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 شناختی از بازدید موزه ها، تحلیلی مردمها و هویتموزه

 

 رضا كوشكی، محمد چقلوند

 
 (15/10/95؛ تاريخ تأييد:  10/06/95)تاريخ دريافت: 

 

 چكیده

ها عامل قدرتمندی برای ایجاد و انقال معانی، و تغییر باورهای پیشینی است، که دارای موزه

تجربیات رودرو، رسانه، نوشته و روایات در مورد دیگران  مانند: یمتفاوت های منشاء و خاستگاه

های قومی هستند. این فرآیند تحت تأثیر اهداف و نیات داوری هستند و مبنایی برای پیش

توانند منجر زمینه اجتماعی و فرهنگی بازدیدکنندگان میو های فیزیکی موزه، طراحان، ویژگی

تاریخ و فرهنگ اقوام ی  دربارهاطالعاتی را الفالک ا . موزه فلکشوندبه تولید معانی متنوعی 

گذارد. این که بازدیدکنندگان چه تصویر و معانی را در رابطه با مردم لک و لر به نمایش می

موزه اخذ کرده و این تصویر چه تأثیری بر درک آنها از هویت قومی و ملی این لرستان از 

و  انجام شده نگارانه ه کیفی با رویکردی مردمین مطالع. ااستدارد، حوزه تمرکز این مطالعه 

رفته شده است. های کیفی بهره گهای تحلیل دادههای ثبت شده از تکنیکتحلیل پیامبرای 

های به کار رفته در تحلیل ای از جمله تکنیکبندی تحلیلی و تحلیل مولفه تحلیل قلمرو، طبقه

از  هابرای گردآوری دادهها، متر نتایج تحلیل پیاها است. به عالوه برای رسیدن به اعتبار بیشپیام

ها و بخشی به سئواالت مطرح شده از تحلیل پیام روشنیبرای و ، مشاهده مشارکتی و مصاحبه

را از  های بازدیدکنندگانها، برداشتاست. برآیند این تحلیل ها نیز بهره گرفته شدهتطبیق یافته

با  ها حاکی از این است که مردم محلیکند. یافتهیمنعکس مهویت در دو سطح قومی و ملی، 
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و بازدیدکنندگان  بالندفرهنگ و هویت بومی خود می دیدن دانش و فرهنگ اجدادشان به

هویت و تاریخ لرستان  بهاند، ای را نسبت به اقوام لک و لر کسب کردهغیربومی که دیدگاه تازه

تلقی بازدیدکنندگان  ،د. تجربه دیدار از موزهکننبه عنوان بخشی از هویت ملی خود افتخار می

بخشد. مخاطبان بومی در را از هویت خود در سطوح مختلف ملی و قومی تغییر و استحکام می

کنند و نتیجه بازدید تعلق خاطر و رضایت بیشتری از هویت قومی خود احساس می

نسبت به مردم لرستان،  بازدیدکنندگان غیر محلی ضمن بیان تغییر ایجاد شده در دیدگاه خود

نند. همچنین تمایز جنسیتی کآن را مایه مباهات خود و بخشی از هویت ملی خود تفسیر می

های موزه تاثیرگذار بوده و موجب درک متفاوتی تفسیرهای متفاوت از صحنه کنندگان بربازدید

 است.ها  هکنندداز جایگاه زن و مرد برای بازدی
 

 موزه، هویت قومی، هویت ملی، اقوام لک و لر. بازدید ازكلیدی:  های واژه

 

 مقدمه و بیان مسئله

فهم و  موجب ایجاد د،گذاراگون موضوعی که به نمایش میتوانایی موزه در بازنمایی ابعاد گون

د. توجه به ابعاد مختلف ارتباطی از قبیل شومیتری از موضوع برای مخاطب درک گسترده

ها، صدا، تصویر و گفتگو از امکانات مختلفی از اشیا، صحنه دیدن و شنیدن، در قالب استفاده

 که در انتقال این فهم موثر هستند. هستند

ه خصوص در رابطه تر از موضوعات مختلف بتصویری کامل ی شده، به ارائه شرایط مطرح

رسان است. شود، کمکفرهنگی مانند ایران درک میبا آنچه از اقوام مختلف، در جوامع چند

ها گاه به اند. این مواجههاقوام به طور تاریخی روابط گسترده و متنوعی با یکدیگر داشتهاین 

دهند دیده هایی که اقوام به یکدیگر نسبت میهایی در قالب جوک و داستانصورت کشمکش

مستقیم اقوام در گذشته و ند ریشه در تجربیات مستقیم و غیرتواشود. البته این رویارویی میمی

ف های مختلهای زندگی گوناگون داشته باشد. به عالوه تصاویری که در رسانهسبک حال و

های دولتی در رابطه ها یا دستگاهرسمی در غالب روزنامه های مانند: تلویزیون، کتاب، گزارش

 توانند بر این فهم تأثیر گذار باشند.می ،شودبا اقوام ارائه می

هایی نسبت به اقوام گیری تصاویر و ذهنیتب شکلتواند موجها میبه هرحال این زمینه

های مختلف ها و گروهشده، که گاه به صورت الگوهایی برای شناسایی و ارتباط بین فرهنگ
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االفالک واقع شده است، فلکی شناسی لرستان که در قلعهشود. موزه مردمدر نظر گرفته می

زندگی تا تالش شده  ر این منطقه است وم لر و لک ساکن دی زندگی اقواشیوه ی دهنده نمایش

های  ای مخاطبان به نمایش درآید. صحنهمادی برقوام در ابعاد مختلف مادی  و غیراین ا

ی گذران زندگی مرگ و همچنین شیوه مراحل مختلف زندگی از تولد، ازدواج و ،طراحی شده

ه در چند صحنه نیز تالش دهد. به عالوهای روزمره زنان و مردان عشایر را نشان میو فعالیت

                                                                         برخی از مشاغل سنتی رایج در لرستان مانند فلزکاری و نجاری که عمدتا  در شهر  تاشده 

های مصنوعی که از روی ها پیکره. در این صحنهکنندشده را نیز تصویر بروجرد انجام می

 ها درنهبخشند. این صحها واقعیت بیشتری میاند، به صحنههای واقعی طراحی شدهنمونه

هایی از زیستی با این فضا جلوهاالفالک جانمایی شده و در هم های مختلف قلعه فلکبخش

 کنند. فرهنگ این اقوام را بازنمایی می

رود کلیت فرهنگی این اقوام است. انتظار می، چیزی که موزه در رابطه با آن طراحی شده

درک و فهمی از این فرهنگ ایجاد  ها کنندهموزه، اجزای موزه و بازدید ز تعامل میان طراحانا

هنگ این اقوام صدد بررسی، درک و فهم معنای تولید شده از کلیت فرشود. این مقاله هم در

آن شامل  از طریق رسانه موزه است. به این ترتیب موزه و جزئیات  ها برای بازدیدکننده

و سایر ابعاد فیزیکی در کنار  )در کنار فضای داخلی قلعه( ها، اشیاء، چیدمان، فضاصحنه

، ها و معنای تولید شده توسط مخاطبانهای کارکنان و همچنین برداشتاهداف، نیات و طرح

ای که در آن امکان به نمایش درآمدن و به نمایش موزهدهد. چیستی موزه را تشکیل می

از  رک دیگریدرآوردن دیگری و خود وجود دارد. به این ترتیب موزه امکانی برای دیدن و د

اساس اهداف، نیات طراحان و امکانات  تواند براین دیدگاه میآورد که نقطه نظر موزه پدید می

قوام و به عنوان منبعی برای شناخت ا هایی متفاوت از یک موضع به نمایش بگذاردچهره ،موزه

عنصری دارای  ها آشنایی داریم به کار گرفته شود. موزه به عنوانهایی که کمتر با آنو فرهنگ

شود. این های قومی در نظر گرفته میتوانایی ایجاد آگاهی و تجربه گسترده از فرهنگ گروه

-Hooper)ارزشمند باشد  هابه آنشان و نشان دادن میراث تواند برای خانواده و فرزندانمی

Geerinhill, 1994a: 8)  
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ساکن در لرستان، یعنی اقوام لک و لر شده از اقوام  ر به دنبال فهم معنا و تصویر درکمقاله حاض

تان آباد، مرکز استان لرساالفالک واقع در شهر خرمشناسی فلکتوسط بازدیدکنندگان موزه مردم

می را در هم مراجعه کنندگان محلی و هم مراجعه کنندگان غیر بواست. بازدیدکنندگان مورد نظر، 

از خالل بازدید از که بازدیدکنندگان است  رسش کلی و اصلی این پژوهش این مسئلهگیرد. پبر می

و در ذیل آن به دنبال  ،آورندچه درکی از هویت قومی مردم لرستان و هویت ملی به دست می، موزه

بومی و های  هها برای بازدیدکنندتر، از قبیل تفاوت برداشت از صحنهپاسخی برای سئواالت جزئی

 .استن و زنان نیز غیر بومی و همچنین این تفاوت در میان مردا

چه که در رابطه با موزه مردم شناسی مورد توجه است، فرصت آموزش ضمنی است که آن 

که این شیوه بیان فرهنگ اقوام شود. این می ایجاددر موزه  ،به واسطه استفاده از عوامل مختلف

رستان لرستان چه تاثیری در درک مردم محلی و مخاطبان غیر بومی از هویت و فرهنگ مردم ل

با توجه به تصویر ارائه شده از که  هستیم نیز  معانیآن دسته از ما به دنبال درک  به عالوه، د.دار

های زمینهو نیز درک ، ایم ، دریافتهلرستان در اواخر قاجاریه و اوایل پهلوی در متون مختلف

 ده است. وسط بازدیدکنندگان بر اساس آن بنا شت شده ارائهمتفاوتی که معانی و تفاسیر 

ها به عنوان مکانی جایگاه موزهواند به منظور نمایاندن ترسد این شرایط میبه نظر می

را دارند به کار گرفته شود و شرایط با مخاطبان فرهنگی و آموزشی که امکان برقراری ارتباط 

. ندکچندقومیتی مانند ایران هموار  ای جامعهبرای توجه بیشتر در این زمینه به خصوص در را 

ها  به عنوان یکی از های اخیر در پدیده فرهنگی سفرهای نوروزی، موزهبخصوص که در سال

های مورد توجه مسافرین مطرح هستند. الزم به یادآوری است که این مطالعه مهمترین جاذبه

گیرد و ضمن توجه به طرف و خالی از سوگیری در نظر نمی                               وزه را به عنوان فضایی کامال  بیم

 پردازد.یژگی به بحث مورد نظر میاین و

ابعاد مختلف  ی جانبه ، مستلزم شناخت همهکار موزه به عنوان یک نهاد فرهنگیدرک سازو

تواند ما را در درک فضا و فرآیند فرهنگی در جریان درون موزه . این شناخت میاستآن 

-های فرهنگیخصوص موزهه های فرهنگی موزه و بها و سویه. آگاهی از داللتکندیاری 

به منظور درک و بهبود عملکرد  ،تاریخی که با ابعاد مختلف فرهنگ جامعه در ارتباط هستند

 ای در هر موزه ترین ابعاد مطالعه موزه الزامی است. مخاطبان و کردار فرهنگی آنان یکی از مهم
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است.  شدههستند، چون موزه به منظور تولید و انتقال پیام به همین مخاطبان طراحی و ایجاد 

درک متفاوت و افراد کمک کند تا به تواند به موزه می ی ها از خالل رسانهمالقات فرهنگ

دست یابند. در جامعه چندقومیتی ایران درک تری از هویت قومی و هویت ملی  نزدیک

ویت قومی و هویت ملی افراد تواند بر ههای مشترک فرهنگی میان اقوام مختلف می زمینه

اشد. این مسائل لزوم توجه و مطالعات بیشتر در خصوص سفر و اوقات فراغت و گذار بتأثیر

 را های قومی در این فرآیند و بازخورد آنتاریخی و موزه -های فرهنگیبه ویژه جایگاه موزه

شده از این  رسد تصاویر ارائهستان به نظر میدهند. به عالوه در رابطه با لردر جامعه نشان می

تصویر از متون مستلزم بازنگری و نقد است. در این مطالعه تالش شده مردم در برخی 

شده توسط خی از این متون از لرستان تشریح و در ادامه با تصویر اخذشده در بر ارائه

ها این ترتیب شرایط درک منتقدانه آنو به شود بازدیدکنندگان از مردم لرستان در موزه مقایسه 

 .شودفراهم 

 

 راء و ادبیات موجود در رابطه با مطالعه موضوعنگاه اجمالی به آ

به عنوان رسانه در  توانها را می، موزههایی مانند توانایی ارسال پیام و ایجاد ارتباطبا توجه به ویژگی

هم قادر  ،داند. موزه های جمعی نیز میهای رسانهویژگیموزه را دارای  1هیلنظر گرفت. هوپرگرین

واند تفردی و نزدیک از طریق رابطه میان راهنما و بازدیدکننده است و هم می ای بینبه ایجاد رابطه

به  ،شودزمانی که راهنما با گروهی از بازدیدکنندگان وارد تعامل میبا ایجاد یک رابطه گروهی در

به همین ترتیب .  (Hooper-Geerinhill, 1994b: 7) شود درنظر گرفتهعنوان یک رسانه جمعی 

ها به عنوان محیطی  ارتباط برای تحلیل و بررسی موزه های مطرح شده در حوزهریهتوان از نظمی

 اجتماعی بهره گرفت. 

ی رویکردی مبتنی بر محوریت اهای اولیه در حوزه ارتباطات را دارهیل نظریه هوپرگرین

 درت دربدون ق ،ه عنوان عنصری منفعل و پذیرنده، مخاطب بداند که در آنفرستنده پیام می

چارچوب نظری فوق، به های بعدی که در د. تحوالت و رویکردشوفرآیند ارتباط تلقی می

________________________________________________________  

1  .  Hooper Geerinhill E 
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چه که در چهارچوب مطالعات فرهنگی رخ داد توجه و تمرکز مطالعات را از خصوص آن

د. به این یند ارتباط منتقل نموسانه به مخاطب و عاملیت او در فرامحوریت فرستنده پیام و ر

ه و طراح                                                      شده در خالل فرآیند ارتباط، صرفا  چیزی در اختیار فرستند رکترتیب معنی و پیام د

ی قدرت دخل و تصرف در توانست داراکننده نیز بنا بر شرایط خود می نبود، بلکه دریافت

 (. 1386، 1)استوری شود درنظر گرفتهشده نهایی معنی تولید

 ای نیزمطالعات موزههیل این رویکردها و تغییرات بعدی آن در به عقیده هوپرگرین

داند  ای میوی موزه را رسانه  (Hooper-Geerinhill, 1994b: 14).تهایی داشته اس داللت

 (25)همان،  شودبازدیدکننده و طراح ایجاد می که معنی و پیام در آن با مشارکت و حضور فعال

ها ی را بتوان به آنایند که هر ایدهآگفت بازدیدکنندگان با ذهنی خالی به موزه نمیتوان می

شوند در واقع معانی که از موزه درک می (Dierking & Falk, 2013: 7). کردمنتقل 

های فردی، اجتماعی، دانش و تجربه شخصی بازدیدکنندگان متفاوت توانند بر اساس ویژگی می

 مدنامی«  3متن به تصرف بازدیدکننده درآمده» آن را 2باشد و این همان چیزی است که مسون

(2005: 205) . 

در رابطه با جهان زیسته خود  گرانی دارای پیچیدگیبازدیدکنندگان را باید به عنوان کنش

ها در مواجه با موزه به عنوان بخشی از جهان پیرامون خود، با توجه به ابعاد در نظر گرفت. آن

ن تولید و به کنند. به این ترتیب امکاآن را درک و تفسیر می ،شانمختلف هستی اجتماعی

وجود دارد.  ،چه مورد نظر طراحان و کارکنان موزه استدست دادن معانی متفاوت با آن

بنابراین باید فرایند ارتباطی ایجاد شده در موزه را با توجه به این نکنه مهم که مخاطبان در 

 جایگاه کنشگران موثر در تولید معنی نهایی هستند، مورد نظر قرار داد. 

زمان به دو عنصر متن و مخاطب های ارتباطات به سمت توجه همطه نظریهدر این راب

ای عالوه بر تصور مطالعات موزه  (Hooper-Geerinhill, 1999: 9)دکننحرکت می

________________________________________________________  

1 . Sturey J. 

2 . Mason R. 

3 . Visitors Own Context 
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در  که های خود، به نقش اشیاء به عنوان عناصری فعالدر پژوهش1بازدیدکننده به عنوان عامل

های گوناگونی که اشیاء مختلف در آن وجه دارند. شیوهترآیند بازدید و ارتباط شکل گرفته، ف

د شوارتباط ایجاد شده با مخاطب میشوند، موجب تنوع بسیاری در نوع انتخاب و ترکیب می

(Macdonald et al, 1999; Henning, 2006; Macdonald, 2011)  ، و به این ترتیب

دیدکننده به یک شیوه نمایشگاه را اند که هرگز دو بازها دریافتهاست که طراحان نمایشگاه

 .  (sprafr, 2006: 204)دبینننمی

ان و طراحان موزه هنینگ، اشیاء داخل موزه را به عنوان کنشگرانی در رابطه با بازدیدکنندگ

که توجه ما را به عنوان بازدیدکننده به خود جلب کرده و به همان نسبت ما را  گیرددر نظر می

کنیم ها میزان دقت و زمانی را که ما صرف دیدن میدارند. آنمی باز از توجه به دیگر اشیاء

لید شده نزد بازدیدکنندگان تواند بر تفسیر و معانی تودهند و این شرایط میتحت تأثیر قرار می

یش گذاشتن و های این اشیاء در نحوه به نماگذار باشد. در رابطه با طراحان، ویژگیتأثیر

ار است و به این ترتیب است که باید یک بار دیگر به اشیاء به عنوان گذها تأثیرطراحی صحنه

در موزه که  را توان گفت چیزهایی. میشودشود توجه چه از موزه درک میعواملی فعال در آن

فقط نباید به عنوان اشیاء دید. محتوای موزه چیزی تحمیل شده بر شوند، به نمایش گذاشته می

و حتی موزه  (Henning, 2006: 2-10)د یابها تجسم میآن اشیاء نیست بلکه در قالب

یادآوری  2آرجون آپادورای.  (Alpers, 1991: 27)کندتواند دیدن اشیاء را برای ما سخت  می

ها توجه ویژه داشته باشیم و به آن و مفاهیم موجود در اشیاء کند که ما باید به خاطر معانیمی

و از نگاهی که آنان را بی روح و خاموش  کردهدرک  ها موجود استکه در آنرا خط ربطی 

طور که راینان مسون به ما ون همان. چ (Appadurai, 1986: 4-5)کنیمکند دوری تلقی می

 .  (Mason, 2011: 5)دمعنایی هستنکند، اشیا دارای کیفیتی چندی مییادآور

ه که منجر به اعمال توانند از طریق داشتن انحصار تخصیص معنی اصلی و توجها میوزهم

به ما نکته . این کنندها تثبیت ای آمرانه را نسبت به آند رابطهشوکلی بر مخاطبان می اقتداری

________________________________________________________  

1  .  Actor 

2  . Appadurai A. 
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تنها  در دسترس  ،ها معتبر هستند و این اشکال خاص توجهگوید احتماال  تنها برخی از توجه می

و بوردیو ما را به خصلت 1به نحوی دیگر فوکو .(Henning, 2006: 120)برخی از افراد هستند 

مایزات بندی و حتی بازتولید ت دهی، طبقه تواند برای نظمو این که موزه میایدئولوژیک بودن موزه 

دهند. این نگاه برای پژوهشگران ها عمل کند هشدار میبخشی به آن طبقاتی و به نوعی مشروعیت

روابط قدرت و روابط اجتماعی اجتناب طرف بودن موزه در این امتیاز را در پی داشته که از تلقی بی

ای و عملکرد های خود همواره رویکری انتقادی برای توسعه مطالعات موزهو در بررسی کرده

ها زبان تازه  چالشاین . (Henning, 2006: 1-2 Mason, 2011: 23-24;ها در نظر گیرند )موزه

 (. Henning, 2006: 1ای بنا نهاد )ای را در رابطه با مطالعات موزهو پیچیده

های دیگری از علوم اجتماعی و علوم انسانی برای مطالعه موزه به کار مفاهیم و نظریه

گیری مفهوم با اهمیت است. بوردیو با به کار اند. کار بوردیو در این رابطه بسیارگرفته شده

نه هستی دهد که چگونشان می سرمایه فرهنگی و هبیتوس در رابطه با بازدیدکنندگان موزه

گذار است. برای بوردیو سرمایه فرهنگی که ها تأثیرها به موزهر دسترسی آناجتماعی افراد د

کند. بوردیو خصلتی طبقاتی دارد دارندگان آن را قادر به رمزگشایی و درک معنی آثار هنری می

نگی آنان میزان کم سرمایه فره ،رونددهد که  برای بسیاری از کسانی که به موزه نمینشان می

 ،ها قابل دسترس هستند و ایناقتصادی موزهچون از نظر  .کننده است تا شرایط اقتصادی عیینت

ی را از ست که برخها در موزهشده ها و آثار به نمایش گذاشتهعدم درک معانی موجود در موزه

و  صی است،نیاز به سرمایه فرهنگی خا هاکه برای درک آن ای معانی دارد؛رفتن به موزه باز می

 1390آید )بوردیو، های تمایز افراد و اقشار جامعه از هم پدید میبه این ترتیب است که زمینه

  )Bourdieu, 1977: 3-4 و

هایی از قبیل بازاندیشانه و خودآگاه بودن است، از آنجا که فعالیت انسانی دارای مشخصه

 ،شده های مطرحقالب یکی از نظریهرسد تصور قابل درک بودن کنش انسانی تنها در به نظر می

کنش بازدیدکننده موزه، در  تابار است. پس در مطالعه حاضر تالش شده گرایانه و زیان تقلیل

 ها مورد توجه قرار گیرد.حاصل از این دیدگاه            تقاطع نظری  

________________________________________________________  

1 . Foucault  
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ایی هبخشیروشنیآن دسته از به  ،ما ضمن بررسی کنش بازدیدکننده در قالب نظریه ارتباط

چه تاثیرگذاری موجودیت مادی موزه بر روی بازدیدکننده که نظریه سرمایه فرهنگی و آنهم 

برانگیز نسبت به  ترکیب به عنوان نظام نظری حساسیتو از این  توجه داریم، ،شودنامیده می

 کردار بازدیدکنندگان موزه بهره خواهیم گرفت.

گیرد، یند ارتباطی قرار میفرا ، درون یکبه این ترتیب بازدیدکننده طی بازدید از موزه

موضوعی را  ،های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود و جامعهطراحان موزه با توجه به زمینه

قصد منتقل نمودن  ،برای نمایش در نظر گرفته و با استفاده از اشیا، فضا، چیدمان و سایر عوامل

د در چگونگی پیام و تواننشده به سهم خود میام و معنایی را دارند. هریک از عوامل یادپی

مخاطبی قرار دارد که باید او را در  ،قضیه سویگذار باشند. در آن شده تاثیر معنای برداشت

توان گفت دفی دارد و به نوعی میخود هر گرفت. یعنی از بازدید در نظ مند موضع کنشگر نیت

دست به تأمل،  نسبت به عمل خویش آگاهی دارد و در مورد این مساله و جهان اطراف خود

یت عکه باید در نظر داشته باشیم این موارد تحت تاثیر موقزند. کما اینارزیابی و داوری می

ی از گیرند. ما جزئقرار دارد. اعمال ما در خال صورت نمیاجتماعی او -تاریخی و فرهنگی

عیتی که موق مختلف بر ما تاثیرگذار است،ابعاد  ازموقعیت خود در حیاتی اجتماعی هستیم که 

  شود.ها میموجب بروز سرمایه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متفاوتی برای انسان

 

 شناسی و مواد مورد مطالعه پژوهش روش

 محقق و میدان مورد مطالعه 

به عنوان میدان مورد بررسی  ،آباداالفالک واقع در شهر خرمموزه قلعه فلک ،این مطالعه در

ه ک را طورکلی زندگی عشایری و روستایی مردم لرستان انتخاب شده است. این موزه به

ابعاد مختلف زندگی روستایی و ، دهد. به عالوهنمایش میمتشکل از دو قوم لک و لر هستند، 

های روزمره، صنایع دستی، مسکن، تصاویر عشایری از قبیل تولد، ازدواج، مرگ، فعالیت

مده است. در ادامه در به نمایش درآهایی ها و عکسبزرگان طوایف مختلف در قالب صحنه

اند که در لرستان کشف شده یبا ارزش فرهنگی و مادی قابل توجه ، اشیایشناسی بخش باستان

اند. این زنند به نمایش گذاشته شدهای چند هزارساله پیوند میو مردم را با تاریخ و گذشته
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کنند. و فرهنگ را تداعی می ای ویژه از تاریخجلوه ،زیستی با فضای قلعهها در همصحنه

د بازدیدکنندگان بسیاری از سرتاسر ایران و نیز خارج از مرزهای ایران از این مجموعه بازدی

آشنایی با فرهنگ مردم لرستان است.  ی ترین دریچه ها موزه مهمکنند، که برای بسیاری از آنمی

ندگان در پایان بازدید از موزه به بازدیدک ،است که در آن در انتهای موزه دفتری قرار داده شده

 موزه و بازدید از آن  ی رهباذکر برداشت، پیشنهادات، انتقادات، خاطرات و حس خود در

به  اقدام رد بدون حضور عوامل موزه و آزادانهن دفتر در جایگاهی قرار دارد که فپردازند. ایمی

بازدیدکنندگان به عنوان  ی دهکند. در این پژوهش نظرات ثبت شمی از موزهدرج برداشت خود 

های کیفی ها به عنوان دادههای مورد نیاز در نظر گرفته شده است. این پیامبخشی از داده ی پایه

اند مورد پر شده 1392تا  1385های مورد نظر هستند. برای این کار دفاتری که در طول سال

که به نحوی با برداشت و درک از  هایی رااست. از میان این نظرات، پیام بررسی قرار گرفته

 هستند،و بیانگر تصویری اخذ شده از فرهنگ مورد بحث  هویت قومی و ملی در ارتباط بوده

هایی است. به عالوه با توجه به ادبیات موجود در رابطه با موزه، پیامقرار گرفته مبنای گزینش 

 اند. توجه دارد نیز در نظر گرفته شدهدر موزه مورد را را که تصویر ارائه شده از مردان و زنان 

در این مطالعه، محقق خود به عنوان یکی از ساکنین دائم موزه که دارای نقش کارشناس و 

زه را در قالب پژوهشی کند کردارها و تعامالت رخ داده در مو، تالش میاستراهنمای موزه 

 .کندشناختی ارائه  مردم

 

 هاگردآوری و تحلیل داده

های چندگانه نگارنه حاصل بهره گیری از دادهمورد نیاز این پژوهش به شکلی مردمهای داده

 نگارانهمردم چندشکلی هایداده آنالیز باشد. برایشامل: متن، مصاجبه مشارکتی و مشاهده می

 آنالیز برای اسپرادلی، نظر طبق. است شده استفاده (1980) اسپرادلی رویکرد از مطالعه این

، 1تحلیل قلمرو ی هم وابستههای متوالی و به تکنیک از کلی ی دسته سه وگرافیک ازاتن دادههای

 کنیم.استفاده می 1ایو تحلیل مؤلفه 2بندی یا تاکسونومیکتحلیل طبقه

________________________________________________________  

1  .  Domain Analysis 

2  . Taxonomic Analysis 
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ها، مشاهدات و تکنیک یک از، پس از انجام هربرای روشنی بخشی بیشتردر این رابطه و 

های جدیدی که در طول تحلیل مطرح بطه با پرسشهایی به صورت ازسرگیرانه در رامصاحبه

 بینبا توجه به بحث  ،. به عنوان مثال در رابطه با مبحث جنسیتانجام گرفته است ،شدندمی

ها و با زنان و مردانی که به این مسئله های درج شده، در کنار این صحنهزنان و مردان در پیام

انجام این رویه به این  نجام گرفته است.ا هم مشاهده مشارکتی، دادندحساسیت نشان می

که ابتدا نظرات ثبت شده در این دفترها با دقت خوانده شده و سپس در  صورت است

این قلمروها  نظراتی هستند  که در رابطه با عنوان کلی  اند. اعضایمروهایی دسته بندی شدهقل

 تحت تأثیر بازدید از ،ویت قومیبرداشت بازدیدکنندگان از ه ،قلمرو قرار دارند. به عنوان مثال

شده است. این قلمرو  داده  موزه یکی از این قلمروهایی است که به این منظور تشخیص 

کنندگان بومی و غیر بومی، برداشت ابطه با هویت قومی از طرف بازدیدنظرات مختلفی در ر

این قلمروها در  یااعض ،گیرد. در مرحله دوممنفی و مثبت از هویت و موارد دیگر را در بر می

ها مجموعههای این زیر ها تشابهبندی گروه اند که اساس تقسیمقسیم بندی شدههایی تگروه

، و محلی در رابطه با هویت قومی در یک طبقههای  هنظرات بازدیدکنند ،است. برای مثال

یعنی  ،عداند. در مرحله ب ای دیگر دسته بندی شدهی در طبقهغیر بومهای  هکنندنظرات بازدید

ها در های میان آنجه به روابط و شباهتطبقات مختلف، با توتا ای تالش شده تحلیل مولفه

باشد، قرار داده شوند. در این ها  گر کلیت نظرات بازدیدکنندهبیان های کلی کهقالب تم

کار  ها، کنندهو نتایج به دست آمده از تحلیل نظرات بازدید خصوص برای ارزیابی تحلیل

انجام شده است. این مشاهده مشارکتی شامل فرایند انی در قالب مشاهده مشارکتی در موزه مید

هایی که در برانگیز از قبیل صحنه های مناقشه                  ها مخصوصا  در صحنه بازدید توسط بازدیدکننده

ها و اسنادی از آن عکس کار زنان روستایی و عشایر به نمایش درآمده و یا بخشی که در آن

ها نگارانه با حضار در این صحنهمصاحبه مردمهمچنین ،  و دهطوایف مختلف عرضه ش بزرگان

تمهیدات  شده های گردآوریتر در رابطه با دادهیابی به صحت بیش به منظور دست. شود می

 انجام شده است. ای  تکنیکی چندگانه

                                                                                                                             

1 . Componential Analysis 
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سازی،  جهیذیری و چندوپ، از قبیل تکرارتالش شده تا با استفاده از تمهیدات مختلف

های کیفی گرچه در رابطه با پژوهش شود،تامین نیز روایی و اعتبار پژوهش و فرآیندهای آن 

با استفاده از متن دفاتر  ،انگیز است. در این مطالعه، سخت مناقشه براین ابعاد کردنگاه برآورده 

رد تشریح موقعیت محقق نسبت به موضوع و میدان موتالش شده تا با موجود در موزه، 

ها، یعنی سازی داده ، با استفاده از چندوجهی. به عالوهشودپذیری مهیا هش، شرایط تکرارپژو

آمده  دست های به ی استنتاج حاصل از مشاهده مشارکتی و مصاحبه در نتیجه یهااستفاده از داده

و ها دادهبخشی به عه به میدان برای پاسخگویی به آنها، به دنبال اعتبارها و مراجاز تحلیل پیام

 شده هستیم.  نتایج شرح داده

 

 های پژوهشیافته

 هالرستان به روایت سفرنامه

نگاه ما هستند. این  در« دیگری»به شناخت و تصویر  دهنده ترین ابزار شکل ها از مهمرسانه

توانند مثبت نیست نیز همراه است. این تصاویر میهم تصاویر گاه با عقاید پیشینی که همیشه 

ها در گونه بازنمایی شوند. اینهایی در شناخت دیگری برای مخاطب گیریهتموجب ج

پهلوی که  گذار است. در اواخر دوره قاجار و دورهگیری تصاویر و معانی مختلف تأثیرشکل

کن در ایران های مرکزی با جمعیت عشایری اقوام ساآمیز دولت همراه با مواجهه خشونت

و در اند، بوده غربیهای ها مأمورین امنیتی دولتآنربی که اکثر نویسان غ در کتب سفرنامه است.

توسعه، خشن، ر از طرف دولت مرکزی، تصاویری ضدگزارش نظامیان و حکام محلی مأمو

قابل فهم برای آنان  که تنها زبان شود،از آنها ارائه می منطقیومرج طلب و غیر عقب افتاده، هرج

. شدورود سیاحان و مامورین دولتی غربی به ایران آغاز  ،. از دوره صفوی به بعدخشونت است

و به تدریج تا ادغام ایران در روابط استعماری و  وابط در دوره قاجاریه گسترش یافتاین ر

به واسطه  (.1358، تروبتسکی؛ Lambton, 1975) یافتامپریالیستی و تحت فشار نظامی ادامه 

اقوام ساکن در استان لرستان مورد  ،اجاریه به بعدآمده از دوره ق شرایط سیاسی و اقتصادی پیش

های روس، انگلیس و آلمان قرار گرفته و به تدریج این روابط در ابعاد وسیعی توجه دولت

ها برای به دست آوردن شد. تالش آنای در حیات فرهنگی این اقوام موجب تغییرات گسترده
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های مختلف ها در بخشتلف حضور آنهای مخهمنافع و تحت فشار قرار دادن رقبا موجب شیو

 .شدایران 

ها برای هریک از این دولت شدتضادهای منافع اقتصادی و سیاسی بریتانیا و روسیه موجب 

تضعیف زیر بناهای اقتصادی و تجاری و فشار بر رقیب، قبایل ساکن در قلمروهای استراتژیک، 

کدام این ند، تحریک کنند. در ضمن هرطی مهم قرار داشتهای ارتباکه بر سر راهرا بخصوص آنان 

بردند )تروبتسکی، ها از قوای دولت مرکزی ایران بهره میامنیها برای سرکوب این نادولت

به واسطه بود.  های غربی دولتنشینی به دالیل مختلف به زیان  (. از طرفی وجود کوچ32 :1358

از طرف دیگر به واسطه زندگی ساده و شد و ایجاد می امنینا، های مواصالتیها بر راهسیطره آن

(. این شرایط 236: 1360 الهی بهاروند،)امان ندکردآنان به کاالهای غربی نیاز پیدا نمیخودبسنده، 

به مواجهه به طورکلی  ،سرکوب آن برایسرکشی عشایر و اقدامات خشونت آمیز به دنبال خود

از سوی دیگر  غربی یهاو دولت میان ایالت و عشایر از یک سو و عشایر با دولت مرکزی

. خاطرات این مواجهه در شد، که از درون آن تصویری نامطلوب از اقوام و عشایر ترسیم انجامید

های علمی و غیره ثبت و پژوهش های رسمی،قالب متون مختلفی تحت عنوان سفرنامه، گزارش

که خود در ایجاد  بودند هاییدولت ی نمایندهتوسط کسانی که ، . در این متونشده استارایه 

و  67: 1379دزد )چریکف، نند تصاویری مااز اقوام یاد شده  ،انددخیل بوده این اقوامشرایط 

مند به الیتی متمرد و عالقه(، و615 -590: 1368السلطان، (، ایالت وحشی و دزد )ظل69

قوام )ادموندز، (، عادی بودن قتل و غارت در میان این ا431و  422: 1371گری )دوبد،  غارت

بعاد دیگر فرهنگ این اقوام ا ،گران. این در حالی است که این گزارششد( ارایه 132 -65: 1371

دانش قومی، ادبیات غنی، صنایع دستی و پیشینه تاریخی را نادیده گرفته و یا نسبت به آن  مانند

در تغییر شیوه خله مدا را برایهای خود و همواره اقدامات دولتاند نشان ندادهتوجه کافی 

دانند. با آغاز دوره پهلوی و مشروع می ،بدون توجه به خواست آنان زندگی و فرهنگ عشایر

حرکت دولت به سمت مدرنیته تحت تاثیر روابط شاه ایران با جوامع غربی، تنها به ارایه تصویر 

هم برای  آمیزیتهای جدی و البته خشونبلکه تالش نشد،منفی از شیوه زندگی این اقوام بسنده 

های منفی به سازیآمد و ضمن تداوم تصویرزدودن آن از پهنه فرهنگی جامعه ایرانی به عمل 

نشینی را مرحله زشتی از . رضا شاه زندگی کوچشدمقابله عملی با این شیوه زندگی نیز پرداخته 
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ها را از اید با زور آناز آن را ندارند ب داند که اگر عشایر به صورت خودآگاه توانایی گذرحیات می

ت صفاتی هستند که وی به عشایر نسب ،گرد و اشراراین مرحله خارج نمود. دزد، ولگرد، بیابان

به مظاهر عقب  ،نشینی و عناصر فرهنگی مرتبط با آن (. زندگی کوچ170: 1353، منا بیدهد )می

(. او سرکوب، 85: 1353، شدند )همانماندگی، جهل و وصله ناجور برای جامعه متجدد تعبیر 

، که بختی سپرد قزاق خود مانند امیر احمدی و شاههای پالگیخلع سالح و اسکان عشایر را به هم

های بسیاری از طرف این قبیل افراد برای پر کردن جیب خود از دارایی از این رهگذر سودجویی

ها ها نیستند و قزاقنگج ی کننده، عشایر آغازبسیاری از موارد. در گرفتعشایر مورد غضب انجام 

ها از و به این ترتیب اقوام عشایر که قرن کردندف آنان را سرکوب و غارت میهای مختلبه بهانه

شدند )قاضی سرکوب، غارت و منزوی  ،کردندمرزهای ایران در برابر هجوم بیگانگان دفاع می

 (. 1373، امیراحمدی؛ 219: 1388واعظ، ؛ 40 -59: 1391مرادی، 

بسیاری از مردم  شد.عشایر یاد شده آغاز  بینای در سرکوب گستردهتوسط ارتش، ن دوره در ای

ها نبودند کشته و بازماندگان آنها که حاضر به پذیرفتن مناسبات تحمیل شده عشایر و رهبران آن

های استفاده از لباس نشینی و. زندگی کوچشدندتبعید یا تحت مراقبت شدید مجبور به یکجانشینی 

و عشایر دامدار را  شدندسیاه چادر به عنوان نماد زندگی عشایری سوزانده  می ممنوع شد وقو

ها را در پی داشت ، که مرگ مردم و دامکردندمجبور به یکجانشینی و پرداختن به کار کشاورزی 

شناخت از بعد به عنوان منابعی برای کسب های در دورههم (. این تصاویر 86: 1377)مورتنسن، 

 ند.اقوام مورد استفاده قرار گرفت این

ها را ذیل واژه گونه گزارش گرانه این دارانه و سرکوب خصلت جانب 1ادوارد سعید 

با استفاده از مقایسه ضمنی با که چگونه این متون کند. اینبیان میبه نحو روشنی  2شناسی شرق

شرق در  ،ر این متونخود به دنبال تایید برتری غرب هستند. د، از طریق نفی دیگری، غرب

شود اروپا نقطه مقابل آن معرفی میکار، کودکانه و متفاوت و گناهمنطقی، ی غیرابعاد مختلف

, 2001: 40&203)Said(. گیری تصویری منفی این مسئله در کنار عوامل دیگر موجب شکل

 است. از این اقوام شده

________________________________________________________  

1 . Edward Said 

2 . Orientalism 
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دیل هستند. در این رابطه این تصورات تاریخی در شرایط مختلف قابل بحث و جرح و تع

توانند در تغییر ها با معرفی و ارایه تصویر و ایجاد شناخت از موضوعات مورد نمایش، میموزه

ها و اقوام مختلف نسبت به یکدیگر موثر باشند. گیری نگرش جدید در فرهنگ یا شکل نگرش

 ،داشته باشند. این گرییلنقش تسه توانند در رابطه با تصور و درک اقوام از یکدیگرها میموزه

قدرت موزه در رابطه با اشیای به نمایش درآمده، چیدمان ترتیب، نمایش و مسایلی از این 

ی باشد گذاری در هویت ملتواند دارای قدرت تاثیرموزه می دست است. به این ترتیب

(Karp, 1991: 13-14)بت به موزه )البته در حد امکانات موزه نس ی . زیرا در قالب رسانه

 . شودشود معنایی تولید و منتقل های دیگر( تالش میرسانه

شود این معنا کلیتی از فرهنگ مرجع را به مخاطب  شناسی تالش میهای مردمدر موزه

. با این وجود باید توجه داشت که عوامل مختلف موجب عدم دسترسی همگان به کندارائه 

ها نیست. گیوجه کار به این ساد ته که به هیچالب.  (Nzewunwa, 1994: 285)شوند موزه می

شدن برگزیده شوند دخیل هایی برای نمایش دادهکه چه تصاویر و صحنهعوامل مختلفی در این

های فرهنگی، امکانات موجود و البته های اجتماعی و فرهنگی طراحان، سیاستهستند. زمینه

 . (Mason, 2005: 200)ن عوامل باشدترین ای تواند از مهمکنندگان میهای بازدیدویژگی

 

 برداشت از هویت ملی و هویت قومی

های به نمایش درآمده در هدهد نگاه هویتی به موزه و صحنهای موجود نشان میتحلیل داده

محلی و بومی های  ههم از سوی بازدیدکنند ،این نگاه بسیار رایج است.ها  هبازدیدکنندآن، بین 

به این  های دیگرکه تعلق هویتی متفاوت دارند و از استانهایی  هدکنندو هم از سوی دیگر بازدی

برداشتی هویتی در رابطه با ها  که بازدیدکنندهمعناست  این که این به اند وجود دارد،موزه آمده

 خود یا دیگری از موزه دارند.

. آنها ابراز دانندافتخار و اصالت خود میشده را مایه  ، هویت معرفیبومی های بازدیدکننده

وشحال و مفتخر کنند و قومیت لک و لر دارند خکه در این شهر و دیار زندگی میکنند از اینمی

کنون از تاگویند کنند، میها که برای اولین بار بازدید از موزه را تجربه میهستند. برخی از آن

ق قومی خود را تعل ،اند و از این به بعد با آگاهیگذشته و هویت خود درک درستی نداشته
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ای است که حاال بابت ها یادآور هویت فراموش شدهدانند. موزه برای برخی از آنمی ارزشمند

شناخت و آگاهی از آن ممنون و سپاسگذار هستند. برخی دیگر موزه را به عنوان بخشی از 

شان موجب سربلندی و افتخار میبوکنند که در مقابل مهمانان غیرمی فرهنگ خود تلقی

اعتراض  ها ارائه شدهتصویر لرها و لکچه در موزه به عنوان هاست. در برخی از موارد به آنآن

گویند نباید زندگی عشایری به عنوان تنها شیوه زندگی در لرستان  ها میگیرد. آنصورت می

معرفی شود و در کنار آن باید به زندگی شهری نیز توجه شود. برخی دیگر موزه را به 

کاربرد فراوان زبان لکی در مقابل  هاکنند. آنساکن در لرستان متهم میبه اقوام  سوگیری نسبت

توجهی شده  ها از جمله زبان لری بیایر زبانکه به س اند ها را نشانه این امر دانستهسایر زبان

برای خود جایگاه در موزه زبان در لرستان، ها به عنوان بخش عمده مردم لر است. بختیاری

ند که چرا از کناین صورت ابراز میها اعتراض خود را به متصور نیستند. آنی اشایسته

د های بختیاری بسیاری نیز هستنارائه شده است؟ البته بازدیدکننده کمتری ها اطالعاتبختیاری

آمدن قومیت خود در موزه خرسند هستند و به هویت خود افتخار که از چگونگی به نمایش در

دانند، چون مانده می درآمده در موزه را واپسگرا و عقبچهره به نمایش  همکنند. معدودی می

 پرداخته است.  ،تنها به زندگی عشایری که در مقابل زندگی شهری ارزش کمتری دارد

های به نمایش درآمده،  مواجه با موزه و صحنههای غیرمحلی در  هبازدیدکنند ،در مقابل

ها را به عنوان ساکنان لرستان ها هویت لرها و لکری از آناند. بسیاثبت کردهتری نظرات نزدیک

ها ضمن افتخار به این موضوع به عنوان دانند. آنقابل ستایش، غنی، آموزنده و غرورآمیز می

 ها از این که در کشوری که دارای کنند. آنانی بودن خود افتخار میبخشی از هویت ایرانی، به ایر

کنند، خشنود و آن را مایه اریخی و فرهنگی گسترده زندگی میهای متنوع با پیشینه تقومیت

با دیدن موزه به که کنند بومی عنوان میهای غیر دانند. برخی از بازدیدکنندهن میمباهات ایرانیا

کنند. احساس پیوند بیشتری می نزدیکی و شباهت فرهنگ خود با مردم لرستان پی برده و با آن

های به نمایش درآمده شده است و در نهایت وجب درک بهتر صحنهگویند این شباهت مها میآن

 دانند.همه این موارد را به عنوان سندی برای اهمیت و ارزشمندی ایرانی بودن خود می

بینند، موجب تعجب را در موزه میچه هایی هم هستند که آن این شرایط بازدیدکننده در 

و  هه با فرهنگ مردم لرستان در ذهن خود نداشتها چنین تصوری در رابطدانند. چون آنخود می
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فرهنگ )به معنای عامیانه( از  پا افتاده، غریب، ناشناخته و بی گویند تاکنون تصویری پیشمی

ای متفاوت از ها چهره. این در حالی است که موزه به آناندمردم لرستان در ذهن خود داشته

جا مردمی با فرهنگی دهد. در اینرستان ارایه میورد لشان )باورهای پیشینی( در معقاید اولیه

های اجتماعی با ارزش های بسیار در ساخت ابزار مورد نیاز زندگی، آیینغنی، فنون و مهارت

اند و این بازدید موجب تغییر دیدگاه آنان در رابطه با نواز به نمایش درآمدهو پیچیده و مهمان

گویند دیگر در مورد می ها . برخی از بازدیدکنندهن شده استشان نسبت به مردم لرستاعقاید

                                      کنیم و نهایتا  این که این فرهنگ را به ها را با القاب بد خطاب نمیها جوک نگفته و آنلرستانی

بینند، که باید بابت داشتن چنین عنوان بخشی از هویت ملی خود با ارزش و شایسته احترام می

 فرهنگی به مردم لرستان تبریک گفت.

تلقی و احساساتی که در پرتو بازدید از موزه در رابطه با اقوام لر و لک به وجود آمده  

سرمایه  معه و در نهایت ارتقایتواند موجب اعتماد و نزیکی بیشتر بین سطوح مختلف جامی

های آن به عنوان موزه و صحنه بینروابط ایجاد شده  شود. این سرمایه از طریق اجتماعی

دهند ها واکنش نشان میدم لرستان و بازدیدکنندگانی که نسبت به این صحنهمعرف فرهنگ مر

گری شود. به این ترتیب انسجام اجتماعی، تقویت و روابط اجتماعی به واسطه میانجیایجاد می

 شوند. های اجتماعی به هم نزدیک میارتباطی موزه، ممکن و گروه

 

 آموزش موزه و امر

شناسی لرستان  ها در رابطه با موزه مردم ی مورد تاکید بازدیدکنندهمحورهاآموزش یکی دیگر از 

های بازدید از موزه های دریافت شده را به عنوان یکی از مزیتها به صراحت آموزشاست. آن

ها بیان ترین پیام آموزشی موزه است. آن ها مهمیی با فرهنگ مردم لرستان برای آندانند. آشنامی

تصویر عمیق زندگی  زدید از موزه با فرهنگ عشایری، زندگی ایلیاتی وکنند که از طریق بامی

ها این تصاویر را موجب آشنایی با فرهنگ ایرانی، اند. در سطحی دیگر آن قومی آشنا شده

دانند. های دیگر و شناساندن فرهنگ کهن و هزاران ساله ایران به مخاطبان میآشنایی با استان

ها عامل آشنایی با اقوام ساکن لرستان، زندگی و برای آن تری موزهنین به طور خاصهمچ

 فرهنگ معیشت آنان است. 
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که موزه یی با تاریخ است. با توجه به اینآشنا ،شده از موزه بعدی دیگر از آموزش دریافت

به نحوی  ،پردازدبیشتر به زندگی عشایری که شیوه قالب زندگی در اوایل قرن بیستم است می

یخی در رابطه با اقوام ساکن در لرستان را در خود دارد. به این ترتیب زمینه های تاریادآوری

کننده و  های محلی موزه را زنده شود. برخی از بازدیدکنندهایجاد رابطه بین نسلی مهیا میبرای 

شیوه زندگی نیاکانی و روحیات  ها پیام توجه بهدانند که برای آنفرهنگ آنان می نیاکان ویادآور 

حلی در اشکال های قومی در بر دارد. این رابطه تاریخی برای مردم مبه عنوان مولفهرا ها آن

 د. شومختلف پدیدار می

بسیاری از مردم محلی که عضو طوایف مختلف لر و لک هستند به امید دیدن عکس یا 

یل آیند و وجود این موارد در موزه را دلخوانین طوایف خود به موزه می سندی از نیاکان یا

تولید اهمیت دانند. این مطلب موجب بازاهمیت سیاسی و اجتماعی طایفه و نیاکان خود می

دگی ای آنان در زندگی امروزی و بازتولید هویت قومی در زنتعلق هویت قومی و طایفه

گیری به سمت  موزه را به جهت ست که برخی از طوایف و اقوامشود. از این روشهرنشینی می

شناسی لرستان  اینجا موزه مردمگویند ها میکنند. آنبرخی از اقوام متهم می وبرخی از طوایف 

 نگاهی برابر داشته باشد.  ،است و باید به تمام اقوام و طوایف

-فروشیها و فخرر خالل این پژوهش، تالشها و مشاهدات به عمل آمده د طی مصاحبه

شان دیده طایفه و نیاکان در مورد هایی میان افراد مختلف برای یافتن عکس و اسناد بیشتری

-ها احساس غرور و اهمیت یافتن تعلقات قومی و طایفهشود، که حاصل این رقابت برای آنمی

ای ها و اسنادی از گذشته که دارای تأکیدات قومی و طایفهای است. بارها دیده شده که عکس

رویی و مقاومت خوانین و رویا ،شده است. برای این افرادبرای نمایش به موزه اهدا می بوده

های قاجار و پهلوی به عنوان داللتی روشن بر قدرت و ها در مقابل ظلم دولتآن طایفه

و نحوه مواجهه طوایف و خوانین آنها با سرکوب ست. این رویارویی آنها شجاعت نیاکان

گیرد. در یامروزه مورد ارزیابی و قضاوت مردم قرار م ،شدههای یادولتشده از سوی د اعمال

                                                                                   این ارزیابی معموال  طوایف و افرادی که رویکرد مقاومت در برابر این هجوم و سرکوب را در 

 اند از شأن و منزلت باالتری برخوردارند. پیش گرفته
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 هاجنسیت و تجربه صحنه

در رابطه با  ها باحث ذکر شده در نظرات بازدیدکنندهجنسیت و تلقی از آن، یکی دیگر از م

ره عشایری و روستایی در خود پرداختن به زندگی روزم ی ست. موزه به واسطهموزه ا

زنان و مردان  عشایر و روستایی را به نمایش  ی های مختلفی از کار و فعالیت روزانه صحنه

ها انجام برخی از مشاغل مرتبط با کشاورزی، شکار و مشاغلی مانند گذارد. در این صحنهمی

نگری توسط مردان به نمایش درآمده است و در کنار آن در یک کشی و آهدرودگری، گیوه

چادر،  در زندگی عشایری و روستایی مانند بافت سیاههای زنان                             بخش نسبتا  مفصل انواع فعالیت

ه به سمت خانه، بافی، آوردن هیزم، حمل مشک آب از چشم بافی، ماشته بافی، گلیم قالی

 است.ه شده زنی و تولید لبنیات به نمایش گذاشت مشک

مرد و زن  های موزه، بخشی است که در آنبرانگیزترین صحنه در میان صحنه بحث 

مرد در حال خوردن چای و همسرش  ،دهد. در این صحنهچادر نشان می عشایری را در سیاه

های خوراکی برای پخت غذا است. در مشاهدات به عمل آمده در این در حال کوبیدن دانه

زنان و مردانی که به صورت دسته جمعی یا خانوادگی از این  بینکه  شدپژوهش دیده می

فت. زنان پس از دیدن چند صحنه گرکردند بحث و مشاجراتی صورت میصحنه دیدن می

در زمان رسیدن  ،دادهای گوناگون نشان میها را در حال انجام فعالیتجنسان آندرپی که هم پی

زمان در حال استراحت است، این  و مردی که هم به این صحنه و مشاهده زن در حال کار

گفتند ها میکردند. آننسبت به زنان تفسیر میصحنه را شاهدی برای ظلم تاریخی و همیشگی 

این صحنه  هم مردان ،های سخت هستند. در طرف مقابلزنان بیچاره همواره در حال انجام کار

مرد هم مردهای »و با بیان این جمله که  دانستندرفته می یادگاری از وضعیت آرمانی ازدست را

رسد ما با به نظر می  دادند.، احساس و تلقی خود را نسبت به این وضعیت نشان می«قدیم

پردازیم. هریک از ما های شخصی و اجتماعی خود به مکاشفه جهان میابعاد مختلف ویژگی

پیرامون خود که موزه نیز  ها با جهانرا در تصرف داریم که به وسیله آنهایی مختلفی هویت

در نظریات ارایه شده ه طورکلی ب .(Falk, 2009: 1) شویمبخشی از آن است وارد تعامل می

دهد که دارای خصوصیات زیر است: زنی ، موزه تصویری از زن ارایه میها هکنندتوسط بازدید

زندگی به دوش  تمام زحمات کند،ام دهد، بیش از مردان کار میکه باید کارهای سخت را انج
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                                                                                  او است و کامال  تحت ظلم و ستم است. نکته قابل توجه این است که این قبیل  نظرات بیشتر 

فردی است مرد به نمایش درآمده در موزه  ی نظرات، است. در ادامه توسط زنان درج شده

باحث بینیم م. به این ترتیب میو قابل ستایش )توسط مردان( طلب و تنبل )از نظر زنان( راحت

برانگیزترین موضوعات در موزه هستند. این بحث و مذاکرات هم بین  جنسیتی یکی از مناقشه

طراحان و  بازدیدکنندگان، بینها و هم های متفاوت از این صحنهبازدیدکنندگان در قالب تلقی

 صدد اعمال اهداف و نیات خود در این رابطه هستند قابل مشاهده است. یان موزه که درراهنما

 

   گیری بحث و نتیجه

ساخت پایه برای درک کند، مفهوم هویت، یک طور که جان فالک به ما یادآوری میهمان

ومی ب های وزه مورد پژوهش نیز بازدیدکنندهدر م .(9 :2009)کننده از موزه است تجربه بازدید

یر ابعاد ها و سابومی موزه با توجه به سطوح مختلف هویتی خود به درک و تفسیر صحنهو غیر

طور که خراج شده است. همانموزه پرداخته و به این ترتیب معانی مختلفی از موزه است

محلی، موزه نقش یادآوری  های برای بسیاری از بازدیدکننده ،هنددهای پژوهش نشان می یافته

د کردند از این به بعها عنوان میآنها را دارد. آنای و مشروعیت بخشی به هویت قومی و طایفه

کنند خرسند بوده و به کنند و از این که در لرستان زندگی میبا افتخار به قومیت خود نگاه می

های معیشت ها و شیوهدهنده سنت ن از این که موزه به عنوان نمایشکنند. همچنیآن افتخار می

ر غی های )بازدیدکننده و به طورکلی فرهنگ قومی آنان مورد استقبال و تحسین دیگران آنها

ای ارزشمند برای ارائه به دیگران در گیرد به خود بالیده و آن را به عنوان داشتهمحلی( قرار می

ها و در برخی موارد روابط اجتماعی حاکم از سوی دولت گیرند. این در حالی است کهنظر می

 ، تحقیر، پنهان و حتی تخریبماندگی ی عقب نوع از زندگی به عنوان نشانهاین  ،در جامعه

توان در تقابل شهرنشینان با شده است. امروزه نتیجه این نگاه منفی به این فرهنگ را می می

تحقیر پیشینه عشایری، تغییر زبان  یر دید، که در اشکال مختلف مانندمهاجران روستایی و عشا

های مقام مهاجرین روستایی و عشایر، مهجور ماندن آداب و رسوم سنتی، موسیقی محلی و

ها را ای دید. موزه به عنوان مکانی که این مولفههای قومی و طایفهه آن و تغییر ناممربوط ب

ها موزه یادآور ورد توجه مردم محلی است، برای آنداند متوجه می ی ارزشمند و شایسته
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ای است که با هستی اجتماعی آنان در پیوند است و به های قومی و طایفهخاطرات و ویژگی

 یابند. آن باز مینوعی خود را در 

تصویر ارائه شده در موزه از اقوام ساکن  ،برای بازدیدکنندگان غیر محلی، در طرف دیگر

 شدهها نی در رابطه با لرها و لکیموجب تعدیل و حتی تغییر بسیاری از باورهای پیش ،لرستان

بازدید از  شان در مورد این اقوام بعد ازکنند تصورات قبلیها به صراحت عنوان میآن است.

ها و ها لرستانیآیند. آنو آن عقاید را اشتباه دانسته، و درصدد رفع آنها برمیموزه تغییر کرده، 

شان را به عنوان بخشی از کلیت فرهنگی و جغرافیایی ایران دانسته، و از طریق فرهنگ

ها از ن)اقوام لر و لک( تلقی آ خود و دیگری بینهای تشخیص داده شده ها و نزدیکی باهتش

، نزدیکی و تصویر مثبت از دیگری این اقوام تغییر کرده است. به این ترتیب این شباهت

موجب پذیرش آن به عنوان بخشی از قلمرو خودی و در نتیجه تحکیم هویت ملی خواهد شد. 

ان، اقوام ساکن در آن و فرهنگ ا لرست، آنهکردندعنوان میها  هکنندبازدید طور کهچون همان

 اند.تاریخی و اجتماعی ایران که مورد عالقه است دانسته ا به عنوان یکی از ابعادها رآن

ها، باید توجه داشت تلقی صورت گرفته از اقوام مورد نظر حاصل چیستی و چگونگی صحنه

اجتماعی بازدیدکننده و  اند در کنار موقعیت تاریخی واشیاء و بافتی که در آن به نمایش درآمده

 ،1ت طراحان موزه است. در این زمینه، هستی اجتماعی بازدیدکننده یا به قول مسوناهداف و نیا

ای است. دیدیم که زمینه اجتماعی افراد دارای اهمیت ویژه 2بازدیدکننده ]اجتماعی[پیش زمینه 

شود. جنسیت به می های آنانها و حتی اتیکتچگونه موجب مناقشه و بحث در رابطه با صحنه

ها تأثیر گذار است. باید توجه داشت که این عوامل در درک و برداشت ما از صحنه عنوان یکی از

شود. به عنوان مثال زنانگی و های گوناگون میهای متفاوت موجب داللتاین ویژگی در زمینه

برانگیز  برانگیز و حساسیت بومی مناقشه، بیشتر برای زنان و مردان غیرمردانگی به نمایش درآمده

ها یادآور خاطرات این صحنه ،در حالی است که برای بسیاری از زنان و مردان محلی است، این

به ها، ، آنان عالوه بر این صحنهاند. به عالوهو الگوهای قومی است که در قالب آن زیست داشته

________________________________________________________  

1 . Mason 

2 . Visitor Context 
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انجام امور کشاورزی، چوپانی، نگهبانی و  هنگ در رابطه با تقسیم کار مانندابعاد دیگر این فر

ها غافل مانده یا ی که موزه نسبت به آنها توسط مردان یا مسائل دیگربت از خانه و داممراق

وت های اجتماعی متفاتوانایی به نمایش گذاشتن آن را نداشته آگاهی دارند. به عبارت دیگر زمینه

ب موج شوند، رویرو میدر آن قرار داشته و تحت تأثیر آن با مسائل  ها و متنوعی که بازدیدکننده

 شود.از موزه می یها و تفاسیر متنوعبرداشت

چند که موزه در بوده، نیستند. هرچه مورد نظر طراحان ها صرفا مکانی برای آموزش آنوزهم

رابطه با تاریخ، فرهنگ، قومیت و به طورکلی زندگی عشایری اقوام لر و لک ساکن در لرستان 

های ا بازدیدگنندگان با موضوعات و صحنهکند، امعرضه می ها به بازدیدکنندههایی را آموزش

شوند و معانی و تفسیرهایی را که به دست مختلف به نمایش درآمده وارد بحث و گفتگو می

اند. در صدد معرفی آن بودهداران در و حتی مخالف با چیزی است که موزهدهند گاه متفاوت می

محور  رفه و یا مانند مدرسه معلمط که در موزه امر آموزش فرایندی یکواقع باید توجه داشت 

دارای قدرت آزادی عمل و کنشگری بسیار است. به ، «آموزنده». بازدیدکننده به عنوان نیست

تصویر به دارن هدف از آن را که موزه کردهای زنان اشاره توان به فعالیتعنوان مثال می

کنند، ر زندگی عنوان میهای زنان عشایر و نقش پر رنگ آنان دها و توانمندیمهارت کشیدن

های ها به عنوان نشانهاین صحنه ،در حالی که برای برخی از بازدیدکنندگان و بخصوص زنان

شده از مردم لرستان به  شوند و یا این که تصویر ارائهدساالری و ستم به زنان تصور میمر

ی که خود را اند مورد پذیرش برخعنوان کسانی که دارای زندگی عشایری و روستایی بوده

دانند نیست و آن را به عنوان تصویری مخدوش از لرستان که آن را دارای اصالت شهرنشین می

 کنند. به زندگی عشایری تقلیل داده درک می

و این گونه  ها استسر معانی و پیام محلی برای ارتباط، بحث و گفتگو بر ،پس موزه

نظر طراحان هم شکلی که مد یک شکل، آن های به نمایش درآمده بهنیست که مفاهیم و صحنه

ها به صورت فعال در فرآیند بازدید از موزه در امر ز طرف بازدیدکنندگان درک شود. آناست ا

کنند و ضمن دریافت، آن را در سایه هستی اجتماعی خود مورد بازنگری و آموزش شرکت می

کننده را بهتر است که زمینه بازدیدگویند، می گونه که فالک و دیرکینگدهند. آنتحلیل قرار می

 های یادگیری(،ها، شیوه)عالیق، انگیزش متشکل از سه بخش در نظر بگیریم: شخصی
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که )یعنی این )شرایط فرهنگی، اجتماعی و تاریخی بازدیدکننده( و فیزیکی فرهنگی -اجتماعی

ارد کنش و تعامل ، وبازدیدکننده چگونه با اشیاء، چیدمان، فضا و سایر ابعاد فیزیکی موزه

نتیجه و متأثر از  ،شود(. این سه بخش در تعامل و تأثیر متقابل بر هم هستند و تجربه بازدید می

ای دارد و به هیج وجه دو نفر به یک این ساخت برای هر فرد صورت ویژه .این شرایط است

امروزه دانش و ساخت معنی  .(Falk & Dierking 1992: 2-4)کنند شکل جهان را درک نمی

 (1د )همان، انبیش از هر زمانی به نکات کلیدی برای رفاه اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده

های ها به شرایط و برنامهیادگیری از موزه تحت تاثیر شرایط مختلفی است، که برخی از آن

به عالوه دریافت . (Falk & Dierking, 2002: 8) موزه بستگی دارند و برخی دیگرنه

موزش که گیرد. این آهای متفاوت بازدیدکنندگان صورت میموزه در رابطه با زمینهآموزش از 

ابعاد و اشکال خاص  ،مختلف های به صورت ضمنی در موزه مدنظر است، نزد بازدیدکننده

های زندگی عشایری و روستایی، روابط بین جنسیتی  هتاریخ قومی، تاریخ ملی، شیو دخود مانن

 . گیردو... را در بر می

راد از موزه برای خود آموزنده چه برای ما اهمیت دارد این است که چیزی را که افآن

. موزه برای گروهی آگاهی گیرد شکل میهای اجتماعی متفاوت آنان تحت تأثیر زمینه ،دانند می

نسبت به شیوه زیست و شرایط اجتماعی و فرهنگی اقوام دیگر را در پی دارد و در عین حال 

. برخی با توجه ساز هستند و خاطراتی است که برای آنها هویتآور نیاکان دیگر یادبرای گروه 

های کار زنان به عنوان سند به ویژگی جنسیتی خود به عنوان یک برساخت اجتماعی به صحنه

های گر دانش و مهارتها را بیانظلم و ستم بر آنان اعتراض کرده و برخی دیگر این صحنه

توان با توجه به ها را می. این برداشتشوند میها خرسند نند و از دیدن آندان قوم خود میزنا

بینشی برای  ،آن طریق و از هها رشد کردها در آن اجتماعی متفاوتی که بازدیدکنندههای زمینه

 اند توضیح داد.درک جهان پیرامون به دست آورده

کند، ها ایجاد میتباتوجه به ایجاد شناخت و حس نزدیکی که به واسطه شباه موزه

تواند موجب تسهیل ارتباط د. این امر میشودوستی میان اقوام و افراد می موجب اعتماد و

بر اشتیاق خود برای مراجعه مجدد  ها ه این ترتیب است که بازدیدکنندههمراه با اطمینان شود. ب

ای تواند صحنهوزه میم ن موزه تنها جایی برای دیدن نیست.به این استان تأکید دارند. بنابرای



 شناختی از بازدید موزه ها، تحلیلی مردمها و هویتموزه

 

95 

تواند به تولید دانش ها در سطوح مختلف باشد. موزه میبرای رویارویی قدرت، عقاید و دانش

توانند منشاء سیاسی و طبقاتی هایی که میبا ارزش هماهنگدر رابطه با دیگران منتج شود و 

و قضاوت نسبت  گاهتواند در ن. این تصویر میدهد را شکل تصویری از دیگری، داشته باشند

 گذار باشد. به دیگری تأثیر

دگی فرهنگی اقوام را بازنمایی ابعاد مختلف زنهای قومی که در موزه ،عالوه بر این

کنند، شناخت و آگاهی از برآیند فرهنگی مواجهه بازدیدکننده با زمینه فرهنگی به نمایش  می

نوع قومی و فرهنگی مواجه اساسی است. در پهنه فرهنگی ایران که با ت ،درآمده در موزه

ای در تعطیالت مختلف و تعطیالت ها در شرایط کنونی که سفرهای دورههستیم، موزه

اند، های فرهنگی جامعه ما در مدیریت اوقات فراغت تبدیل شدهنوروزی به بخشی از ویژگی

ا و هها از طریق نمایش مشابهتنقش مهمی در ایجاد ارتباط فرهنگی میان اقوام و فرهنگ

تواند با استفاده از عوامل مختلف به نمایش کنند. به این ترتیب موزه میها ایفا میتفاوت

چنین گذاشته شده، عاملی برای ایجاد ارتباط و آشنایی مردم محلی با فرهنگ نیاکان خود و هم

تر و ایجاد شناخت بیشتر از فرهنگ میزبان برای گردشگران باشد. موزه ارایه تصویری روشن

تعدیل و تغییر نگرش کند به نوبه خود موجب نیز با توجه به نوع تصویر و معنایی که ایجاد می

 شود.در خصوص موضوعات ارایه شده می ها بازدیدکننده
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