند كهاستدالل می

یوك چوامش  VRبه نظر من كمبود استانداردهای صنعتی هنگام دریافت محتوای جدید و بارگزاری این محتواها بور روی "
ی و طوول عمور كو  بواتر. بیشترین محدودیتی كه من با آن برخورد كردم، وضوح فیل  موجود در این مرحلوه اسوت. است

".  كنندگرم شدن بیش از حد دستگاه های قابل حمل و اتصال  كابل برای سیست  های بزرگ تر نیز تجربه را محدودتر می
-بوه غیراز عکوس. نیز توسط سه مصاحبه شونده مطرح شده استVRبحی زیبایی شناسی و كیفیت گرافیکی تجربه شده با 

های جاد جهانكنندگان اعدم كردند كه گرافیك مورداستفاده، به ویژه برای ایهای سه بعدی با وضوح باال، بسیاری از شركت
كه این امر ممکون اسوت بور ( ۴مصاحبه شونده شماره )نیست "بسیار قانع كننده و باكیفیت"ها، هنوز غوطه وری در نقاشی

ذیرفتوه شوده در واقع، این امر در ادبیات مربوطوه نیوز پ. میزان درگیری فرد بازدیدكننده با سوژه موردنظر نیز تأزیر بگذارد
ایون موضووع [. 33]است كه میزان واقع گرایانه بودن گرافیك واقعیت مجازی می تواند بر میزان حوور كاربر توأزیر بگوذارد 

. جود آورده استهای هنری كه تأكید بسیار زیادی بر مسئله زیبایی شناسی دارند، یك مشکل اساسی به وبه ویژه برای موزه
:دهدتوضیح می۱۵مصاحبه شونده شماره 

بوه همین كه برای خلوق دنیوای سوه بعدی شوروع بوه افوزودن جزئیوات. به عنوان مثال نقاشی های رامبراند را تصور كنید"
ك هنووز این فناوری و بحی گرافیو. نقاشی های او كردید، آن ازر دیگر هرگز به اندازه اصل نقاشی هنرمند خوب نخواهد بود

."این یکی از اومین مشکدتی بود كه من با آن روبرو شدم . به آن مرحله آرمانی نرسیده است

رده انهد نیز به عنوان یک چالش توسط سه شرکت کننده مطهر  شهده اسهت، آنهها اعهالم ک" روند نمایشگاه"موضوعات 
ن مسهئله را هها ایهاگرچه برخی از موزه. های تشکیل شده به منابع انسانی بیشتری نیاز دارندکه برای مدیریت صف

کنولهوهی زمهانی ایجهاد شهد کهه ت" رونهد نمایشهگاه"از طریق استفاده از سیستم رزرو حل کردند، اما بدترین مشهکل 
VR مخصوصاً اگر ". از بین برد"از کار افتاد و کل تجربه راVR های اصهلی نمایشهگاه و تفسهیر در یکی از مؤلفه

.تواند تجربه بازدیدکننده را به صورت کامل از بین ببردموزه باشد، این اتفاق می
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بازدیدكنندگانذهنكهكردنداعدمموزهمتخصصانرامورددومی دهد،ارائهVRكهبی شماریهایمزیتعلی رغ 
ازپیش طراحی شده اندهاییروایتوموزهدرموجوداشیافناوری،ایننتیجهدرشود،منحرفVRهایفناوریتوسطمی تواند

:می دهدتوضیح3شمارهمصاحبه شوندهكههمان طور.دهدمیقرارتحت امشعاعرا

تجربهاومینبابازدیدكنندگانازبسیاری.می گذاردتأزیربپردازد،آنبهVRاستقراركهداستانیازبیشترتکنوموژیخود"
برقرارطیارتباداشتی نظردركهمحتواییباامابود،مثبتتجربه ایآنهابرایاگرچهگرفتند،فاصلهVRازخوداستفاده
."نکردند

یجان زدهههاموزهدرنوینهایتکنوموژیازاستفادهازبازدیدكنندگانهمهكهكردندبیاننیزمصاحبه شوندهدوسرانجام،
اماكنند،میحانامترانوینهایتکنوموژیمشتاقانه-ترجوانافرادبه خصوص–بازدیدكنندگانبیشتردرحامی كه.نیستند
استموزهمتخصصینبرایچامشیكاین.هستندبدبینموزهفواهایدرآنهاازمورداستفادهدركنندگانبازدیدازبرخی
.كنندپیداخودمختل بازدیدكنندگاننیازهایبینتعادمیبایدكه

وتجربهمطامعهایندرشركت كنندگانتوسطكهشدهآوردهVRفناوریهایمحدودیتوهاچامشازخدصه ای۲شکلدر
.استگردیدهگزارش

است؟چگونههاموزهدرVRتکنولوژیآینده:آیندهمسیرهای.6

هاموزهدرVRفناوریبرنامه هایادغامبرایپیشنهاداتی6.۱

وجدیدهای-فناوریآن،مسئولدپارتمان هایكههاموزهدرVRبرنامه هایفعلیكاربردهایبهقبلیبخش های
تجربیاتونیازهاكلیه.می پردازندكردند،تجربهراVRهایفناوریهایچامشومزایاكههستنددیجیتامیهایاستراتژی
برخیكهشركت كنندهمتخصصانتجربیات.باشدهاموزهدرVRطراحیبرایراهنماییوشدهگرفتهنظردربایدفوق امذكر

كه(ببینیدرا3شکل)می دهدسوقخاصیپیشنهادهاسمتبهرامااست،شدهتأییدنیزموجودادبیاتتوسطآنهااز
.بردبهرهآنهاازهاموزهدرVRبرنامه هایتركیبوطراحیهنگاممی تواند

.در موزه هاVRخالصه پیشنهادها برای طراحی و توسعه تجربیات . 3شکل 
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اد مجوزا، های كلی موزه طراحی شود نه به عنوان یك پیشونهاوالً هرگونه تلفیق فناوری باید در چارچوب اهداف و استراتژی
(. ۲مصاحبه شونده شماره )را محقق سازند "اصول راهنمای نهادها"های تجاری و همچنین باید معیارهای مندرج در برنامه

اری از در یك استراتژی كلی و یك رویکرد موزه شناسی زابوت، اهمیوت ادغوام پوذیرش فناوری هوای تعواملی توسوط بسوی
-ه نباشود، نمویكنند كه اگر فناوری پذیرفته شده در یك استراتژی كلی و یکپارچومحققان بیان شده است، آنها تأكید می

لی فناوری مورداستفاده باید یکپارچه باشد و به خوبی باتجربه ك[. 36–3۴]ها امیدی داشت تواند به پیشرفت مأموریت موزه
همووان طور كووه . موووزه تركیووب و تلفیووق شووود و صوورفاً بووه خاطر اسووتفاده از چیزهووای خدقانووه مورداسووتفاده قوورار نگیوورد

:گویدمی۱۱مصاحبه شونده شماره 
ه مووز. ما نمی توانی  فناوری را به زور در موزه ها جوای دهوی . افزودن هر چیزی به موزه باید روند طبیعی خود را طی كند"

. ته باشودكه توسط موزه دار هدایت می شود با مسئله تکنوموژی تعامل داشو"ساخت و جریان نمایشگاهی"باید درست مثل 
، همخووانی تکنوموژی باید با روایتی كه می خواهید بگویید و همچنین تجربه ای كوه بازدیدكننوده می خواهود داشوته باشود

". داشته باشد
هوای یتها و محودودهای نوین مجود دارد، یك موزه باید باتوجه به مزیتعدوه بر این، ازآنجاكه انواع گوناگونی از تکنوموژی

ه شوایان ذكر اسوت كو. هر تکنوموژی، هر فناوری را بر اساس نیواز خواص آن و چگوونگی اسوتفاده بهتور از آن اتخواذ كنود
:به طور مفصل در اینجا بیان می كند8مصاحبه شونده شماره 

ش بوه برای مثوال چکو. تکنوموژی ها صرفاً مجموعه ای از ابزارها هستند كه می توانند در خدمت هدفی بزرگ تر قرار گیرند"
همان اندازه كارآمد و خوب است كه آن چیزی كه می خواهید با آن بسازید؛ بنابراین، فنواوری در موزه هوا بایود در خودمت 

همه افراد بوا هر پروژه موفق فناوری باید بازدیدكننده محور، برای. ارائه بهترین و جذاب ترین تجربه با محتوای واقعی باشد
ی اهدافی مانند آموزش، امهام بخشیدن، یا ایجاد انگیوزه در موردم بورا: هر توانایی، و همچنین در خدمت اهداف عامی باشد

یود ما نباید حواسمان با چیزهای جد. آرزوی مناسبی برای موزه ها نیست"فناوری به خاطر خود فناوری"جمله . اقدام كردن
شوکل و پر زرق وبرق پرت شود، بلکه واقعاً در مورد مردم، در مورد مأموریت خود و آنچه می توانی  انجام دهی  تا به بهترین

". ممکن در خدمت مخاطبان باشی ، فکر می كنی 
هوای آن، ممکون همیشه بهترین راه حل برای همه چیز نیست و مواردی وجود دارد كه به دمیل محودودیتVRتکنوموژی 

موؤزرتر اسوت، در اینجا سوال این نیست كه كدام فناوری نسبت به بقیوه. است حتی انتخاب اشتباهی برای یك موزه باشد
. كند و اهداف خواص را بوه بهتورین شوکل ممکون تحقوق می بخشود-بلکه كدام فناوری نیازهای خاص ما را برآورده می 

باید افزایش VRهدف نهایی هر پروژه . در محیط یك موزه ارائه می دهد ضروری استVRهمچنین فهمیدن و درک آنچه 
نها نسوبت بوه میزان تعامل بازدیدكنندگان آن موزه با اشیا اصلی به نمایش درآمده باشد و این تکنوموژی باعی حواس پرتی آ

ان مووزه از ایجاد رابطه با اشیا فیزیکی درون موزه توسوط بازدیدكننودگان از نظور متخصصو. هدف واقعی بازدیدشان نباشد
می توانود VRاهمیت زیادی برخوردار است، زیرا اگر این ارتباط دست نخورده باقی بماند، آنجا است كه حووور تکنومووژی 

[. 39–37]ها نیز در ادبیات مربوطه ذكر شده است همان طور كه این حواس پرتی از جس  فیزیکی درون موزه. مؤزرتر باشد
ك ها زمانی كوه در موقعیوت اسوتراتژیاین فناوری. درمی یابی  كه": استدالل می كند۱همان طور كه مصاحبه شونده شماره 

ابطوه ها قرار بگیرند، بسیار مؤزرتر خواهند بود و به بازدیدكننودگان ایون امکوان را می دهود كوه ربرای هر اشیا هنری موزه
توان برای جبران میVRبنابراین، از فناوری ".ها درک كنندمستقی  دانش حاصل از فناوری را با شیء فیزیکی درون موزه

. نوده اسوتو پركردن محتواهای كه قبدً در دسترس نبوده استفاده كرد، درحامی كه شیء موردنظر در مركز توجه بازدیدكن
بورای ورود بازدیدكننوده VRهای هنری از تکنوموژی اشاره شد، بسیاری از موزه3.۱به عنوان مثال، همان طور كه در بخش 

:كندتوصیه می۱۵بااین وجود، مصاحبه شونده شماره . كنندبه دنیای یك نقاشی استفاده می
ا خلوق من توصیه می كن  كه در عمق نقاشی ها غوطه ور نشوید، اما در عوض می شود دنیای اطراف و پیرامونی آن نقاشی ر"

بانه را نقاشی كرد؛ بنابراین، به عنوان مثال، می توانید در كانال هلندی در قرن هفده  سفر كنید، جایی كه رامبراند گشت ش
قاشوی شما می توانید زمینه اطراف آن را بسازید، جهان پیرامون آن نقاشی را خلق كنید؛ ومی اجازه ورود به اصول ن. می كرد
."را ندارید
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اگر برای ایجاد دوباره دنیای اطراف نقاشی استفاده VRبیان كرده است، تکنوموژی ۱۵همان طور كه مصاحبه شونده شماره 
VRاز طورف دیگور، اسوتفاده از . جایگزین شوودVRتواند با فناوری شود می تواند مؤزرتر باشد، زیرا اصل نقاشی هرگز نمی

د، نباید بازدیدكننده را با اطدعات بیش از اندازه مورد تهاج  قرار دهد یوا او را از تجربوه بازدیود از كول مووزه محوروم كنو
كوه ذاتواً VRبه خصوص در موورد . بنابراین باید تعادل مناسبی بین استفاده درست و استفاده بیش از حد از آن ایجاد شود
تلفیوق "یك محرک حسی دیگر"تمایل به ایجاد انزوای كاربر از محیط موزه را دارد، مه  است كه تجربه بازدیدكننده را با 

چنین محركی می تواند حواس دیگری مانند المسوه یوا (. ۱۰مصاحبه )دهید تا این تکنوموژی كارایی بیشتری داشته باشد 
هایی بورای بوه اشوتراک گذاشوتن و راهVRبویایی را نیز شامل شود، همچنین می توان با قراردادن یك عنصر اجتماعی در 

ه این ترتیب، بو. تجربه و برقراری ارتباط توسط افراد بازدیدكننده، سایر محرک های اجتماعی را نیز در اختیار داشوته باشوی 
بوه طوور یکپارچوه باتجربوه مووزه كوه فی نفسوه ذاتواً VRذكر كرده است، فناوری ۱۵همان طور كه مصاحبه شونده شماره 

مسئله محرک های اجتماعی و اهمیت . است، تركیب خواهد شد"درجه36۰یك تجربه كامدً غوطه وری "اجتماعی است و 
اسوت، از طریق چنین فناوری هایی، نوزد برخوی محققوان شوناخته شوده( كه پیش تر ذكر شد)ارائه فعامیت های مشاركتی 

[.37،۴۰،۴۱]هنوز به آن نقطه ای از ارائه تجارب واقعی اجتماعی نرسیده است VRبااین وجود، فناوری 
ت كند، باید از اسوتانداردهای خواص، دقوكه یك واقعیت مکانی یا زمانی از تاریخ را دوباره زنده میVRدر انتها، هر تجربه 

ست كه این امر همچنین مربوط به نگرانی های مطرح شده توسط متخصصین موزه ا. علمی و معیارهای اخدقی پیروی كند
در بسیاری از موارد، میزان اطدعات [. ۴۲،۴3]در بسیاری از موارد در مورد صحت تجربه ارائه شده به بازدیدكنندگان است 

شومندان بسیار زیاد است؛ ومی این اطدعات همیشه در دسترس نیستند؛ بنابراین، متصودیان و دانVRموردنیاز برای ایجاد 
ت مجبور مجبور به انتخاب روش تفسیری دیگری هستند كه اگر بادقت و بر اساس معیارهای خاص انجام نشود، ممکن اس

روی بیاورنود كوه موی دانی  ایون تکنومووژی صورفاً بوه منظور بوازآفرینی،  VRشوند مجدد به استفاده اجباری از تکنوموژی 
.روشنگری، آموزش و یا حتی غوطه وركردن بازدیدكننده مورداستفاده قرار می گیرد

هاهای نوین در موزهتجس  آینده تکنوموژی6.۲
ها چیست و متخصصان های نوین در زمینه موزهو دیگر فناوریVRآینده تکنوموژی : این بخش این سؤال را مطرح می كند
موزه چگونه آینده را تصور می كنند؟

ها، یك وزههای جدید برای ماكثر شركت كنندگان این موضوع را قبول دارند كه در آینده ضرورت سازگاری و تلفیق فناوری
سوتند و انتظوار نیاز فوری است، چراكه بازدیدكنندگان به ویژه نسل جدید بازدیدكنندگان به دنبال تجربیوات دیجیتوامی ه

، همان طور كه قبدً توضیح داده شود،  ایون امور در (. ۱6مصاحبه شونده شماره )داشته باشند "سواد دیجیتامی"هاموزهدارند 
-هوا و ظرفیوتگوذاری در مشواركتآورد و حل آن مستلزم سرمایههایی را به وجود میسطح سازمانی و استراتژیك چامش

(. ۱6ونده مصاحبه شو)اسوت "فرایند یادگیری خدقانه"سازی برای توسعه تخصص الزم در بین متخصصان موزه به ویژه در 
هوای راتژیهای نوین داشته باشوند و در اسوتها باید چش  انداز روشنی برای ادغام تکنوموژیبرای دستیابی به این امر، موزه

ر كه همان طو. گذاری كنندهای فنی مناسب و همچنین آموزش پرسنل سرمایههای ارزیابی، زیرساختصحیح و اتخاذ رویه
د برطورف ساز است كه قطعاً بایهای انجام شده مشخص است، سواد دیجیتامی متخصصان موزه نیز مشکلاز طریق مصاحبه

هوای ذكور باتوجه بوه چوامش[. ۴۵، ۴۴]شود، اما از طرفی كمبود بودجه الزم برای آموزش موردنیاز نیز مشکل آفرین است 
ای قووی، هوكنندگان بر موزوم شوکل گیری مشواركتشده جهت تأمین بودجه الزم برای چنین تحوالتی، بسیاری از شركت

بوه VRدر حال حاضر برخوی از شوركت كنندگان از تکنومووژی . برای آزمایش و غلبه بر مشکدت مامی موزه ها تأكید دارند
یودایش های نوآورانه باالیی دست پیدا كرده اند كه نتیجوه آن پروش های جدید و خدقانه ای استفاده كرده اند و به مشاركت

هوای آموزشوی و ، كارگاه6به عنوان مثال، موزه شماره . ها به سمت آینده استدر موزهVRیك مسیر روشن برای تکنوموژی 
، به طوری كوه VRبرگزار می كند، از جمله كارگاه هایی برای توسعه دهندگان عدقه مند بوه فنواوری VRگفتگوهای مرتبط با 

. ذارنودتوانند در آنجا گرده  آیند و كارهای خود را در مورد فعامیت های مربوط به موزه به اشتراک بگدهندگان می-توسعه
متخصصوان "، جشنواره های واقعیت مجازی مختص به واقعیت مجازی را برگوزار كورده كوه شوامل 7از طرفی موزه شماره 

اسوت "توسعه نرم افزار واقعیت مجازی و روان شناسان برای توضیح چگونگی عملکرد مغز در هنگام تجربه واقعیوت مجوازی
ا های سفر با واقعیت مجازی مرتبط بوهای ویژه كه برنامههای آخر هفتهها، همراه با برنامهاین جشنواره(. 7مصاحبه شونده )

های جدیدی از تعامل را با مخاطبان خوود ایجواد دهند، توسط موزه بر پا می شوند تا روشموضوعات همان موزه را ارائه می
روزه ای را برای بازدیدكنندگان خود ترتیب داده كه در آن محققوان خوارجی 3در مثامی دیگر، یك موزه رویدادهای . كنند

موضووعات كنند و برای انتقال تحقیقات خود، نظر بازدیدكننودگان را در حوینشركت می"معلمان بازدیدكننده"به عنوان 
(.  ۱۲مصاحبه شونده شماره )كنند جلب میVRمختل  با استفاده از 
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صادر كرده "برای ایجاد تماس در هنگام نیاز به كاربر جهت آزمایشVRیك دعوت نامه آزاد از انجمن "همین موزه مذكور 
سوازد، و همچنوین های درحال توسعه یك پول ارتبواطی مویبه این ترتیب، موزه با شركت(. ۱۲مصاحبه شونده شماره )است 

ای این موزه خاص همچنین یك محل اقامت جدیود بور. دهد تنوع می بخشدآنچه را كه برای بازدیدكنندگان خود ارائه می
تواند محصوالت آنهوا را آنجوا آزموایش سروكار دارند میVRهای كه با آپایجاد مشاركت بنا كرده است و با حوور استارت

یوابی ل دسوتها نیز قابها از تنوع مشاركتاین مثال. كرده و نظر بازدیدكنندگان را در ارتباط با این محصوالت دریافت كند
هوای مثمور های جدید خدقانه است؛ بلکه برای ایجاد مشواركتبه روشVRاست كه نه تنها راهی روبه جلو برای استفاده از 

.های بودجه كاربردی هستندزمر و برای غلبه بر محدودیت

بواالبودن های موجود نظیرعدوه بر مطامب فوق، تعداد كمی از شركت كنندگان انتظار دارند كه در آینده، بسیاری از چامش
ن خود متکوی ها در آینده بیشتر به وسایل شخصی بازدیدكنندگاها و كمبود تجهیزات برطرف شود، ازآنجایی كه موزههزینه

زار هوا فقوط روی بخوش توسوعه نرم افو-های ذكر شده در آینده نیز بیشتر خواهد بود، بنوابراین مووزه خواهند بود، چامش
ای زینوهدر واقع، نقش وسایل شخصی بازدیدكنندگان نیز توسط برخی از محققوان بوه عنوان گ. گذاری خواهند كردسرمایه
بااین حال، برخی دیگر در مورد عوواقبی كوه ممکون اسوت كیفیوت [. ۴6و 37]تر و مقرون به صرفه تر اعدم شده است آسان

شوما دنیوای كوامدً ": كنودعنوان موی۱6به عنوان مثال، مصاحبه كننده شماره . تجربه را تحت تأزیر قرار دهد، بدبین هستند
خب درست است كه شما در این حامت چیزی . كنیداز طریق تلفن مشاهده نمیAR / VRهای غوطه وری را در تکنوموژی

 خاطر آن آوریود كوه بوهدهید، اما ه  بازار بسیار بزرگ تری و ه  مخاطبان بامقوه بسیار بیشتری به دست میرا از دست می
نوان های مسوتمر نیوز بوه عهمچنین از به روزرسانی. "باخت است-این یك موقعیت برد . ها نیز كاهش خواهند یافتهزینه

د، انوهمان طور كه برخی از شوركت كنندگان توضویح داده. ها یاد می شودهای جدید در موزهمشخصه ای برای آینده فناوری
امی كه به روزرسانی دیدگاه ما هنگ"های فناوری، ارائه تجربیات جدید و از همه مه  تر این امر برای همراه شدن با پیشرفت

(.۱مصاحبه شونده شماره)اجتناب ناپذیر است "آموزی  چه چیزی برای تعامل بازدیدكننده ها بهتر و مؤزرتر استمی
و همچنوین VRكنندگان عمدتاً برای غلبه بر مشکل انزوای تکنوموژی ، بسیاری از شركتVRجامب است كه به جز فناوری 

هموان طور كوه مصاحبه شوونده . كننودمعطوف مویARایجاد تجارب اجتماعی بیشتر، توجه خود را به پتانسیل تکنوموژی 
 VRهوا در فنواوری بسیار بیشتر از همین فرصتARها در زمینه فناوری كن  فرصتمن فکر می": كندبیان می۱6شماره 

ن تواننود از ایوهای دست جمعی كه می-توانند با انجام كارهای هنری و بازی های عدقه مند میاست كه جوانان و خانواده
ندگان در در انتها، برخوی از شوركت كن".ها به عنوان یك خانواده یا یك گروه مذت ببرند، با كارهای هنری درگیر شوندبازی

هیچ گونوه نظرسنجی، اعدم كردند كه آنها تجربیات دیجیتامی ای را در موزه ها متصور هستند كه در آنجا هر بازدیدكننوده
مزاحموت در مزاحمتی برای بازدیدكننده دیگر در آن موزه ندارد و بازدیدكنندگان به راحتی می توانند بدون ایجاد هیچ گونه

.روند تجربه بقیه بازدیدكنندگان از تکنوموژی های موجود در آن موزه مذت ببرند

نتیجه گیری. 7
ن ایجواد های نووین هركجوا كوه اسوتفاده شووند یوك تغییور بنیوادیبدون تردید، فناوری واقعیت مجازی و سایر تکنوموژی

. تمی كنند، و در مواردی نیاز به زنده نگه داشتن مفاهی  سنتی در مورد آنچه كه در مووزه تجربوه موی كنی ، ضوروری اسو
تأزیر VRدر زندگی ما بیش از هر زمان دیگری حیاتی است، زیرا این امر ه  در طراحی  VRازاین رو، برداشت كلی از تأزیر 

.گذارد و ه  در درک بهتر و پذیرش آن توسط متخصصین موزه مؤزر استمی
نوین بااین حال، برداشت ما این است كه چنین رویکرد جامعی باید تمام ذی نفعان كه در این حووزه فعامیوت دارنود و همچ

VRاین اشخاص، بازدیدكنندگان موزه، توسعه دهندگان فنواوری. هستند را در نظر بگیرد VRآنهایی كه تحت تأزیر فناوری 
نهوا و یوا بوه اگرچه بخش قابل توجهی از ادبیات در این زمینه یا به بازدیدكنندگان و تجربیوات آ. و متخصصان موزه هستند

جوارب توسعه دهندگان و مسائل فنی اختصاص داده شده است، اما آنچه معموالً در نظر گرفته نمی شوود، بررسوی نیازهوا و ت
شووند؛ در نظور گرفتوه موی VRمتخصصان موزه است كه معموالً به عنوان واسطه ای بین بازدیدكنندگان و توسعه دهندگان 

بنابراین، هدف از ایون تحقیوق پركوردن ایون خودء و درک هور چوه بهتر تجربیوات متخصصوان مووزه در مورداسوتفاده از 
هوا بووده در موزه ها است و همچنین جستجوی پاسخی برای بحی های انتقادی درباره آینده ایون فنواوریVRفناوری های 

.است
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های به دست آمده از ایون تحقیوق آید، خروجی تجزیه وتحلیل دادهها به میان میدر موزهVRوقتی بحی استفاده از فناوری 
بووا وجووود رضووایت . دسووته از چامش هووا و محوودودیت ها تقسووی  می شووود9بووه هفووت دسووته از مزایووای تجربووه شووده و 

مر مصاحبه شوندگان از مزایای اصلی تکنوموژی واقعیت مجازی، هنوز ه  استفاده از این فناوری در موزه هوا بوه طوور مسوت
. تمشاهده نمی شود و در صورت مشاهده چنین تکنوموژی ای، این فناوری معموالً به صورت موقتی در آنجا برپوا شوده اسو

ل از بوه نقو. دمیل این امر را می توان به واسطه چامش های بسیاری كه متخصصان مووزه بوا آن روبورو هسوتند، توضویح داد
برای غلبه بر آن با آن روبرو هستند، عودم توانوایی واقعیوت VRمصاحبه شوندگان، مه  ترین چامشی كه سازندگان فناوری 

تعواملی و VRبرناموه های : این امر بوه موزوم انجوام تحقیقوات بیشوتر اشواره دارد. مجازی در ارائه تجربیات اجتماعی است
ه ای عدوه بر این، نیازمندی به افزایش تعداد پرسنل و آموزش هدفمنود آنهوا بور موزوم ایجواد تی  هوای بین رشوت. اجتماعی

مووزش ها با فناوری واقعیت مجازی در تقابل هستند، از طرف دیگور نیواز بوه آها است كه این نیازمندیاختصاصی در موزه
ینوده هوا بورای دانشوجویانی كوه در آبیشتر متخصصان فعلی موزه امری اجتناب ناپذیر است، اما از همه مه  تر، این آموزش

واهد ها به آنها مربوط نخمتخصصان موزه خواهند شد و حتی شامل كسانی كه معموالً موضوعات مربوط به فناوری در موزه
.بود می شود

باشد، بعووی از موواردی كوه اغلوبدر سطوح مختل  تحقیقات كافی در دست نمیVRبه طوركلی، در مورد تأزیر فناوری 
نگورش . اشوندبشوند، از تجربیات بازدیدكننده و رویکردهای موزه شناسی گرفته تا مسوائل سوازمانی، موینادیده گرفته می

یون متخصصان موزه نشان دهنده این موضوع است كه بسیاری از موضوعات وجود دارد كوه هنگوام بررسوی پتانسویل های ا
.كنی  كه امبته این موضوعات برای متخصصان موزه و بخش موزه بسیار مه  هستندها آنها را فراموش میفناوری

از یوك سوو، مهو  اسوت كوه درک كنوی  كوه اكنوون در. به واسطه این تحقیق، سعی در دسوتیابی بوه دو هودف داشوتی 
یار در مؤسسات فرهنگی در كدام مرحله قرار داری  چرا كه درک این كار از دیدگاه متخصصان موزه بسVRمورداستفاده از 
ای موا هنووز بور"تری را داشته باشی ، چرا كه دهد تا یك تجزیه وتحلیل جامعاین كار به ما این اجازه را می. بااهمیت است

-بر اساس یافته(. IV. ص)]۴7["كنندمشخص نیست كه جامعه پژوهش و نهادهای فرهنگی چگونه با این فناوری كار می
. نوددهندگان این امکان را دارند تا تحقیقات خود را به سمت نیازهای فعلوی سووق دههای به دست آمده، محققان و توسعه

را با هو  هماهنوگ و گورده  VRاین امر به ما این توانایی را می دهد تا دنیای متخصصین موزه و توسعه دهندگان فناوری 
بورای افوزایش ارزش "در آینوده VRاز سوی دیگر، مه  است كوه تحقیوق كنوی  چگونوه می تووانی  از تکنومووژی . آوری 

ا بنابراین، به واسطه تجربیات این متخصصوان، پیشونهاده(. IV. ص[ )۴7]استفاده كنی  "میراث فرهنگی و كاربران خودمان
هدف موا پیشونهاد راه حول بورای . ها را ارائه دادی در موزهVRخاصی در مورد چگونگی توسعه و استفاده بهینه از فناوری 

رایط فعلوی مسائل فنی نیست، بلکه هدف ما هدایت تحقیقات آینده در مورد چگونگی تركیب بهتر واقعیوت مجوازی بوا شو
ه طوری تواند به عنوان یك نقشه راه عمل كند و زمینه را برای آینده فراه  كنود، بوپیشنهادهای ارائه شده می. ها استموزه

.كه به افراد هر دو جهان این اجازه را دهد تا نیازهای یکدیگر را بهتر درک كرده و ارتباط مؤزرتری را برقرار كنند
های خاص خود را در مورد آینده اعودم چیست؟ اگرچه هر یك از شركت كنندگان دیدگاهVRبا این تفاسیر، آینده فناوری 

بورای VRمی كنند، اما واضح است كه پیدایش یك روش چندجانبه، و همچنین همکواری و تبوادل دانوش بورای طراحوی 
ی ها، قابلیت اسوتفاده، اجتمواعاین كار این اجازه را می دهد تا در روند طراحی، موارد مربوط به هزینه. موزه ها ضروری است

 هوای این طراحی نیز باید بر اساس نیازهای واقعی موزه ها و مخاطبوان آنهوا باشود، و تموام نگرانی. بودن و غیره محاظ شود
ن تجربوه مووزه داران برای ارائه تجربه ای كه نه صرفاً جدیدترین است، بلکه با معنا ترین، جذاب ترین و به یادماندنی تریموزه

.است، باید مدنظر قرار گرفته شوند

Refrences:
Kidd, J. Museums in the New Mediascape; Routledge: London, UK; New York, NY, USA, 2014.
Kargas, A.; Karitsioti, N.; Loumos, G. Reinventing Museums in 21st Century: Implementing Augmented Reality and Virtual Reality Technologies Alongside 
Social Media’s Logics. In Virtual and Augmented Reality in Education, Art, and Museums; Guazzaroni, G., Pillai, A., Eds.; IGI Global: Hershey PA, USA, 
2020; pp. 117–138.
Economou, M. Heritage in the digital age. In A Companion to Heritage Studies; Logan, W., Craith, M., Kockel, U., Eds.; Wiley & Sons: Sussex, UK, 2016; 
pp. 215–228.
Carrozzino, M.; Bergamasco, M. Beyond virtual museums: Experiencing immersive virtual reality in real museums. J. Cult. Herit. 2010, 11, 452–458. 
[CrossRef] 
Bekele, M.K.; Pierdicca, R.; Frontoni, E.; Malinverni, E.; Gain, J. A Survey of Augmented, Virtual, and Mixed Reality for Cultural Heritage. J. Comput. Cult. 
Herit. 2018, 11, 7. [CrossRef] 
Bruno, F.; Bruno, S.; De Sensi, G.; Luchi, M.L.; Mancuso, S.; Muzzupappa, M. From 3D reconstruction to virtual reality: A complete methodology for 
digital archaeological exhibition. J. Cult. Herit. 2010, 11, 42–49. [CrossRef] 
Gonizzi Barsanti, S.; Caruso, G.; Micoli, L.L.; Covarrubias Rodriguez, M.; Guidi, G. 3D visualization of cultural heritage artefacts with virtual reality 
devices. Int. Arch. Photogram. Remote Sens. Spat. Inf. Sci. 2015, 40, 165–172. 



89صفحه    1401پائیز –4شماره 

Shah, N.; Ghazali, M. A Systematic Review on Digital Technology for Enhancing User Experience in Museums. In User Science and Engineering; Abdullah, 
N., Wan Adnan, W., Foth, M., Eds.; Springer: Gateway East, Singapore, 2018; pp. 35–46. 
Kang, Y.; Yang, K. Employing Digital Reality Technologies in Art Exhibitions and Museums: A Global Survey of Best Practices and Implications. In Virtual 
and Augmented Reality in Education, Art, and Museums; Guazzaroni, G., Pillai, A., Eds.; IGI Global: Hershey, PA, USA, 2020; pp. 139–161. 
Pantile, D.; Frasca, R.; Mazzeo, A.; Ventralla, M.; Verreschi, G. New technologies and tools for immersive and engaging visitor experiences in museums. 
In Proceedings of the 12th International Conference on Signal-Image Technology & Internet-Based Systems, Naples, Italy, 28 November–1 December 
2016; pp. 463–467. 
Mac Devitt, A. Editorial. Mus. Int. 2018, 70, 3–4. [CrossRef] 
Dewdney, A. What Is the Current Fascination with VR on the Part of Museums and Art Galleries? In Contemporary Art Society Annual Conference: The 
Virtual in Museums: Hot Medium? Available online: https://openresearch.lsbu.ac.uk/item/86qyq (accessed on 20 March 2020). 
Auffret, S. VR Opportunities, White Paper, Arts Management and Technology Laboratory. 2017. Available online: 
https://static1.squarespace.com/static/51d98be2e4b05a25fc200cbc/t/ 59760593d482e9419b20a5c7/ 1500906901804/VR++Opportunities.pdf 
(accessed on 5 March 2020). 
Loumos, G.; Kargas, A.; Varoutas, D. Augmented and virtual reality technologies in cultural sector: Exploring their usefulness and the perceived ease of 
use. JMC 2018, 4, 307–322. Appl. Sci. 2020, 10, 4031 19 of 20 
Wang, B.; Liu, Y. The Research on Application of Virtual Reality Technology in Museums. J. Phys. 2019, 1302, 042049. [CrossRef] 
Marques, D.; Costello, R. Concerns and Challenges Developing Mobile Augmented Reality Experiences for Museum Exhibitions. Curator 2018, 61, 541–
558. [CrossRef] 
Shehade, M.; Stylianou-Lambert, T. The Future of Technology in Museums. In Proceedings of the Future of Tradition in Museology: Materials for a 
Discussion, Papers from the ICOFOM 42nd Symposium, Kyoto, Japan, 1–7 September 2019; pp. 153–158. 
Li, Y.; Liew, A.; Su, W. The digital museum: Challenges and solution. In Proceedings of the 8th International Conference on Information Science and 
Digital Content Technology (ICIDT2012), Jeju, Korea, 26–28 June 2012; pp. 646–649. 
Jarrier, E.; Bourgeon-Renault, D. Impact of mediation devices on the museum visit experience and on visitors’ behavioural intentions. Int. J. Arts Manag. 
2012, 15, 18–29. 
Kang, Y.W. The applications of digital reality in creative and oceanic cultural industries: The case of Taiwan. In Cases on Immersive Virtual Reality 
Techniques; Yang, K.C., Ed.; IGI Global: Hershey, PA, USA, 2019; pp. 269–296
Parker, E.; Saker, M. Art museums and the incorporation of virtual reality: Examining the impact of VR on spatial and social norms. Convergence 2020, 
1–15. [CrossRef] 
Flick, U. An Introduction to Qualitative Research, 4th ed.; SAGE Publications: London, UK, 2009. 
Thornberg, R.; Charmaz, K. Grounded Theory and Theoretical Coding. In The Sage Handbook of Qualitative Data Analysis; Flick, U., Ed.; Sage 
Publications: London, UK, 2014; pp. 153–169. 
Mason, J. Qualitative Researching, 2nd ed.; SAGE Publications: London, UK, 2002. 
Crouch, M.; McKenzie, H. The logic of small samples in interview-based qualitative research. Soc. Sci. Inf. 2006, 45, 483–499. [CrossRef] 
Corbin, J.; Strauss, A. Grounded theory research: Procedures, canons, and evaluative criteria. Qual. Sociol. 1990, 13, 3–21. [CrossRef] 
Corbin, J.; Strauss, A. Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 4th ed.; SAGE Publications: Thousand 
Oaks, CA, USA, 2014. 
Pop, I.; Borza, A. Technological innovations in museums as a source of competitive advantage. In Proceedings of the 2nd International Scientific 
Conference SAMRO, Sibiu, Romania, 14–16 October 2016; Volume 1, pp. 398–405. 
Guazzaroni, G. Role of Emotions in Interactive Museums: How Art and Virtual Reality Affect Emotions. In Virtual and Augmented Reality in Education, 
Art, and Museums; Guazzaroni, G., Pillai, A., Eds.; IGI Global: Hershey PA, USA, 2020; pp. 174–193. 
Milk, C. How Virtual Reality Can Create the Ultimate Empathy Machine. TED 2015. Available online: https: 
//scholar.google.com/scholar?q=milk+2015+virtual+reality+empathy&btnG=&hl= en&as_sdt=0%2C48 (accessed on 5 April 2020). 
Freeman, A.; Adams Becker, S.; Cummins, M.; McKelroy, E.; Giesinger, C.; Yuhnke, B. NMC Horizon Report: 2016 Museum Edition; The New Media 
Consortium: Austin, TX, USA, 2016. 
Castaneda, L.; Bindman, S.; Cechony, A.; Sidhu, M. The Disconnect between Real and Virtually Real Worlds: The Challenges of Using VR with Adolescents. 
Presence 2018, 26, 453–464. [CrossRef] 
He, Z.; Wu, L.; Li, X. When art meets tech: The role of augmented reality in enhancing museum experiences and purchase intentions. Tour. Manag. 2018, 
68, 127–139. [CrossRef] 
Dodge, R. Technology—Are Museums keeping pace? MUSE 2016, 35, 40–45. 
Bearman, D.; Geber, K. Transforming Cultural Heritage Institutions through New Media. Mus. Manag. Curatorship 2008, 23, 385–399. [CrossRef] 
Hunt, J. Museums of the Future. In Re-Thinking Technology in Museums: Towards a New Understanding of People’s Experience in Museums, 
Proceedings of the International Workshop: “Re-Thinking Technology in Museums”, Interaction Design Centre, Limerick, Ireland, 29–30 June 2005; Ciolfi, 
L., Cooke, M., Hall, T., Bannon, L., Oliva, S., Eds.; University of Limerick: Limerick, Ireland, 2005; pp. 6–8. 
Mayr, E.; Wessel, D. Potentials and challenges of mobile media in museums. Int. J. Interact. Mob. Technol. 2007, 1, 1–30. 
Damala, A.; Van der Vaart, M.; Clarke, L.; Hornrcker, E.; Avram, G.; Kockelkorn, H.; Ruthven, I. Evaluating Tangible and Multisensory Museum Visiting 
Experiences: Lessons Learned from the meSch Project. MW2016: Appl. Sci. 2020, 10, 4031 20 of 20 Museums and the Web 2016. Available online: 
https://mw2016.museumsandtheweb.com/paper/evaluatingtangible-and-multisensory-museum-visiting-experiences-lessons-learned-from-the-mesch-
project/ (accessed on 20 May 2020). 
Ciolfi, L.; Cooke, M.; Hall, T.; Bannon, L.; Oliva, S. (Eds.) Re-Thinking Technology in Museums: Towards a new understanding of people’s experience in 
museums. In Proceedings of the International Workshop: “Re-Thinking Technology in Museums: Towards a New Understanding of People’s Experience in 
Museums”, Limerick, Ireland, 29–30 June 2005. 
Chan, S.; Cope, A. Strategies against Architecture: InteractiveMedia and Transformative Technology at Cooper Hewitt, MW2015: Museums and the Web 
2015. Available online: http://mw2015.museumsandtheweb.com/ paper/strategies-against-architecture-interactive-media-and-transformative-
technology-at-cooper-hewitt/ (accessed on 20 May 2020). 
Meecham, P. Social Work: Museums. Technology and material culture. In Museums Communication and Social Media; Drotner, K., Schrøder, K., Eds.; 
Routledge: New York, NY, USA, 2013; pp. 59–87. 
Dueholm, J.; Smed, K. Heritage authenticities—A case study of authenticity perceptions at a Danish heritage site. J. Herit. Tour. 2014, 9, 285–298. 
[CrossRef] 
Shehade, M.; Stylianou-Lambert, T. Revisiting authenticity in the age of the digital transformation of cultural tourism. In Cultural and Tourism Innovation 
in the Digital Era; Katsoni, V., Spyriadis, T., Eds.; Springer: Cham, Switzerland, 2020; pp. 3–16. 
Trant, J. Emerging convergence? Thoughts on museums, archives, libraries, and professional training. Mus. Manag. Curatorship 2009, 24, 369–387. 
[CrossRef] 
Marty, P. Finding the skills for tomorrow: Information literacy and museum information professionals. Mus. Manag. Curatorship 2006, 21, 317–335. 
[CrossRef] 
Medic, S.; Pavlovic, N. Mobile technologies in museum exhibitions. Turiz. J. 2014, 18, 166–174. [CrossRef] 
Ch’ng, E.; Cai, Y.; Thwaites, H. Special Issue on VR for Culture and Heritage: The Experience of Cultural Heritage with Virtual Reality: Guest Editors’ 
Introduction.
Presence 2018, 26, iii–vi. © 2020 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms 
and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).





91صفحه    1401پائیز –4شماره 

لبد و معرفی و بررسی موزه تاریخ ارتش دِرِسدِن و تأثیر معماری نوین بر کا
درون مایه آن

بهریامحمدصادق کریمی 
مهشید میرزایی

چکیده 
آممان و نحوه ی معاصرسوازی كشور ( Dresden)موزه تاریخ ارتش شهر درسدن در این مقامه، هدف معرفی و بررسی 
ر و بنوای های این مقامه ابتدا آشنایی مختصوری بوا تاریخچوه  ی شوهطی بررسی. و تأزیرات آن بر وجوه مختل  بنا است

یری و اصلی و تاریخی موزه ایجاد می شود و در ادامه با تاریخ معاصر آن آشنا شده و به تحلیول و بررسوی رونود شوکل گ
ر ابتدا بر دسپس نحوه ی تأزیرگذاری معماری نوین امحاق شده به آن، . معاصرسازی شکل و عملکرد آن پرداخته می شود

یون كامبد و وجوه معماری آن نظیر نما و پدن موزه تحلیل و دوم این تأزیرگذاری بر وجووه عملکوردی و درون مایوه ای ا
كامبود و در نهایت نتیجه گیری شده است كه چگونه با یك حركت هوشمندانة معمارانه، می توان. موزه برسی شده است

.درون مایه یك بنای تاریخی را معاصرسازی كرد و روحی جدید به یك بنای تاریخی دمید

.موزه تاریخ ارتش، معاصرسازی بنای تاریخی، عملکرد و شکل نوین: واژگان کلیدی

مقدمه 
ام میددی، اصل فناپذیری را بورای ابنیوه تواریخی ۱9فیلسوف، منتقد هنری و نویسنده انگلیسی قرن جان راسکین 

امی و بدین معنی كه همه پدیده ها در جهان همیشه در مسیر تومود، كوودكی، نوجووانی، میان سوامی، كهن سو. معتقد بود
د طبیعوی درنتیجه برای یك بنا ه  باید همین رون. مرگ قرار دارند و به عبارتی هیچ چیزی جاویدان و همیشگی نیست

و عوامی)را در نظر گرفت و نباید با عملیات مرمتی گوناگون و دخول و تصورف در آن مورگ بنوا را بوه توأخیر انوداخت 
؛ اموا نظریات او به دمیل تواد فکری با سایر صاحب نظران ه  دوره و قبول از او، بسویار موردتوجوه بوود(. ۱396زبان آور، 

ظار مرگ امروزه معماران مطرح دنیا در مواجهه با ابنیه تاریخی و بخصوص ابنیه ای كه بدون عملکرد رها شده اند و به انت
نوا و معمواران موفوق سوعی بور باززنده سوازی ب. خود نشسته اند ه  چنین نظری دارند؟ پاسخ در اكثر مواقع منفی است

اد عملکرد معاصرسازی عملکرد و محتوای آن با زندگی امروزه دارند تا حیاتی جدید و روحی تازه به بنا بخشیده و با ایج
ایون مقاموه چنوین روش و اسوتراتژی طراحوی و . و محتوایی تازه، قلب و درون مایه بنوا را همگوام بوا زموان حوال كنود

بِسوکیند آمریکایی، دنیل می-معاصرسازی هوشمندانه  را در موزه تاریخ ارتش درسدن كه توسط معمار مطرح  مهستانی 
.انجام شده است، بررسی و تحلیل خواهد كرد

معرفی و تاریخچه شهر
این شهر از پایان جنگ جهانی دوم تا زمان اتحاد . استدر كشور آمماناین موزه در شهر درسدن مركز ایامت زاكسن

حملوه ای هووایی ای بوود كوه در از جمله مه  ترین وقایع تواریخی ایون شوهر . بودجز آممان شرقیو غربیآممان شرقی
7۲۲، ۱9۴۵فوریوه ۱۵توا ۱3در چهار یورش بوین . واپسین ماه های جنگ جهانی دوم در جبهه اروپا  به وقوع پیوست

تون بموب 3٫9۰۰بمب افکن نیروهای هوایی ایاالت متحوده بویش از ۵۲7بمب افکن نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا و 
كیلوومتر 39)طوفان آتش ناشوی از آن پوانزده مایول مربوع . انفجاری قوی و بمب های آتش زا را بر این شهر فروریختند

ایون حادزوه پوس از آن (. ۱383مازوآیوه، )نفر كشوته شودند6۵٬۰۰۰تا ۵۰٬۰۰۰بین . از مركز شهر را نابود كرد( مربع
شوهر نبمبوارادر این . بحی بوددرمورد موجه بودن یا نبودن حمدتزیرا كهبسیار مورد بحی و اختدف نظر بوده است

بود به كلی ویران شد و شمار زیادی از مردم غیرنظامی در آن  "امببر كرانه فلورانس"تاریخی درسدن كه معروف به
.شدندكشته 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8
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صادر كرده "برای ایجاد تماس در هنگام نیاز به كاربر جهت آزمایشVRیك دعوت نامه آزاد از انجمن "همین موزه مذكور 
سوازد، و همچنوین های درحال توسعه یك پول ارتبواطی مویبه این ترتیب، موزه با شركت(. ۱۲مصاحبه شونده شماره )است 

ای این موزه خاص همچنین یك محل اقامت جدیود بور. دهد تنوع می بخشدآنچه را كه برای بازدیدكنندگان خود ارائه می
تواند محصوالت آنهوا را آنجوا آزموایش سروكار دارند میVRهای كه با آپایجاد مشاركت بنا كرده است و با حوور استارت

یوابی ل دسوتها نیز قابها از تنوع مشاركتاین مثال. كرده و نظر بازدیدكنندگان را در ارتباط با این محصوالت دریافت كند
هوای مثمور های جدید خدقانه است؛ بلکه برای ایجاد مشواركتبه روشVRاست كه نه تنها راهی روبه جلو برای استفاده از 

.های بودجه كاربردی هستندزمر و برای غلبه بر محدودیت

بواالبودن های موجود نظیرعدوه بر مطامب فوق، تعداد كمی از شركت كنندگان انتظار دارند كه در آینده، بسیاری از چامش
ن خود متکوی ها در آینده بیشتر به وسایل شخصی بازدیدكنندگاها و كمبود تجهیزات برطرف شود، ازآنجایی كه موزههزینه

زار هوا فقوط روی بخوش توسوعه نرم افو-های ذكر شده در آینده نیز بیشتر خواهد بود، بنوابراین مووزه خواهند بود، چامش
ای زینوهدر واقع، نقش وسایل شخصی بازدیدكنندگان نیز توسط برخی از محققوان بوه عنوان گ. گذاری خواهند كردسرمایه
بااین حال، برخی دیگر در مورد عوواقبی كوه ممکون اسوت كیفیوت [. ۴6و 37]تر و مقرون به صرفه تر اعدم شده است آسان

شوما دنیوای كوامدً ": كنودعنوان موی۱6به عنوان مثال، مصاحبه كننده شماره . تجربه را تحت تأزیر قرار دهد، بدبین هستند
خب درست است كه شما در این حامت چیزی . كنیداز طریق تلفن مشاهده نمیAR / VRهای غوطه وری را در تکنوموژی

 خاطر آن آوریود كوه بوهدهید، اما ه  بازار بسیار بزرگ تری و ه  مخاطبان بامقوه بسیار بیشتری به دست میرا از دست می
نوان های مسوتمر نیوز بوه عهمچنین از به روزرسانی. "باخت است-این یك موقعیت برد . ها نیز كاهش خواهند یافتهزینه

د، انوهمان طور كه برخی از شوركت كنندگان توضویح داده. ها یاد می شودهای جدید در موزهمشخصه ای برای آینده فناوری
امی كه به روزرسانی دیدگاه ما هنگ"های فناوری، ارائه تجربیات جدید و از همه مه  تر این امر برای همراه شدن با پیشرفت

(.۱مصاحبه شونده شماره)اجتناب ناپذیر است "آموزی  چه چیزی برای تعامل بازدیدكننده ها بهتر و مؤزرتر استمی
و همچنوین VRكنندگان عمدتاً برای غلبه بر مشکل انزوای تکنوموژی ، بسیاری از شركتVRجامب است كه به جز فناوری 

هموان طور كوه مصاحبه شوونده . كننودمعطوف مویARایجاد تجارب اجتماعی بیشتر، توجه خود را به پتانسیل تکنوموژی 
 VRهوا در فنواوری بسیار بیشتر از همین فرصتARها در زمینه فناوری كن  فرصتمن فکر می": كندبیان می۱6شماره 

ن تواننود از ایوهای دست جمعی كه می-توانند با انجام كارهای هنری و بازی های عدقه مند میاست كه جوانان و خانواده
ندگان در در انتها، برخوی از شوركت كن".ها به عنوان یك خانواده یا یك گروه مذت ببرند، با كارهای هنری درگیر شوندبازی

هیچ گونوه نظرسنجی، اعدم كردند كه آنها تجربیات دیجیتامی ای را در موزه ها متصور هستند كه در آنجا هر بازدیدكننوده
مزاحموت در مزاحمتی برای بازدیدكننده دیگر در آن موزه ندارد و بازدیدكنندگان به راحتی می توانند بدون ایجاد هیچ گونه

.روند تجربه بقیه بازدیدكنندگان از تکنوموژی های موجود در آن موزه مذت ببرند

نتیجه گیری. 7
ن ایجواد های نووین هركجوا كوه اسوتفاده شووند یوك تغییور بنیوادیبدون تردید، فناوری واقعیت مجازی و سایر تکنوموژی

. تمی كنند، و در مواردی نیاز به زنده نگه داشتن مفاهی  سنتی در مورد آنچه كه در مووزه تجربوه موی كنی ، ضوروری اسو
تأزیر VRدر زندگی ما بیش از هر زمان دیگری حیاتی است، زیرا این امر ه  در طراحی  VRازاین رو، برداشت كلی از تأزیر 

.گذارد و ه  در درک بهتر و پذیرش آن توسط متخصصین موزه مؤزر استمی
نوین بااین حال، برداشت ما این است كه چنین رویکرد جامعی باید تمام ذی نفعان كه در این حووزه فعامیوت دارنود و همچ

VRاین اشخاص، بازدیدكنندگان موزه، توسعه دهندگان فنواوری. هستند را در نظر بگیرد VRآنهایی كه تحت تأزیر فناوری 
نهوا و یوا بوه اگرچه بخش قابل توجهی از ادبیات در این زمینه یا به بازدیدكنندگان و تجربیوات آ. و متخصصان موزه هستند

جوارب توسعه دهندگان و مسائل فنی اختصاص داده شده است، اما آنچه معموالً در نظر گرفته نمی شوود، بررسوی نیازهوا و ت
شووند؛ در نظور گرفتوه موی VRمتخصصان موزه است كه معموالً به عنوان واسطه ای بین بازدیدكنندگان و توسعه دهندگان 

بنابراین، هدف از ایون تحقیوق پركوردن ایون خودء و درک هور چوه بهتر تجربیوات متخصصوان مووزه در مورداسوتفاده از 
هوا بووده در موزه ها است و همچنین جستجوی پاسخی برای بحی های انتقادی درباره آینده ایون فنواوریVRفناوری های 

.است
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.جنگ چهانی دومدرسدن پس از بمبارانشهر : 1تصویر 
www.dresden-magazin.com: مأخذ

تاریخچه معاصر بنا
ز برگوزاری بعود ا. تصمی  به بازگشایی این موزه گرفته شد؛ اما با تغییراتی در برنامه و ساختار معماری۲۰۰۱در سال 

با موضووع تقریبواً مشوابه بوا گذشوته؛ ۲۰۱۱مسابقه ای در همان سال، طرح دنیل میبسکیند انتخاب شده و موزه در سال 
(.۱39۴همان، )یعنی موزه تاریخ ارتش، افتتاح گردید 

معماری الحاق شده به بنا و کانسپت آن
اخلی بوه در طرح جدید، حجمی نیمه شفاف با نمای نئوكدسیك و متقارن ساختمان اصلی اصابت كرده و در پدن تود

ت سواختمان خیال نداشت  نمای موزه را حفظ و بخشی  نامرئی را به پشو: )به گفته میبسکیند. ایجاد كرده استVشکل 
جربوه ای بلکه می خواست  گسیختگی جسورانه ای در كامبد این زرادخانه تاریخی بوه وجوود آورم توا پیوام آور ت. اضافه كن 
ته و معماری به این ترتیب مخاطبین خود را درگیر این پرسش خواهد كورد كوه چگونوه خشوونت سوازمان یاف. جدید باشد

حج  جدید بویش از آنکوه بنوای اصولی را (. ۱399میبسکیند،.( )تاریخچه قوای نظامی با تقدیر این شهر دره  تنیده است
سوته ی جوداره سوخت و ب: )به عقیده معموار. شکافته باشد، به آن رخنه كرده، با آن پیوند خورده و آن را دربرگرفته است

ا كوه بوانی بنای قدیمی از اقتدارگرایی گذشته حکایت دارد و شفافیت حج  تازه در تقابل با آن، جامعوه ی دمووكراتیکی ر
ه و نو این امحاق تازه، نمادی از حیات دوباره درسدن و درباره همنشینی سنت و نوآوری، كهن. طرح تازه شده را می نمایاند

(.۱399همان، .( )است



94صفحه    1401پائیز –4شماره 

.نمای اصلی بنای موزه و حجم جدید الحاقی به آن: 2تصویر 
www.architecturalrecord.com: مأخذ

وم همان طور كه پیش تر در  قسمت معرفی و تاریخچه شهر گفته شد، شهر درسدن در ماه های پایوانی جنوگ  جهوانی د
ن اما ازآنجاكه سواختمان مووزه در حاشویه شوهر قورار داشوت از ایو. هدف یکی از ویرانگرترین بمباران های متفقین بود

بوا زاویوه بمب افکن ها از سمت جنوب شرقی به شهر حمله و ناحیه ای به شکل یك پیکان. بمباران جان سام  به در برد
امروز نوکِ تیر حج  جدید امحاق شده كه خود به یك سودح مهیوب می مانود، جهوت ورود . درجه را منهدم كردند۴۰

.بمب افکن ها به شهر را نشانه رفته و هندسه ای مشابه را به خود گرفته است

.عکس دید پرنده از موزه و جهت گیری حجم جدید به سمت جهت حمالت هوایی: 3تصویر 
www.tripadvisor.it: مأخذ
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:فضای داخلی موزه و درون مایه جدید
خوش در فوا های داخلی، استحکام امقا شده توسط ستون ها و طاق های ساختمان قدیمی در تواد با دیوارهای زاویه دار ب

خللوی كوه (.۱39۴طامبیان و دیگوران، )جدید است كه از نظر ادراكی در تعادل بصری بازدیدكنندگان خلل ایجاد می كند
-ی درگذشوته در جوو حکوومت. كامدً عمدی بوده و نمایانگر تواد مفاهی  جنگ و اقتدار نظامی درگذشته و اموروزه اسوت

بورای سیاسی آممان، به چش  یك افتخار و غرور ملی به اقتدار قوای نظامی خویش موی نگردنود و مووزه فووایی كامبودی
وای نمایش این اقتدار بود؛ اما امروزه در جو دموكراتیك و صلح طلب مردم آممان، هرگز به دنبوال اقتودارگرایی از طریوق قو

. نظامی نبوده و نوع نگرش به جنگ و جنگ طلبی دگرگون و وجهی منفی پیدا كرده است

.تضاد بصری عناصر بنای قدیمی و جدید در داخل موزه به وضوح دیده می شود: 4تصویر 
www.inexhibit.com: مأخذ

لی، برنامه موزه، تواد این حج  زاویه دار و پدن راست گوشه ساختمان اصلی را تقویت می كنود؛ سوامن های سواختمان اصو
  شوده و تاریخ ارتش آممان را به ترتیب زمانی نمایش می دهند، درحامی كه سامن های نمایش جدید به طور موضوعی تقسی

محوور اصولی در طورح و . به نیرو های اجتماعی و محرک هایی كه به گسترش فرهنوگ خشوونت دامون می زنود می پوردازد
دیود هدف این معماری و این موزه با درون مایوه ج. فواهای نمایش جدید رویکردی انسان شناسانه به ماهیت خشونت است

ان، طامبیوان و دیگور)خود به هیچ وجه تجلیل از جنگ نیست؛ بلکه می خواهد درک عموومی نسوبت بوه آن را تغییور دهود
۱39۴.)

.نمایش متفاوت آثار در موزه جهت ایجاد تجربه ای متفاوت: 5تصویر 
www.architecturalrecord.com: مأخذ
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در طبقهه بهاال عرصهه ای طراحهی . متر ارتفهاع دارد30طبقه طراحی شده و باالترین نقطه آن 5بخش جدید در 

پشههت ایههن فضهها . منظههری را بههه شهههر فههراهم می کنههد( محههور حمههالت بههه شهههر)شههده کههه در راسههتای جنههوب شههر ی 

و روتهردام در ( شههری در لهسهتانWielun)گالری ای در نظهر گرفتهه شهده کهه بقایهای خرابی ههای درسهدن، ویلیهون 
(.1394طالبیان و دیگران، )جنگ چهانی دوم را نمایش می دهد

.نظرگاه در باالترین ارتفاع بنای جدید به سمت محور حمالت هوایی: 6تصویر 
www.designboom.com: مأخذ

.پالن طبقه اول موزه و فضاهای اصلی؛ تضاد شدید بنای قدیمی و جدید: 7تصویر 
نگارنده: مآخذ
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نتیجه گیری
ملکورد طی معرفی این موزه در این مقامه با روند شکل گیری، پشت سر گذاشتن عملکرد و موضووعات مختلو  تحوت ع

ك مشخص شود كوه چگونوه بوا یو. موزه، از كارافتادگی در دوران جدید و معاصرسازی و تجدید حیات آن آشنایی پیدا شد
تواده و می توان مجدد یك بنوای از كاراف-به كمك بهره گیری از زمینه و تاریخچه بنا و شهر -حركت معمارانه هوشمندانه 

رو به مرگ را مجدد معاصرسازی كرد و روح و حیاتی مجدد در كامبد و قلب و  درون مایوه آن دمیود به گونوه ای كوه حتوی 
ی كوه در باتوجه به اینکه نمونه های ایون ابنیوه تواریخ. نگرش مردم را به موضوع موزه یعنی جنگ و نظامی گری تغییر دهد

ه های مختل  انتظار مرگ خود هستند در كشور ایران نیز به وفور قابل مشاهده اند، انتظار است با بررسی و تحلیل درست الی
ه آن ها و به كارگیری دانش و تخصص معماران كشور شاهد چنوین حركت هوای پیشورو و آوانگواردی در معاصرسوازی ابنیو

داخلوی و تاریخی بخصوص موزه های ایران زمین باشی  تا با چنین جریاناتی ابنیه تاریخی زنده مانوده و جواذب گردشوگران
.خارجی باشند
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www.architecturalrecord.com/articles/7879-military-history-museum. 2012
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اهمیت موزه کودک
هنگامه یعقوبی

یادداشت

ی كنود سال های ابتدایی كودكی دوره ای سریع از رشد شناختی است كه شاموده هوش و ظرفیت های یادگیری را ایجاد م
ناختی و بهزیستی روانی را طی سال های زندگی ارتقا می بخشد و فراه  كردن یك محیط پویا جهت رشد توانایی های شو

وعی مه  و راهبردهای بهره مندی از منابع و تقویت رشد شناختی كودک به موض. برای كودكان امری بسیار حیاتی است
(۱986بدمی، ).قابل توجه برای مربیان، محققان، وامدین و سیاست گذاران تبدیل شده است

د فراتر در دیدگاه بوم شناختی، محیط های محرک و پویا كه در آن كودک ظرفیت های شناختی خود را بتواند توسعه ده
كوان در بین عوامل خارجی متفاوت كه ممکن است بر رشد كود. از خانواده و مدارس به محله و جامعه گسترش می یابد

وواهای خردسال تأزیر بگذارد، موزه كودک به شکل غیرمستقی  و بامقوه به آمووزش می پوردازد و فعامیت هوای عملوی، ف
سو  گلدشوتاین، جوك (. می كندنمایشگاهی و فرصت های یادگیری تعاملی را برای ارتقای رشد شناختی كودكان فراه  

(۲۰۱۴ای نگلیری، 
لت ما، نمایشگاه ها به ما داستان هایی می گویند كه م. قرن ها، موزه ها نقش مهمی در حفظ تاریخ جامعه ما داشته اندبرای 

شیوه های فرهنگی  .جوامع و فرهنگ های ما چگونه به وجود آمده اند و بدون آنها، این داستان ها می توانند فراموش شوند
وسوعه بسیار متنوع در سیاست های به اندازه كافی بزرگ، در پاسوخ بوه ماتریسوی از روابوط اجتمواعی و كموك بوه آن، ت

در تعری  و باز تومید این روابوط از طریوق سیاسوت ها و شویوه های روایوی خوود نقشوی موزه ها ( ۲۰۱6هین، . )می یابند
نود و اینکه موزه ها چگونه تفسیر می شووند، چوه كسوی از آنهوا اسوتفاده می ك. سازنده ایفا می كنند به همان اندازه مه 

و حوذف چگونه از آنها استفاده می كند، نیز در این شبکه از روابط تعری  می شود؛ بنوابراین، بحوی در موورد گنجانودن
روایوت فرهنگی پیچیده موزه ها و به ویژه دررابطه با جستجوی كواربر بورای-مخاطب باید در تحلیل نقش های اجتماعی 

(۲۰۱7ال اندره، . )مشترک باشد
را تشوویق كودک مکان هایی هستند كه از طریق نمایشگاه های تعاملی سرگرم كننده، یادگیری، كاوش و كش موزه های 
تفاوت های ظریفی در میان همه موزه های كودكوان وجوود دارد، زیورا هركودام مظهور ارزش هوای اجتمواعی و . می كنند

به طور آنها: موزه های كودكان از جهات مختل  با موزه های دیگر متفاوت هستند. فرهنگی بافت یا جامعه محلی هستند
ود خاص برای كودكان برنامه ریزی شده اند، اومویت باالیی برای آموزش بین رشوته ای قائول هسوتند و از مجموعوه های خو

بورخدف . فنه به عنوان یك هدف، بلکه به عنوان وسیله ای برای رسیدن به هد–به عنوان ابزار آموزشی استفاده می كنند 
وی و مك كو. )رویکرد موضوع محور بسیاری از موزه های معمومی، موزه های كودكان فلسفه مشتری محوری را پذیرفته اند

(۲۰۱7همکاران، 
ودكوان كودكان می توانند اشکال مختلفی از بازی را در موزه تجربه كنند، بازی آزاد یکی از نمونوه هایی اسوت كوه بوه ك

ه ای نمونه دیگری از بازی های مووز. اجازه می دهد ویژگی های یك شیء تاریخی و ارزشمند را به شکل علمی درک كنند
بوه نقوش نظور. را می توان در قامب بازی هدایت شده و نمایشگاهی،  بزرگساالن به دقت دانش برای كودكان ایجاد كنند

قابل توجه و نیرومند بازی در امر یادگیری كودكوان، موزه هوای بوازی محوور نویود بهبوود و ارتقوای سوطح توانایی هوای
(۲۰۱۴س  گلدشتاین، جك ای نگلیری، (.شناختی و همچنین كاركردهای اجرایی را در كودكان می دهد
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ه  كورده توا سازنده گرا مانند نظریه های ویگوتسکی و پیاژه، یك مبنای نظری و پایه را برای موزه كودک فرانظریه های 
گیری از كودكان می توانند فعامیت های عملی و تعامول بوا بزرگسواالن را بورای یواد. رشد شناختی كودكان را ارتقا دهند

.طریق بازی انجام دهند
مذا آموزش و شناخت میراث فرهنگی هر جامعه، در سال های آغازین آموزش های مدرسه كه كودكان در معرض آمووزش 
آكادمیك هسوتند، از طریوق آمووزش مسوتقی ، و در سوال های كوودكی و در  سونین كمتور،  تحوت عنووان آمووزش 

ی و غیرمستقی  و از طریق بازی می تواند نقش بسیار مهموی در سورمایه گذاری بواارزش در جهوت حفوظ میراث فرهنگو
.طبیعی، برای نسل های آتی در هر جامعه ای باشد
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عبدی  خجستهدکتر لیال 

چکیده
نوانِ مسولمانِ است كه به طور ویژه در زمینوة ز( انگلستان)هورمی استاد گروه تاریخ در دانشگاه شفلید مَمبرت دكتر 

سوترن در دانیال مایخرویچ استاد گروه فرهنگ و ادبیاتِ جنوبِ آسیا در دانشوگاه نوورث ودكتر . شبه قارة كار می كند
ر دانشگاه سُنیل شَرما استاد فارسی ددكتر . آمریکاست كه تخصصِ زبان و ادبیات اردو و سفرنامه هایِ زنان اردو است

« میورهووم بنیواد»این سه پژوهشگر دربارة سفرنامه هایِ زنانِ مسولمان بوا پشوتیبانی موامیِ . بوستون در آمریکاست
به صوورت كتوابی جداگانوه بوه زبوان ۲۰۲۲انجام دادند كه در ماه اوت سال ۲۰۱8تا ۲۰۱۵طرحی را در سال هایِ 
مویددی ۲۰توا ۱7در قرن -نسخه خطی یا چاپی–آنها سفرنامه هایِ نوشته شدة زنانِ مسلمان . انگلیسی منتشر شد

. ادنودرا با این دید مطامعه كردند كه زنانِ مسلمان در سفر هویتِ فردی، فرهنگی و مذهبیِ خود را چطور نشان می د
معرفویِ سوفرنامه و : هور سوفرنامه شواملِ. سفرنامة زنوان خاورمیانوه و آسویا را انتخواب كردنود۴۵زبان، ۱۰از بین 

.  سفرنامه نویس، ترجمة بخش هایی از سفرنامه به زبان انگلیسی، حواشی، منابع، واژه نامه، منابع
. سفرنامه، زنانِ مسلمان، خاورمیانه، آسیا، هویتِ زنانه، ترجمة انگلیسی: كلیدواژه

Review on Three Centuries of Travel Writing by Muslim Women, published in August 2022. 

Abstract
Dr. Siobhan Lambert-Hurley is a professor in the History Department at the Universe of Sheffield 
(U.K). Her field research is on Muslim Women’s in Subcontinent. Dr. Daniel Joseph Majchrowicz is a 
professor in the Department of South Asian Culture and Literature at Northwestern University 
(U.S.A). His expertise is in Urdu Literature and Women travel writing in Urdu. Dr. Sunil Sharma is a 
Persian Professor in Boston University (U.S.A) whose era studies is Persian travel writings.  These 
scholars worked on a project during 2015-2018 on Muslim Women travers form Asia and Middle East 
during 17th to 20th centuries which funded by Leverhulme Trust. These scholars recently have 
published it entitled: three Centuries of Travel Writing by Muslim Women. In this book, 45 Women 
travel writings in 10 languages are subject wise introduced. Travel as: Pilgrimage, Emancipation and 
Politics, Education and pleasure. Each travelogue consists of: introduction note on the travelogues 
and the author; excerpts from the travelogues and translate them in English, annotations; glossary; 
picture; resources. 

Keywords: Travel writing, Muslim women, Middle East, Asia, Her identity, English translation.
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مقدمه

؛ «سوفرنامه»؛ (زندگی ناموة خودنوشوت)« آپ بیتوی»: در بین انواعِ ادبویِ نثور پوس از رموان و داسوتان كوتاه در زبوان اردو
انِ تعدادِ زیادِ سفرنامه هایِ اردو چاپ شوده شووقِ یکوی از مجموعوه دار. بسیار نوشته  می شود( چهره نویسی)« خاكه نگاری»

عنووان از ایون سوفرنامه ها را در كتاب خانوه اش ۱3۰۰پاكستانی را برانگیخته است و جناب آقای ضویاءاهلل كووكَر بویش از 
سوفرنامه ۱3۰۰؛ فهرسوت ۱998سفرنامه در سال 9۰۰فهرست : گردآوری نموده است و فهرستِ آنها را منتشر كرده است

.  شدویرایشِ سوم این فهرست كه شامل سفرنامه های بیشتر، آماده است كه با یافتن ناشری چاپ خواهد. ۲۰۰7در سال 
سفرنامه هایِ داخلِ كشوور؛ سوفرنامه  های خوارج از : این تعداد سفرنامه ها در زبان اردو، تنوعِ موضوع را ه  شکل داده است

 سوفرنامه نوشوته 3۰مانندِ آقای قمر علوی عباسوی كوه )كشور؛ سفرنامه هایِ حج؛ سفرنامه هایِ مختل ِ یك سفرنامه نویس 
: ؛ یکی از موضوعاتِ در این زمینه، سفرنامه های زنانِ به زبان اردو است(است

: بیگ  سوربلند جنوگ بهوادر، سوال چواپ: از)؛ دنیا از نگاه زن (۱9۰8: نازمی رفیعه سلطان بیگ ، سالِ چاپ: از)سیرِ اروپا 
؛ عبوور از (۱9۵3: سلطانه آصو ، سوالِ چواپ: از)؛ عروس نیل (۱9۲۲: عطیه فیوی، سالِ چاپ: از)؛ زمانة تحصیل (۱9۱۰

بیگ  اختر ریاض امودین؛  آفریقوا بیوا : هر دو از( ۱969: سالِ چاپ)و قدم روی رنگین كمان ( ۱963: سالِ چاپ)هفت دریا، 
؛ ای غافل سویر جهوان كون (۱98۲صامحه عابد حسین )؛ سفرسوز و ساز زندگی است (۱987:  كشور ناهید، سالِ چاپ: از)
(. ۲۰۱7: خان  مشرّف مبشّر، سال چاپ: از)؛ بوستان ایران (۱996:  صغری مهدی، سال چاپ: از)

« بنیواد میورهووم »مَمبورت هوورمی در خان  دكتور همین سفرنامه هایِ زنان در زبان اردو،  موضوعِ پروژه ای بود كه از سوی 
بوا ۲۰۱8تا ۲۰۱۵این پروژة سه سامه . «مسافرانِ زن مسلمان از آسیا و خاورمیانه: مسافران مستور»: تصویب شد با عنوانِ

به صورت كتاب منتشر شد كه ۲۰۲۲همکاریِ آقای دكتر دانیال مایخرویچ و آقای دكتر سُنیل شَرما اتمام یافت و در سال 
.  در ادامة همین مقامه معرفی می شود

. در این مقامه، زبانِ اردو در هندوستان و پاكستان مُراد است-
.  ودگفته می ش« سفرنامه نگار»و «سفرنامه نگاری»در زبان اردو به ترتیب « سفرنامه نویس»و « سفرنامه نویسی»-
.  چهره؛ مباس؛ اخدق؛ نقل خاطره است: پرداختن به یك شخصیت( خاكا نِگاری: با تلفظِ)« خاكه نگاری»-
گواه خبوری در گوجرانوواال، پاكسوتان در پای« كتاب خانوه یادگوارِ عبداممجیود كووكَر: نگاه كنید به مقامه نگارنده با عنوانِ-

.  نسخ خطی بساتین
شوترین به دمیل قداستِ سفر حج كه مسلمانان شبه قاره مشرف شدن به این سوفر را خوش سوعادتیِ خوود می داننود و  بی-

.  در زبان اردو در حال شکل گیری است« حج نامه»تعداد سفرنامه های اردودربارة حج است به طوری كه اصطدحی به نام 
ا، مصور، سونگاپور، ایتامیو: برخی از سفرنامه هایش دربارة. سفرنامه نویسِ پاكستانی( ۲۰۱3-۱938)آقای قمر علی عباسی -

.  عراق، اسپانیا، سوئیس، مکزیك، عمان
یوی در زمانة تحصیل نامه هایِ عطیه ف. نامه های رفیعه سلطانه است كه از اروپا برای خویشاوندانش می نوشتمجموعه  -

.  یادآور می شود كه این سه با ه  خواهر بودند. است-زهره بیگ  فیوی-طول سفر  به خواهرش  
ه قاره مطامعوه در انگلستان به وطور ویژه در زمینوة زنوانِ شوب« دانشگاه شفلید»خان  دكتر مَمبرت هورمی استاد گروه تاریخ 

:  می كند و از آزارش در زمینة سفرنامه ها به انگلیسی
مقامه )« كتاب شناسی سفرنامة زنان مسلمان»؛ (۲۰۰8: كتاب، سال چاپ)« زیارتِ ملکه؛ زیارت نواب سکندر بیگ  به مکه»

هلوی، شُوبانا بَتّواچَرجی، سواهتیا آكوادمی، د: ، مجموعه مقاالت به كوشوش«سفرنامه نویسی در هندوستان»شامل در كتابِ 
پوروژه بورای بنیواد میورهلووم سوال هایِ)« زندگی نامه نویسیِ خودنوشتِ زنانِ مسولمان جنووبِ آسویا: مستورات»؛ (۲۰۰8
؛ (۲۰۱3-۲۰۱۴

: در آمریکا« دانشگاه نورث وِسترن»در « فرهنگ و ادبیات جنوب آسیا»استاد گروه مایخرویچآقای دكتر دانیال
کی، آمموانی، پرتقامی، عربی، تواجی: زبان هایِ. هندی، اردو، فارسی، اسپانیایی، فرانسوی، پنجابی تسلط دارد: وی به زبان هایِ

در « نونیسفر، سفرنامه نویسی، وسیله ای برای ظفر در جنوبِ آسیایِ ك»: رسامة دكتریِ ایشان با عنوانِ. هوسا را ه  می داند
:  برخی از آزارش در زمینة سفرنامه ها به انگلیسی. دفاع شد۲۰۱۵دانشگاه هاروارد در سال 

انی در دانوشِ جهو: این ترجمه از اردو به انگلیسی است، شامل در كتابِ)، «ترجمة سفرنامة بیگ  حسرت موهانی به عراق»
(. ۲۰۲۰: مقامه، سال چاپ)، «بازیابیِ سنت سفرنامه نویسی زنان در زبان اردو: محفلِ ملکه بیگ »، (سفرنامه هایِ زنان

« جهان در واژگان؛ سفرنامه نویسی و تصورِ جهان در مسلمانانِ جنوبِ آسیا»: چاپ خواهد شد۲۰۲۲این كتابِ وی در سال 
(تا كنون۱8۴۰با تاكید بر سفرنامه های زبان اردو از سالِ )



: از آزارش در زمینة سفرنامه ها. در آمریکاست« دانشگاه بوستون»دكتر سُنیل شَرما، استاد فارسی در آقای 
صووبِ ب( ای.ای.سوی.كِوی)وقایع مسافرت نواب مستطاب اشرف ارفع واال میر الیق علیخان عمادامسلطنه سر ساالر جنوگ »

.ش۱387ران، سُنیل شَرما، نشر تاریخ ایران، ته-عمر خامدی: میرزا محمد شیرازی، تصحیح: ، به فارسی، تامی «فرنگستان
: ، با همکواری، ترجمة سفرنامه از اردو به انگلیسی«سفرهایِ عطیه؛ زنی مسلمان از بمبئیِ استعماری تا بریتانیایِ اِدواردی»

برتوو رو: ، بوه انگلیسوی، بوا همکواری«شگفتی هایِ زمین و دریا؛ سفرنامه نویسیِ فارسی»؛ ۲۰۱۰: مَمبرت هیومی، سال چاپ
:میکام ، سال چاپ

Travel writing in India, Edited: Shobhana Bhattacharji

.  در برخی از زندگی نامه ها شرح سفرهایِ نویسنده ه  شامل است-
. ضرب اممثل مشهور در زبان اردو است كه به همین صورت گفته می شود« سفر وسیلة ظفر»-

Words of knowledge in Woman’s Travel writings, Year: 2022. 

Knight Commander . مدال و مقبی كه در دورة انگلیس به هندوستانی هایِ برجسته اعطا می شدنام  .
دورة سولطنت از : از هندوستان به مندن رفت در دورة پادشاهیِ ادوارد هفوت ۱9۰6در سال ( ۱967-۱877)عطیه فیوی -

. ۱9۱۰می 6تا ۱9۰۱ژانویه ۲۲
Roberta Micallef

ر كتوابِ مقامه به انگلیسوی، شوامل د)« هویتِ بوقلمونیِ موهَن الل كشمیری و سفرهایش به سرزمین هایِ فارسی»؛ ۲۰۱3
تون، روبرتوو میکوام  ،دانشوگاه بوسوتون، بوسو: ، مجموعه مقاالت بوه كوشوش«وه  و ناامیدی؛ سفرنامه های عصر كنونی»

۲۰۱8 )

سه قرن سفرنامه نویسیِ زنانِ مسلمان:  معرفی کتابِ
Three Centuries of Travel Writing by Muslim Women, By: Lambert-Hurley, Daniel Majchrowicz and Sunil 
Sharma, Indiana University Press, State of India, U.S, 2022. 

:  فهرست كتاب
سپاسگزاری

نامه هاتوضیح دربارة ترجمه، نویسه گردانیِ فارسی، عربی، تُركی، اردو، پنجابی، بنگامی، اندونزی متنِ اصلیِ سفر
مایخرویچدانیال-مَمبرت هورمی : به قل ِ// مقدمه دربارة زنان مسلمان، سفرنامه ، فرهنگ و انتقال 

سفر به منزلة زیارت: بخش اول
زنِ محرومی در جستجویِ آرامش: بیوة میرزا خلیل
احساس هایِ ملکه دربارة مکه : نواب سکندر بیگ 
ماجراهایِ جادّه هایِ عراق: مهر ماه خاتون

سفر ایران تا مکه از راه بمبئی: حاجیه خان  علویه كرمانی
یادداشت هایِ عراق: سکینه سلطان خان  اصفهانی كوچك

پیاده رویِ طوالنی تا مکه: نواب سلطان جهان بیگ 
یادداشت هایی از مکه و مِوآنت: امت امغنی نورامنساء
در جستجویِ خواهر در دمشق: بیگ  سربلند جنگ
زندگی در خارج در كِشتیِ زیارتی: راحیل بیگ  شروانیه

شعرهایی از زائری پنجابی: نور بیگ 
در خانه اش در حجاز، بریتانیاییِ تغییر مذهب داده: میدی اِوِمین زینب كوبلد

حاجیة هندوستانی مشاهده گرِ ه  زائرانش: فاطمه بیگ 
راه طوالنیِ تا مکه: قیصری بیگ 

نامه هایی از زیارتِ عراق: بیگ  حسرت موهانی
سه ماه در عراق: محموده رضویه

Illusion and Disillusionment; Travel Writing in the Modern Age.
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سفر به منزلة آزادی و سیاست: بخش دوم
یك عثمانی در یونان: مَلك خان 

تابستان اروپایی در شامگاهِ جنگ: هدی شَعراوی
یك تُرکِ نااُمید در اروپا: زینب خانوم
تنها در شهر نیویورک: سلما اكرام

سه روز در فندند: شکوفه نهال بشّار
میهن پرستِ ترُک در هندِ استعماری: خامده ادیب
فمنیستِ مصری در كُنگرة هندوستان: امینه سعید

نمایندة هندوستان در سازمان ملل: شریفه حامد علی
ده زنِ اندونزی در شوروی: سوهارتی سوآرتو

سفر برای تحصیل: بخش سوم
زندگی و تحصیل در مندن: عطیه فیوی

با قطار به تركیه از نگاهِ یك كودک: میمونه سلطان
سفر فمنیستِ ایرانی به فرانسه: صدیقه دومت آبادی
با سه پسرش در یك مدرسة انگلیسی: بیگ  انعام حبیب اهلل
در دانشگاه میدز: اقبال امنساء حسین

خاطراتِ آكسفورد: محمودی بیگ 
در راه خبرنگار شدن: هرواتی دیه
پرستارِ هندوستانی در اوهایو: مهرامنساء

شصت روز در آمریکا: زینب امنساء حمیداهلل

سفر برای آرامش و تفریح: بخش چهارم
دیدارِ عرفانی در كشمیر: شاهزاده جهان آرا

زندانی به خوقند برده می شود: دمشاد
پرواز یك عاشق از زنجبار: امیلی روته: سیده ساممه بنت سعید

زندگی و مرگ در ایران دورة قاجار: تاج امسلطنه
سفر تفریحی به هیمامیا: رقیه سخاوت حسین

همراهِ نواب جنجیرا در تورِ بزرگ: نازمی بیگ 
تورِ بازرگانی به اروپا: صفیه جابر علی
مدقات با خلیفه در سوئیس: صغرا بیگ  میرزا

خانواده ای هندوستانی در ایران: صغرا سبزواری
زندگی در انگلستان زیر سایة جنگ: شایسته سهروردی اكرام اهلل

دخترِ شاه در تبعید: شمس پهلوی
تور اندونزی به آمریکا با موتور: نیونیا عُلیا سام 
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واژه نامه
همکاران

نمایه

عربوی، : زبوان ۱۰میددی معرفی شده است كه بوه ۲۰تا ۱7سفرنامة زنان مسلمان در دورة زمانی سدة ۴۵در این كتاب، 
.فارسی، تُركی، تُركی چغتایی، اردو، پنجابی، بَنگامی، اندونزی، انگلیسی، آممانی منتشر شده اند

.  آغازِ كتاب با شعری به زبان پَنجابی از نور بیگ  شروع می شود كه سفرنامه اش در كتاب معرفی شده است
وهایِ گردآورندگان كتاب، از پژوهشگران، كتاب خانه های خصوصوی و عموومی و آرشوی. می آید« سپاسگزاری»سپس بخش 

برخوی از . ده استآمریکا، انگلستان، آممان، مصر، تركیه، ایران، ازبکستان، پاكستان، هندوستان، اندونزی و استرامیا تشکر ش
سفرنامه ها به طور محدود چاپ شده  بودنود و دسترسوی بوه آنهوا مشوکل بوود و برخوی از آنهوا نوزدِ بسوتگان یوا نوادگوانِ

. ب داداز طرفوی صوحبت كردن بوا خویشواوندانِ سوفرنامه نویس درک بهتوری بوه گردآورنودگان كتوا. سفرنامه نویس بودند
ه متخصصان سفرنامه هایِ مسلمان ها، سفرنامه هایِ خاورمیانه، زنانِ مسلمان، زنانِ خاورمیانه در ترجموه و معرفوی منوابع بو

. گردآورندگان كمك كردند كه با نام بردنِ تك تك شان از آنها سپاسگزاری شده است
: گردآورندگان توضیح می دهند كه موضوعِ این كتاب مرحله به مرحله به مخاطبِ جهانی ارائه شده است

در « یامطامعة سفرنامه هایِ زنانِ مسلمانِ جنوبِ آسو: آنچه زنان دیده اند»: توضیح این موضوع در نشستی با عنوانِ: گام اول
.۲۰۱6اكتبر –۲۰همایش ساالنه جنوب آسیا در دانشگاهِ ویسکنسین در مدیسون، تاریخ 

موین ۱7، «سفرهایِ زنانِ مسلمان از آسیا و خاورمیانه: مسافرانِ مستور»: توضیح این موضوع در نشستی با عنوانِ: گام دوم
. ۲۰۱7ژوئن ۴تا ۱: همایش بركشایر دربارة تاریخ زنان، جنسیت، در دانشگاه هوفسترا در نیویورک، تاریخ

-As Seen by a Woman: Reading Travel Writing from
Muslim South Asia .
-University of Wisconsin

at Madison. 
-Veiled Voyagers: Muslim Women Travelers from Asia and the Middle East. 
-Berkshire Conference on the History of Women, Genders and Sexualities,
Hofstra University.
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3ایی كه هر همچنین سخنرانی ه. ارائه سخنرانی دربارة این موضوع در محافلِ علمی و گفتگو با شركت كنندگان: گام سوم
در )« یوبدانشوگاه حب»، (در الهوور، پاكسوتان)« دانشگاه المز»مثدً آقای دكتر دانیال در . نویسنده جداگانه ارائه داشته اند

جشونواره بین اممللوی »: در۲۰۱8در پاكستان در نوامبر سوال ، (در الهور، پاكستان)« دانشگاه پنجاب»، (كراچی، پاكستان
دكتور همچنوین آقوای. در اندونزی« دانشگاه گدجه مادا»در شهر كراچی، « كتاب خانه كونسل بریتانیا»در الهور و « فیض

.  سخنرانی كرد( در سَری نگر، هندوستان)« دانشگاه كشمیر»سُنیل در 
تقبال با همکاری كارگردان و بازیگران تئائر، این موضوع را به شکل نمایش نامه  اجرا شد كه بوا اسو۲۰۱9و ۲۰۱8در سال 

.زیاد شركت كنندگان مواجه شد به طوری كه به صورت برنامه رادیویی ه  پخش شد
سولمانی سفرنامه نویسیِ زنانِ مسلمان توضیح داده می شود كه این كتاب، دربارة سوفرنامة زنوانِ مسه قرن در بخش مقدمة

آفریقوا، آسیا، خاورمیانوه،: مَلکه، مصلح اجتماعی، زائر، صوفی، همسر، ادیب، اسیر و گردشگر از قارّه هایِ: است كه به عنوانِ
ر و مسافر، تعری ِ سف: مقدمة گردآورندگان شامل دو مبحیِ كلی است. از جاوا تا آالباما، از مندن تا مکه: اروپا سفر داشته اند

. هویتِ زنِ مسلمانِ مسافر
. دیگور اسوتنیست، سفر رفتن به فرهنگ و جامعه ای« ب»به نقطة « ام »گردآورندگان می نویسند كه سفر رفتن از نقطة 

 رود، فوردی فردی كه برای زندگی به كشورِ دیگر مهاجرت می كند، فردی كه برای تحصیل موی. سفر از خود به دیگری ست
. نودفرق دار« مسافر»كه برای كار می رود، فردی كه برای ماجراجویی می رود، فردی كه برای ماموریت می رود، همة اینها با 

چورا از سوفرنامه هایِ زنوان در : دغدغة ذهنیِ گردآورندگان بیان می شود كه آنها به دنبالِ طورح چنودین پرسوش هسوتند
ی و چوه بوه چه به صورتِ نسوخه خط)گذشته خیلی ك  باخبری ؟ آیا در این سه قرن، زنان خیلی ك  سفرنامه می نوشته اند 

نودِ دورة در ه)؟ آیا در این قرن سطحِ سوادِ زنان خیلی ك  بوده است و تواناییِ نوشتن نداشوته اند؟ (صورت كتابِ چاپ شده
آیا غلبة متوون (. درصد رسید8این نرخ سواد به ۱9۴9در سال . درصد زنانِ باسواد، یك درصد بود۱9۰۱بریتانیا در سال 

ن داده شفاهی بر متون نوشتاری عاملی است كه از سفرنامه هایِ نوشتاری زنان كمتر بواخبری ؟ آیوا بوه زنوان اجوازة نوشوت
زنوان بورای نمی شد یا به زنان اجازة سفر داده نمی شد؟ آیا این منعِ سفر دمیلِ مذهبی داشته است یا دمیلِ فرهنگی؟ وقتی

ویوا عمره به عنوان زیارت كننده به مکه معظّمه، مدینه منوّره، عراق یا ایران می رفتند، به آنها اجازه داده می شد، پس گ/حج
ای در مسیحیت دربارة زیارت حتی یك واژه نیسوت، در حوامی كوه در اسودم بور. این منع فرهنگ از جامعة آنها بوده است

. آمده است و حتی سفر برای طلب عل  تاكید شده است( با شرایطش)حج

لووم اسودمی آنهایی كه برای تحصیل به اروپا رفته اند، رشته هایِ ع. زنانی مسلمان از كشورهایِ استعماری به اروپا می رفتند
به سفر زنانِ مسلمانی كه. برخی از این زنانِ مسلمان، سفرنامه هایش در اروپا چاپ شدند، نه در كشور خودشان. نخوانده اند

.  فعامیت می كردند( پاكستانی/چه عربی، چه ایرانی، چه تُركی، چه هندوستانی)می رفته اند، با همان حجاب 
نووبِ این زنانِ مسلمانی كه در جامعة مردساالر زندگی می كردند، چطور جراتِ سفرنامه نویسی پیدا می كردنود؟ مردموان ج

ر آن زنودگی فرهنگوی كوه زنِ سوفرنامه نویس د. آسیا بیشترین جمعیتِ دنیا را دارند، در حامی كه زنانشان كمتر نوشوته اند
ا می كند تا چه حد او را در طولِ سفر دنبال می كند؟ یك زن در سفر تا چه خودش است، تا چه حد نماینودة فورهنگش یو
ند مذهبش است؟ در یك فرهنگ و در یك بُرهة زمانی، زنان چطور راوی سفرشان بودنود؟ گردآورنودگان كتواب می نویسو

ر پس زنی كه هموراهِ شووهرش بوه سوف. فردی كه برایِ همراهیِ دادنِ مسافر به سفر می رود، مسافر فرعی به شمار می رود
زنِ مسافر در دیدار با زنانِ فرهنگ هایِ . می رود، مسافر اصلی نیست

ی كند، هویوتِ طولِ مسیر چه می بیند؟ و برای همین این كتاب، نوعِ ادبیِ سفرنامه را از بُعدِ تاریخی یا جغرافیایی بررسی نم
. خودِ زن در سفر را جستجو می كند

ه انود و عتبات رفت/عمره/مقدمة كتاب نشان می دهد در این سه قرن، زن هایی از ایران، هندوستان یا عثمانی برای زیارتِ حج
نامه هایِ سفرنامه اشان را نوشته اند، ومی از زن هایِ عراق، سوریه و جزیرة امعرب یا آسیایِ جنوبِ شرقی سراغ نداری  كه سوفر

۱8رن در قو. ، اندمس و پارس سراغ داریو (شمال آفریقا)در حامیکه از سفرنامة زنانِ در مغرب . زیارتی اشان را نوشته باشند
هوزار از ۴۰یوا 3۰هزار زائر از دمشق می رفتنود، شواید ۴۰هزار زائر برای حج سفر می كرده است كه ۲۰۰میددی ساالنه 

اسوت، قدیمی ترین سفرنامة مکتوبِ زنانِ مسلمان كوه توا االن شوناخته شوده. هزار نفر از هندوستان می رفتند۱۵قاهره و 
 زنوان معلووم از مطامعة این سه قرن سفرنامه نویسیِ(. سفرنامة بیوة میرزا خلیل در دورة صفویه)سفرنامه ای به فارسی است 

.  می شود كه زن ها برای تحصیل، كار، شركت در همایش هایِ مختل  ابتدا به اروپا و سپس به آمریکا رفته اند
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فرنامه، بوه برخوی از ایون سو. ادیب نبوده اند و فقط همین یك ازر را نگاشوته اند/ از این زنانِ سفرنامه نویس، نویسندهبرخی 
 آن زن برخوی دیگور در زندگی ناموة خودنوشوتِ. صورتِ كتابی جداگانه منتشر شده اند یا سلسله وار در مجله ای چاپ شدند

.  آمده است
، ترجموة معرفیِ سفرنامه نویسِ زن، دربوارة سوفرنامه اش: پس از این مقدمة دانشمندانه، سفرنامه ها می آیند به ترتیب شاملِ

رنامه در معرفوی هور سوف. بخش هایی از سفرنامه، مطامعة بیشتر كه معموالً مینكِ دریافوت نسوخة پوی دی اف كتواب اسوت
 Granger: ایون عکس هوا از آرشویوهای. تصویری از سفرنامه نویسِ زن یا عکسی مربوط به سوفرنامه گنجانوده شوده اسوت

Historical Picture Archive-National Geographic و غیره انتخاب شده اند  .
بوار بوه در كتابِ سه قرن سفرنامه نویسیِ زنانِ مسلمان، برخی از این سوفرنامه ها و سوفرنامه نویس هایِ زن بورای نخسوتین

برخوی بوه . دیادداشت هایِ روزانه نوشته شوده ان/ بیشتر به صورتِ روزنامچه. انگلیسی ترجمه شده اند یا حتی معرّفی شده اند
صورت كتاب چاپ شدند، برخی ابتدا در مجله هایِ زنان در چند شماره چاپ شودند و بعودها بوه صوورت كتوابی جداگانوه

.  منتشر شدند
: تقسی  شده است( زیارت، تحصیل، تفریح)بخشِ اصلی ۴كتابِ سه قرن سفرنامه نویسیِ زنانِ مسلمان، به 

شوتند، عمره می رفتنود و سوفرنامة زیارتی اشوان را می نو/برای زیارت  و معموالً سفرِ حج( بیشتر)از آنجایی كه در آغاز زنان 
وند، بخش با سپری شدن زمان، آهسته آهسته زنان برای تحصیل راهی سفر می ش. است« سفر برای زیارت»بخشِ اولِ كتاب 

میددی، زن ها برای ماموریت، شركت در همایش و غیره تنها یا ۲۰دومِ كتابِ ، با پدیدشدنِ جنبش هایِ زنانه در آغاز قرن 
.  همراهِ هیئت به سفر می روند

ایِ زنوانِ در مطامعواتِ سوفرنامه، از تجربوه و صوداه»: كتابِ سه قرن سفرنامه نویسیِ زنانِ مسلمان تاكید بر این جلمه است
. «غیراروپایی و به ویژه زنانِ مسلمان غفلت شده است

سفرنامة زوجة میرزا خلیل اسوت كوه در دورة شواه سولطان-زنِ محرومی در جستجویِ آرامش: میرزا خلیلبیوة . ۱
سفرنامه ای به فارسیِ منظوم، بوه صوورت اول شوخص مفورد روایوت . به حج سفر كرده بود( ۱7۲۲-۱69۴)حسین صفوی 

این سفرنامه در ایران چاپ شده .  گذاشته است۱۵۵۰در اینجا، از مینیاتور مکه یك ورق از نسخه خطی سال هایِ . می شود
. ش۱386رسول جعفریان، سازمان جغرافیاییِ نیروهایِ مسلح، تهران، : سفرنامة منظومِ حج، به تصحیحِ: است

وی از . اسهت( 1868-1816)سهفرنام  نهواب سهکندر بهیگم -احساس هايِ ملكه دربارة مكهه: نواب سكندر بیگم. 2

با خدمه و حشم شاهانه به 1863نواب سکندر بیگم در سال . حاکم  ایالت  بوپال  هندوستان بود1868تا 1860سال  

وایهت سفرنامه ای به نثهر  اردو، بهه صهورت سهوم شهخد مفهرد ر. ماه بعد به هندوستان برگشت11حج سفر کرد و 

نون منتشهر به صهورت نسهخه خطی اسهت و تهاکتاری  سفر مکه: اصل  این سفرنامه به زبان اردو با عنوان  . می شود

.در اینجا، عکسی از نواب سکندر بیگم گذاشته است. نشده است

موه از سوی یك زنِ انگلیسی به نامِ مورا به زبان انگلیسی ترجA Pilgrimage to Meccaسفرنامه، نخستین بار با عنوان این 
از مندن همراهِ تصواویری ۱87۰این ترجمة انگلیسی در سال . او همسرش در ارتشِ انگلیس در هندوستان كار می كرد. شد

از . ه  از كلکته چواپ شود۱9۰6همین ترجمه  در سال . از نواب سکندر و درباریانش، ایامتِ بوپال و شهر مکه منتشر شد
. در مندن كش  شد« سواس»در بین مجموعه هایِ اهداییِ به ۲۰۲۰اصلِ كتاب به زبان اردو خبری نبود تا اینکه در مارس 

طامعوه كلنل سَر هنری ماریون دورناد در بوپال مامویت داشت كه همسرش این سفرنامه نواب بوپال به زبان اردو را بورای م
دستنویسِ . دآنها وقتی به داستان سفرِ نواب گوش می دهند، او را تشویق می كنند كه سفرنامه اش را بنویس. بدست می آورد

دوبواره امبته از آنجایی كه ترجمة انگلیسی اشکاالتی داشت،. اهدا شده بود« سواس»به ۱97۰سفرنامة نواب بوپال در سال 
:  ترجمه و چاپ شد

Siobhan Lambert-Hurley, ed. A Princess’s Pilgrimage: Nawab Sikandar Begum’s A Pilgrimage to Mecca. 
Bloomington: Indiana University Press, 2008.
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وی در . اسوت( ق۱336: درگذشت)سفرنامة عصمت امنساء مهرماه خان  -ماجراهایِ جادّه هایِ عراق: مهر ماه خاتون. 3
سفرنامه ای به نثورِ فارسوی، بوه صوورت اول شوخص مفورد . ماه طول كشید۱۰قمری به حج رفت كه سفرش ۱۲97سالِ 

ین سفرنامه در ایران چاپ ا. است كه در عراق با عربانه در حال سفرند۱9۱۴عکسی از چند مسافر در سال . روایت می شود
، ۱37۵، سوال ۱7رسوول جعفریوان، مجلوه میقوات حوج، شوماره : سفرنامة مکة دخترِ فرهاد میرزا، به تصوحیحِ: شده است

حاجیه مهرماه خوان  عصمت امسولطنه دختور: همچنین مقامه ای معرفیِ مهرماه خان  با عنوانِ/ پژوهشکده حج و زیارت، ق  
. ، پژوهشکده حج و زیارت، ق ۱387، سال 6۵غدمعلی دیانتی، مجله میقات حج، شماره : فرهاد میرزا، نویسنده

در سوالِ سفرنامة حاجیه خان  علویه كرموانی اسوت-سفرِ ایران تا مکه از راه بمبئی: حاجیه خانم علویه کرمانی-4
ینجوا درا. سفرنامه ای به نثرِ فارسی، به صورت اول شخص مفرد روایوت می شوود. ق به حج و عتبات سفر كرد۱3۰9-۱3۱۲

: حیحِروزنامة سفرِ حج، عتبوات عامیوه و دربوارِ ناصوری، بوه تصو: این سفرنامه در ایران چاپ شده است. عکسی نیامده است
ی، زهره تُرابو: سفرنامة علویه خان  شیرازی، گردآورنده: چادر كردی  رفتی  تماشا/ ش۱386رسول جعفریان، نشر مورّخ، ق ، 

. ش۱397نشر اطراف، تهران، 

قوب بوه سکینه سولطان خوان  اصوفهانی ملسفرنامة -یادداشت هایِ عراق: سکینه سلطان خانم اصفهانی کوچک-5
سفرنامه ای به نثورِ . سفر كردو حج ق به عتبات ۱3۱8ق تا ۱3۱7او در سال . وقارامدومه و معروف به اصفهانی كوچك است

كوه در اینجا ، عکسی از چهارتن از زنان حرم ناصرامدین شاه آمده است. شخص مفرد روایت می شودفارسی، به صورت اول 
: صوحیحِسوفرنامة سوکینه سولطان وقارامدوموه، ت: این سفرنامه در ایران چاپ شوده اسوت. یکی از آنها سکینه سلطان است

رسوول جعفریوان، : روزنامة سفر عتبات و مکه، تصوحیحِ/ ش ۱38۲كیانوش كیانی هفت منگ، انتشاراتِ تراوش قل ، تهران، 
ول رس: ، تصحیح(وقارامدومه)سفرنامة سکینه سلطان : خان  فردا كوچ است /ش۱386كیانوش كیانی هفت منگ، نشر عل ، 

. ش۱398زهرا صامحی زاده، نشر اطراف، تهران، : كیانوش كیانی هفت منگ، ویرایش و تدوین-جعفریان

وی . است( ۱93۰-۱8۵8)سفرنامة نواب سلطان جهان بیگ  -پیاده رویِ طوالنی تا مکه: نواب سلطان جهان بیگم-6
3۰۰از بوپوال بوا ۱9۰3نواب سلطان جهان بویگ  در اكتبور . حاك ِ ایامت بوپال در هندوستان بود۱9۲6تا ۱9۰۱از سالِ 

سفرنامه ای به نثرِ اردو، . به هندوستان برگشت۱9۰۴راهیِ حج شد و در آوریل -كه برخی از آنها زن بودند-خدم و حش  
ة امنبی سوید این سفرنامه با نام روضة امریاحین؛ مسیر امسلطن إمی امبلد األمین مدین. به صورت اول شخص روایت می شود

در سوال The Story of a Pilgrimage to Hijazترجمه انگلیسی آن با عنووان . ق چاپ شد۱3۲۱اممرسلین درسال 
یِ مقوی ِ نامِ مترج  معلوم نیست، اما به نظر می رسد كه یکوی از افسورانِ انگلیسو. در كلکته منتشر شد۱9۱3و در ۱9۰9

در معرفی این . دبوپال یا یکی از دومت مردانِ ایامتِ بوپال كه انگلیسی مسلط بود، آن را از اردو به انگلیسی ترجمه كرده باش
. سفرنامه، عکسی از سلطان جهان بیگ  آورده شده است

وی از . اسوت( ۱9۱۵-۱88۵)سفرنامة اموت امغنی نورامنسواء : یادداشت هایی از مکه و لوآنت: امت الغنی نورالنساء-7
بوه مکوه، مدینوه، شوام، ۱9۰9نووامبر ۲۰/ ۱3۲7ذی امقعوده 6وی در  . اشراف زاده هایِ حیدرآبادِ دكن در هندوستان بود

سوفرنامه اش را بوا . به هندوسوتان برگشوت۱9۱۰سپتامبر ۲3/ ۱3۲8رموان ۱8بیروت، فلسطین و قاهره سفر كرد و در 
. از سوی حُسون جهوان در حیودرآبادِ دكون چواپ شود۱996نوشت كه در سال ۱9۰9عنوانِ حجاز، شام و مصر، در سال 

. در معرفی این سفرنامه، عکسی نیاورده شده است.سفرنامه ای به نثرِ اردو، به صورت اول شخص روایت می شود

( ۱9۵6-۱87۵)سفرنامة اخترامنساء بیگ  سوربلند جنوگ -در جستجویِ خواهر در دمشق: بیگم سربلند جنگ-8
رای به حج برای زیارت رفت، به آتن برای گردشگری رفت، بو: به خاورمیانه و اروپا سفر كرد۱9۱۰تا ۱9۰9در سال . است

بوا سوفرنامه اش بوه زبوان اردو. دیدن پسرانش و برادرش به مندن رفت، در مندن با شاهزاده و شاهدختِ ویلز مدقوات كورد
سفرنامه ای به نثرِ اردو، به صورت اول . چاپ شد۱9۱۰در سال ہمشرق و مغرب كا سفرنامںدنیا عورت كی نظر می: عنوانِ

. در معرفی این سفرنامه، عکسی نیاورده شده است. شخص روایت می شود
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ی بوی سفرنامة راحیل بیگ  سوهروردی معوروف بوه بو-زندگی در خارج در کشتیِ زیارتی: راحیل بیگم شروانیه-9
مواه 9سوفرش . از هندوستان به مکه و مدینه و خاورمیانه سفر كورد۱9۲3وی در سال . است( ۱983-۱89۴)راحله خان  
سوفرنامه ای بوه نثورِ . چواپ شود۱9۲9زادامسبیل یا رحلة امراحیل در سال : سفرنامه اش به زبان اردو با عنوانِ. طول كشید

.در معرفی این سفرنامه، عکسی نیاورده شده است.اردو، به صورت اول شخص روایت می شود

از پَنجوابِ هندوسوتان بوه حوج ۱93۱وی در سال . سفرنامة نور بیگ  است-شعرهایی از زائریِ پَنجابی: نور بیگم-10
اهلل علیوه مظاهر امنور اممعروف به سفرنامة نور برای حج و زیارتِ حوور صلی: سفرنامه  اش را به زبان پَنجابی با عنوانِ. رفت

سفرنامه ای به نظ ِ پنجوابی، بوه صوورت اول شوخص . از پنجابِ هندوستان۱93۱سال . و سل  مع مناسكِ حج منتشر كرد
. عکس سرورق كتاب آورده شده استدر معرفی این سفرنامه، .روایت می شود

ین زینوب سوفرنامة میودی اِومو–در خانه اش در حجاز، بریتانیاییِ تغییرِ مذهب داده: لیدی اِوِلین زینب کوبولد-11
از ۱933در سوال . را بر وی گذاشوته اند« زینب»پس از مشرّف شدن به اسدم، دوستانش نام . است(۱963-۱867)كوبومد 

خستین زنِ خودش نوشته است كه ن. مصرف بندر سعید، بندر سودان و مارسلز بود: مندن، به حج سفر كرد و مسیر سفرش
نخسوتین سندی در دست نیست كه این ادّعا را تاكید كند، دست ك  می توان گفت كوه وی. اروپایی است كه به حج رفت

چواپ ۱93۴در سوال  Pilgrimage to Mecca:  به انگلیسی با عنوانِاش سفرنامه. زنِ انگلیسی است كه به حج رفته است
ین در عکوس میودی اِوِمودر معرفوی ایون سوفرنامه، .سفرنامه ای به نثرِ انگلیسی، به صورت اول شخص روایت می شوود. شد

.ایستگاه راه آهن كتاب آورده شده است

وی در . اسوت( ۱9۵8-۱89۰)سفرنامة فاطمه بویگ  -حاجیة هندوستانی مشاهده گرِ هم زائرانش : فاطمه بیگم-12
ارِ حبیوب حج بیت اهلل و سفرِ دیو: سفرنامه اش به زبانِ اردو با عنوانِ. از هندوستان از راه بمبئی به حج سفر كرد۱93۴سال 

رحِ عکس طدر معرفی این سفرنامه، .سفرنامه ای به نثرِ اردو، به صورت اول شخص روایت می شود. چاپ شد۱9۵9در سال 
.رویِ جلد كتاب آورده شده است

اسوت كوه در زندگی ناموة خودنوشوتِ او ( ۱976-۱888)سفرنامة قیصری بیگ -راهِ طوالنیِ تا مکه: قیصری بیگم-13
شوهرِ : چاپ از)امبته بخش هایِ ابتداییِ آن در فصلنامة اردونامه . ۲۰۰3: كتابِ زندگی، به زبانِ اردو، سال چاپ: شامل است

. از حیودرآبادِ هندوسوتان بوه حوج سوفر كورد۱936قیصوری بویگ  در سوال . میددی منتشر شد۱97۰در دهه ( كراچی
. شده استدر معرفی این سفرنامه، تصویر قیصره بیگ  آورده.سفرنامه ای به نثرِ اردو، به صورت اول شخص روایت می شود

وهوانی سفرنامة نشاط امنساء بیگ  معوروف بوه بویگ  حسورت م-نامه هایی از زیارتِ عراق: بیگم حسرت موهانی-14
های سفر را به شکل ناموه بورای در همان سال یادداشت. به زیارتِ عراق و حجاز رفت۱93۵وی در سال (. ۱88۵-۱937)

بوه صوورت كتوابی ۱98۱برای نخستین بار مرحوم عتیق صدیقی آنها را گردآوری نمود كوه در سوال . دخترش می فرستاد
رت در معرفوی ایون سوفرنامه، تصوویر بویگ  حسو. سفرنامه ای به نثرِ اردو، به صورت اول شخص روایت می شوود. چاپ شد

. موهانی آورده شده است
چواپ شوده این نامه هایِ بیگ  حسرت موهانی از اردو به انگلیسی را ترجمه كرده است كه به تازگیمایخرویچ دكتر دانیال 

: است
“Begum Hasrat Mohani’s Journey to Iraq,” in Worlds of Knowledge in Women’s Travel 
Writing. Ed. James Uden. Boston, Ilex (Harvard University Press), 2022.
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از كراچوی بورای زیوارت بوه ۱9۴۴او در سال . سفرنامة محموده رضویه است–سه ماه در عراق : محموده رضویه-15
. چواپ شود۱9۴۵سفرنامه اش به زبان اردو با عنوانِ دنیوایِ شوهرزاد در سوال . ماه طول كشید3سفر وی . عراق سفر كرد

آورده در معرفی این سفرنامه، تصویر طورح رویِ جلود كتواب. سفرنامه ای به نثرِ اردو، به صورت اول شخص روایت می شود
.شده است

زندگی ناموة . در سولطنتِ عثموانی زنودگی می كورد( ۱873-۱8۱۴)مَلِك خوان  -عثمانی بینِ یونانی ها: مَلِک خانم-16
:چاپ كرد كه در آن سفرهایِ وی ه  آمده است۱87۲خودنوشت را در سال 

Thirty Years in the Harem: Or, The Autobiography of Melek-Hanum, Wife of H. H. Kibrizli-Mehemet-Pasha

.ده استدر معرفی این سفرنامه، تصویری نیاورده ش. سفرنامه ای به نثرِ انگلیسی، به صورت اول شخص روایت می شود

خاطراتش را بوه زبوان عربوی ( ۱9۴7-۱879)هدی شَعراوی -تابستانِ اروپایی در شامگاهِ جنگ: هدی شَعراوی-17
، اروپوا (۱9۰8سوال )، پواریس (۱9۰۵سال )بخشی از آن به سفرهایش به استانبول .  منتشر شد۱98۱نوشت كه در سال 

ی در معرفی این سوفرنامه، عکوسِ هود. سفرنامه ای به نثرِ عربی، به صورت اول شخص روایت می شود. است ( ۱9۱۴سال )
.شعراوی در حالِ نوشتن آورده شده است

وی بوه . از زنان دورة سلطنتِ عثموانی بوود( ۱9۲3: درگذشت)زینب خان  -یک تُرکِ نااُمید در اروپا: زینب خانم-18
در  .A Turkish Woman’s European Impressions:كشورهایِ اروپایی سفر كرد و سفرنامه اش به زبان انگلیسی بوا عنووانِ

کوسِ در معرفوی ایون سوفرنامه، ع. سفرنامه ای به نثرِ انگلیسی، به صورت اول شخص روایت می شود. چاپ شد۱9۱3سال 
.شایان ذكر است كه زینب خان  و مَلِك خان  خواهر بودند.زینب خان  در اتاقش در پاریس، آورده شده است

اش زندگی نامه. از زنان دورة سلطنتِ عثمانی بود( ۱986-۱9۰۲)سَلما اِكرام -تنها در شهر نیویورک: سَلما اِکرام-19
Unveiled: The Autobiography of a Turkish Girl  سوتچواپ كورد كوه شواملِ سوفری وی بوه امریکا۱9۱3را در سال .

تواب در معرفی این سوفرنامه، عکوسِ طورحِ رویِ جلودِ ك. سفرنامه ای به نثرِ انگلیسی، به صورت اول شخص روایت می شود
. آورده شده است كه شاملِ تصویر سلما ه  است

. از زنوان دورة سولطنتِ عثموانی بوود( ۱973-۱896)شوکفته نهوال بشّوار -سه روز در فنالند: شکفته نهال بشّار-20
سوفرنامه ای بوه نثورِ تُركوی، بوه صوورت اول شوخص روایوت . چاپ شد۱93۵سفرنامه اش به فندند به زبان تُركی در سال 

.در معرفی این سفرنامه، عکسِ شگفته نهال بشّ آورده شده است. می شود

به دعووت دكتور مختوار احمود ( ۱96۴-۱88۴)خامده ادیب -میهن پرست تُرک در هندِ استعماری: خالده ادیب-21
بوه زبوان  Inside Indiaخاموده ادیوب یادداشوت های سوفرش را بوا عنووان . به هندوستان سفر كرد۱93۵انصاری در سال 
ی مومو: مترج : این كتاب خیلی زود به زبان اردو با عنوانِ اندرونِ هند ترجمه شد. چاپ كرد نمود۱937انگلیسی در سال 

یك سال بعد، بابِ شوانزده  كتواب دربواره سوفرِ خاموده . ۱938سید هاشمی مطلبی فریدآبادی، انجمن ترقی اردو، دهلی، 
رآباد احمدیه پریس، حیود: ادیب به شهر حیدرآبادِ هندوستان از همین ترجمه، جداگانه با عنوانِ اندرونِ حیدرآباد چاپ شد

عکوسِ در معرفی این سوفرنامه،.سفرنامه ای به نثرِ انگلیسی، به صورت اول شخص روایت می شود. ۱939دكن، هندوستان، 
.خامده ادیب، آورده شده است

وی از مصور . اسوت( ۱99۵-۱9۱۴)سفرنامة امینه سوعید -فمنیست مصری در کُنگرة هندوستانی: امینه سعید-22
 All India Women’s)بورای شوركت در هموایشِ سواالنة بوانوانِ سراسورِ هندوسوتان ۱9۴6توا ژانویوه ۱9۴۵در دسوامبر 

Conference) چواپ ۱9۴6مشاهدات فی امهند در سوال : سفرنامه اش را به عربی با عنوانِ. سفر كرده بودند سحیدرآبادِ به
ورده شوده در معرفی این سفرنامه، عکسِ امینه سوعید، آ.سفرنامه ای به نثرِ عربی، به صورت اول شخص روایت می شود. كرد
. است
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بورای شوركت در ( ۱9۴7-۱883)شوریفه حامود علوی -نمانیدة هندوستان در سازمان ملل: شریفه حامد علی-23
مجلة روشنیِ چهار شمارة سفرنامه اش ابتدا در . به سازمان ملل رفت۱9۴7نخستین نشستِ با عنوان جایگاه زنان، در سال 

سفرنامه ای بوه نثورِ انگلیسوی، بوه صوورت اول شوخص روایوت . چاپ كرد(  All India Women’s Conferenceمجلة ویژه )
.در معرفی این سفرنامه، عکسِ شریفه حامد علی در سخنرانی سازمان ملل، آورده شده است. می شود

در سوال ( ؟:درگذشوت-۱93۵)سوهارتی سووآرتو-ده زنِ اندونزی در اتحاد جماهیر شوروی: سوهارتی سوارتو-24
از جاكارتوا، نیوزمنود، . بوه اتحواد جمواهیر شووروی رفوتGerwaniهمراه ده تن از زنان اندونزی از طورف جنوبشِ ۱9۵۴

منتشور ۱9۵6مجموعه سفرنامه هایِ این زنان به زبان اندونزی در سوال . ازبکستان، گرجستان، مینگراد و مسکو سفر كردند
ده در معرفی این سفرنامه، عکسِ دسوته جمعیِ ایون هیئوت، آورده شو. شد سفرنامه ها به صورت اول شخص روایت می شود

.است

از ۱9۰7او در سوال . اسوت( ۱967-۱877)سوفرنامة عطیوه فیووی -زندگی و تحصیل در لنددن: عطیه فیضی-25
: چواپ از)نامه هایش از این سفر ابتدا در شماره هایِ مختل ِ مجلوة تهذیب امنسووان . هندوستان برای تحصیل به مندن رفت

سوفرنامه ای بوه نثورِ اردو، بوه صوورت اول . منتشر شود۱9۲۱سپس به صورت كتابی جداگانه در سال . چاپ شدند( الهور
ده در معرفی این سفرنامه، عکسِ عطیه فیوی همراهِ دانشجویانِ كوامجِ محولِ تحصویلش، آورده شو. شخص روایت می شود

.است

یگ  اسوت سفرنامة میمونه سلطان معروف بوه شواه بوانو بو-با قطار به ترکیه از نگاه یک کودک: میمونه سلطان-26
سوفرنامة وی بوه زبوان اردو بوا. از هندوستان به انگلیس، اروپا و خاورمیانه سوفر كورد۱9۱۱وی در سال (. ۱9۰۰-۱98۲)

در معرفوی . سفرنامه ای به نثرِ اردو، به صورت اول شخص روایت می شود. چاپ شد۱9۱۴سیاحت سلطانی در سال : عنوانِ
.این سفرنامه، عکسِ میمونه سلطان همراه خانواده اش، آورده شده است

وی در . اسوت(۱96۱-۱88۲)سفرنامة صدیقه دومت آبادی -سفرِ فمنیست ایرانی به فرانسه: صدیقه دولت آبادی-27
: ازچواپ)نامه هایش از این سفر به فارسی در شماره هایِ مختل ِ مجلوة مویهنِ  . برای تحصیل به فرانسه رفت۱9۲7سال 

در مجلوة زبوان ۱9۴۵بخشِ سفرِ مربوط به فرانسه خیلی بعدها در سال . از ایران تا سوئیس منتشر شد: با عنوانِ( اصفهان
. می شودسفرنامه ای به نثرِ فارسی، به صورت اول شخص روایت(. به مدیریتِ خود صدیقه دومت آبادی-تهران: چاپ از)زنان 

.  در معرفی این سفرنامه، عکسِ صدیقه دومت آبادی در پاریس آورده شده است

( ۱97۵-۱883)سفرنامة بویگ  انعوام حبیوب اهلل-با سه پسرش در یک مدرسة انگلیسی: بیگم انعام حبیب اهلل-28
. برای تحصیل به مندن فرستاده شدند و او همراهِ فرزندانش بود۱9۲۰سه پسرِ وی از كاكوری در هندوستان در سال . است

سوفرنامه ای بوه نثورِ اردو، بوه صوورت اول . چاپ شود۱937تازراتِ سفرِ یورپ در سال : سفرنامة وی به زبان اردو با عنوانِ
.آورده شده است( مادر، پدر و فرزندان)در معرفی این سفرنامه، عکسِ خانوادگی . شخص روایت می شود

وی هموراه پسور . اسوت( ۱9۵۴-۱897)سوفرنامة اقبال امنسواء حسوین -در دانشگاه لیددز: اقبال النساء حسین-29
ة در برگشت به هندوستان وی دربار. برای تحصیل رفتند۱933بزرگش، هر دو برای تحصیل از بَنگلور، هندوستان در سال 

:  هر دو سخنرانیِ وی در كتابش(. ۱93۵سال )دانشگاه مَیسور : تجربه هایِ سفرش دو سخنرانی كرد
Changing India: A Muslim Woman Speaks

مه، در معرفی این سفرنا. سفرنامه ای به نثرِ اردو، به صورت اول شخص روایت می شود. چاپ شد۱9۴۰به انگلیسی در سال 
.آورده شده است« دانشگاهِ میدز»عکسِ اقبال امنساء در جمع دانشجویانِ 

وی هموراه همسورش در سوال . اسوت( ۱99۰-۱9۱۱)سفرنامة محمدی بیگ  -خاطراتِ آکسفورد: محمدی بیگم-30
ال سفرنامه اش را به زبان اردو نوشوت كوه بخش هوایی از آن در اوت و سوپتامبر سو. از هندوستان به مندن سفر كرد۱93۴
ه شود و به تازگی این سفرنامه از سوی دخترانش به انگلیسوی ترجمو.  منتشر شد( دهلی: چاپ از)در مجلة عصمت ۱93۵

: از دهلی چاپ شد، با عنوان۲۰۲۲ِدر سال 
A Long way from Hyderabad: Diary of a Young Muslim Woman in 1930s Britain
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در . به صوورت اول شوخص روایوت می شوود. اردویِ سفرنامه، همچنان به صورت دستنویس است و چاپ نشده استمتنِ 
.معرفی این سفرنامه، عکسِ محمدی بیگ  و همسرش در مندن آورده شده است

نخستین زنِ اندونزی اسوت . است( ۲۰۱6-۱9۱7)سفرنامة مطیفه هِرَواتی دیاه -در راهِ خبرنگارشدن: هِرَواتی دیاه-31
دیواه، . وی پس از برگشت به انودونزی بوه شوغل خبرنگواری روی آورد(. ۱9۴۱تا ۱937. )كه در آمریکا تحصیل كرده بود

ه زبوان نخستین یادداشت هایِ سفرش كه به شکل نامه برای مادرش می نوشت در همان سال ها ب. سفرهایِ مختلفی داشت
. چواپ می شود( مجلوة انودونزی ویوژة زنوان)انگلیسی با عنوانِ نامه هایِ آمریکایی در شماره هایِ مختل ِ مجلوة جهوانِ موا 

ران در یك در معرفی این سفرنامه، عکسِ دیاه همراه دیگ. سفرنامه ای به نثرِ انگلیسی، به صورت اول شخص روایت می شود
.همایش آورده شده است

وی در سوال . اسوت( ؟:درگذشوت-۱936: زادروز)سفرنامة مهرامنساء -پرستارِ هندوستانی در اوهایو: مهرالنساء-32
. ار می كورددر آمریکا در حوزة پزشکی و به عنوان پرستار كو. از حیدرآبادِ هندوستان به انگلستان و آمریکا سفر كرد۱9۵3

ہیوكمنودن و امرےندوسوتان سہمارا سفر و سرگذشوت ہ: در برگشت به هندوستان، سفرنامه اش را به زبان اردو با عنوانِ

در معرفوی ایون . سفرنامه ای به نثرِ اردو، به صورت اول شخص روایوت می شوود. چاپ كرد۱9۵6را در سال ۱9۵3-۱9۵۵
.سفرنامه، عکسِ مهرامنساء در مباسِ پرستاری، هنگام كار، آورده شده است

و در كلکتّوه . اسوت(۲۰۰۰-۱9۱8)سفرنامة زیب امنساء حمیوداهلل-شصت روز در آمریکا: زیب النساء حمیداهلل-33
برناموة تبوادلِ »به همراهِ همسرش بورای شوركت در ۱9۵۰در دهة . خانواده اش بعدها به پاكستان مهاجرت كرد. بدنیا آمد

یسوی از همان جا دربارة این سفرش به انگلیسی ستون هایی بورای روزناموة انگل. سوی آمریکا دعوت شداز« رهبرانِ خارجی
ستون را گردآوری و بوه شوکل كتوابی ۴۴وقتی به پاكستان برگشت، همة . می نوشت( كراچی: چاپ از)زبانِ تایمزِ كراچی 

ر د. سفرنامه ای به نثرِ انگلیسی، به صورت اول شخص روایت می شود. Sixty Days in America: جداگانه چاپ كرد با عنوانِ
.معرفی این سفرنامه، عکسِ زیب امنساء، در سفارتِ پاكستان در واشنگتن آورده شده است

-۱6۲8: دورة سولطنت)فرزندِ شاه جهان ( ۱68۱-۱6۱۴)جهان آرا -مجالسِ صوفیانه در کشمیر: ملکه جهان آرا-34
لسلة قادریوه در این كتاب به س. صاحبیه نوشت: وی كتابی به فارسی با عنوانِ. ، امپراتور مغوالن در هندوستان است(۱۵68

صوفی مد شاه اهل بدخشان بود كه بعودها بوه كشومیر رفتوه. پرداخته است( ۱66۱: درگذشت)در الهور و صوفی مد شاه 
ان آرا، آورده در معرفی این سفرنامه، عکسِ مینیاتور جه. به نثرِ فارسی، به صورت اول شخص روایت می شودسفرنامه ای . بود

.شده است

۱7در سون . در تاجیکستانِ كنونی به دنیا آمود( ؟۱9۰۰-۱8۰۰)دمشاد -اسیری به خجند بُرده می شود: دلشاد-35
 و وی داسوتانش را بوه فارسویِ. سامگی همراهِ بسیاری از ساكنانِ زادگاهش مجبور به تَرکِ آنجا و مهاجرت به خجنود شود

ات امبشور بخش هایی از زبو: در كتابِ سه قرن سفرنامه نویسیِ زنانِ مسلمان برای ترجمه به انگلیسی.تُركی چغتایی نوشت
و تواریخ ( دتامی ِ دمشاد، به تُركی، به صورت نسخه خطی در موسسة شرق شناسیِ ابوریحوان در تاشوکن)مع تاریخ مهاجرین 

اب انتخو( مختوار اُف: تامی ِ دمشاد، به فارسی، نسخه خطی به صورت چاپ عکسوی در كتواب بوه زبوان روسوی از)مُهاجران 
ه، عکوسِ در معرفوی ایون سوفرنام. سفرنامه ای به نثرِ فارسی و تُركی چغتایی، به صورت اول شخص روایت می شود. شده اند

.یك ورق از نسخه خطی به زبان تُركی چغتایی، آورده شده است

( ۱9۲۴-۱8۴۴)سویده سواممة بنوت سوعید -پرواز یک عاشق از زنجبار: امیلی ورته/ سیده سالمة بنت سعید-36
 آنها بوه یك تاجرِ آممانی به نام رودام  هنریخ روته آنجا تجارت می كرد و پس از عاشق شدنِ. ملکة وقتِ عمان و زنجبار بود

و ( ۱867سوالِ )ه  و پخشِ این ماجرا در بین مردم، ساممة از كنسول بریتانیا كمك می خواهد و از زنجبار به عدن موی رود
بوه منودن بورای دیودار ۱87۵پس از مورگ همسورش در . سه سال در هامبورگ زندگی كرد. سپس با ه  ازدواج می كنند

ال سپس به یافا، شام و بیروت رفوت و در سو. با فرزندانش به زنجبار برگشت۱88۵سال در سال ۱9پس از . برادرش رفت
Memoiren: خاطراتِ وی به زبان آممانی با عنوانِ. به آممان برگشت۱9۱۴ einer Arabischen Prinzessin ۱886در سال

. در ایون خواطراتِ وی سوفرهایِ وی هو  شوامل اسوت. به انگلیسی هو  ترجموه و منتشور شود۱888در سال . چاپ شد
ادر و پودر و مو)در معرفی این سوفرنامه، عکوسِ خوانوادگی . سفرنامه ای به نثرِ آممانی، به صورت اول شخص روایت می شود

.آورده شده است( فرزندان
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. از دختران ناصرامدین شاه اسوت( ۱936-۱883)تاج امسلطنه -زندگی و مرگ در ایرانِ دورة قاجار: تاج السلطنه-37
ش در ایران ۱36۲ش در ایران و سپس در سال ۱3۰6وی خاطراتش را به فارسی نوشت كه ابتدا درر روزنامة كوشش، سال 

ارتِ در كتابِ سه قرن سفرنامه نویسویِ زنوانِ مسولمان سوفرنامة وی بوه قو  و زیو. خاطرات تاج امسلطنه چاپ شد: با عنوانِ
رنامه، در معرفی این سوف. سفرنامه ای به نثرِ فارسی، به صورت اول شخص روایت می شود. آمده است( س)حورت معصومه 

. عکسِ تاج امسلطنه آورده شده است

در ( ۱93۲-۱88۰)رقیه سخاوت حسین معروف به بویگ  رقیوه -سفر تفریحی به هیمالیا: رقیه سخاوت حسین-38
. سوفرنامه  نوشوت۱9۰۴وی دربوارة سوفرش بوه هیمامیوا در مجلوه ای در كلکتوه در سوالِ . بنگالِ هندوستان به دنیا آمود

ورده شوده در معرفی این سفرنامه، عکسِ رقیه و همسرش آ. سفرنامه ای به نثرِ بنگامی، به صورت اول شخص روایت می شود
.است

( ۱968-۱87۴)عُلیا حوورت نوازمی رفیوع سولطان نوواب بویگ  -همراهِ نواب جَزیره در تورِ بزرگ: نازلی بیگم–39
بول نازمی در اسوتان. بود-نوابِ منطقة جزیره، در سواحلِ شرقیِ هندوستان–همسرِ سیدی احمد خان سیدی ابراهی  خان 

۱886ال نازمی بوا نووابِ جنجیورا در سو. پس از درگذشتِ پدرش، خانوادة او به بمبئی در هندوستان برگشتند. به دنیا آمد
سوفرنامه اش. همراهِ نواب به عثمانی، انگلستان و اروپا سفر كرد۱9۰8نازمی در سال . جدا شد۱9۱3ازدواج كرد و در سال 

یر سو: منتشر شد و سپس به صورت كتابی جداگانه با عنووانِ( دهلی: چاپ از)به زبان اردو در همان سال در مجلة عصمت 
در معرفوی ایون . سفرنامه ای به نثرِ اردو، به صورت اول شخص روایت می شوود. چاپ شد۱9۰9یورَپ به زبان اردو در سال 

ه دربارة شایان ذكر است كه نازمی، خواهرِ عطیه فیوی است ك. سفرنامه، عکسِ نازمی و همسرش در مندن، آورده شده است
. سفرنامة هر دو خواهر در اینجا توضیح داده شده است

او همراه همسرش در سال . است( ۱96۲-۱893)سفرنامة صفیه جابر علی -تورِ بازرگانی به اروپا: صفیه جابر علی-40
و نوشوت وی یادداشت هایِ سفرش را به انگلیسی نوشت  بعدها تمام خاطراتش را بوه ارد. از رنگون به اروپا سفر كرد۱9۱9

ت كه نوشتة اومی به صورت تای  شده است و نوشتة دومی به صورت دست نویس اس. را دربردارد۱9۴۰تا ۱9۲6كه از سال 
، عکوسِ در معرفوی ایون سوفرنامه. سفرنامه ای به نثرِ انگلیسی، به صورت اول شخص روایت می شود. هنوز چاپ نشده است

.  خاندانی در برمه، آورده شده است

در (. ۱9۵8-۱88۴)صوغرا هموایون میورزا موتخلص بوه حیوا -مالقات با خلیفده در سدوئیس: صغرا بیگم میرزا-41
ر وی در زندگی اش به شهرهایِ مختلو ِ هندوسوتان سوفر می كورد و سوفرنامه هایش را د. حیدرآبادِ هندوستان به دنیا آمد

، شووهرِ او بورای ۱9۲۴پس از انحال خدفت در سلطنت عثمانی در سوال . نشریاتِ ویژة زنان در هندوستان منتشر می كرد
. ودصغرا همایون هو  درایون سوفر هموراهش بو. به سوئیس رفت-كه از عثمانی اخراج شده بود-دیدار با عبداممجید زانی

سفرنامه ای به نثرِ اردو، بوه صوورت اول شوخص . سفرنامة یورَپ: چاپ شد با عنوان۱9۲6ِسفرنامه اش به زبان اردو در سال 
.در معرفی این سفرنامه، عکسِ صغری همایون، آورده شده است. روایت می شود

در ( ۱997-۱9۱۱)صغرا سبزواری معوروف بوه بویگ  رضووی -خانواده ای هندوستانی در ایران: صغرا سبزواری-42
بوه . ی نوشتهمسرش طاهر رضوی، استاد فارسی در كامجی در كلکتّه بود و دربارة ایران مقامه و كتاب م. كلکتّه به دنیا آمد

صوغرا سوبزواری . او هموراه خوانواده اش بوه ایوران آمود. دعووت شود۱93۴پاسِ خدماتش از طرف دومت ایوران در سوال 
. منتشور می كورد۱936-۱93۵به زبوان اردو بوین سوال هایِ ( دهلی: چاپ از)سفرنامه اش را در چند شمارة مجلة عصمت 

ده در معرفی این سفرنامه، عکوسِ صوغرا سوبزواری، آورده شو. سفرنامه ای به نثرِ اردو، به صورت اول شخص روایت می شود
.است

رام اهلل سوفرنامة شایسوته سوهروردی اِكو-زندگی در انگلستان زیر سایة جندگ: شایسته سهروردی اِکرام اهلل-43
وی سفرنامه اش را در چند شمارة مجلوة عصومت . همراه پدرش به انگلستان رفت۱936است كه در سال ( ۱9۱۵-۲۰۰۰)
. سفرنامه ای به نثرِ اردو، به صورت اول شخص روایوت می شوود. منتشر می كرد۱937به زبان اردو در سال( دهلی: چاپ از)

.در معرفی این سفرنامه، عکسِ شایسته سهروردی با فرزندانش، آورده شده است

بوه سووئیس ۱933است كه در سال ( ۱996-۱9۱7)سفرنامة شمس پهلوی -دخترِ شاه در تبعید: شمس پهلوی-44
. ودسفرنامه ای به نثرِ فارسی، به صورت اول شخص روایوت می شو. سفر كرد و در مجلة اطدعاتِ ماهیانه در تهران چاپ شد

.در معرفی این سفرنامه، عکسِ شمس پهلوی، آورده شده است
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هموراهِ همسورش در توورِ ۱9۵۰نیونیوا عُلیوا سوام  در سوال -تورِ اندونزی به آمریکا با موتور: نیونیا عُلیا سالم-45
ورت ناموه و وی سفرنامه اش را به صو. او از اندونزی به نیویورک رفت و ده ماه سراسرِ آمریکا را گشتند. پزشکی شركت كرد

سفرنامه ای بوه نثورِ انودونزی، بوه صوورت اول . چاپ كرد۱9۴3به زبان اندونزی در كتابی با عنوانِ سفر به آمریکا در سال 
.  در معرفی این سفرنامه، عکسِ نیونیا، آورده شده است. شخص روایت می شود

ران تموام در كتابِ سه قرن سفرنامه نویسیِ زنانِ مسلمان  یك نکتة جامب این است كه در ایون عصورِ دیجیتوال، پژوهشوگ
مبته به ا. را بدست آورند و از رویِ آن مطامعه كنند( به صورت كاغذی)سعی اشان این بوده است كه اصلِ سفرنامة چاپ شده 

.  نسخه هایِ دیجیتال ه  مراجعه كردند و در فهرستِ منابعِ موردِ مطامعه اشان ذكر كرده اند

منوابع ازتوجه به كتاب نامه ای كه در كتابِ سه قرن سفرنامه نویسیِ زنانِ مسلمان در پایانِ هر سوفرنامه  آموده اسوت، موا با 
:  مانندِ. چاپ شده به انگلیسی دربارة سفرِ زنانِ جنوبِ آسیا آگاه می شوی 
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