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چيست؟ اكوموزه
دو «هوگو ــط توس ميالدي 1971 ــال س در بار اولين ــوزه اكوم
در نمونه 300 ــدود ح تاكنون ــال س آن از و ــد ش 2مطرح ورين»

در آن نمونه ــدود200 ح كه ــت اس ــده ش اجرا دنيا مختلف نقاط
آن مفهوم ــت پيداس اكوموزه واژه از كه همانگونه دارد. قرار اروپا
طبيعت، و ــان انس ــتي همزيس كه تاحدى دارد رابطه اكولوژي ــا ب
يك هويت متن در "اكوموزه ــت. اكوموزههاس ــكلگيري ش اساس
در محلي اجتماعات پذيرش و مردمي ــاركت برمش التزام با مكان،

جاي  مردم زندگي و رفاه ــطح س بردن باال و پايدار ــعه توس جهت
شبكهاي3 صورت به كه دارد را تكهتكه موزههاي ــكل ش ميگيرد؛
محلي، اجتماعات كه ــت اس جايي و ــتند هس ارتباط در يكديگر با
ارتباط و ميكنند ــت مديري و نگهداري را ــود خ فرهنگي ــراث مي
به حال و ــته گذش در فرهنگ و طبيعت ــان، انس تكنولوژي، ميان

 .(Peter Davis,1998) درمى آيد" نمايش معرض
بلكه ــت نيس خاص زمان يك به مربوط اكوموزه ــتاوردهاي دس
اين ــت. اس تاكنون آن آغاز زمان از ــى حيات دوره يك به ــوط مرب
بازيها، رقص، محلي، گويش محلي، آواز كار، ميتواند دستاوردها
فردي خاطرات همچون يا و باشد ملموس آثار ساير و دستي صنايع
غيرملموس عناصر شامل روايات و مبارزات اتفاقات، ــترك، مش و

.(Susie Chung Yun Shun,2004) باشد

جنوبى آفريقاى در شش4 منطقه اكوموزه
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آفريقاي در ــژادى) ن (برترى آپارتيد نظام از حمايت قانون ــق برطب
يكديگر از اجتماعي طبقههاي و قوميت نژاد، ــاس اس بر مردم جنوبي،
قانونعمليات«مناطقگروهي» سال1950، جملهدر از مىشدند. جدا
نژادخاصيتعلقداشتند يا و بهگروه برطبقآنمردميكه شدكه اجرا
بود. ــده ش طراحي آنها مختص كه ميكردند زندگي مناطقي در بايد
كه آورد وجود به را مشكالتي گروهها، جداسازى و جابهجايي اين

منطقه  يك اعالم با سال1966 در بود. فرهنگي مسائل آنها، مهمترين
تخريب و فشار با گروهها اجبارى جابجايي ــت، سفيدپوس اهالي براي
تنها و يافت ادامه 1968 سال تا و ــد ش شروع منطقه ساختمانهاي

بود. خيابانها و مذهبي ساختمانهاي ماند، باقي كه چيزي
در دموكراتيك انتخابات ــن اولي برگزارى با 1994 ــال س در اما
آپارتيد ــتم سيس بردن بين از به ــد جدي دولت جنوبي، ــاي آفريق
«باززندهسازي عنوان با نمايشگاهي سال همان دسامبر در و اقدام

كرد. برقرار محل همان از دورتر خيابان چند در شش» منطقه
جابهجايي و نژادي جداسازي داستان دربارة تا شد باعث رويداد اين

تعطيل  هيچگاه اما بود موقتي صورت به نمايشگاه شود. گفته سخنها
يك به تبديل خودجوش صورتي به و قبلى برنامه هيچ بدون و ــد نش
شش منطقه نقش ساختمان، اين خود عبارتى به شد. اجتماعى موزه
خاطرات تبادل براي محلى به تبديل اكنون و مىكرد ايفا را ــته گذش
و گذشته ساكنان مردم، طوريكه به ــت. اس شده مشترك و شخصي
داوطلبانه افراد حضور مالقاتميكنند. نوادگانساكنانمنطقهششرا
خود گذشته زندگي تجارب و ــترك مش خاطرات درباره عمومًا و بوده
اشياء مجموعهاىاز بخشهاياينساختمان، يكياز صحبتميكنند.
خيابانها اسامي تابلوهاي مانند ــت. اس تخريب دوران طى جامانده به
كرده جمعآوري را آنها ــب، تخري فرايند طول در كاركنان از يكي ــه ك
نماي ــش، ش منطقه موزه در مرتفع ــتوني س صورت به اكنون، هم و
موزه، بخش مهمترين حال هر به ميكند. زنده را ــرات خاط از زيبايي
ــوند. ميش داده ــكل ش دوباره يا گرفتهاند ــكل ش كه ــت اس خاطراتي
اشـياء از موزه يك نه اسـت خاطـرهها از موزه يـك اين

شدهاند. جمعآوري خود اوليه محل از كه مرده
اجتماعي كامًال مكان ــك ي موزه اين عمومي، ــاركت مش نظر از
و مالقات را يكديگر مرتب بهطور قديم ــاكنين س كه جايي ــت. اس
ميكنند. ادعا را ــكان م به تعلق و هــويت ــمبليك، س صورتى به
نقشه به نگاه با است. اكوموزه مهم ــتاورد دس يك غرور، ــاس احس
خود قديمي ــاكنين س چگونه كه دريافت ــم خواهي ــش ش منطقه
ــش پوش كه دارند را آن اختيار و ــد ميدانن منطقه ــه ب ــق متعل را
ــه ك ــي جايـ در را ــان اسمش و زده ــار كن را آن روي ــتيكي پالس
مراحل در ناحيه ــن اي به متعلقان ــند. بنويس ميكردهاند، ــي زندگ
ارتباطي برنامههاي و تحقيقات و مــوزه ــعه توس تصميمگــيري،
مالكيت از مشترك احساس يك اينها همه و ــتند هس ــريك ش آن
هر از آن نفعان ذي كه ميكند ايجاد را آن محصوالت و فرايند در
از مهمتر فرايند، اينجاستكه ــتند. هس ناحيه همان مردمان لحاظ

.(Gerard Corsane ,2004) مىرود شمار به نهايي محصول

سنتى موزه
نيوكسل هنر و فرهنگ دانشگاه استاد ــين»6 كرس «جرارد دكتر
: ميكند تعريف اينگونه را سنتي موزههاي و اكوموزهها انگليس،

+ ميراث + مجموعهها متخصص+ كارمندان : سنتى7 موزههاى
عمومي مخاطبان ساختمان+

+ ميراث ــرات)+ (خاط ذهنيت + ــاكن س جمعيت : اكوموزههـا8
منطقه(مرز)

نگارنده : مأخذ / گيالن روستايى باز فضاى موزه صرف، كالبدى نگاه واسطه به مكان قلمرو از صحيح درك عدم
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اكوموزه با سنتى موزه يك تفاوت ــد، ش ارائه كه تعريفى ــاس براس
اتفاقات وقوع محل كه پهنهاى وجود ــود. مىش ــخص مش وضوح به
است آن شكل گيرى اساس و الزم شرط اكوموزه يك در ــد باش بوده
خاطره؛ نيست. مطرح چيزى چنين ــنتى س موزههاى در درحالىكه
محدوده ساكن هماكنون كه جمعيت؛ و جمعى يا فردى صورت به چه
يك اساسى شرطهاى از است، كرده زيست آنجا گذشته در يا و باشد

نمىشود. ديده سنتى موزه يك در كه است اكوموزه
موزه زنجان، در رختشويخانه ايران، در سنتى موزههاى جمله از

برد. نام مىتوان را يزد در آب موزه و شيراز در لباس

باز فضاى موزه
هكتار تقريبى260 مساحت به زميني در گيالن روستايي ميراث موزه
تهران رشتـ جاده كيلومتري 18 در واقع ــراوان، س جنگلي پارك در
شروع سال1381 از گيالن روستايى موزه مقدماتي مطالعات دارد. قرار
روستاي 9 بناهاي شد مقرر و راهاندازي آن فاز اولين 1384 سال در و
است نمايان آنها در گيالن اصيل معماري نمودهاي كه ــتان اس اصيل
(re-erection)دوبارهچيني اينموزه واچيني(separation)وسپسدر
از موجود بناهاي قدمت است. شده شروع آن فاز 4 امروز تا كه ــود، ش
دستي، صنايع زندگي، نوع كار، موزه؛ اين در است. ــال س 180 تا 65
نمايش به آنها امثال و محلي ــان زب محلي، لباس ــيقي، موس بازيها،

.(http:/irna.ir visited on jan درميآيد(19,2009.
از كه است مهمي مسئله دوبارهچيني و واچيني كه نمود توجه بايد
اصلى مكان از مردم چراكه نيست اكوموزه يك كه فهميد ميتوان آن
چيزي بكر، طبيعت جز ناحيه در پيش ــال س چند و ندارند ذهنيتى

است. نداشته وجود
قدمتي كه هستند معروف باز» «فضاي موزه به موزهها، از نوع اين
اسلو10 در اسكار»9 «كينگ موزه نمونههاى اولين از دارند. ساله 120
به مختلف نقاط از كه ــرد دربرمى گي را خانهها از مجموعهاي ــت؛ اس
)جمعآوري ... داليلي(تخــريب،سياستهايمسكنوشهــرسازيو
چوب از بايد خانهها دليل همين به شدهاند؛ نصب ديگر مكانــي در و
از هدف باشند. جابهجايي و ــازي جداس قابل تا باشند ــده ش ساخته
در يا و گذشته در آنها كاربرى بلكه نيست، ساختمان فقط موزه يك
و نمىكند سكونت كسى خانهها اين در دارد. اهميت نيز حاضر حال
فرهنگآنناحيه عرضه در كاركنانمجموعههستندكه آنها مراجعان

ميكنند. نقش ايفاي
دانمارك آرهاس12 قديمي11 شهر موزه باز، فضاى موزه ديگر نمونه
كشور نقطه 20 از كه ــت اس تاريخي ــاختمان س 75 از مجموعهاي با
ميالدي 1800 تا 1550 به مربوط تاريخچهاي و ــدهاند ش جمعآوري
و ــد ش افتتاح هلم13 پيتر مديريت با 1914 ــال س در موزه اين دارد.
اتاق 27 ــتا روس اين در دارد. بازديدكننده ــر نف ميليون ــاالنه 3/5 س
اداره يك تاريخي، باغ 5 مغازه، 10 آموزشي، كارگاه 34 (اقامتگاهي)

دارد. وجود تئاتر يك و مدرسه يك آييني، مراسم اداره يك پست،
بنا هر و شده طراحي قديمي صورت همان به اتاقها ــيون دكوراس
حس و ميرسد سرمايهگذاران به آن سود دارد. خود براي شناسنامهاي
كاخها از بعضي ندارد. وجود آن از ــتركي مش خاطرات و مكان به تعلق
پارچهوسفالسازىتبديل نقرهجات، اسباببازي، اكنونبهموزهساعت،

.(http://en.wikipedia.org/visited on Dec.19,2008) شدهاند

پاركهاىموضوعى
يك از الهامگرفتن با كه هستند پاركهايي موضوعى14 پاركهاى
جهان) حتي (يا شهر مردم ميان ــترك مش خاطره و تاريخ ــتان، داس
موضوع به اغراقآميزي و ــز طن نگاه موضوعى پارك ميگيرد. ــكل ش
بيشترينسبت گردشيآنمايه سرگرمىو جنبههايتفريحي، و دارد
مخاطب براى مىشود ارائه پارك در كه اجسامي دارد. موارد ساير به
در تغيير كمي با اما يكسان ــمايلي ش با يعني دارد؛ نمايهاى15 جنبه

مىشود. عرضه اغراق و مقياس
و فرانسه آستريكسدر پاركسيدني، پاركهايموضوعي؛ ازجمله
شخصيتهاى ترتيب به كه برشمرد ميتوان را آمريكا در دههها پارك
تمدن و وايكينگها داستان ديسنى، والت كمپانى توسط ساختهشده
به را 90 تا 50 دهههاي اندرول16 راك موسيقي باستان، يونان و روم
ميشود؛ برانگيخته نوستالژي حس كه اينجاست مىگذارند. نمايش
را موسيقي ناگهان و گرفته پارك در را خود بچه ــت دس كه پدري
به رنگي دنياي از ناگهان ــنود ميش دارد، آن از خاصي ذهنيت كه
به را گذشته از دورهاي خود فرزند با و مىرود سفيد و سياه دنياي

: كه است اين دنيا به پارك اين پيغام ميگذارد. اشتراك
آنها كه هم از جدا نسلهاي و فرهنگ بين ــت اس پلي فضا "اين

ميدهد". قرار مشترك راه يك در را
.(http://decadesusa.com / visited on Feb.19,2009)

www.en.wikipedia.org : مأخذ دانمارك/ «آرهاس»، قديمى شهر موزه باز، فضاى موزههاى در مشترك خاطرات و مكان به تعلق حس عدم
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جمعبندى
پاركهاى واقعياتحاكمبرآندر و اهدافيكاكوموزه روندحياتىو
اين ــنتىمتفاوتاست. موزههاىس و موزههاىفضاىباز موضوعى،
ــايد ــباهتظاهرىش نظريكمخاطبعادىبهعلتش در موزهها
اينمقالهسعىشد در اما باشند، ــته نداش يكديگر تفاوتچندانىبا
تعاريف آنها، جايگاه ــى بررس و موزهها اين از هريك ــتهبندى دس با
از روشنىارائهشود.شباهتظاهرىموجببدفهمىهايىشدهاست.
قرارگيرىروستاهاىداراىجاذبهگردشگرى جملهنتايجايناشتباه،
آنچه است. اكوموزهها اداره از مستقل واحدي در جداگانه تعريفي با
معناي ميشود، مطرح ايران در گردشگر جاذب ــتاي روس عنوان به
پرداخته آن به اكوموزهها اداره در كه آنچه و است اكوموزه از ضعيفي

درواقعحاملمعناييمشابهموزهفضايبازاست. ميشود،
ــمرده ش برتر و ندارد ارجحيت ديگر ميراث بر ميراث از ــوع ن هيچ
نگهدارى بايد تاريخ و تمدن دستاوردهاى جميع از بلكه ــود، نمىش
فرهنگى ميراث نمايش و نگهدارى حفظ، شيوههاى شود. وحفاظت
بستهبهظرفيتسايت،فرهنگ،امكاناتودانشموجودمتفاوتاست.
با و شد اكوموزه از تعاريفىكه به توجه با براىروشنترشدنموضوع
و سنتي موزههاي كه است بهتر آن، قدمت و بودن جامعتر به توجه
فضايباز،زيرمجموعههايىازيكاكوموزهدرنظرگرفتهشودكهحس

موردتوجهقرارمى گيرد. آنها نيزدر مكان(محلوقوعزندگى)
و موزهها) كل اداره تصويب (با ملى مقياس با مىتواند پروژهها ــن اي

بر  برنامه ريزىشوند. ــطجوامعمحلى(پروژههاىمنطقهاى) توس يا
برنامههاى چارچوب در و فرهنگى توسعه بلندمدت اهداف ــاس اس
منطقهاىمىتواننسبتبهشناسايىجوامعىكه گردشگرىملىو
قابليتحفاظتوتبديلشدنبهاكوموزههاراداشتهباشند،اقدامكرد.
و جوامعمحلىمىتوانندبنيانگذار اينروشدرمقياسخردهم، در

عرضهكنندهميراثخودباشند.
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