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 :تحلیل رابطه میان نهاد قدرت و نهاد موزه در ایران
های »ایران باستان«، »دوران اسالمی« و  موزه،موردهای مطالعه 
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 2شناس ، سیدمیالد موسوی حق 1اعظم راودراد* 
  18/02/1401پذیرش:     ؛11/1400/ 05دریافت: 

 چکیده
هایی با تمرکز بر موضوعات و  موزه ای میان نهاد قدرت و نهاد موزه وجود دارد؟ آیا در ایراِن امروز،  چه رابطه 

ها و رابطه با مخاطبان، به یک  های مختلف تاریخی، از نظر مواد و مصالح، نحوه تنظیم و مراقبت از آن دوران 
اند؟ برای پاسخ به این سؤال از نظریه و روش تحلیل گفتمان با تأکید بر  اندازه مورد توجه نهاد قدرت قرار گرفته 

ها و  آپاراتوس   ای درباره است. این مقاله، مطالعه ح ژیلیان رز بر این نظریه استفاده شده  نظریه فوکو و نیز شر 
»ایران باستان«، »دوران اسالمی« و »انقالب اسالمی و دفاع مقدس« با رویکرد    های نهادی سه موزه تکنولوژی 

ای مربوط به آنها و نحوه تولید  ه تحلیل گفتماِن نوع دوم است. تحلیل گفتمان نوع دوم بیشتر به نهادها، رویه 
توجه در آپاراتوس و  های قابل ها حاکی از تفاوت پردازد. پس از بازدید میدانی از هر سه موزه، یافته مطالب می 

منظور  انقالب اسالمی و دفاع مقدس به   هاست. نتایج نشان داد موزه های نهادی به کار رفته در آن تکنولوژی 
دیگر    متولیاِن خود یعنی استکبارستیزی، مقاومت و پیشرفت در مقایسه با دو موزه   بندِی گفتماِن مطلوب مفصل 

های  های نمایش، امکانات و فناوری ها، تکنولوژی ها، فضاسازی ترین طرح ترین و جذاب ترین، پیشرفته به متنوع 
تواند اهمیت مضاعف  ن می دوران اسالمی قرار دارد که علت آ   توجه موزه ای قابل نوین تجهیز شده است. با فاصله 

 تاریخ ایراِن پس از اسالم و مظاهر فرهنگی آن در مقایسه با ایران باستان برای متولیان و صاحبان قدرت باشد. 
های نوین های نهادی، فناوری موزه، گفتمان، آپاراتوس، تکنولوژی  :هاکلیدواژه
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 مقدمه.  1
مهم در ایران از منظر تحلیل گفتمان انتقادی نشان داده شده    در این مقاله با مطالعه سه موزۀ 

ای که وظیفه  ای میان نهاد قدرت و نهاد موزه وجود دارد. موزه، همان مؤسسه است که چه رابطه 
صورت  به  دارد،  عهده  بر  را  تاریخی  و  فرهنگی  ارزشمند  »امانات«  نگهداری  و  های  حفظ 

های  ول زمان و بر حسب تغییر نگرش در حوزه مختلفی تعریف شده است. این تعاریف در ط 
و دگرگونی  تفکرات مذهبی  و  به صورت فرهنگی جامعه، عقاید  اجتماعی  های مختلف  های 

های مختلفی از موضوع پرداخته شده است. مطالعات اخیر با  عرضه شده و در هریک به جنبه 
تر از دانش و قدرت سیاسی  تجدید نظر در رویکردهای سنتی، جایگاه موزه را در یک زمینه وسیع 

رود متولی  یک نهاد، پدیده مولود دوران مدرن به شمار می   مثابۀ را که به   گیرد و موزه در نظر می 
(.  43،  1397داند )خسروی،  وظایف مشخصی در جامعه امروز می 

و    ، کاربری آن، اهداف تعریف شده برای آنتلقی از موزهحائز اهمیت این است که   نکته
آن  حتی بازدیدکنندگان  و  قابلبه  مخاطبان  فکری،  طور  مسلط  گفتمان  تأثیر  تحت  توجهی 

نگاهی به سیر تحول و تطور موزه در    ،فرهنگی و معرفتی هر دوره قرار دارد. به عبارت دیگر
ها نه تنها در دوره کنونی بلکه در طول  دارد که موزههای مختلف پرده از این حقیقت برمیدوره 

نیز   داشتهتاریخ  گفتمانی  کارکردی  بههمواره  موزه،  هر  نمایشی  اصلیاند. بخش  ترین  مثابه 
عرضه مخاطبان،  حضور  می  ۀکنندبخش  قلمداد  موزه  محتوای  برنامهعینی  و  ریزی گردد 

ها است. ها و نمودهنوع بروز و ظهور و دیدگاه حاکم بر عرضه مجموعه  ۀکنندمحتوایی، تعیین
قضاوتی از یک مقطع تاریخی خاص یا    توانند در بردارندهها میموزههای مختلف  1سناریو

موزه  راهنمایان  روایت  نوع  و  چگونگی  کنند.  القا  بازدیدکنندگان  به  را  آن  و  باشند  واقعه 
دوره زمامدرخصوص  و  تاریخی، حاکمان  میهای  سیاسی  داران  از مالحظات  کنده  آ تواند 

های  فضایی موزه، چگونگی استفاده از تکنولوژی  باشد. همچنین نوع چیدمان آثار، سامان
های مختلف با توجه  های نوین در موزهکارگیری فناورینمایش، نحوۀ نورپردازی و میزان به

های مشخصی را ترویج کنند. توانند گفتمانبه موضوع آنها می
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ده از منظر  طور عم در ایران تـا پیش از انقالب مشروطیت، ارزش اشیای باسـتانی و عتیقه به 
روشنفكران و    عی اجتمـا ـ سیاسی   هی گرفت. با رشـد آگـا می گفتمان ارزش مادی آنهـا صورت  

بـه مشروطه و پـس از آن، گفتمـان حـاكم بـر ايـن آثـار    منتهی های  ، در سال عی فعاالن اجتما 
فر  گفتمان  به  و  شد  جديـد  ـ هنگی متحول  عصر  در  موزه  تأسیس  يافت.  تغییر  سیاسی 

انسـان و تغییر در نوع    عی و اجتمـا   هنگی ، سیاسی، فر فتی تحـول در مبانی معر   ۀ دهنـد نشـان 
هـا از افـق فرهنگ، انديشه، عقالنیت  که امـروزه مـوزه طوری به   ؛ نگاه به گذشته بشـری اسـت 

   بـودگی و تجددگرایی است. بیش از هـر مسـئلهای نمايـانكننـدۀ مـدرن   و اند  و مدنیتی برکشیده 
با   ایرانیان  به آشنایی  ایران،  ايجـاد محلی در حكم محل نگهداری اشیای عتیقه يا موزه در 

چندان با دوام و  نه سپس،  گردد.  های اروپایی و كشف آثار باسـتانی در عصـر قاجار برمی موزه 
ه و آثار  های جديد و اهمیت مـوز توجه و مقارن با آشنایی ایرانیان با انديشه ای قابل قوام، با وقفه 

و   ند تأسیس مـوزه را دنبـال کرد   باستانی، نخبگانی كه در انجمن آثار ملی گرد آمده بودند انديشه 
در   باستان  ايران  موزۀ  بنای  ساخِت  پهلوی،  مدرن  دولت  تشکیل  بـا  درنهايـت، 

خورشیدی،  1316میالدی( آغـاز شد و پس از چهار سـال، در  1933خورشیدی) 1312اسفندماه 
 (. 104،  1398)بیگدلو،    پايان يافت 

به   ايـران،  در  تأثیرات    روشنی تأسیسمـوزه  نهـادی    اندیشه از  شـكلگیری  و  ناسیونالیسم 
کند؛ هرچند تأسیس اين نهاد از آمال روشـنفكران  حكايت می   غربی براساس الگوی    فرهنگی 

ل آنکه باوجود  توجه و تأم قابل   دولـت پهلوی آن را نهایی و عملی نمود. نکته اما  مشـروطه بـود،  
ترين  كاركردهایی همچون گـردآوری، نگهـداری، حفاظـت، نمـايش، آمـوزش و پژوهش، مهم 

نهاد، هويت  اين  از  پهلوی  به هدف و خواست دولت  بـود.  عبارت  سازی و مشروعیتجـویی 
بازتولید    ، دیگر  دنبال  به  بـود  ملی گذاشـته  بر ساخت هويت  را  بنیان خود  که  پهلـوی  دولـت 

از ايدئولوژی اين دولت پشتیبانی كند. برای مكاِن ساخت  تا  هایی از تاريخ باستانی بود  روايت 
گرایی دولت پهلـوی  موزه نیز میدان مشق در نظر گرفته شد. انتخاب اين مكان به لحـاظ مدرن 

. در نوسازی  دهد می نوسازی دولـت پهلـوی نشـان    ه حـائز اهمیت اسـت و اهمیت موزه در پروژ 
سـازی بودند.  های مهم تبديل شد كه نماد مدرن ـران ايـن میدان بـه محـل ساخت اداره شـهر ته 

اداره   ثبــت،  اداره  جنــگ،  وزارت  بلديــه،  سـاختمان  كشور،  كل  شهربانی  خارجه،  وزارت 
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گمرك، شركت نفت و باشگاه افسران در ايـن میدان ساخته شد. در غرب میدان،    پســت، اداره 
 ر نیز بـه ساخت موزه اختصاص يافت. حدود ده هزار مت 

در یکی از مطالعات تحلیلی سازمان پرورش افکار، بر مبنای آمار، قوانین و مقــررات 
مهــم اول،  پهلــوی  دولــِت  ارزش فرهنگــی  ايرا تــرين  دولت،  آن  و  نیهای  گرایی 

فرهنـگ و  شدن  فی، ســتايش الگوهــای فرهنگــی غــرب، باستانگرایی، عر ستیشــاهپر
(. در دولت پهلوی دوم نیز 235،  1384عنوان شد)اكبری،    می عمو  حضـور زنـان در عرصۀ

توان به حفظ و اشاعۀ فرهنـگ  ها میآن  شود که ازجملهمیهـایی كـموبیش مشابه ديده  ارزش 
و شناساندن فرهنگ    بیشدن فرهنگ، گسترش فرهنگ و هنر مدرن غرنی، همگانیو هنر باستا

ها، اين امكان وجـود اسـتانی ايران به جهانیان اشاره کرد. با مدنظر قراردادن اين ارزش و هنـر ب
بخشی«  سازی و مشروعیتپهلــوی یعنی »هویت  ترین كاركرد مــوزه در دوره دارد كــه مهم 

 تحلیل كرد.   شنیهـا بـه صـورت رورا در راستای اين اهـداف و ارزش 
ای اهمیتی سیاسی و ايدئولوژيك به خـود  و موزه   باستانی پس از تشکیل دولت پهلوی آثار  

ای بـرای پشتیبانی از مشروعیت دولت شد. معمـاران ناسیونالیسم و هويـِت ملی  گرفت و وسیله 
بـا  و  ايراِن پیش از اسالم گذاشته  گذشته  ، بنیان اين هويت را بـه طـور عمـده بـر  نی جديد ايرا 

را احیاء    ملی   اهی خــاطرات ايــن دوران بــر آن بودنــد تا به نحوی خودآگ ابـداع و يــادآوری  
رنــگ نشان دادِن  نويســی و تجلیل از ايــران باســتان و كــم ، ســره یخی نمایند. روايت متون تار 

و در تقابل هم قراردادن ايـن دو دوره، به روندی انجامید كه شـور و اشتیاق بـرای   می دوراِن اسال 
(. در همین  107،  1397طرفی،  باستانی را شـدت بخشید )توکلی   ۀ تاريخ فراموش شد   بی يا باز 

نخست، مخصوص    طبقۀ   ؛ ایراِن باستان بـه صـورت سـه طبقـه سـاخته شـد   ۀ راستا بنای مـوز 
  . ( 41،  1326  ، )مصـطفوی   در نظر گرفته شـد   می دوم برای اشیای دوران اسال   و طبقه دوران باستان  
و ساسانی بیشتر مـدنظر قـرار    منشی های هخا آثــار، اشیای مربــوط بــه سلسله در بین ايــن  

آنها و    سلسلۀ دهندۀ خواسـت دولتمـردان برای پیوند دادن  گرفت كه آشكارا نشان می  پهلوی با 
سـاله بود. رضاشاه از همان آغاز از آثار باسـتانی و    2500  هی نشـان دادن پیوستگی شاهنشـا 

ها برای پشتیبانی  شــدت تــأثیر پــذيرفت و از دســتاوردهای ايــن اكتشاف   کشفیات آن بــه 
(. 106،  1398به نقل از بیگدلو،    ؛ 1326،  ايدئولوژيك از دولـت خـود بهره برد)مصطفوی 
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کارکرد گفتمانی موزه در دوران پهلوی، پرسش   ویژه اکنون و پس از مرور سیر تاریخی و به
اساسی این پژوهش این است که گفتمان مطلوب و مورد نظر صاحبان قدرت، پس از انقالب 

سه   از  یک  هر  در  چگونه  این    موزهایران  به  پاسخ  برای  است؟  شده  برجسته  مطالعه  مورد 
زیرا    ؛ ه تمرکز شده استهای نهادی موزو تکنولوژی  1هاپرسش، بر نقش و کارکرد آپاراتوس 

هر موزه نماینده یك دوره زمانی معین و بنابراین دارای نسبتی خاص با گفتمان مسلط و حاکم  
آپاراتوس  از  منظور  است.  و در جامعه  مقررات  قوانین،  مانند  قدرت/دانش  از  مصادیقی  ها 
هایی  و تکنیک ها  های نهادی نیز شیوه کنند و تکنولوژیمعماری است که نهادها را ایجاد می

شوند.سازی گفتماِن مطلوب به کار گرفته میبندی و مسلطاست که در جهت مفصل
 

 . چارچوب نظری  1
طور اعم و درخصوص  درباره گفتمان به   2چارچوب نظری پژوهش حاضر منتج از مباحث فوکو 

به طور سنتی    پردازیم. طور اخص است که در ادامه به تشریح آن می رابطه میان قدرت و دانش به 
می  تقسیم  دوره  دو  به  را  فوکو  مرحلۀ آثار  »بایگانی   کنند:  را  مرحلۀ اول  و  را    شناسی«  دوم 

هایی با یکدیگر دارند  (. البته این دو همپوشانی 1387نامند )یورگن و فیلیپس،  »تبارشناسی« می 
فاده کرد. گفتماِن فوکو یک نظام  اش در آثار متأخر خود است شناختی و فوکو نیز از ابزارهای بایگانی 

  شناس به مطالعه گیرد. بایگانی تنها زبان بلکه کل حوزۀ اجتماع را در بر می معنایی است که نه 
به گفتمان  قاعده   مثابه ها  و  خودبنیاد  می کردارهایی  تولید  مند  را  تاریخی  تبارشناس  ولی  پردازد، 

قلمروهای اشیاء را توجیه کند. این کار    تواند چگونگی ساخت دانش، گفتمان و کند که می می 
انجامد. بنابراین، تبارشناسی  میان کردارهای گفتمانی و غیرگفتمانی می   لزومًا به تعامالت پیچیدۀ 

 ها و نهادهاست. ها، هویت صریحًا مرتبط با مرکزیت قدرت و سلطه در ساخت گفتمان 
بخشی  نغیرگفتمانی منتهی به این شد که از تعی  ایجاد تمایز میان کردارهای گفتمانی و  

بخشی به حوزه  نشناسی مد نظر بود، کاسته شود و این تعی  گفتمان، آن طور که در بایگانی
این کردارهای غیرگفتمانی شامل کردارهای فرهنگی ای کردارهای غیرگفتمانی سپرده شود. 

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 



 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

6 
 2شماره    ، 15    دوره 

 1401   تابستان 
 58پیاپی  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کند. بدین ترتیب، به نظر  ان تولید میگیرند؛ قدرتی که گفتممیشوند که قدرت را هم دربرمی
مثابه نظامی خودبنیاد را رها  تبارشناسی برداشت خود از گفتمان به  رسد که فوکو در دورهمی
ای دیالکتیک میان گفتمان  کند و با قراردادن قدرت در حوزه کردارهای غیر گفتمانی، رابطهمی

 (.1384کند )سلطانی، و قدرت برقرار می
ای مبتنی بر قدرت/ دانش پرداخت که شرایط امکان و تبارشناسی به بسط نظریهفوکو در  

گرایان اجتماعی  سازنده  کند. فوکو در زمرۀهای اجتماعی را تبیین میوجود کل امور و پدیده
حقیقتی ثابت مبتنی نیست،    گیرد، زیرا معتقد است دانش بر پایۀو ضد بنیانگرایان قرار می

ط قدرت است. درواقع، از نظر او هیچ حقیقت بنیادینی برای کشف شدن  بلکه محصول رواب
برساخته حقیقت  اساسًا  زیرا  ندارد،  رژیماوجود  و  است  گفتمانی  مختلف  ی  معرفتی  های 

های  کنند که چه چیزی درست و چه چیزی نادرست است. فوکو در ساختار رژیمتعیین می 
توان گفت و قواعد حاکم بر آنچه توان و نمیمییعنی قواعد حاکم بر آنچه    ـگوناگوِن دانش  

های راه  اصوالً کندوکاو کرده است. نکته این است که اگرچه    ـشوند  صادق یا کاذب تلقی می
هایی که در یک قلمرو خاص تولید ها در اختیار داریم، گزارهشماری برای صورتبندی گزارهبی
حدوشماری هم هستند های بیبر آن، گزارهاند. در برا شوند شبیه به یکدیگر و یکنواختمی

اند و هرگز هم معنادار به شمار نخواهند آمد. قواعد تاریخی یک  که هرگز به زبان آورده نشده
او به جای    کند. در این نظریهتوان گفت تعیین میگفتمان خاص حدومرزهای آنچه را می

شود. از نظر بر قدرت متمرکز می   اینکه کنشگران و ساختارها را مقوالت اصلی به شمار آورد،
کند. قدرت و دانش مستقیمًا بر یکدیگر داللت  فوکو این قدرت است که دانش را تولید می
و نه دانشی  دارد  ای از دانش همبسته با آن وجود  دارند. نه مناسبات قدرت بدون ایجاد حوزه

 اورد )همان(.که مستلزم مناسبات قدرت نباشد و همزمان مناسبات قدرت را پدید نی
های متعارف از قدرت است.  روشن است که قدرت نزد فوکو بسیار متفاوت از برداشت

گوید، در دست حاکمان و فرمانداران است و  مثاًل آنطورکه وبر می  ،قدرت چیزی نیست که
  اند. قدرت، صرفًا سرکوبگر نیست، بلکه نیرویی مولد است که سازندۀ برداران فاقد آنفرمان

(.  1384به نقل از سلطانی،    ؛ هاست )یورگنسن و فیلیپس ها، و ذهنیتگفتمان، دانش، بدن
کند. در قدرت است که جهان اجتماعی  های اجتماعی را فراهم میقدرت شرایط امکان پدیده
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های خاص خودشان را  شوند و روابط و ویژگیشود و چیزها از یکدیگر مجزا میتولید می
گیری خاص  هم مسئول خلق جهان اجتماعی ما و هم مسئول نحوۀ شکل  کنند. قدرت پیدا می

هاِی  گیری شیوه به این ترتیب، امکان شکل  و  آن است  وگو دربارۀاین جهان و نحوۀ امکان گفت
کند. قدرت نیرویی مولد و بازدارنده است که با دانش نیز وگو را منتفی میدیگِر بودن و گفت

قدرت و دانش متضمن یکدیگرند. پیوند دادِن قدرت و    ،یگرگره خورده است. به عبارت د
دانش به یکدیگر این پیامد را برای دانش به همراه دارد که قدرت رابطۀ نزدیکی با گفتمان پیدا  

کنند. »حقیقت«، در میایجاد  ها »احساس حقیقت«  کند. فوکو معتقد است که گفتمانمی
آنهاستنظام محصوِل  و  دارد  ریشه  قدرت  بنابراین های  ببینیم    ،.  که  بود  این  دنبال  به  باید 

 (.1389شود )یورگنسن و فیلیپس، احساس حقیقت چگونه در گفتمان ایجاد می
سازند  ای برمی ها را به گونه اند که گفتمان آنچه باید تجزیه و تحلیل شود فرایندهای گفتمانی   

کنند. این درست  واقعیت ارائه می   آورند که آنها تصویری حقیقی از که این احساس را به وجود می 
پیوندزنندۀ مسئلۀ  نقط  اینجا کردارهای غیرگفتمانی و فرهنگی و  مطالع ۀ  با نظریه است.  ۀ حاضر 

متولیان موزه   ، کند. به این ترتیب ها با قدرت، دربارۀ موزه، موضوعیت پیدا می آن  دیالکتیک ارتباط 
های نهادی سعی در برساخِت  ها و تکنولوژی نمایندگان نظاِم معرفتی با به کارگیرِی آپاراتوس   مثابۀ به 

 دارند؛ چیزی که مستند کردنش هدف این مقاله است.  خود را  گفتمانِی حقیقِت مورد نظِر  
ت اشارات مستقیم و آثار فوکو در این حوزه مانع از تأثیر ماندگار آثار او بر مطالعات موزه  ای  ِقل 

سال  است در  نشده  اخیر  تحلیل به   ؛ های  مجموعه  در  با  ویژه  که  گذشته  دهۀ  دو  انتقادِی  های 
شناسی جدید شناخته  عنوان موزه ای همراه بوده و به شناختی در مطالعات موزه چرخشی جامعه 

کادمیک محتوای موزه که موزه حالی شود. در می  د،  مند بو ها عالقه شناسی قدیم عمدتًا به مطالعۀ آ
ها در جامعه،  جایگاه و کارکرد موزه شناسی جدید، بیشتر به مطالعۀ موقعیت موزه و همچنین موزه 

متمایل است. این رویکرد شامل پرداختن به برخی مضامین کاماًل فوکویی مانند تشکیل دانش از  
(  1399) نظم اشیاء طریق گفتمان موزه و اعمال قدرت از طریق نهاد موزه است. فوکو در کتاب  

با ساختارهای معرفتی دانش در طول پانصد سال  های مختلف گفتمان و نظم موزه شیوه  ای را 
های  ها در ساختار گفتمان کند. در این اثر، توجه اصلی به نقشی است که موزه گذشته مرتبط می 

 کنند. با درک نظم اشیاء در جامعه ایفا می   طور در رابطه دانش/قدرت و همین 
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هایی که  کند تا اهمیت فناوری بصری قدرت در موزه را در ارتباط با گفتمان ی فوکو تالش م 
، زندان نیست، بلکه  الگوی فوکو دربارۀ موزه  شود، درک کند در آنجا به شکل فرهنگی بیان می 

  گیرد گفتمان در آن جای گرفته و در دسترس قرار می   نهاد آرشیو است، آن فضای بصری که همۀ 
های گفتمانی را مورد  گیری ابژه ( در بخشی که شکل 1392) شناسی دانش یرینه د فوکو در کتاب  
کند که سه عامل وجود دارد که باید در ساختن هر گفتمان قابل  دهد، پیشنهاد می بحث قرار می 

مورد توجه واقع شوند: سطح    ها فهم پیرامون یک موضوع گفتمانی شناسایی و تعامل میان آن 
کنندۀ موضوع شناسایی، و جدول مختصات. در اولین عامل یعنی سطح  ظهور، مراجع تعیین 

ای مشترک  عنوان مجموعه کند که در آن چیزهای متنوع ابتدا به ظهور، فوکو به فضایی اشاره می 
ق از اشیاء گفتمانی قابل مشاهده و شناخت می  آنها اگرچه ممکن است  دیده شده    بالً شوند. 

مراجع   یعنی  دوم،  عامل  بودند.  نشده  شناخته  ظهور،  این  شدِن  آشکار  از  پیش  تا  اما  باشند 
شود که اقتداِر صحبت در مورد اشیاء  ای مربوط می کنندۀ موضوع شناسایی، به افراد حرفه تعیین 

ظور از جدول  دهند. من گیرند و گفتمان پیرامون آن اشیاء را شکل می پدید آمده را به عهده می 
به  نیز  و  مختصات  دادن  نظم  برای  این متخصصان  دانشی است که  مثابۀ عامل سوم، اشکال 

 کنند. اند، استفاده می بندی موضوِع گفتمانی که بر آن ادعای اختیار کرده طبقه 
کند. فضایی  عنوان یک هتروتوپیا صحبت می ( در بخش دیگری، از موزه به 1986فوکو) 

ها است؛ هرچند اگر در ابتدا چنین به  ختلف معنا و رابطه با دیگر مکان های م که دارای الیه 
تواند خود را  انگارد که جامعه می ای می ها به زمان را آینه ها و رویکرد آن نظر نرسد. او موزه 

با فضای واقعی  آینه کاماًل واقعی است و  این  پیای  ببیند. هتروتو که در اطرافش    ای در آن 
شود و در عین حال کاماًل غیرواقعی است، چرا که یک تصویر مجازی  وجود دارد مرتبط می 

داند  شود خوب است یا بد؛ اگرچه می ها دیده می کند آنچه در موزه دهد. او بیان نمی ارائه می 
و نوید    شهری دارند. در اندیشۀ فوکو، وعده همۀ هتروتوپیاها، از جمله موزه، کارکرد آرمان 

پایان در  ها و پیرا اثرها و پیشرفِت بی موزه، ظهور گفتمان جدید در میان نمایش آثار، نوشته 
 دانش است.
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 . پیشینۀ پژوهش2
کلیدی فوکویی از پیدایش گالری هنر و موزه به  یک روایت  1»تولد موزه« نوشتۀ تونی بنت 

منزلۀ انواع خاصی از نهاد است. وی در این اثر از طیف وسیعی از منابع استفاده کرده و خود  
ها در نیمۀ دوم ها و گالری را به خوانش دقیق بسیاری از متون نوشتاری، که به بحث از موزه

های دقیقی را  های فوکو، بینشگیری از دیدگاهانسته و با بهره اند، متعهد د قرن نوزدهم پرداخته
موزه سیاست  و  تاریخ  مورد  میدر  ایجاد  مدرن  یک های  ارائه  اثر  این  در  بنت  هدف  کند. 

عنوان نمادهای  ها را نه بههای مدرن است. او موزهتبارشناسی متمرکز بر سیاست برای موزه 
به بلکه  افرهنگی،  کنترل  ابزار  میـجتماعیعنوان  نظر  در  به سیاسی  دلیل،  همین  به  و  گیرد 

 ای دارد.ها، طراحان و متولیان توجه ویژه طرح 
به  عنوان »لوور در تهران از نگاه موزه با  ( در نوشتاری  1397)   نژاد دبیری  شناسی گفتمانی« 

انسه دانسته  سازی فر برگزاری نمایشگاه موزۀ لوور در تهران پرداخته و آن را نمایشگاهی برای قدرت 
گرفته بر  در متون جای   اغلب گیرد که  است؛ به بیان او وقتی روایت نمایشگاه مورد توجه قرار می 

که نمایشگاه به دنبال آن است تا داستان لوور    شود این برداشت حاصل می و    دیوارها مشهود است 
را بگوید. اینکه لوور چگونه پدید آمده و چه تغییراتی کرده و چه مسیری را برای امروزش طی کرده  

گونه است که »پیرا اثرها« بر آثار سیطره دارند و در خدمت آثار نیستند بلکه آثار در  است. این 
ای است که سندی بر روایت  گونه دارند. چیدمان آثار هم به   خدمت روایت اصلی و پیرا اثرها قرار 

شود و در ادامه  ای مشهور آن آغاز می اصلی باشند. این نمایشگاه با نمایی از لوور و هرم شیشه 
های پدید آمده، قرار  دهد. بنابراین، لوور در مرکز روایت های داخلی را ارائه می تصاویری از بخش 

داری فرانسه و پاریس و بسیاری چیزهای دیگر است. به  ل موزه و موزه دارد. لووری که خود سمب 
بودن شمار آثار ایرانی در نمایشگاه لوور در تهران وقتی در برابر این گفتمان قرار  نژاد کم باور دبیری 

های خود از ایران  که داشته جای آن شود. گویی لوور به می   ی های ها و پرسش گیرد، سبب چالش می 
مند شوند، خود را به ایران  ی برای مقطعی به ایران بیاورد تا صاحبان تمدنِی آن از آنها بهره را نیز حت 

نژاد در پایان نتیجه  خواهد به یک گفتمان با قدرت تبدیل شود. دبیری آورده است؛ خودی که می 
با برون می  نی  دادهای مختلف، خود را به یک گفتمان تبدیل کند، گفتما گیرد لوور تالش دارد 

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خواهد  شود. لوور که برای فرانسه یک برند است، می فرهنگی که به قدرتی برای فرانسه تبدیل می 
 فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ببرد.   از این برند استفاده 

( نیز در پژوهشی با عنوان »بررسی تحوالت جایگاه و معماری  2018) 1زاده و آیتوگ موسی 
اند. به بیاِن  در جامعه و معماری آن را مورد مطالعه قرار داده نزدیک میان نقش موزه    ها« رابطۀ موزه 

های جامعه، دستاوردهای  های روز، دیدگاه آوری فن   دهندۀ ها در هر زمان نشان ها ساخت موزه آن 
از همه، بیانگر طرز زندگی افراد جامعه در آن دوره    تر های موجود، فرهنگ و مهم علمی، سیاست 

است و هماهنگی بین فرهنگ جامعه و تکنولوژی یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در طراحی موزه  
ها  کنند تعریف سنتی موزه رود. نویسندگان در بخشی از نتایج مطالعۀ خود اذعان می به شمار می 

 اند. ها به بیش از یک مکاِن ساده تبدیل شده طور کامل تغییر کرده و امروزه موزه به 
ها: گری فرهنگی در موزهدر میانجی  با نگارش مقالۀ »نقش فناوری(2011)  2ِکفی و پالود 

شبکۀبه تئوری  مطالعۀ  کارگیری  به  فرانسه«  در  میانجی  کنشگر  فناوری  نقش  فرهنگی  گری 
اند. این دو در این فرایند به دو نوع اطالعات و ارتباطات در چهار موزۀ مهم فرانسه پرداخته

گرا  کنند؛ نخست، بازدیدکنندهگری با پشتیبانی فناوری اطالعات و ارتباطات اشاره می واسطه
ها،  حور(. به اعتقاد آنها این فناوریدارگرا )علمی و محتوا مو دوم، موزه  ؛ کننده محور()سرگرم 

می  تسهیل  را  بازدیدکنندگان  به  دانش  تجربۀانتقال  و  ارائه کنندهسرگرم   بخشند  آنها  به  تری 
ها، امکان دسترسی آسان و  های اینترنتی موزه ها طراحی درگاهدهند. همچنین به باور آنمی

 د.آورارزان به فرهنگ را برای بازدیدکنندگان فراهم می
و محبوبه سلطانی)  نساج  مطالعه 1395حمید  در  نیز  از  (  معماری  عنوان »خوانش  با  ای 

اندیشه  میان دیدگاه  مطالعات  چـارچوب  در  سیاسی«  که  رشته های  تحوالتی  به  اشاره  با  ای 
معماری غرب در زمینه انواع بنا، نماهای بیرونـی و درونـی، تزئینـات و پرداخـت، فضـاهای  

مصالح، و سایر موارد از دوران باستان تا پایان قرن بیستم به خود دیـده  عمومی و خصوصی،  
های سیاسی در این تغییرات و  اسـت رابطه بین سیاست و معماری را واکاوی و نقـش اندیشه 

بهره   ها را مورد مطالعه قرار داده پویایی  از دیدگاه فوکو و با  اینکه قدرت تمامی    ، گیری  بر  ناظر 
ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بتـوان آن را اساسـًا زنـدگی نامید،  گیرد و ازاین انسان را دربر می های زندگی  ساحت  رو شاید 
ها میتوان نوعی اثرگذاری و اثرپذیری و  اند. به باور آن مفهوم قدرت را نیز در کاِر خود وارد کرده 

رابطه به  به طورکلی  معماری  و  میان سیاست  اجتماعی ای  از  یکـی  کاربردی عنوان  و    ترین ترین 
های  ای همچون رسانه رسانه   مثابۀ هنرها یافت و از سویی دیگر معماری داخلی و خارجی را به 

می  ظهور  به  مخاطب«  »اقناع  و  »گفتمان«  با  که  دیگر  رسانه گروهی  کرد.  تلقی  که  رسد  ای 
دهنده و القاکنندۀ شکل خاصـی از تفکـر بوده و بدیهی است کـه مورد اسـتفاده ابـزاری  انتقال 

های آن نظیر سامان فضایی، شکلی از  به بیاِن نویسندگان، معماری و زیرشاخه   . قرار گیرد   نیـز 
 اند. برده   مثابه ابزار تبلیغاتی خود بهـره سیاست است که در طول تاریخ، رژیم های سیاسی از آن به 

یک نهاد،    به منزلۀ   موزه   چنانچه مالحظه شد مطالعات داخلی و خارجی متعددی در حوزۀ 
های نوین  و پیوند با عناصری چون معماری و فناوری   رتباط آن با قدرت، کارکرد گفتمانی آن ا 

ویژه در مطالعات داخلی  ها مورد اشاره قرار گرفت. اما آنچه به صورت گرفته که مواردی از آن 
این حیث جنبۀ  از  به شمار می   نوآورانۀ   مورد نظر قرار نگرفته و  نیز  رود توجه  پژوهش حاضر 

حاضر تنها بر یک جنبه مانند    ۀ مطالعه   ، وت است؛ به عبارت دیگر های متفا مزمان به مؤلفه ه 
  مثابۀ این عناصر را در کنار یکدیگر به   متمرکز نبوده و همۀ   معماری، ساختار روایی یا تکنولوژی 

است. یک کل مورد مشاهده و مطالعه قرار داده    حال به منزلۀ اجزای برسازندۀ گفتمان و درعین 
 

 . روش پژوهش3
(،  1394که این پژوهش بر مبنای آن انجام گرفته، تحلیل گفتمان نوع دوم است. ژیلیان رز ) روشی 

و تحلیل    1تحلیل گفتمان، آن را به دو نوع تحلیل گفتمان  با تأکید بر آراء فوکو و در شرح روش 
ها و یا متون گفتاری  بصری، نوشته کند. نوع اول تحلیل گفتمان با تصاویر  تقسیم می   2گفتمان  

های اجتماعِی تفاوت و اقتداری است که  سروکار دارد. گرچه این روش نیز مطمئنًا درگیر موقعیت 
ا ترجیح می بندی می ها مفصل از طریق تصاویر و متن    1دهد بر تولید و سامان رتوریک شوند، ام 

دوم بیشتر درگیر نحوۀ تولید مطالب،    مطالب بصری و متنی متمرکز شود. اما تحلیل گفتمان نوع 
های انسانی خاصی است که این مطالب را  های مربوط به آنها و سوژه بازگویی آنها، نهادها و رویه 

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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گذاران این دو نوع تحلیل  توان با توجه به نحوه استفادۀ دو تن از پایه کنند. این تفاوت را می تولید می 
در بحث خود درباره  (  1394)به نقل از رز،    2د. تونکیس « روشن کر 1گفتمان از اصطالح »آرشیو 

کند.  داند که این نوع از تحلیل با آنها کار می اولین نوع از تحلیل گفتمان، »آرشیو« را مطالبی می 
دهد که از بار مفهومی مشخِص آن  اگرچه تونکیس این اصطالح را در کاما قرار داده و نشان می 

برد و سپس  هایش به کار می داده ین اصطالح را در اشاره به مجموعه آگاه است، با این وجود، او ا 
می  این  مالحظۀ  داده به  این  که  دربارۀ صورت پردازد  را  نشان  بندی ها چه چیزی  گفتمانی  های 

کند که نشان دهد  مدتی را صرف این می   3گِر نوع دیگر گفتمان، مانند سکوال دهند. یک تحلیل می 
برای معناهای    بندی آرشیو های خاِص طبقه و به تشریح پیامدهای رویه   خود یک نهاد است   آرشیو 

پردازد. شکی نیست که تونکیس نیز با این اظهار نظر موافق است.  قرار داده شده در درون آن می 
ای  کند که تأثیرات »آرشیو کردن« متون و تصاویر را به شیوه سکوال به شدت تالش می   ، با این حال 

(. کاِر سکوال و نویسندگانی مانند او به لحاظ  307،  1394س انجام دهد)رز،  متفاوت از تونکی 
ل محسوب می  را کاماًل با روایت    ها های خود از گفتمان شود زیرا آنها برداشت تحلیلی یک تحو 

معنای فوکویی نوعی نهاد هستند و در این نوع دوم از  ها، به کنند. آرشیو فوکو از نهادها مرتبط می 
هایی  ها همانند پنجره گفتمان نوع دوم ـ برخالف شیوۀ تونکیس، به آرشیو تحلیل   ـ   گفتمان تحلیل 

شود. شوند، نگاه نمی شفاف که به منبع محتوا گشوده می 
شان و دیگری از طریق  کنند؛ یکی از طریق آپاراتوس به اعتقاد فوکو نهادها به دو شیوه کار می   

های بصری از اهمیت  گیری از قابلیت کند که در هر دو شیوه بهره هایشان. فوکو تأکید می تکنولوِژی 
هستند    هایی از قدرت/ دانش که اشاره شد شکل سزایی برخوردار است. آپاراتوس نهادی چنان به 

ات، رساله که نهادهایی را ایجاد می  های فلسفی،  های علمی، گزاره کنند: برای مثال معماری، مقرر 
(. فوکو برای تبیین مفهوم آپاراتوس، از مثال سراسر  312،  1394قوانین، اخالقیات و نظایر آن )رز،  

خالقی و فلسفی  ۀ یك تز ا کنند بیان گیرد که هم طرحی معماری است و هم  بین بنتهام وام می 
نحوی  دهد کلیت یك نظام و شیوۀ سازماندهی آن، روابط درونی آن را به است. مثالی که نشان می 

 کند که حاوی اثرات مطلوب صاحبان قدرت بر زیردستان باشد.  تعیین می 
ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ر    1یک مثال ملموس در این زمینه سراسربین  است؛ سراسربین برجی بلند است که با بنایی مدو 
ر شامل سلول احاطه شد  هایی است که  هایی در مجاورت یکدیگر و با پنجره ه است. بنای مدو 

گیرد اما به خاطر نوع طراحی  اند. ناظر در درون برج قرار می ساکنان سلول از داخل برج قابل دیدن 
که در کدام لحظۀ خاص    ندارند   ها هرگز اطمینان ها، درها و راهروها، ساکنان سلول ها، کرکره پنجره 

شود،  تواند مطمئن شود که دیده نمی اند. از آنجا که هر فرد هرگز نمی از سوی برج تحت نظارت 
هایی  دهند و چون بدن کند؛ بر این مبنا آنها به خود انضباط می همواره »درست« رفتار می   ، بنابراین 

ن نه فقط مختص زندان بلکه  شوند. تأثیر اصلی سراسربین که طرِح مفهومِی آ مطیع ساخته می 
شدِن  شود: القای حالت هوشیاری و دیده مطلوِب بسیاری از نهادهاست از همین جا ناشی می 

گونه عمل کنند  که افراد آن نحوی کند به خود قدرت را تضمین می همیشگی به فرد، کارکرد خودبه 
 (. 1394به نقل از رز،    ؛ شود )فوکو که قدرت خواهان آن است و درست تلقی می 

های  تکنیک   ، که گاه تشخیص تفاوت آنها از آپاراتوس مشکل است   ، های نهادی تکنولوژی 
گیرند تا گفتمان مورد نظر را  عملی هستند که برای به کار بستن قدرت/دانش مورد استفاده قرار می 

تکنولوژی نهادینه، مفصل  این  فوکو  به گفتماِن مسلط سازند.  تبدیل  را  آن  و  م بندی  به  را  نزلۀ  ها 
دانست که وقتی در یك آپاراتوس نهادی  ها می ها و قطعه هایی پراکنده و ناهمخوان از تکه مجموعه 

می  هم  ویژه گرد  معنای  برمی آیند  مسلط،  قدرت  حفظ  جهت  در  را  می ای  این  سازند.  توان 
(. در خصوص  312ها به شمار آورد )همان،  ای مجزا از ابزارها و روش ها را مجموعه تکنولوژی 

های نمایش است که  تکنولوژی   ، شوند. دسته اول ها به چهار دسته تقسیم می موزه، این تکنولوژی 
شوند«، »نمایش باز،  های نمایش که بر روی دیوار یا میزها نصب می شامل مواردی چون »ویترین 

هایی شبیه به حیات هستند« و  ها، که صحنه زمانی که پوشش محافظی وجود ندارد«، »بازسازی 
شوند تا یک شکاف موجود در مجموعۀ آنها را پر  ها ساخته می نموده یا اشیایی که توسط موزه »وا 

ها«  ها و شرح که شامل »برچسب است  های متنی و بصری  تکنولوژی ،  شود. دسته دوم کند« می 
پنل و »صفحه  یا  می ها  اتاق و  شود  ها«  نمایش در  می   های  بافت  نصب  و  زمینه  نوعی  و  شوند 

های  تکنولوژی   ، کنند. دسته سوم رای اشیاء یا تصاویر به نمایش گذاشته شده فراهم می تری ب وسیع 
دارای یک طرح کلی است. اهمیت  مانند اینکه هر اتاق، سالن یا تاالر موزه   ؛ نما و طرح کلی هستند 

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اتاق دهی فضایی و چیزهای به نمایش درآمده و بناها و همین سامان  جا ناشی  ها از همین طور 
های مربوط به المسه و دیگر حواس انسان هستند که شامل  تکنولوژی   دسته چهارم، د.  شو می 

کند،  شود که بازدیدکنندگان را از لمس اشیا و دست زدن به آنها منع می اخطارها و هشدارهایی می 
های جدیدی است که  های نمایش و فناوری دربرگیرندۀ تکنیک همچنین    ؛ های لیزری مانند حفاظ 

 (. 328،  1394کند )ژیلیان رز،  ینایی، سایر حواس انسان را نیز درگیر می عالوه بر ب 
طورخالصه، این روش به خود تصاویر و اشیاء توجه کمتری دارد و توجه خود را بیشتر به  به 

تصاویر و اشیاء را احاطه و آنها را به منزلۀ انواعی  کرده و  های نهادی معطوف  آپاراتوس و تکنولوژی 
از تصاویر و اشیاء برمی  آپاراتوس و تکنولوژی خاص  بر  تأکید  این  های نهادی، ویژگی  سازند. 

بخشد. این موضوع توجه را از جزئیات منفرد به سوی  متفاوتی به این نوع دوم از تحلیل گفتمان می 
شده توسط تحلیل گفتمان  شناسی ارائه کند. روش فرایندهای تولید و مصرف تصاویر هدایت می 

دهد که چگونه روابط قدرت مسلط با استفاده از  اجازه مطالعۀ دقیق این موضوع را می   نوع دوم 
در این پژوهش سه موزۀ »ایران باستان«، »دوران اسالمی«    شود.  بسط یک رویه نهادی، تثبیت می 

با استفاده از روش تحلیل گفتمان   ای که  شیوه به   نوع دوم، و »انقالب اسالمی و دفاع مقدس« 
ر  ها مالحظات متعددی مد نظر قرا اند. در انتخاب موزه توضیح داده شد، مورد مطالعه قرار گرفته 

به لحاظ  ؛  های مشهور و مهم کشور به شمار رود موزه   از جمله اینکه هر سه موزه در زمرۀ   : گرفت 
به دورانی خاص اختصاص داشته باشد و آثار و اشیای    ؛ موقعیت جغرافیائی در پایتخت ایران باشد 

به لحاظ مالکیت و  ؛  گر مقطع مشخصی از تاریخ کشور باشد به نمایش درآمده در آنها روایت 
های رسمی کشور مانند دولت، شهرداری و  مدیریت، غیرخصوصی و در اختیار و نهادها و ارگان 

تصویربرداری از فضاها و آثار هر سه موزه آزاد و بالمانع باشد و در نهایت  ؛  نیروهای مسلح باشد 
اینکه برای بازدیدکنندگان محدودیت سنی در نظر نگرفته باشند.  

 
 های مورد مطالعهولیۀ موزه . اسامی و اطالعات ا 1جدول  

مالکیت  نوع آثار  دورۀ بازگشایی  افتتاح/ سال موزه نام  ردیف
غیرخصوصی  اسالمی تا سنگیپارینه دوران از خورشیدی 1316 باستان ایران 1
غیرخصوصی  قاجار تا اسالم صدر از خورشیدی 1375 اسالمی دوران 2
غیرخصوصی  کنون  تا اسالمی  انقالب   آستانۀ  از خورشیدی 1391 مقدس دفاع و اسالمی انقالب  3
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ها، مشخصات معماری و بنای آنها، تغییر  پس از مطالعات اسنادی دربارۀ  تاریخچۀ موزه 
داشته  تاکنون  تأسیس  زمان  از  که  تحوالتی  می و  نمایش  به  که  اشیایی  و  آثار  و  اند،  گذارند 

شاخص هر کدام، بازدید میدانی از هر سه موزه در دستور کار قرار گرفت. بازدیدها    های ویژگی 
به جهت لزوم صرِف زمان مناسب و کافی برای آنها در روزهای جداگانه به عمل آمدند. به دلیل  

روز بر فاکتورهایی مانند نورپردازی و مانند آن بازدید از هر سه موزه  تأثیر احتمالی اوقات شبانه 
ها در مسیرهای تعریف شده  انجام گرفت. بازدید از موزه   16الی    10ام روز و در بازۀ  زمانی  هنگ 

دوران اسالمی  ها، تاالرها و فضاهای موزه مشاهده شد. در موزۀ صورت پذیرفت و کلیۀ سالن 
که دو مسیر با طراحی دو سناریو برای بازدیدکنندگان طراحی شده است، موزه یک بار از هر دو  

ها،  ها، نوشته طور مجزا مورد بازدید قرار گرفت. همچنین کلیۀ بروشورها، کاتالوگ به   و   مسیر 
طور  رسانی، امکانات تعاملی، تجهیزاِت حفاظتی و همین توضیحات، تابلوها، بسترهای اطالع 

نحوۀ قرارگیری راهنمایان و مراقبان به دقت ارزیابی و رصد شد. 
ها ل و فاکتورهای متعددی در قالب دو مقولۀ  آپاراتوس ها نیز عوامدر حین بازدید از موزه 

های نهادی مورد توجه قرار گرفت. در این پژوهش، مقولۀ  آپاراتوس در برگیرندۀ  و تکنولوژی 
ها و طراحی داخلی آنها، مسیرهای حرکت  عناصر و مصادیقی از جمله معماری بنای موزه

ها بوده است. عناصر و مصادیق  مقررات موزهبازدیدکنندگان، سناریوهای بازدید و قوانین و  
نورپردازی،  تکنولوژی  نحوۀ  فضایی،  سامان  آثار،  چیدمان  نحوۀ   شامل  نیز  نهادی  های 
های نمایش به کار گرفته شده، وضعیت تهویه و امکانات سرمایشی و گرمایشی  تکنولوژی 

و تفکیک آنها، میزان و چگونگی    بندیها و تاالرها، ترتیب قرارگیری آثار و منطق طبقهسالن
های توضیحات، و امکانات ویژه های نوین، نحوۀ  طراحی تابلوها و پنل استفاده از فناوری

های سنی مختلف نظیر کودکان است. همچنین تالش شد تا حد امکان تصاویر برای گروه 
 آن دسته از عوامل و عناصری که دارای نمود عینی هستند ثبت و ضبط شود.  

 
 ها. یافته 4

به  ادامه  در  و  شده  معرفی  اجمالی  صورت  به  مطالعه  مورد  موزۀ  سه  ابتدا  بخش  این  در 
فناوریشان و همینهای نهادیها و تکنولوژیآپاراتوس  از  طور نقش  های نوین در هر یک 
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آنها پرداخته شده است. سرانجام در مقایسه نحوه برساخت قدرت در سه موزه نشان داده شده 
که   میان  است  رابطه  فوکو،  قول  به  و  دارد  بیشتری  اهمیت  قدرت،  صاحبان  نزد  موزه  کدام 

سازد.دانش/قدرت را آشکارتر می
 ایران باستان  . موزه1-4

کشور گشایش یافت. این    ایخورشیدی در اولین بنای موزه  1316موزۀ ایران باستان در سال  
، معمار فرانسوی، با الهام از طاق کسری و کاخ فیروزآباد فارس طراحی کرد  1بنا را آندره گدار 

و دو معمار ایرانی، عباسعلی معمار و استاد مراد تبریزی اجرای آن را به عهده گرفتند. این  
قدیم تا اواخر هزارۀ چهارم سنگی  موزه شامل دو بخش »پیش از تاریخ« با آثاری از دورۀ پارینه

ترین دوره تا پیش از ابداع نگارش و »دوران تاریخی« با آثاری از پیش از میالد یعنی از کهن
 کارگیری نگارش تا پایان دورۀ ساسانی است.اواخر هزارۀ چهارم پیش از میالد یعنی آغاز به

 
 
 
 

 ورودِی موزۀ ایران باستان نمایی از . 1 تصویر 
 

الهام گرفته از طاق  ،طور که اشاره شدهمان  ،معماری بنای این موزه. های نهادی آپاراتوس
اگرچه هم اکنون در تیسفون واقع در کشور عراق است اما  .  کسری یا همان ایوان مدائن است

متر عرض دارد و    25آید. این ایوان  ترین آثار معماری دوره ساسانی به حساب میاز برجسته
ها  فرد است. ویژگیرسد که در نوع خود شگفت انگیز و منحصربهمتر می  30ارتفاع آن نیز به  

نگاران قرار گرفته و و زیبایی این بنا همواره مورد توجه و حیرت شاعران، جهانگردان و تاریخ
 ایران باستان که متأثر از این بنا بوده است در عین   توان گفت معماری موزۀ به همین جهت می

باشد حاوی پیامی مبنی  حال که کاماًل مرتبط با موضوع موزه و آثار به نمایش درآمده در آن می
 بر شکوه و عظمت تاریخ ایران برای بازدیدکنندگان در بدو ورود آنها به موزه نیز هست.

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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در این موزه قوانینی مبنی بر منع ورود کودکان به موزه وجود ندارد اما هیچ بخش یا امکان  
تعیین ویژه  پیش  از  بازدیدکنندگان  آنان در نظر گرفته نشده است. مسیر حرکت  ای مختص 

ای ندارد. بازدیدکنندگان پس از تهیه بلیط برای وارد شدن  مالحظهشده است و انعطاف قابل
شده برای بازدید از موزه نیز مبتنی بر بایست از گیت عبور کنند. سناریوی طراحیبه موزه می

پیش از تاریخ و مشاهدۀ سیر تکامل و پیشرفت انسان در ایران باستان است. به  شروع از دوره  
های دوم موزه بروند و پس از بازدید از آثار دوره   این ترتیب که بازدیدکنندگان ابتدا باید به طبقۀ

و مفرغپارینه نوسنگی  پله  ،سنگی،  آثار دوره از  از  ترتیب  به  و  بازگردند  اول  به طبقۀ  های ها 
نمایند و به سمت  عیال می، آهن، هخامنشی، سلوکی، اشکانی و در نهایت ساسانی دیدن 

درب خروج هدایت شوند. متصدیان و راهنمایان حضور چندان پررنگی خصوصًا در فرایند  
بازدیدهای فردی و غیرسازمانی ندارند و تعامِل محدود و نوع ارتباِط آنان با بازدیدکنندگان نیز  

شکل و طویل است و  های موزه مستطیلبه نوعی عمودی است. سالنجویانه و  غیرمشارکت
می صورت  مستقیم  مسیر  یک  در  و  خطی  صورت  به  آنها  در  بازدیدکنندگان  گیرد.  حرکت 

با فضای  پرسپکتیو سالن بازدید  ها مشابه یکدیگر و یکنواخت است و مخاطب در سراسر 
 شود.جدیدی مواجه نمی

از این موزه وجود دارد که در جمالت زیر مجسم شده قوانین مشخصی نیز برای بازدید  
است: »بازدیدکنندگان پیش از ورود به موزه در صورت همراه داشتن کیف یا ساک دستی و 

دست زدن به اشیا و آثار نمایش داده ؛  امانات تحویل دهند  وسایل مشابه آن باید آن را به گیشه
است ممنوع  موزه  در  در؛  شده  همراه  تلفن  نیست   مکالمه  مجاز  موزه  از ؛  داخل  استفاده 

طور صحبت کردن با صدای بلند در موزه ممنوع  های پخش صدا و موسیقی و همین هدستگا
با دوربین حرفهعکس؛  است یا سهبرداری  و  نیستای  و  ؛  پایه مجاز  ورود هرگونه خوردنی 

و وسایل سرگرمی کودکان    بازی ورود هرگونه اسباب؛  آشامیدنی به داخل موزه ممنوع است
در صورت درخواست مأمورین حفاظِت موزه، بازدیدکننده موظف است کارت  ؛  ممنوع است

 شناسایی خود را ارائه کند«.  
نهادی این موزه معنایی متصلب، سخت و تمرکزگرا    های توان گفت آپاراتوس در مجموع می 

سازند. قدرت، رفتار و حتی در صورِت صالحدید، اطالعاِت هویتی شما را  از قدرت را برمی 
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کنندۀ قدرت بارز است  کند و ِابایی نیز از بیاِن آن ندارد. وجوه سلبی، بازدارنده و نهی کنترل می 
 بیند. حصور در قوانین و مقرراِت موزه می و بازدیدکننده خود را به نوعی محدود و م 

باز، بازسازیاین موزه به وسیلۀ ویترین.  های نهادی تکنولوژی  ها و های نمایش، نمایش 
نمایش    هایدهد. ویترینو آثار خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می  ءها، اشیاوانموده

سالن در  یکنواخت  نسبتًا  و  مشابه  صورت  گرفتهبه  قرار  موزه  فضاهای  و  اغلب  ها  در  اند. 
گذاری، توضیحات مربوط به هر کدام از آنها  قرار داده شده و با شمارهیء  ها چندین شویترین

شده درج شده و در داخل ویترین قرار گرفته است. در  به صورت نوشتاری در کاغذی لمینیت
شده روی دیوارها نصب  هایی مقوایی و لمینیتتاریخی و آثار آن، پنل  الن به تناسب دورۀهر س
نوشتهشده با  که  نقاشیاند  وسیعها،  بافت  و  زمینه  تصاویرشان  و  نمایش  ها  به  آثار  از  تری 

کنند.درآمده را به مخاطبان ارائه می
 
 
 
 
 
 
 

ین  . 2تصویر  های موزۀ ایران باستان نحوۀ قرارگیری ویتر

 
امکان لمس اشیا و آثار حتی در مواردی که به صورت نمایش باز، بازسازی و وانموده و  

حفاظتی و نظارتی نیز    های مداربستۀو دوربیناند وجود ندارد بدون پوشش محافظ ارائه شده
سالن سراسر  شده   هادر  تعبیه  دیوارها  و  سقوف  روی  شرح بر  از  بعضی  محتوای  ها،  اند. 

ها و توضیحاتی که روی دیوارهای موزه قرار گرفته طوالنی و طراحی آنها یکنواخت  برچسب
پس در  بازسازیاست.  از  بعضی  وانمودهزمینۀ  و  پسها  دیوارهای  سرتاسر  یک ها  با  زمینه 

شده است. صفحه)پنل( از بافت واقعی اثر پوشانده
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آن  زمینۀشمایی از یک وانموده و نقاشی قرار گرفته در پس  . 3تصویر 
 

ها مشابه یکدیگر است و عمدتًا  ساماندهی فضایی و عناصر به کار رفته در دکورپردازی سالن 
ویترین  از  نقاشی ترکیبی  جداول،  نوشتارها،  و  نمایش  روی    ها های  بر  شده  نصب  تصاویر  و 

های ساده  های نمایش فاقد نورپردازی و سایر آنها نیز دارای نورپردازی بعضی ویترین   دیوارهاست. 
های توضیحات نصب شده روی دیوارها و حتی آثار  ها، تصاویر، پنل و ابتدایی هستند. نقاشی 

های سرمایشی و  ه هستند. دستگاه ها نیز فاقد نورپردازی جداگان ها و وانموده نمایش باز، بازسازی 
 های جدید تهویه نیز استفاده نشده است. گرمایشی موزه قدیمی است و در آن از سیستم 

فناوری  از  تکنولوژی استفاده  در  نوین  مجازی  های  تور  به  محدود  تنها  نمایش،  های 
خی از  سایت موزه و دو نمایشگر تعاملی در طبقۀ اول است که اطالعات بر شده در وب طراحی 

کند.  درجه ارائه می   360آثار را بنا به انتخاب مخاطب به همراه تصاویر آنها با قابلیت چرخش  
اند که طی دو نوبت بازدید  مانیتورهایی نیز در فضاهای مختلف موزه بر روی دیوارها نصب شده 

ثری  در دو روز متفاوت در وضعیت خاموش و غیرفعال قرار داشتند. همچنین شیوۀ نمایش هیچ ا 
نحوی نیست که به جز بینایی، دیگر حواس بازدیدکنندگان را درگیر سازد. در موزه به 

 

 ایران باستان   یکی از دو نمایشگر تعاملی موزۀ  . 4تصویر 
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ایران باستان  های غیر فعال در موزۀ یکی از مانیتور . 5تصویر 
 

توجه است کنونی قابل  باستان در دورۀبا توجه به آراء فوکو آنچه درخصوص موزۀ ایران  
های نهادِی آن شامل معماری و نمای بیرونی، قوانین، مقررات، اصول و  برجستگی آپاراتوس 

توانست در خدمت  های نوین که میهای بازدید است. حضور کمرنگ تکنولوژیمحدودیت
ی از تفاوت سطح  تواند حاک نمایش آثار باشد در کنار ساختار یکنواخت و خطی در موزه می

اهمیت دورۀ پیش از ورود اسالم برای متولیان سیاسی و فرهنگی در مقایسه با دوراِن پس از 
توان گفت که در این موزه آن باشد؛ چرا که با توجه به توصیفات و توضیحات ارائه شده می

دماندنی  تنها به رعایت استانداردهای ضروری و نمایش آثار اکتفا شده نه تالش در جهت به یا
ها به  ها در ذهن بازدیدکنندگان و جلِب مشارکت و درگیر ساختِن هرچه بیشتِر آنساختِن آن

تکنیک  از  استفاده  با  و  تعدد انحاء  معکوس  روندی  در  بازدید.  فرایند  در  گوناگون  های 
 های مداربسته و حفاظتی در حین قدم زدِن بازدیدکنندگان و جلِب توجِه بیش از اندازۀدوربین 

شوندگی  ای حس تحت نظر بودن و کنترل طور مستمر و فزایندهها بهها در اقصی نقاط سالنآن
معماری و ساختار سراسربین بنتام با وجود    ،. به عبارت دیگر کند میکننده القاء  را به بازدید

های نظارتی عصر حاضر محدود به یک هندسۀ خاص نیست و اینک تجهیزات و تکنولوژی
کلی این  طورتواند یک سراسربین باشد. بهای با هر سیاق و سبک معماری میهر بنا و سازه

سان  ا با بازدیدکنندگان بهعوامل در کنار نوع حضور متصدیان و راهنمایان و نحوهی تعامل آنه
گیری تراکِم قدرت در موزه در حوزۀ متصدیان و گردانندگان شده دانایان کل منجر به شکل 

و منفعل و منقاد شدنشان    هازدایی از مخاطبان، در سیطره قرار گرفتِن آناست که به قدرت 
شود.قدرت منجر می انجامد و در نهایت به حفظ و تقویت سلطۀمی
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 دوران اسالمی  موزۀ . 2-4

نقشه براساس  اسالمی  دوران  موزۀ  به  ساختمان  بیشابور،  ساسانی  کاخ  از  گرفته  الهام  ای 
با مساحتی حدود   متر مربع و در سه طبقه احداث    4000صورت چلیپای هشت ضلعی، 

و در سال   آثار دوران اسالمی تجهیز  تأسیس موزۀ  بنا جهت  این  افتتاح    1375شده است. 
با هدف بازسازی و تکمیل تأسیسات، گسترش برخی فضاها    1385ر اول تیرماه گردید اما د

با تغییراتی در فضاهای    1394و بازنگری در چگونگی نمایش آثار، تعطیل و بار دیگر در سال  
آثار موزۀ دوران اسالمی بر اساس گاه نگاری از طبقۀ دوم  داخلی و چیدمان بازگشایی شد. 

رسد. موزه شامل شش تاالر در دو بازدید از تاالر قرآن به پایان میآغاز و در طبقۀ اول پس از 
های های علمی و مجموعهای از کاوش طبقه است. بیشتر آثار موجود در این موزه برگزیده

الدین اردبیلی در اردبیل است.نفیسی چون آستان شیخ صفی

 

دوران اسالمی  نمایی از موزۀ  . 6تصویر 
 

پیش .  نهادی   های آپاراتوس چنانکه  موزه  این  کاخ ساختمان  از  گرفته  الهام  شد  گفته  تر 
بیشاپور از بناهای دورۀ ساسانی واقع در بخش مرکزی کازرون و در استان فارس است. نکتۀ  

خورشیدی و سال تجهیز و افتتاح    1323توجه این است که سال ساخت بنای این موزه  قابل
است. سبک معماری موزه نیز شیوۀ پارتی و مربوط به   1375عنوان موزۀ دوران اسالمی آن به

دورۀ اشکانیان است و تناسبی با عنوان موزه و معماری اسالمی ندارد. اما در هنگام بازسازی 
موزه   آثار  و  موضوع  با  متناسب  آن  درونی  فضاهای  و  داخلی  طراحی  در  تجدیدنظرهایی 

 صورت گرفت.
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گیرد  دکنندگان به موزه با گذر از گیت صورت نمیبرخالف موزۀ ایران باستان ورود بازدی
اما سایر مقررات و قوانین این موزه عینًا مطابق قوانین موزۀ ایران باستان است. در این موزه نیز  

ای برای کودکان در نظر گرفته نشده و ورود هرگونه هیچ فضای مخصوص و امکانات ویژه 
 است.   وسایل سرگرمی کودکان به درون موزه نیز ممنوع

مراجعه و  شده  تعیین  کلی  صورت  به  موزه  از  بازدید  مسیر حرکت  باید  اگرچه  کنندگان 
ای است که در هر طبقه  بازدید خود را از طبقه دوم آغاز کنند اما فضای تاالرهای موزه به گونه
  ، تر اشاره شد طورکه پیشمیزانی از انعطاف برای تعیین مسیر در روند بازدید وجود دارد. همان

آثار براساس گاه  موزه  های نگاری مبتنی بر حکومتدارای شش تاالر در دو طبقه است که 
ای اند. سناریویی که برای بازدید از موزه طراحی شده به گونهدورۀ اسالمی در آنها قرار گرفته

های صدر اسالم، سلجوقی و ایلخانی  است که بازدیدکنندگان ابتدا در طبقۀ دوم از آثار دوره 
های تیموری، صفوی، افشار،  آثاری از دوره   مشاهدهکنند و سپس در طبقۀ اول با  دن میدی

 دهند.قاجار و در نهایت تاالر قرآن به بازدید خود پایان می
سالن  حرکت    ها فضای  جهت  همین  به  و  است  غیریکنواخت  و  متداخل  تاالرها  و 

طور نسبتًا مطلوبی  بازدیدکنندگان در موزه غیرخطی است و شرایط جابجایی آنها در فضا به 
ای متفاوت است و  ها و تاالرهای موزه تا اندازه بینی شده است. همچنین پرسپکتیو سالن پیش 

شوند. این امر موجب جلوگیری  ی جدیدی مواجه می بازدیدکنندگان در حین بازدید با فضاها 
 شود.  کننده شدن روند بازدید و ایجاد کشش و جذابیت بیشتر برای مخاطبان می از کسل 

نهادی تکنولوژی  پویترین.  های  است.    تریناستفادهپرها،  موزه  این  در  نمایش  تکنولوژی 
ها ها از تنوع مناسبی برخوردار است. بعضی ویترینساختار، طراحی و نحوۀ قرارگیری ویترین 

اند و اشکال هندسی برخی از آنها است که در آن قرار  درون دیوارهای موزه کارگزاری شده
وجب جلوۀ متناسب با  ها نیز مشکی رنگ است و همین ماند. قاب بعضی از ویترینگرفته

آنها می آثار درون  بیشتر  ویترینفضایی  بعضی  در  ویترینشود.  در  و  تنها یک شئ  های ها 
اند. توضیحات مربوط به آثار، درون هر ویترین و در قالب  تر چندین شئ و اثر قرار گرفتهبزرگ 
 اند.  هایی کوچک و بی رنگ قرار گرفتههایی در قابنوشته
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ین . 7رتصوی  ها و نحوۀ قرارگیری آنها در موزۀ دوران اسالمی نمایی از ویتر
 

و منبرها، استفاده    هااز تکنولوژی نمایش باز و وانموده نیز برای بعضی آثار، نظیر محراب
شده است. اما به دلیل قدمت کمتر آثار در مقایسه با موزۀ ایران باستان، استفاده از این دو 

خورد. دیوارهای موزه نیز به نسبت موزۀ ایران باستان، مکان  تکنیِک نمایش کمتر به چشم می
هایی با طرح  ها و قابها و توضیحات نوشتاری در قالب پنلتر است اما برخی شرح خلوت 

  اند. ساماندهی فضایی و نحوۀتذهیب و متناسب با موضوع موزه بر روی دیوارها نصب شده
شدن   یکنواخت  از  امری  چنین  و  است  متفاوت  موزه  مختلف  فضاهای  در  آثار  قرارگیری 

 های موزه برای بازدیدکنندگان جلوگیری کرده است.ها و سالنبخش
ای انجام گرفته است. ها به صورت حرفهر ویترینطونورپردازی فضاهای موزه و همین

باز، وانمودهتک ویترینتک نمایش  آثار  پنلها،  شده روی  ها و توضیحات نصبها و حتی 
طور  ها و همیندیوارها از نورپردازی جداگانه برخوردارند. همچنین ترکیب نور با رنگ ویترین

 رنگ کف بنا جلوه و زیبایی خاصی به فضای موزه بخشیده است. ایهای قهوه پارکت
 
 
 
 
 
 

پردازی موزۀ دوران اسالمی  . 8تصویر   نمایی از نور
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به و  آن تعویض  بازسازی  از  تهویه و سرمایش و گرمایش موزه پس  روز شده و سیستم 
 موزه از هوای بسیار مطبوعی برخوردار باشد. شدههمین امر موجب 

ای که در سقف آن تعبیه شده  در طبقۀ اول موزه به جهت معماری خاص بنا و گنبد دوپوسته 
شود. قرار  ای مشابه مسجد امام در اصفهان وجود دارد که موجب شگفتی بازدیدکنندگان می جاذبه 

شود؛  نعکاس صدا در کل محیط می گرفتن در زیر گنبد به جهت ساختار معماری آن موجب ا 
تغییر رنگ پارکِت    وسیلۀ الیه سالنی که گنبد در آن واقع است به هایی در چهار منتهی همچنین مکان 

صورت آهسته  ه جا و صحبت کردن آنها حتی ب آن مشخص شده است که قرار گرفتن افراد در آن 
منتهای یک قطر قرار دارند، با  شود به لحاظ سبک معماری بنا هر دو نفری که در دو  موجب می 

  وسیلۀ ه وجود فاصلۀ زیادی که بینشان است صدای یکدیگر را به وضوح بشنوند. این پدیده که ب 
شود  المقدور و خصوصًا در بازدیدهای گروهی توضیح داده می کارشناسان حاضر در موزه حتی 

جوش  و و پر جنب   وجود آمدن فضای بانشاط جذابیت خاصی برای مخاطبان دارد و موجب به 
شود؛ همچنین منجر به درگیر شدن  ویژه در حین بازدیدهای گروهی، خانوادگی و چند نفره می به 

  گردد. حس شنوایی بازدیدکنندگان در کنار حس بینایی آنها در فرایند بازدید از موزه می 
 
 

 
 

یر گنبد دوپوسته . 9تصویر   واقع در طبقۀ اول موزۀ دوران اسالمی  نمایی از فضای ز
 

های نمایشی، این موزه های نوین در تکنولوژیاستفاده از فناوری  به لحاظ میزان و نحوۀ 
عالوه بر امکان بازدید مجازی تنها از یک نمایشگر تعاملی برخوردار است. این نمایشگر در  

ه که در آن یک قرآن خطی قرار دارد و به جهت ممنوعیت لمس اشیاء کنار ویترینی قرار گرفت
تواند صفحات قرآن مذکور را در این نمایشگر مشاهده کند، آنها را و آثار، بازدیدکننده می

ورق بزند و اطالعات مربوط به آن را نیز بنا به انتخاب خود مطالعه کند.
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می نمایشگر تعاملی موزۀ دوران اسال . 10تصویر 

 
دوران اسالمی   توان گفت سراسربین بنتام در موزه در مجموع و عطف به نظریات فوکو می

های تر و وجهی غیرمشهودتر به خود گرفته است. با وجود تشابه آپاراتوس ای منعطفهندسه
تر  متنوع گیری بهتر و  ایران باستان، بهره   نهادی و یکسان بودِن قوانین و مقررات این موزه با موزۀ

های کنترل در ورودی موزه و ساختار غیرخطی  های نمایش، عدم استفاده از گیتیاز تکنولوژ 
موزه  میان  قدرت  توزیع  تا  شده  موجب  بازدیدکنندگان  حرکت  انعطاف  با  توأم  و و  داران 

 مخاطبان به نحو بهتری صورت پذیرد.
 انقالب اسالمی و دفاع مقدس . موزۀ 3-4

سازی از  هزار متر مربع با احتساب محوطه  205می و دفاع مقدس با زیربنای موزه انقالب اسال 
یا همان سرآغاز است که نمایش  آستانه  اول، تاالر  دهنده  هفت تاالر تشکیل شده است. تاالر 

تا روزهای آغازین جنگ ایران و    1357مجموعه وقایع منتهی به پیروزی انقالب اسالمی در سال  
تاالر حیرت و حقانیت نام دارد که در آن حیرت مردم ایران از شوک جنگ  عراق است. تاالر دوم،  

دهندۀ ساختار دفاعی  تحمیلی به نمایش درآمده است. تاالر دفاع، سومین تاالر است که نمایش 
کشور شامل ارتش، بسیج و نیروهای مردمی در کنار ادوات جنگی مورد استفادۀ آنهاست. تاالر  

دهندۀ دفاع همراه با آرامش مردم از انقالبشان در  موزه است که نمایش   آرامش، چهارمین تاالر این 
روزهای جنگ است. تاالر شهادت عنوان پنجمین تاالر است که خود به هفت مرحله تقسیم شده  
و شهادت را از نیت تا عروج به تصویر کشیده است. عنوان تاالر ششم، تاالر پیروزی است که  

دهد. تاالر  طور آزادسازی خرمشهر را نمایش می جنگ و همین   های مختلف پیروزی در عملیات 
با   آن  در  بازدیدکنندگان  و  گرفته  قرار  موزه  از  نقطه  باالترین  در  که  است  سرانجام  تاالر  هفتم، 

 شوند. ها و بازماندگان جنگ مواجه می ها، تصاویر، تندیس یادمان 
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نمایی از موزۀ انقالب اسالمی و دفاع مقدس  . 11تصویر 
 

به مسابقه گذاشته شد و   1384طراحی ساختمان این موزه در سال  .  های نهادی آپاراتوس
گروه در آن به رقابت پرداختند. پس از تقدیر از اثرات برگزیده در نهایت طرح مورد نظر   250

گرفته از سبک  تئبنای ساختمان موزه نش  شد. برای موزه از میان آنها انتخاب و به اجرا گذاشته  
رگه آن  برخی فضاهای  در  اما  است  به چشم  معماری مدرن  نیز  اسالمی  معماری  از  هایی 

نوعی القاکنندۀ خشونت  خورد. خطوط شکسته و تیزگوشۀ به کار رفته در طراحی موزه بهمی
اسب با موضوع موزه  جنگ است. در طراحی فضای داخلی و بیرونی از بار معنایی اعداد متن

در قسمت    . موزه از هفت تاالر تشکیل شده است  ،طور که اشاره شداستفاده شده است. همان
انتهایی موزه نیز بنایی تحت عنوان یادمان دفاع مقدس قرار دارد که به شکل عدد هشت و 

عنوان نمادی از هشت سال دفاع مقدس طراحی و ساخته شده است. در قسمت انتهایی  به
ه و در ضلع شمالی آن نیز مسجد جامع خرمشهر که طراحی آن برگرفته از سبک معماری موز

توان متناسب با موضوع  اسالمی است عینًا بازسازی شده است. در مجموع معماری بنا را می
 موزه و همچنین شیوۀ نمایش آثار در آن دانست.

ای برای بازدید  گیرانهخت، قوانین س«دوران اسالمی»و    «ایران باستان »برخالف دو موزۀ   
در قسمت قوانین و مقررات درگاه اینترنتی موزه تنها ساعات بازدید    . در نظر گرفته نشده است

در  گروهی  بازدیدهای  حجم  به  توجه  با  تا  شده  درخواست  بازدیدکنندگان  از  و  شده  ذکر 
ی هماهنگی  ساعات صبح، برای بازدید انفرادی در این ساعات پیش از مراجعه به صورت تلفن

به عمل آورند. همراه داشتِن خوردنی و آشامیدنی در هنگام ورود به موزه بالمانع است و در 
هایی برای کودکان و نوجوانان  ها و سرگرمیبرخی فضاهای موزه متناسب با موضوع، بازی

 طراحی و در نظر گرفته شده است.
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نیست. مسیر حرکت در موزه   در این موزه نیز ورود بازدیدکنندگان مستلزم عبور از گیت
هایی که در سرتاسر مسیر وجود طور کلی تعیین شده است و بازدیدکنندگان با جهت پیکانبه

بهدارند راهنمایی می موزه  اما طراحی فضاهای  برای گونهشوند؛  انعطاف الزم  ای است که 
ش تعبیه  خروج  درب  یک  نیز  تاالر  هر  در  دارد.  وجود  انتخابی  مسیرهای  که تعیین  ده 

توانند با عبور از آن از فضای داخلی موزه خارج شده و بازدید خود را برای بازدیدکنندگان می
 مدتی متوقف نمایند و یا آن را پایان دهند.

طراحی تاالرها و فضاهای موزه متنوع و با یکدیگر متفاوت است و بازدیدکنندگان با ورود 
جدیدی   فضای  و  پرسپکتیو  با  تاالر  هر  میبه  کاماًل مواجه  نیز  حرکت  مسیرهای  شوند. 

موزه  غیر فضاهای  در  بازدیدکنندگان  در عین حال شرایط سهولت جابجایی  و  است  خطی 
کننده نباشد. همچنین  بینی شده تا روند بازدید برای آنها یکنواخت و خستهنحو مناسبی پیشبه

پیشین از پایین به باال است که   مسیر در نظر گرفته شده برای بازدید از موزه برخالف دو موزۀ
 نوعی القا کنندۀ مفاهیم صعود و پیشرفت باشد.  تواند بهمی

شده برای موزه نیز به این صورت است که بازدیدکنندگان پس از عبور از  سناریوی طراحی
تاالرهای سرآغاز، حیرت و حقانیت و دفاع که در بخش پیشین به وجه تسمیۀ آنها اشاره شد 

تاالر   پیروزی برسند؛ در  به  تاالر  به  تاالر شهادت  از  با گذر  آن  از  آرامش وارد شوند و پس 
که سرانجام نام دارد و در باالترین نقطه از موزه نیز قرار    ،یابی به تاالر هفتمنهایت نیز با راه

است تندیس  ، گرفته  یادمانبا  و  از  ها  پس  و  پایانی  گام  در  مواجه شوند؛  دوران جنگ  های 
از   مشابه مسجدجامع  خروج  عینًا  آن  بنای  که  موزه، مسجدی  داخلی  و فضای  هفتم  تاالر 

 نمادی از مقاومت ایران است را در مقابل خود ببینند.  خرمشهر به منزلۀ
  ای نهابندی چهارگ طور که اشاره شد نوع دوم از گروه آخر دستههمان.  های نهادی تکنولوژی 

ها اختصاص داشت که عالوه که در این پژوهش مورد استناد قرار گرفت به نسلی نو از موزه 
های های متنوع و مرتبط، از فنون و تکنولوژی بر تمرکز بر موضوع، در عین نمایش مجموعه

ها برای تحریک حواس بازدیدکنندگان و ارتباط تنگاتنگ کارگیری انواع رسانهنوین نمایش و به
انقالب اسالمی و دفاع مقدس در حال حاضر تنها موزۀ ایران است    برند. موزۀبهره می با آنها

موزه  از  گروه  این  در  میکه  قرار  تکنولوژیها  آمیزه گیرد.  موزه  این  در  نمایش  از  های  ای 
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های ها هستند و در اغلب آنها نقش فناوریها و وانمودههای باز، بازسازیها، نمایشویترین
بر بهنوین،  است  میجسته  که  تکنولوژیطوری  پایۀ  بر  عمدتًا  آثار  نمایش  گفت  های توان 

 دیجیتال قرار دارد.
جای در  که  ویدئوپروژکتورهایی  تصاویر  با  موزه  دیوارهای  اعظم  کار  بخش  موزه  جای 

شده پوشانده  است  آمیزه پنل   .اند گذاشته  که  نیز  بزرگی  غیردیجیتالی  مطالب  های  از  ای 
با تکنولوژی نوشتاری و تصا  تهیه شدهویر هستند و  از های جدید چاپ  اند بر روی بعضی 

ای خاص  دیوارها نصب شده است. بعضی نمایشگرها که در حال نشان دادن تصاویر یا واقعه
و مانند یک قاب عکس که در اغلب موارد به جای عکس    اندهستند، درون دیوارها تعبیه شده

اند.  در حال نمایش یک قطعه فیلم کوتاه هستند در مقابل دیدگان بازدیدکنندگان قرار گرفته

 
 
 
 
 

 نمایش به کار رفته در موزۀ انقالب اسالمی و دفاع مقدس  هاینمایی از تکنولوژی  . 12تصویر 

 
ساماندهی فضای تاالرهای موزه به کلی با یکدیگر متفاوت است و هر تاالر متناسب با  

در موزه دارند و از   رنگها نقشی پرموضوع آن دکورپردازی و چیدمان شده است. وانموده
بازسازی چهره فرماندهان ارشد دوران جنگ گرفته تا برخی مناطق جنگی، سنگرها و حتی  

نحو  گیرد؛ همۀ آنها بههایی که در هنگام برگزاری کالس درس بمباران شدند را دربرمیمدرسه
ر قرار اند و در فضاهای مختلف موزه، متناسب با موضوع تاالطبیعی و اثرگذاری ساخته شده

 اند.  گرفته
 



 

 

 

تحلیل رابطه میان نهاد  
 ... قدرت و نهاد موزه در ایران 

 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

29 

 
 
 
 
 

 های فرماندهان دوران جنگ ها و چهره بازسازی سنگر  . 13تصویر 
 

انجام   آمدهای و کاماًل منطبق با فضا و شرایط به نمایش درنورپردازی موزه در سطح حرفه
گر آغاز جنگ هستند  شده است. تاالرهایی مانند »حیرت و حقانیت« و »دفاع« که روایت

با   و  روشن  »سرانجام«،  و  »پیروزی«  »شهادت«،  تاالرهای  و  دارند  تاریک  نسبتًا  فضایی 
 اند.  های مختلف مانند سبز و قرمز نورپردازی شدهای از رنگ آمیزه 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

پردازی . 41 صویر ت   موزۀ در شهادت تاالر ورودی نور
 مقدس  دفاع و اسالمی  انقالب

پردازی 51تصویر    شدۀ سازیشبیه مناطق  از یکی  نور
 مقدس   دفاع و اسالمی انقالب موزۀ در عملیات

 
در فضاهای مختلف سعی شده است تا عالوه بر بینایی سایر حواس بازدیدکنندگان نیز درگیر  

ده، بوی خاک پیچیده است و نواهای مشهور دوران جنگ به گوش  ش شود. در سنگرهای ساخته 
در  می  است  قرار  که  جایی  در  بازدیدکنندگان  پای  زیر  سطح  آبی،  مناطق  بازسازی  در  رسد. 

تا احساس روی سطح آب    شود سازی شدۀ عملیات از پلی عبور کنند لرزان می ای شبیه منطقه 
ای از  شده ساخته   بودن را به مخاطب منتقل کند. همچنین در هنگام ورود بازدیدکنندگان به نمونۀ 

شود و برعکس  سوزی احساس می سنگرهای مناطق سردسیر، سرمای بسیار شدید و استخوان 
 مناطق گرمسیر، بسیار داغ و سوزان است.   سازی شدۀ فضای داخل سنگر شبیه 



 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

30 
 2شماره    ، 15    دوره 

 1401   تابستان 
 58پیاپی  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ای برخوردار است و های تهویه، سرمایشی و گرمایشی جدید و پیشرفتهاز سیستم   موزه
فیلم و  تصاویر  بر  عالوه  است.  مطبوع  بسیار  آن  درون  فضاهای  هوای  در  دیجیتال،  های 

صفحه با  دیوارها  بعضی  تاالرها  دوران  مختلف  خارجی  و  داخلی  مطبوعات  نخست  های 
 ایی که به نام شهدای جنگ است پوشانده شده است.  ه ها و خیابانجنگ و یا تابلوهای کوچه

 
 
 
 
 

 های به نام شهدای جنگ ها و خیابان دیوار پوشیده شده از تابلوهای کوچه . 16تصویر 
 

انواع تفنگ سالح  ها، نفربرها،  ها، مینها، تانکهای مورد استفاده در دوران جنگ مثل 
سازی شده در هایی شبیهصورت ماکتهعمدتًا بها، ناوها و سایر ادوات جنگی،  زیردریایی

های نمایش و یا به صورت نمایش باز همراه با اطالعات مربوط به هر کدام در معرض ویترین
 اند.  دید بازدیدکنندگان قرار گرفته

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 استفاده شده در دوران جنگ   هایهای ادوات جنگی و سالحماکت  . 17تصویر 
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همان فناوریاگرچه  پایۀ  بر  موزه  ساختار  و  کلیت  شد  اشاره  که  شکل طور  نوین  های 
جدید استفاده شده در موزه   هایاست، اما اگر بخواهیم به صورت موردی از تکنولوژی گرفته

پنل  جمله  از  مواردی  به  باید  ببریم  پرینتنام  تعاملی،  نمایشگرهای  دیجیتال،  های های 
و سه پیشرفته  پروژکتورهای  ویدئو  مجازی،  تور  بعدی،  پنج  و  سه  سینماهای  بعدی، 

 نمایشگرهای فیلم و عکس دیجیتال اشاره کرد.  
طور نمایشگرهای تعاملی عمدتًا حاوی اطالعات آثار و وقایع  دیجیتال و همین هایفیلم

عملیات مانند  درآمده  نمایش  تصاویر،  به  مانند  گوناگون  محتواهای  از  ترکیبی  و  ها هستند 
روایتکلیپ و شرح ها،  و خاطره ها  دادهها  در خود جای  را  که مخاطب میها  به  اند  تواند 

وجو بپردازد و محتوای مورد نظر خود را بیابد.  میان آنها به جست  انتخاب و دلخواه خود در
شان  آفرینی\نامۀ آنها، نقشها صرفًا مختص به شهدای دوران جنگ، زندگیبعضی از این پنل

مثابۀ بانک اطالعات شهدای دوران جنگ در  ها و محل شهادت آنها هستند و بهدر عملیات
 اند.گرفتهمعرض استفادۀ بازدیدکنندگان قرار 

  

  تاالرهای از   یکی فضایی   سامان  از  نمایی . 81تصویر 
 مقدس  دفاع  و اسالمی  انقالب   موزۀ

  انقالب موزۀ در تعاملی نمایشگرهای . 19تصویر 
 مقدس دفاع و  اسالمی

 
طور مثال  هو نمایشگرها نیز مختص استفادۀ کودکان و نوجوانان است. ب  هابعضی از پنل 

توانند آن را به دلخواه یک پنل دیجیتال دارای یک طرح تانک از پیش آماده است که کودکان می
خود با فناوری لمسی رنگ آمیزی کنند؛ همچنین نمایشگر دیگری نیز صرفًا مخصوص بازی  

های در حال حرکت دشمن را با لمس توانند تانکوجوانان میطراحی شده و در آن کودکان و ن
 مواضع مورد نظر منفجر سازند.
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 های دیجیتالی بازی برای کودکان و نوجوانان در موزۀ انقالب اسالمی و دفاع مقدس پنل  . 20صویر ت

 
 
 
 
 
 
 
 

 و نقاشی مختص کودکان و نوجوانان در موزۀ انقالب اسالمی و دفاع مقدس  آمیزیپنل دیجیتالی رنگ  . 21صویر ت

انقالب اسالمی و دفاع مقدس به طرز   توان گفت سراسربین بنتام در موزهطورکلی میبه
تنیدگی  االضالع درآمده است. درهمای مستتر شده و هندسۀ آن به شکل یک مختفیماهرانه

های موزه موجب شده تا در بسیاری از فضاها ها و تاالر های نوین در سراسر بخشتکنولوژی 
های نظارتی برای یک بازدیدکننده با دشواری مواجه شود. عدم وجود  حتی پیدا کردِن دوربین 
های متعدد  پذیر، وجود درب گیرانه، مسیر حرکت غیرخطی و انعطافقوانین و مقررات سخت

راه صمیمیت  میزان  و  رفتار  برخورد،  نوع  تعامل  خروج،  امکان  بازدیدکنندگان،  با  نمایان 
مستقیم و یا با واسطه با بسیاری از آثار و درگیر ساختن هرچه بیشتر مخاطبان در فرایند بازدید  
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های نویِن نمایش موجب شده تا عالوه بر سعی در انتقال احساس گیری از تکنولوژی با بهره 
بازدیدکنند به  اثربخشی  و  آزادی عمل  نیز در جایاختیار، رهایی،  جای فضای  گان، قدرت 

 موزه به نحو مطلوبی توزیع شود.
 
 گیری . بحث و نتیجه5

در دنیای معاصر تبدیل به اندهای گوناگون پشت سر گذاشتهها با تحوالتی که در زمینهموزه 
بین و  ملی  سطوح  در  اثرگذار  شدهنهادهایی  موزه المللی  نقش  مفاهیم   هااند.  انتقال  در 

هایی هستند که مکان  کننده است؛ آنها در زمرۀ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی پررنگ و تعیین
دیپلمات بازدید گردشگران، مهاجران،  و هیئت مورد  قرار  ها  نیز  دنیا  از سراسر  های سیاسی 

چهرۀمی ترسیم  در  جهت  همین  به  و  برای   گیرند  ملت  یک  تاریخ  و  کشور  یک  فرهنگی 
آپاراتوس سزایی دارند، موزههانیان، سهم بهج های نهادی ها و تکنولوژی ها قادرند به وسیلۀ 

مفصل را  مدنظرشان  گفتمان  مقصود خود  این  به  نیل  برای  آنها  کنند.  ترویج  را  آن  و  بندی 
گیرند؛ از سبک معماری، چگونگی سامان فضایی و نوع روایت عناصر متعددی را به کار می

های نوین، همه در زمرۀ عواملی هستند نحوۀ نورپردازی و میزان استفاده از فناوریگرفته تا  
 سازی گفتمان یک موزه و القای آن به بازدیدکنندگان تأثیرگذارند.که در ایجاد و نهادینه
هایی که با اشیاء و آثارشان روایتگر یک دورۀ تاریخی مشخص هستند به  در این میان موزه 
از   گوناگون  ویژه جهات  و  اهمیت  مواضع  که  اینجاست  توجه  شایان  نکتۀ  برخوردارند.  ای 

های متولیان سیاسی و فرهنگی هر کشور نسبت به همۀ ادوار تاریخ سرزمین خود یکسان  دیدگاه 
به   بسته  آنها  دوره پیشین نیست؛  برای  خود  دینی  و  اعتقادی  سیاسی،  فکری،  فلسفی،  های  ۀ 

ی  اهمیت  و  وزن  کشورشان  تاریخ  خوش مختلف  در  بنابراین  نیستند.  قائل  ترین  بینانه کسانی 
حالت، اگر سعی در کمرنگ جلوه دادن و تحریف ادواری از تاریخ نکنند، قطعًا به پررنگ کردن  

گمارند. برای نیل  هایشان است همت می مقاطعی از آن که همسو با تفکرات، اهداف و ارزش 
توان به  شوند که از جملۀ آنها می نتخاب می به این مقصود بسترهای متفاوتی در نظر گرفته و ا 

های تلویزیونی و آثار فاخر  آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف، سریال های درسی دانش کتاب 
نیز موزه  این بسترها  از  این ترتیب که متولیان و  سینمایی اشاره کرد. یکی دیگر  به  ها هستند؛ 
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ی که روایتگر و نمایندۀ دورۀ تاریخی  های صاحبان قدرت از طرق مختلف به آن دسته از موزه 
دارند تا به واسطۀ آنها گفتمان مورد نظر  موردنظر و مطلوب آنها هستند توجه بیشتری مبذول می 

بندی کرده و  تری مفصل خود را در نظرگاه ملت خود و سایر ملل جهان به نحو مؤثرتر و شایسته 
این شیوه  دهند.  موزه   ها اشاعه  احداث  مانند  متفاوتی  و  از رهگذرهای  بازسازی  های جدید، 

موزه  پروژه تجهیز  موجود،  به های  تحقیقاتی،  صاحب های  و  متخصصان  در  کارگیری  نظران 
موزه زمینه  مانند  متعددی  و  های  فناوری  رسانه،  روایتگری،  داخلی،  داری، معماری، طراحی 

 گیرد. رایی به خود می های مرتبط و مورد نیاز، صورت اج سایر حوزه 
ای که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند نیز مربوط به سه دورۀ تاریخی  سه موزه

به   وابسته  نهادهای غیرخصوصی  ادارۀ  و  مالکیت  نیز تحت  موزه  و هر سه  مختلف هستند 
یش  ح و شهرداری قرار دارند. موزۀ ایران باستان از دورۀ پحکومت مانند دولت، نیروهای مسل  

شود؛ موزۀ دوران اسالمی از زمان ورود اسالم به ایران  از تاریخ تا زمان ساسانیان را شامل می
 گیرد و موزۀ انقالب اسالمی و دفاع مقدس از آستانۀ ساسانی تا دورۀ قاجار را در بر می  در دورۀ 

ای ستهطور دستاوردهای هساله، پایاِن آن و همینپیروزی انقالب تا کنون شامل جنگ هشت
 کند.  دهۀ هشتاد خورشیدی را روایت می

داند تاریخ ایران پس از  رسد که برای حکومتی که خود را اسالمی میبه نظر طبیعی می
به   از اهمیت دنبال  اسالم و  باستانی  با دوران  آن مظاهر فرهنگی دوران اسالمی در مقایسه 

هایی که با انقالب یژه نظاممضاعفی برخوردار باشد. همچنین هر ساختار حکمرانی و به و
گرفته شیوه شکل  به  دارند  سعی  ارزش اند  مختلف،  آرمانهای  تفکرات،  باورها،  و ها،  ها 

عرصه در  را  خود  موردنظر  و  مطلوب  گفتمان  و  دهند  اشاعه  و  ترویج  را  خود  های  اهداف 
نحو معناداری متفاوت توزیع قدرت در این سه موزه به  ،گوناگون بازتولید کنند. از این منظر

است. در موزۀ ایراِن باستان، چنانکه اشاره شد تمرکز و تراکم قدرت در حوزۀ متصدیان  و به  
گیرانه  موضوع شناسایی بوده و مخاطب در میاِن قوانیِن سخت  کنندۀتعبیر فوکو مراجع تعیین

به تعبیر دیگر موزۀ ایراِن باستان مطابق مطالعۀ کفی    رسد؛ به نوعی منفعل و منقاد به نظر می
گیرد. این رویه  دارگرا )علمی و محتوامحور( قرار میهای موزه ( در زمرۀ موزه 2011و پالود)
گیرد و مخاطب آزادِی عمِل بیشتری در تری به خود میدوراِن اسالمی وجِه متعادل  در موزه 
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انقالب    توزیع در موزۀ  شود. اما شیوۀ نظارت کاسته میموزه دارد و بخشی از عریانِی کنترل و  
نحو متوازنی در میاِن متصدیان،  طور کلی متفاوت است؛ قدرت بهاسالمی و دفاع مقدس به

نحوی که مخاطبان حیِن بازدید از موزه آزاد و راهنمایان و بازدیدکنندگان توزیع شده است به
ها را در بر نگرفته است؛  آن  های مختلفده در زمینهکننگیرانه و نهیرها هستند، قوانین سخت

آن بهمشارکِت  میها  جلب  بازدید  فرایند  در  مطلوبی  مینحِو  حتی  و  قدرِت  شود  از  توانند 
توان خالقیت خود نیز در حین سیر آثار استفاده کنند؛ به همین دالیل است که این موزه را می

این گرا به شمار آورد. های بازدیدکنندهموزه   تۀ( در دس2011بندی کفی و پالود )طبق دسته
کنندۀ سیر قدرت گرفتن و محوریت مخاطب است؛ از انقیاد و انفعال در روند به نوعی القا

ابتکار در موزۀ  و  اختیار  آزادِی عمل،  تا  باستان  انقالب اسالمی و دفاع مقدس   موزۀ دوران 
کیدی است که  ارزش  تأ باورهای مورد  و  آپاراتوس ها، اهداف  های ها و تکنولوژی به وسیلۀ 

 شوند.  ط میةبندی و مسلنهادی مفصل
 و حاکی از آن است که موزۀمذکور بوده  های این پژوهش نیز همسو با مباحث  سایر یافته

عنوان دوران اسالمی در سطح ظهور، به معنای فضایی که به تعبیر فوکو در آن چیزهای متنوع به
ها  شوند و به لحاظ آپاراتوس شیاء گفتمانی قابل مشاهده و شناخت میای مشترک از امجموعه

تکنولوژی  چنانو  آنها  از  کدام  هر  که  نهادی  متعددی های  عناصر  دربرگیرندۀ  شد  گفته  که 
ایران باستان چشم نوازتر، مجهزتر و مخاطب پسندتر است و با توجه   هستند، نسبت به موزۀ

به اینکه ساختمان این دو موزه در مجاورت یکدیگر قرار دارد، بازدیدکنندگانی که از این موزه 
ها  پس از موزۀ ایران باستان دیدن کنند تفاوت محسوسی را به لحاظ عناصری که در بخش یافته

تجربه   شد  اشاره  آنها  کرد؛  به  یقینبهخواهند  می  طور  تفاوت  از  میزان  و  این  معانی  تواند 
یافته از  این بخش  باشد.  داشته  به همراه  با خود  نیز  را  های  کارکردهای گفتمانی مشخصی 

های آن  ( مبنی بر اینکه معماری و زیرشاخه1395پژوهش با نتایج مطالعۀ نساج و سلطانی)
است   از سیاست  فضایی، شکلی  رژیمنظیر سامان  تاریخ،  در طول  آن  که  از  های سیاسی 

 اند، همسو و مطابق است.برده  مثابه ابزار تبلیغاتی خود بهـره به
موزه این  دوی  هر  از  زیاد  بسیار  فاصلۀ  با  نیز  مقدس  دفاع  و  اسالمی  انقالب  ها، موزۀ 

روایتموزه  روزآمد،  زیبا،  گروه ای  با  متناسب  فناورانمحور،  ه،  های سنی مختلف، جذاب، 
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ترین موزۀ ترین موزۀ غرب آسیا و بزرگ محور، تعاملی و دارندۀ عناوینی چون مدرنمخاطب
و   متعادل  تعامِل  توزیع متوازن قدرت،  بر  این موزه عالوه  در  جنگ در جهان اسالم است. 
سازندۀ هر سه عامِل سطح ظهور؛ ناظر به سامان فصایی، طراحی، چینش و نحوۀ قرارگیری  

کنندۀ موضوع شناسایی  مراجع تعیین  ـ  ها به تفصیل اشاره شدکه در بخش یافتهـ  و نمایش آثار  
و جدول مختصات که مصادیق متفاوتی از جمله تاریخ انقالب و جنگ و همچنین مبانی 

اندیشه و  فلسفی  میفکری،  شامل  را  حاکم  سیاسِی  نظام  و  انقالب  منظور    شود،ای  به 
رار گرفته است. مخاطبی که به بازدید از این موزه بندی گفتماِن مطلوب، مورد توجه قمفصل

های آید روایت دوران جنگ و وقایع آن را در فضایی مدرن، مطبوع و آرام و در قالب فناوریمی
 کنندۀ تواند القانما میگذراند. این تجربۀ به ظاهر متناقضنوین و پیشرفتۀ دیجیتالی از نظر می

های مختلف حاصل فرهنگ  های کشور در عرصهاین پیام باشد که آرامش کنونی و پیشرفت
شهری هتروتوپیای مورد شهادت و مقاومت در برابر استکبار است. این همان کارکرد آرمان

اشارۀ فوکو و نویدی است که موزه از ظهور گفتمانی جدید در میان نمایش آثار و پیشرفِت  
( مبنی بر 2018زاده و آیتوگ)دهد. همچنین این یافته با پژوهش موسییپایان در دانش مبی

موزه ساخت  نشاناینکه  زمان  هر  در  و آوریفن  دهندۀها  علمی  دستاوردهای  روز،  های 
انقالب سیاست موزۀ  ترتیب  این  به  دارد.  مطابقت  است  دوره  آن  در  جامعه  موجود  های 

آپار از  گیری  بهره  با  مقدس  دفاع  و  تکنولوژیاتوس اسالمی  و  گفتماِن  ها  خود  نهادی  های 
نژاد کند و به تعبیری که دبیری ط میاستکبارستیزی، مقاومت و پیشرفت را بازتولید و آن را مسل  

می کار  به  فرانسه  برای  خود  مطالعۀ  میدر  قدرت برد،  برای  نمایشگاهی  را  آن  سازی توان 
 جمهوری اسالمی ایران دانست.



 

 

 

تحلیل رابطه میان نهاد  
 ... قدرت و نهاد موزه در ایران 
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