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 یده:چک
تا با ارائهه آاهار بهه  موزه ها به عنوان یکی از مراکز آموزشی غیررسمی در کنار مدارس فعالیت می کنندسال هاست که در اکثر نقاط دنیا  

اما امروزه  در کشورمان شاهد استقبال کم افراد به خصوص نسل جوان از موزه ها هستیم و پیامهد .شناخت بیشتر بازدیدکنندگان کمک کنند 

مهوزه می شود. این مسئله  سبب شد تا نگارنده به  این موضوع بپهردازد کهه و بی توجهی به حفظ آن مسئله  بی اطالعی از هویت گذشته  این

 و آیا این موزه ها در آموزش و یادگیری تاریخ  موار بوده اند؟تا چه اندازه درجذب بازدیدکننده موفق بوده اند؟ های سنتی امروز

نفره تنظیم گردید. نتیجه حاصل از بررسی هها بیهانگر ایهن  100یافتن پاسخ ، پرسش نامه ای تهیه و یک جامعه آماری  در این مقاله برای

هها  است که موزه های امروز نیاز بازدیدکنندگان را برطرف نمی سازد.افراد رفتن به موزه ها را خسته کننده می دانند و بهه اعتقهاد آنهان مهوزه

 به درستی نمی دهند .پاسخ پرسش های آنان را 

واقعیت مجازی یک فناوری اسهت  .برای حل این مساله طراحی موزه هایی با استفاده از تکنولوژی جدید واقعیت مجازی پیشنهاد می شود

بحث  واقعیت مجهازی و آمهوزش موضهوع جدیهدی اسهت کهه  .که به کاربر امکان می دهد در محیط شبیه سازی شده توسط رایانه قرار گیرد 

مجهازی بهرای  دالیل زیادی وجود دارد برای باور این نکته کهه آمهوزش محی هی از طریهق واقعیهت روزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است .ام

با دانشمندان گذشته به آاار تاریخی را از نزدیک مشاهده کنند  در این موزه ها بازدیدکنندگان می توانندایج م لوبی را به دنبال دارد.کودکان نت

آشنایی نسل آینده با تاریخ کشورشان سبب می شود تا در حفهظ میهراخ خهود کوشها ت وگو بپردازند و پاسخ سواالت خود را از آنها بگیرند.گف

  باشند و از به یغما رفتن آن جلوگیری کنند.

 

 "واقعیت مجازی"، "مخاطب جوان و نوجوان"، "ار تاریخیاشناخت آ"،"آموزش"،"موزه" :کلید واژه
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Abstract 
For many years in most parts of the world museums as one of the educational centers in informal 

activities with schools to submit works to help visitors learn more. But today in our country are witnessing at 
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least welcome people especially young generation of the museum we Are consequences and this ignorance 

of the past identity and lack of attention to keeping it. This issue caused the writer to this issue that the 

museum today to what extent traditional attract visitors have been successful? And it does this museum in 

history education and learning has been effective? 

In this article to find the answers to questions a letter and a statistical society 100 people. The result is the 

result of the study indicates that the museums visitors today need to be removed. People to go to the 

museums to the tired and consider their opinion museums answer question their integrity to. 

To solve this problem with design Museum the new technology virtual reality. Virtual reality is a 

technology that allows the user environment in simulations by computer. Discussion virtual reality and 

education is a new issue that today is very attention. There are many reasons to believe that the point that 

environmental education through virtual reality for children desirable results to. In this museum are visitors 

can historical works closely with scientists observe past pay to an interview and answer questions of their. 

familiar with future generation with history of their country for they are not to keep their heritage and 

diligent to prevent it going to pillage. 

Keywords: "Museums", "education", "knowledge", "monuments", "Adolescent and young audience", 

"virtual reality" 

 

  مقدمه
 تهاریخ درسهی بهای کتا البم  سپردن خاطر به و کردن حفظ

 و مدارس مه درسی برنا از بخش این بر انتقاد برای دستاویزی همواره

 سایر میان در ما ملّت بیگانه، و آشنا گواهی به .است بوده هها دانشگا

 در آن، تاریخی قدمت تردیدی ب و دارد ای ویژه فرهنگی جایگاه ملل،

 عههده بهه انکهاری لقاب غیر نقش ما ملّت کنونی فرهنگ شدن بارور

 ]1[.است داشته

با این وجود ما شاهد عدم تمایل افراد به یادگیری تاریخ و حفظ 

 و اهمیت که معناست و نگهداری از آاار تاریخی هستیم که این  بدان

 درك ههم حهداقلی صهورت به جامعه یک فرهنگ برای تاریخ ارزش

 اساس وانعن به تاریخ بر که هم چند هر حالتی چنین در .است نشده

 امثهال جمعی و هویت رکن اصلی ملی، افتخار سند فرهنگی، میراخ

 دارد وجهود آن قبال در که وظیفه هایی به نمی توان شود، تأکید آن

 ] 2[.کرد عمل

از روش های آموزشی دروس تاریخی  انتقادها تداوم و گستردگی

 کسی دیگر که است شده موجب آن برابر در تحقیق بدون تمکین و

 روش ههی  با این وجود .نپردازد تاریخ درس کردن حفظ از اعدف به

 در و اسهت نشهده پیشهنهاد آن جایگزینی برای هم مشخصی عملی

این ] 2[.یابدمی تداومم الب  کردن حفظ روش همان عمل رد نتیجه

آمهوزان یها به تجربه نیز اابت شده اسهت کهه دانشکه در حالی است 

ی و عینی،م الهب و درسهها را ی آمهوزش دیهداردانشجویان، با شیوه

 ] 3[گیرند.بهتر فرا می

 شهانزدهم قرن پرداز نظریه ،) (Francis Bacon بیکن فرانسیس

 انسان حافظه قوه ی به تاریخ که کرد می تأکید نکته این بر انگلستان

می  و می کرد فرض انسان برای متعددی درونی قوای او.است مربوط

 مبتنهی تاریخ و می شود مربوط واق این از یکی به علمی هر که گفت

 تهاریخ جایگهاه که معناست بدان این .است انسانی حافظه بر متکی و

 ] 2[ماست. حافظه در

 تغییرات و تحوالت دچار آموزشی متون بیستم قرن در که بعدها

 غیر صورتی به تاریخی های داده که گرفت قرار این بر نظر شد، بسیار

 تها گیهرد قهرار دانشهجویان و موزانآ دانش اختیار در کردن حفظ از

 و اسهتنباط یعنهی آمهوزش، بعهدی مراحهل صهرف آنها فکری قوای

با توجه به این م الب مهی تهوان گفهت بها  .شود استدالل، و استنتاج

پخهش فهیلم  ،امکان بازدید حضهوری مانند آموزشی امکانات افزایش

 کهردن حفهظ بهرای مناسبی  جایگزین ها روش این ...عکس کتاب،،

بتواند مردم و متخصصین را  که لزوم مکانیبنابر این .ی توانند باشندم

و  فرامهوش شهده خهویش از جملهه معمهاری وهویهت یاد گذشهتهه ب

و این تهاریخ ارزشهمند را بهرای  خود بیاندازد غنی و با ارزشفرهنگ 

 ] 4[ .بسیار احساس می شود نسلهای آینده به یادگار بگذارد

به عنوان یکی از مههم  همین سبب بهموزه ها آنچه مسلم است 

در علهم  .فعالیت می کننهدجامعه در ترین مراکز آموزشی غیررسمی 

نوین موزه داری بنیان موزه ها بهر سهه رکهن تعهاملی اسهتوار اسهت: 

نمایش ، پژوهش ، آموزش . در عین اینکه نمیتهوان در ایهن میانهه از 

.امروزه  شد غافلساختاری و نگهداری و مرمت اشیاء جایگاه مدیریت 

در موزه های بزرگ دنیا نگاه به مخاطهب صهرفا بعنهوان یهک بازدیهد 

کننده صرف و عاملی برای تفاخر و نشان دادن اینکه ما در موزه چهه 

سهت کهه ا داریم نیست ، بلکه نگاه به سرمایه های انسانی و پتانسیلی

میتواند در صورت بهره مندی از آموزش الزم در فضاهای غیر رسهمی 

 ن موزه ،قسمت اعظمی از بار فرهنگی جامعه را بدوش بکشهد.همچو

]5 [ 

بههه عنههوان مرکزهههای س مههی تههوان گفههت کههه مههوزه ههها پهه

تواننهد توجهی خواهند داشهت و می آموزشی،عملکرد و سازوکار قابل
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های فکری،فرهنگی و هنری،و القا تجربه نقش بسیار مهمی در معرفی

رانی و هویت ملی برعهده داشته ی ایو اندیشه و انتقال احساس،بینش

دادن سههیر تحههول زنههدگی بشههر،علم و  باشههند.همچنین بهها نشههان

دانش،فناوری،هنر و غیره، نقش مهمهی در یهادگیری تهاریخ دارنهد و 

گذشههتگان را بههه صههورت عینههی و  های گونههاگون زنههدگیجنبههه

 ] 3[کنند.ملموس،عرضه می

دهنهد کهه از امروزه موزه هایی لقب موفق را به خهود نسهبت می

کوچکترین ظرفیت های خود برای ارتباط نزدیهک بها مخاطهب بههره 

میبرند و در تمام طول زمان یک بازدید چه به صورت مسهتقیم و یها 

غیر مستقیم و حتی در زمان اسهتراحت بازدیهد کننهدگان در البهی ، 

کافی شاپ یا هر فضای دیگهر مهوزه سهعی در ایجهاد تهاایر بهر درون 

برنامه ریهزی  مچنین برای تمام افراد در هر سنیشخص مینمایند . ه

دارند از کودك خردسال گرفته تا نوجوان و جوان و بزرگسهال ، چهرا 

که معتقد به آینده سازی فرزندان سرزمین خویشند پس ایجاد هویت 

ملی و فرهنهگ اجتمهاعی را در کودکهان و نوجوانهان بها اهمیهت تهر 

 ] 5[میدانند.

کودکان و نوجوانهان دارد و باعهث  موزه نقش بسزایی در آموزش

ارتقای فرهنگی آنان می شود.تماشای آاار تاریخی، پرسش و پاسخ در 

موزه تنها برای آنان تفریح و سرگرمی نیست بلکه باعث درك عمیهق 

 .آنان را افزایش می دهدلب شده و هویت و غرور ملی و دینی تر م ا

 

 مسئله بیان
 مراکهز غیهر انتفهاعیهها مهوزه همان طور که پیش تر ذکر شد  

هستند که آاار گذشتگان را،برای آینهدگان حفهظ مهی کننهد شهیوه 

زندگی آداب و رسوم و اخهال  و احهوال فکهری مهردم گذشهته را بها 

یکدیگر می سهنجند،به تعبیهر دیگهر مهوزه هها آیینهه فرهنهگ ههای 

گوناگون گذشته و تبلور رسوم و سنتها ونمایشگر میهراخ ملهت ههای 

 نهای  دور تا عصر حاضرند.مختلف از زما

اما باید از خود بپرسیم که چرا با وجود نقش مهم و اساسی موزه 

به عنوان یک موسسه آموزشی، مردم  چندان عالقه ای بهه رفهتن بهه 

دیدار از موزه فقط برایشان کودکان و دانش آموزان  وموزه  ها ندارند 

و  بهرای جهذب افهراد بهه مهوزه هها؟  یک گردش دسته جمعی اسهت

 آشنایی آنها  با هویت تاریخیشان چه کاری می توان انجام داد؟ 

موزه های تهاریخ بایهد پاسهخگوی سهواالت در طی یک بازدید ، 

 سهااالت به باید تاریخی واقعه ی هر شرح دربازدیدکنندگان باشند .

 داده رخ کجها در .2اسهت؟ داده رخ زمهانی چهه .1 :گفت پاسخ زیر

 سه این وجود بدون انسان خرد .است؟ دهدا رخ چگونه و چرا .3است؟

 نقل سه، این کدام از هر بدون و ندارد تاریخی وقایع از تصوری عنصر

آیها مهوزه ههای ولهی ] 6[گیرد می نظری و تخیلی ی جنبه واقعه هر

 سنتی جوابگوی این سواالت هستند؟

اب باید گفت که موزه های سهنتی دیگهر جوابگهوی نیهاز ودر ج

داران نیز به خوبی نمی توانند تمامی اطالعهات را  افراد نیست و موزه

به افراد انتقال دهند.پرسش های بسیاری ممکن است بهرای افهراد در 

مورد ااار موجود در موزه  به وجود آید که بی پاسخ بمانهد .ایهن نهوع 

ن بازدید کننهده نهدارد آموزش سنتی ماندگاری طوالنی مدتی در ذه

کند.  مدتی م الب گفته شده را فراموش افراد بعد ازواحتمال دارد تا 

در ده های اخیر موزه ها با چالش های مختلف مواجه شهده انهد کهه 

از زمانی که موزه ها به مفهوم امروزی به عنهوان نقش آن را تغییر داد.

یک سازمان غیرانتفاعی با هدف تحقیقاتی، پژوهشی و آموزشی که در 

سال می گهذرد و  300د آنها به روی همه باز باشد شکل گرفت حدو

 .تتغییرات بنیادین بسیاری داشهته اسهموزه داری  طی این سال ها 

]7 [ 
نقهش آموزشهی  (Hooper-Greenhill)به گفته هوپر گریل هیل 

موزه در حال تغییر است و یکی از علل آن نحوه تبهادل ارتبهاط بهین 

 ه باید به این نکته توجه داشهت که] 8[ .اشیاء و بازدید کنندگان است

سرازیر شود کارایی آموزشی ایهن  موزه هااگر سیل دیدارکنندگان به 

که بین دیهدار کننهده و ارتباطی یابد، چون برقراری دیدار کاهش می

 گردد. شیء عرضه شده واجب است، مشکل می

متفاوت با گذشته تکنولوژی ههای جدیهد جهایگزین روش هها و 

در طهی دههه سهت.مقدماتی سنتی در جهان الکترونیک امروز شهده ا

این معضهل   )( Virtual Reality های اخیر تکنولوژی واقعیت مجازی

افراد را به صورت انفهرادی  کرده است و با ارائه فضایی مجازیرا حل 

 یا گروهی در محیط مجازی قرار می دهد.

 

 پیشینه تحقیق
ی و آموزش یهک موضهوع جدیهد تحقیق در زمینه واقعیت مجاز

یر این مساله رشد قابل توجهی داشهته و بهه در سالهای اخ است ولی

بنیهاد  طور گسترده ای توجه عموم مردم را به خود جلب نموده است.

بهه عنهوان   )Foundation of the Hellenic World  ( جههانی یونهان

موسسه آموزشی تحقیقاتی نق ه ع فی در استفاده از واقعیهت ههای 

ولوژی به کاربران اجازه مجازی است این موسسه با استفاده از این تکن

 ] 9[ .سفر به گذشته و یادگیری به صورت عینی را می دهد

 1968های مجازی برای نخستین بهار سهال اندازی موزهایده راه

ها م رح و توسهط میالدی در کنفرانس کامپیوتر و کاربرد آن در موزه

نیویههورك پذیرفتههه (Metropolitan museum ) مههوزه متروپههولیتن 

بهه دنیهای اینترنهت راه یافهت و  1991ن موزه مجازی سال اولی .شد

اولین موزه  .پذیر شدنیز استفاده از آن برای عموم امکان 1995سال 

به دستور مهوزه گوگنههایم طراحهی  1996بعدی نیز سال  3مجازی 

شههد کههه مههورد اسههتقبال بسههیاری از کههاربران دنیههای اینترنههت قههرار 

 ] 10[.گرفت
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موزه بهه مفههوم  کهنگر این م لب است تاریخچه موزه داری بیا

سال تجربهه را در جههان  ۳۰۰به عنوان یک نهاد فرهنگی و  امروزی 

پشت سر گذاشته است و طی این سال ها تغییرات بنیهادین بسهیاری 

تغییراتی که موزه های جهان در این سال ها پیدا کهرده  داشته است.

ف، فلسهفه و چشهم اند فقط تغییرات در فرم و ظاهر نبوده بلکه اههدا

 ] 7[ .دچار تغییر شده است نیز  انداز آنها

تاریخچه پیهدایش مهوزه در جههان و رونهد تکهاملی آن، از یهک 

تهوان در طهی های عظیم فرهنگی را میمجموعه خصوصی تا موسسه

داران سه انقالب بیان نمود. البته انقالب سه مرحله یا به اص الح موزه

تحول بنیادی فرهنگهی و اجتمهاعی ژرف به آن معنا که در هر مرحله 

سابقه موزه ها به )اتاقک های جستجو های طبیعهی   در  اتفا  افتاد.

برمی گردد که مبدا آن با باسهتان شناسهی در ههم پیچیهده  16قرن 

های بنههابراین نخسههتین انقههالب بههه گشههوده شههدن مجموعهههاسههت. 

آوردن خصوصی به روی همگان انجامید. انقهالب دوم بها عنهوان روی 

ها در سده نوزدهم میالدی در جهان صنعتی پدید مردم به سوی موزه

 آمد.

این معنا که چنین مجازی را که وجود به فرآیند واقعیت مجازی 

خارجی ندارد واقعی بپنداریم موضهوعی تهازه و دور از ذههن نیسهت . 

معماران همواره در طول تاریخ از این خاصیت و فریب ادراك انسهانی 

در  .وجههود آوردن کیفیههات خههاص فضههایی بهههره بههرده انههدبههرای بههه 

واقعیت مجازی برای پنوماتیهک و حرکهت هواپیمها و آمهوزش 1910

فکهر فریهب  50خلبانان به کاربرده شد که ارزان و ایمن بود. در دهه 

حواس در فیلم های روی پرده بزرگ و صدای استریو با دستگاهی به 

ستم پخش تصویر بر روی پرده نام سینه راما به کار رفت که نوعی سی

عریض بود که در آن تصویر میدان دیهد تماشهاگر را پهر مهی کهرد و 

ترکیب آن با صدای استریو این حس را ایجاد مهی کهرد کهه شهخص 

طهرح دنیهای مجهازی  60واقعا در صحنه حضور دارد. در اواخردههه 

تحت کنترل کامپیوتر بررسی شد. واقعیت مصنوعی دستگاهی بود که 

آن را سهاخت. بها ایهن دسهتگاه،   Myron Krueger)  (کروگهر میرون

حرکات و حالت های بدن شما در حالی که در اتا  حرکهت میکنیهد 

تصاویر روی نمایش گر ویهدئویی را تغییهر مهی دههد یعنهی تصهاویر 

ویدئویی زنده همراه با صحنه هایی که توسط کامپیوتر تولید شهده را 

فضهای  1984در  Gibsonm ( Willia (گیبسهون  ]11 [مهی بینیهد.

محیط مجازی به جهان معرفهی  1990معرفی نمود در سالسایبر را  

توسط  ( H2O expo) غرفه های نمایش آب 1997در سال ] 12[شد

در هلند طراحی شد و به عنهوان اولهین  ) Nox ( گروه معماری ناکس

 ] 13[.معماری مجازی می توان از آن نام برد

 )  Oliverپروفسور الیهور رامه به گفته در طراحی موزه ها بنا 
 ) Rampرضهایتمندی و بین فرد و شهیء ارتباطاید توجه داشت که ب 

دو بحث مهمی است که باید توأمان انجام شهود و چهون  بازدیدکننده

های ذهنهی ی سهنی و زمینههمخاطبان موزه، مردمی با جنسیت، رده

یتی که دارد بهه مختلف هستند، این امر دشوار است. هر فردی با ذهن

کنهد و براسهاس ذهنیهت خهود، برداشهت و ارتبهاط موزه مراجعه می

  .کندی برقرار میاخاصی با شیء موزه

های اجتماعی حرکهت کننهد تها محصهول ها باید با جریانموزه

ی دیدن موزه برای بازدیدکننده، رضهایتمندی باشهد. نهایی در تجربه

موزه جهایی  .تماعی توجه شوددر این راستا، باید به هویت فردی و اج

آینهد، بین شیء و افرادی که از خهارج می یوگواست که در آن گفت

 .سازدارتباط را می

انسان، محور توجهه  داری هستیم که موزه ما امروز دردورانی از 

قرار می گیرد؛ در واقع در این نسل از مهوزه هها، انسهان مههم تهرین 

ود و موزه ها به جای آن کهه موضوعی است که باید به آن پرداخته ش

در خدمت اشیاء باشند در خدمت انسان هستند یعنی تغییر ماهوی و 

تغییر از شی محوری به انسان محوری صورت می گیرد البته ایهن بهه

آن معنی نیست که شیء اهمیتی ندارد بلکهه اهمیهت آن در خهدمت 

 ] 7[انسان بودن است. 

رون ویترین ههای محکهم اگر در دوره ای اشیاء در د بدین معنا 

قرار می گرفت و انسان به عنوان یک حاشیه از کنار ایهن ویتهرین هها 

گذر می کرد و تمام توجهه ایهن بهود کهه شهیء آسهیبی نبینهد و در 

  ]7[.محی ی مناسب چه از لحاظ نور و چه رطوبهت نگههداری شهود

امروزه آن اار در اختیار بینده نیست بلکه تجسم آن اار است کهه بهه 

 نده نشان داده می شود.بین

زندگی جدید روی پرده اتفا  مهی  (Mirzoeff)به گفته میرزوئف

افتد.امروزه تجربه انسانی بیش از هر چیز بصری و بهر تصهویر متکهی 

واقعیت مجازی یک فناوری است که به کاربر امکان ] 14[ .شده است

در ] 11[.می دهد در محیط شبیه سازی شده توسط رایانه قرار گیرد 

این میان بحث تاایر موزه ها بر نسل جوان و به خصهوص کودکهان از 

جمله مباحثی است که در سراسر دنیا و کشورهایی که به امهر مهوزه 

دالیل بسیار جدی گرفته می شود.  داری توجه خاص نشان می دهند،

زیادی وجود دارد برای باور این نکته که آمهوزش محی هی از طریهق 

 ]15[کان  نتایج م لوبی را بهه دنبهال دارد.برای کود مجازی واقعیت

خصهوص ا به وجود می آورد تا افراد و به واقعیت مجازی این فرصت ر

کودکان و معلولین  محی ی را تجربه کنند که بنها بهه دالیلهی مثهل 

تهاکنون  ] 16[ .نیسهت دسهترسله،مقیاس،ایمنی و ... قابل زمان،فاص

 د شده است.چندین پروژه بر مبنای واقعیت مجازی ایجا

 استفاده از واقعیت مجازی در موزه های امروز 
واقعیت مجازی در حقیقت نوعی رسانه و واسط در انتقال دانش 

شود و از آنجا که شیوه انتقال اطالعهات به پیکره اجتماع محسوب می

ان در آنها کامال متفاوت، پویا و جذاب اسهت و در آن بها فهرد و دیگهر

بسیار کارآمدتر از سایر ابزارهای انتقال شود،تعاملی مستقیم برقرار می

 .کنددانش عمل می
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فضاهای که بیشتر با تصهورات یها بهتهر بگهوییم بها روان و روح 

 "انسان سرو کار دارند. این فضهاها تخیلهی و خیهالی یها بهه تعبیهری

بهه نظهر  "واقعی"هستند ولی به گونه ای غریب و باورپذیر  "مجازی 

فضاها ب ور غیرمستقیم با دنیایی که مها بها آن رسند. در واقع این می

کنیم، ارتباط واقعیت مجازی بها اختصهار  سرو کار داریم و درکش می

رایانه ای از یک پنداره یا محیط که بهرای حهواس  -تولید نرم افزاری 

معادل واقعیت، وانمود شود و به فضای سه بعدی که توسط کهامپیوتر 

حقیقت واقعیت مجازی استفاده از  ایجاد می شود، اطال  می شود.در

فناوری پیشرفته از جمله کامپیوتر و لوازم جانبی آن و ابزارهای چنهد 

رسانه ای مختلف برای ایجاد یک محیط مجازی است. در این محهیط 

کاربر اشیاء، حوادخ و رخداد ههای مجهازی قابهل مقایسهه بها دنیهای 

گر های خاص به واقعی را با استفاده از مبدل های طراحی شده و حس

طههور تعههاملی در دسههت مههی گیههرد و تصههاویر نمایشههی و حرکتههی را 

مشاهده می کند طوری که فرد گمهان کنهد در محهیط واقعهی قهرار 

 ] 11[گرفته است. 

در درجه اول محی ی بصری است که به وسهیله  واقعیت مجازی

ی دیگهر ایجهاد  ی صفحه نمایش رایانه و در برخی موارد تصاویر ویژه

د. در درجه ی دوم این محیط می تواند شامل صهداهایی ههم می شو

باشد که به وسیله ی گوشی یا بلندگو به کاربر منتقل مهی شهود . در 

 ] 17[ موارد خاص ارتباط از طریق حس المسه هم امکان پذیر است.

کاربر در حین ارتباط با محیط مجازی از عینک گوشی دست کهش و 

، مرجهع بصهری فضای مجهازی در  کند.می استفاده  لباس های ویژه

سازی سر است، که یک واسط طبیعی بهرای ههدایت از طریهق فضها 

ایجاد می کند. این امر بر روی یک مقیاس انسهانی نشهان داده شهده 

است و دارای اشیایی است که می تواننهد بها واقعیهت فعهل و انفعهال 

وط داشته باشند و دنیای مجازی را دست کاری کنند. سایر منابع مرب

به تقویت واقعیت شامل دید سه بعدی و تکنولهوژی ههای شهنوایی و 

 ] 18[حسی است. 

می تواند به هر سو برود و مسیر ها ی با استفاده از ردیاب  کاربر

در زمینهه محهیط سهمعی پردازشهگر بهه خود را آزادانه انتخاب کند .

کمک تغییر شدت صداها و نیز تفکیک آن ها بر روی دو گوش کهاربر 

ادر می سازد که جهت و محل اصوات را احساس کند. پیشرفت در را ق

زمینه شبیه سازی حس المسه مشکل تر از دو بخش قبل است چهرا 

که ایجاد احساس المسه کهار سهاده ای نیسهت . هرچنهد بهه کمهک 

دستکش های خاص و ردیاب حرکت کاربر می تواند با حرکهت دادن 

کاربر توسط دسهتکش  د.اشیا اار آن را در مخیط مجازی مشاهده کن

حتهی مهی  ها میتواند نرمی و زبری یا گرمی و سردی را حهس کنهد

و با رفتار و حرکت ههای خهود  د بوهای پیرامون را استشمام کنتواند 

با دیگر افراد  ندمی تواندر این محیط کاربران .دبر رویدادها تاایر بگذار

و و تگهفحقیقی )کاربران  یها مجهازی )سیسهتم  حاضهر در محهیط گ

 و تجربیات خود را به اشتراك بگذارند. تعامل کنیم

دههد خودشهان را در شهرایط و امکان می افراد موزه مجازی به 

فضای یکسانی با واقعیت احساس کنند و فکر کنند واقعاً در آنجا قرار 

دارند. از این راه کسانی که عمالً امکان رفتن بهه محهل را ندارنهد یها 

یابند شرایط را آن چنان که گردند، فرصت میتوانند به گذشته برنمی

دهد. هست درك کنند. این تکنولوژی امکان حفظ آاار را نیز به ما می

هها توانیم بدون آسیب رساندن به آاار تاریخی بهه بازسهازی آنما می

 ] 19[.بپردازیم

آاار باستانی بی شماری در کشور ما از بناهای محالی و غیر قابل 

ه است که تحقیق و زنده کردن آنها از طریق واقعیت تصور به جاما ند

آنها با  لاهگشای برای مرمت و بازسازی محر دتوان میمجازی نه تنها 

واسه ه شهناخت هنهر منهدان  حداقل هزینه باشد که خود بهتهرین 

اهی ازدوران های فراز و نشیب ایران است که تا گمعاصر از پیشینه و ا

به عبارتی سعی می شود که در  ]4[.ته استخپردانن آکنون کسی به 

این موزه از میان اشیا خاموش و بیجان،منظری عینهی از جههان سهه 

بعدی در ذهن بیننده متبادر شود که، چه مسافر ایرانی و چه خارجی 

با گذر از بخشهای مختلهف مهوزه در حقیقهت از دوران مختلهف ایهن 

ای نگفتهه وادی عظیم و با فرهنگ غنی و تمدنی دراز و پهر از حرفهه

در واقع این موزه با رویکردی به مخاطب عام می کوشد هم  سفر کند.

بر بیننده بی سواد تاایر گذارد و هم بر بیننده آشنا و م لع.این مکان 

می تواند به عنوان پایگاه داده ای سازمان یافته که هم برای محققهان 

 ] 20[ و هم نوآموزان قابل استفاده باشد.

 

 روش تحقیق
ین نکته را در نظر داشت که چون مسئولیت جلب و جذب باید ا

مردم به عهده موزه هاست ،بایسهتی برنامهه ههای آموزشهی مختلهف 

متناسب با سن و آگاهی بازدیدکنندگان و) با استفاده از کلیه خدمات 

آموزش در موزه ها یکی از مهم ترین فعالیت  آموزشی   تدارك ببیند.

فرهنگهی اسهت کهه بهدون مخاطهب  های قابل تصور برای این مراکز

شناسی امکان پذیر نیست و علهت ایهن امهر وجهود گروهههای سهنی 

متفاوت با سه ح معلومهات متفهاوت و عالیهق گونهاگون اسهت.لذا بها 

شناخت دقیق مخاطبان فعلی و مخاطبانی کهه امکهان جهذب بعهدی 

 ] 21[ .دارند می توان اقدام به تعیین نیاز ها در جوامع نمود

 100نظور پرسشنامه ای تهیه گردیدو جامعه آمهاریبرای این م

 دسته :3ساکنین خراسان  تنظیم گردید وبه  نفره از

 سال  18تا  13.دانش آموزان )بین 1

 سال   30تا  18.جوانان) بین 2

 سال 30. بزرگساالن باالی 3

 تقسیم نموده شد.

پرسشههنامه ای کههه بههر اسههاس طبقههه بنههدی پرسشههها شههامل 

سهئوال بهاز تهدوین گردیهد و در 7نهد جهوابی و سئوال بسته چ13بر

طراحههی آن از پرسههش هههای دو پهلههو و دارای واژه هههای نههامفهوم 
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خودداری گردید. این پرسشنامه به صورت کتبی  جههت پاسهخ دادن 

به سئواالت، به افراد ارائه گردید و به پاسخ دهنهدگان اطمینهان داده 

اختیار سازمان یا شد که اطالعات شخصی داده شده در پرسشنامه در 

 فرد دیگری قرار داده نخواهد شد.

روز تکمیل شده و جمهع  3پس از شنامه ها به طور متوسط پرس

پردازش داده ها در سئواالت باز بها اسهتفاده از سیسهتم  آوری گردید.

کد گذاری و در مجموع هر دو سئواالت باز و بسته به صورت دستی و 

 با روش چوب خ ی انجام گرفت.

 

 ات و بررسی هامطالع
دلیل انتخاب استان خراسان در این مقاله وسعت ایهن اسهتان و 

همچنین  باید اشاره کرد که  قدمت تاریخی و فرهنگ غنی آن است .

به دلیل وجود حرم امام رضا)ع  این اسهتان ق هب توریسهم مهذهبی 

،نیهاز شهدیدی بهه مهاجرپذیر بودن آن ایران است وبا در نظر گرفتن 

مناسب برای ارائه تاریخ وفرهنگ متفاوت وخاص اقهوام مرکز فرهنگی 

  .شوداحساس میخراسان، 

ه شده توسط معاون فرهنگی سازمان میراخ ئآمار ارا با نگاهی به

کهه پربازدیهدترین فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ایام نهوروز 

وسهعت ایام سال هستند در می یابیم کهه  اسهتان خراسهان بهاوجود 

تاریخی و فرهنگ غنی و با وجود  فراوانی گردشگر در  بسیار و قدمت

مرکز این استان باز هم نسبت به استان ههای دیگهر میهزان کمتهری  

حاضر تالش میکند تا تاریخ مقاله لذا  بازدید از موزه ها را داشته است.

و هنر این خ ه از سرزمین را  که بهه عنهوان بخشهی از فرهنهگ مها 

 درفضای موزه به بهترین نحو نشان دهد.سزاوار ارج و احترام است، 

با توجه به این نکته که نسل امروز از تاریخ خود فاصله گرفتهه و 

بایهد از با رشد تکنولوژی به سمت معماری مدرن متمایل شده است، 

سهرزمین مهی  اینآیا معماری، فرهنگ وتاریخ کهن خود بپرسیم که 

ن برای حضهور در تواند عاملی برای جلب این نسل و نسل های بعد آ

 این موزه تاریخی شود؟

توجه به آموزش جامعه در درجهه اول و  با توجه به این نکته که

سپس پرکردن اوقات فراغت و ایجاد جاذبه در درجه بعد اهداف موزه 

شاهدکاهش امروزه همان ور که پیشتر نیز گفته شد  اما ] 21[هاست.

 میزان بازدید از موزه ها هستیم .

میزان تمایل افراد بررسی ای یافتن علت این مسئله به بردر ابتدا 

درصد افراد تمایل به  90طبق آمار پرداخته شد. به بازدید از موزه ها 

ولی سوال اینجاست کهه چهرا بها توجهه بهه .بازدید از موزه ها داشتند

هزینه کم موزه ها در کشور نسبت به سایر امهاکن فرهنگهی و تمایهل 

ها)با توجه به نتایج حاصل از  پرسشهنامه   بهاز افراد به رفتن به موزه 

 بال از موزه ها بسیار کم است؟قهم است

گفتگو با افراد بیانگر این مسئله بود که آنها از بازدیهد مهوزه هها 

ذکر ناراضی هستند زیرا آنچه را که به دنبالشان بوده انهد نیافتهه انهد.

به بازدیهد از  افراد که تمایلی از ضروری است که درصدنیز این نکته 

کهه موزه نداشتند قشر دانش آموز جامعه آماری را تشکیل مهی دادند.

با ایهن گهروه  های امروز  نشان از عدم ارتباط درست بین اشیاء موزه

بهزرگ مهی شهود دنیای الکترونیک در واقع نسلی که در ، سنی است

مهوزه داری تکنولوژی عصر حاضر دارنهد و نیاز به فضا هایی م ابق با 

سنتی گذشته  برای جوابگویی به نیهاز آنهها نیازمنهد بهه بهه  روش به

 روزرسانی است.

دوره سهنی مهوزه در ادامه برای یافتن ایهن م لهب کهه در چهه 

سوال گردید از افراد   دمی گذاربازدیدکنندگان بیشترین تاایر را روی 

ز ایهن م لهب اسهت کهه دوران نتایج حاصهل از پرسشهنامه حهاکی ا.

بیشترین تاایر گذاری را درشناخت افراد از تهاریخ و ی وکودکنوجوانی 

از توجهه بهه ایهن م لهب یکهی  پس بها فرهنگ گذشته داشته است .

توجه بهه شود درنظر گرفته باید کارکرد های مهمی که برای موزه ها 

 آموزش نسل آینده است.

دانش  طبق بررسی از چند مدرسه در مقاطع مختلف در مشهد ،

بازدید های علمی تحهت عنهوان  ان تحصیل خود در طول دورآموزان 

ان اردوی مدرسه به یکی موزه های تاریخی شهر ازجملهه مهوزه آسهت

دارند و همین م لب آنهها را بهه  قدس،موزه توس،موزه مردم شناسی

  یکی از مهم ترین مخاطبان موزه تبدیل می کند.

اما نه تنها به این مخاطبین توجه نمی شهود بلکهه مهوزه رفهتن 

ای آنهها صهرفا جنبهه زنهگ تفهریح یها فهرار از سهاعات مدرسهه را بر

اصوال در موزه های امروز ما توجه زیادی به کودکان و نوجوانهان دارد.

نمی شود با توجه به این نکته که آنها یکی از مهم تهرین  مخهاطبین 

تمام جزئیات فرهنگ یک ملت را مهی تهوان موزه محسوب می شوند.

در موزه ها یافت و موزه  شناسنامه زندگی یک ملت بهه حسهاب مهی 

آید بنابراین ضروری است که بچه ها موزه ها و آاار موجود در آنهها را 

  بشناسند.

در مورد کودکان و نوجوانان باید به این نکتهه توجهه نمهود اگهر 

آنها از گردش در موزه ها لهذت موزه ها به نحوی جذاب طراحی شود 

می برند و لذت اکتشاف است که موجب یهادگیری پایهداری در آنهان 

آشنایی کودکان با میراخ فرهنگی کمک می کند تها ] 21[ .می گردد

القه زمانی که آنها به سن بزرگسالی رسیدند به میراخ فرهنگی خود ع

 .آن جلوگیری کنند مند شوند واز به تاراج رفتن

ههدف ی نحوه شناخت افراد از تاریخ و فرهنگ خراسان در بررس

یافتن بیشترین عامل تاایر شناخت در گروه های سنی مختلهف بهوده 

کهه بازدیهد از مهوزه هها کمتهرین می توان به این نتیجه رسید است .

کمک را به شناخت افراد کرده است و در مقابل بازدیهد حضهوری در 

است . همچنین می توان گفت  دو گروه سنی بیشترین تاایر را داشته

رسهانه ههای و دانش آموزان  گروه نوجوان انتخاب  که اولویت اول در

  1)نمودارتصویری است.
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 )منبع:نگارنده :نحوه شناخت افراد از تاریخ و فرهنگ خراسان1نمودار 

 

در راب ه به بازدید حضوری ذکر این م لب حائز اهمیهت اسهت 

که برخی از دانش آموزان به این نکته اشاره کرده انهد کهه بها وجهود 

به برخی مناطق و بازدید حضوری از آن مکان ولهی بها  نعالقه به رفت

و عهدم توانهایی سهفر  هتوجه به عدم همهاهنگی برنامهه ههای خهانواد

 انفرادی ناچار به رسانه های تصویری اکتفا می کنند.

میزان آشهنایی افهراد بها بررسی برای تکمیل یافته های خود به 

سنین مختلف  با بزرگان و دانشهمندان خراسهان و همچنهین میهزان 

مه بهه عنهوان یهک اآشنایی انهها بها داسهتان ههای اسهاطیری شهاهن

در مرحله بعد به این مساله پرداخته  پرداخته شد.فرهنگنامه خراسان 

اسهاطیر شد که نحوه آشنایی افراد با  بزرگان و دانشمندان خراسان و

  2و1 جدولشاهنامه  به چه صورت بوده  است.)

 
 )منبع:نگارنده خراسان :نحوه آشنایی سنین مختلف با بزرگان1جدول

گفتگو با 

 دیگران
رسانه های  م العه

 تصویری
بازدید از 

 آرامگاه
 

 30باالی  44.88% 17.31% 58.53% 50.29%

 سال

 30تا  18 29.48% 37.42% 25.78% 39.05%

 سال

نوجوانان و  25.64% 45.27% 15.69% 10.66%

 دانش آموزان

 
 )منبع:نگارنده اساطیر شاهنامه :نحوه آشنایی سنین مختلف با 2جدول

بازدید از موزه 

 توس 
رسانه های 

 تصویری
  شاهنامه خوانی

 سال 30باالی  47.2% 19.86% 39.45%

 سال 30تا  18 30.16% 35.63% 30.83%

وجوانان و دانش ن 22.64% 44.51% 29.72%

 آموزان

 

نتایج بدست آمده از پرسشنامه حاکی از این م لب است که  در 

گذشته  م العه کتاب های مصور بیشترین تاایر را در کسهب اطهالع 

برای افراد داشته است  و امروزه رسانه های تصویری به نوعی تجسهم 

 داستان را برای فرد امکان پذیر می سازد.  

عیت این دارد که استفاده از سیستم های واق این م لب نشان از

ی گذشته تا چه میزان می تواند برای مجازی بر ای تداعی داستان ها

کودکهان و افراد تاایرگذار بوده و تا مدتها در ذهن وی ماندگار باشهد. 

با بزرگان خراسهان از نزدیهک آشهنا ها با حضور در این موزهنوجوانان 

می کنند وجهواب پرسهش ههای تجربه  راشده و زندگی در کنار آنها  

خود را از خود آنها دریافت می کنند و یا همپای اساطیر شاهنامه  به 

 متن داستان می روند.

 

 طراحی موزه های مجازی تاریخ خراسان  
ههای  جاذبهه بهودن دارا نظهر از همان ور که گفته شد خراسان

 آاهار یهن از ا بسهیاری بسیار غنی می باشهد.اما گردشگری تاریخی و

 و مکهانی مهالی، مهدیریت،، امکانات نبودن علت به فرهنگی -تاریخی

 با.دارند قرار امنیتی و حفاظتی نظر از نام لوبی بسیار درشرایط غیره

 بسهتر یک ایجاد هنرى، علم، جامعه توسعه و گیرى شکل به توجه

 امهر یهک فرهنگ،-تاریخ، آاار بندى طبقه و نگهدارى براى مناسب

 فناوری رشد و پیشرفت به توجه با چنین هم .می آید رشما به مهم

 تمهام فنهاوری، ایهن از اسهتفاده بها تهوان مهی دیجیتالی، و ای رایانه

 .درآورد نمایش به مجازی ی موزه قالب در را آاار اطالعات و جزییات
]4 [ 

با توجه به نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها مهی تهوان بیهان 

یری و بازدید ههای حضهوری بیشهترین در داشت که رسانه های تصو

شناخت ااار تاریخی و ماندگاری آن در ذهن افراد دارند .بنابر ایهن بها 

به روز کردن موزه های سنتی امروز و استفاده از واقعیت مجازی کهه 

تلفیقی از واقعیت و خیال است می توان افرا جامعه را با هویهت ایهن 

 میراخ  تالش نمود.من قه آشنا کرده و در حفاظت از این 

به عبارتی سعی می شود که در این موزه از میان اشیا خاموش و 

بیجان،منظری عینی از جهان سه بعدی در ذهن بیننده متبادر شهود 

که، چه مسافر ایرانی و چه خارجی با گذر از بخشهای مختلهف مهوزه 

در حقیقت از دوران مختلف ایهن وادی عظهیم و بها فرهنهگ غنهی و 

ز و پر از حرفهای نگفته سهفر کنهد.در واقهع ایهن مهوزه بها تمدنی درا

رویکردی به مخاطب عام می کوشد هم بهر بیننهده بهی سهواد تهاایر 

گذارد و هم بر بیننده آشنا و م لع.این مکهان مهی توانهد بهه عنهوان 

پایگاه داده ای سازمان یافته که هم برای محققان و هم نوآموزان قابل 

 ] 4[ .استفاده باشد

طهور کهه از دکنندگان موزه از لحاظ سنی متفاوتند، همهانبازدی

لحاظ دالیلشان برای بازدید از موزه با یکدیگر فر  دارنهد. گروهههای 

های کودك گرفته تا سالهای آخر دبستان، امهروزه ای از کالسمدرسه



 های جدید در معماری و شهرسازیمجموعه مقاالت اولین کنگره بین المللی افق

 ، تهران1393دی ماه  18و  17

ISSN 0000-0000 
 

8 
 

-از بازدیدکنندگان مهم موزه هستند. بازدید ایهن گهروه ههای دانهش

ههای هم کارهای هنری از طریهق روشآموزی ممکن است به درس ف

آموزش منتج شود که نگاه کهردن، احسهاس کهردن، سهاال کهردن و 

کننهد. هها و اشهیاء را تشهویق مهیکشف روابط جدید در میهان ایهده

های روحی و روانی و عقلی شخص را پرورش داده و محی ی که پاسخ

ند توانهمچنین از خالقیت حمایت کند. آموزش دهندگان در موزه می

های تنظیم شده مناسهب تقویهت کننهد. این تعادل را از طریق برنامه

آموزان را دعوت به کشهف این نوع دیدگاه نسبت به آموزش که دانش

کند کامالً مناسب برای مهوزه اسهت و بهه شخص و فعالیت خال  می

کنهد احسهاس بازدیدکنندگان در تمام گروه ههای سهنی کمهک مهی

العمهر در باشند و آموزش مداوم و مادام خودمانی در موزه هنر داشته

 ] 22[ کند.های دنیای ما را ایجاد میراب ه با هنرها و فرهنگ

در این موزه تمامی حواس پنجگانه مورد استفاده قرار می گیرد. 

این مهوزه شهرایط مناسهبی بهرای تحقیهق و پهژوهش بهرای مهردم و 

ایجهاد  اسهان خر تاریخی فرهنگی و آاار به مندان عالقهمتخصصان  و

 جههت را الزم ههای آمهوزش و تواننهد اطالعهات می کند آنهها مهی

 کهاربرد نحوه ساخت، شیوه تاریخ، مورد در بیشتر وآشنایی فراگیری

فهم روشن باستان  بیاورند در واقع به دست به راحتی به آاار این ...و

 17[.شناسی و زمان پروسه ها در خالل شبیه سازی کمک می کنهد

قرار دادن عینک های سهه بعهدی  قهدم زدن در دنیهای  مخاطبین با

مجازی را تجربه کنند .حسگر ها با توجه به ردیابی که به همراه فهرد 

 هست موقعیت او را یافته و عکس العمل الزم را نشان می دهند.

الیه ها و مسیر  مجازی تاریخ خراسان  می توان موزه طراحی در

بر اساس جاذبه ها و تاریخ  شهر هر برای مجازی سازی های مختلفی

در این مسهیر هها بهه دلخهواه کهاربر ،  بهه  . گرفت نظر آن من قه در

معرفی هر بخش پرداخته خواهد شد . به عنوان مثال فرد می تواند به 

دوران پیش از اسالم در خراسان سفر کرده یا به درون داسهتان ههای 

د . در ایهن شاهنامه برود و از نزدیک شاهد زنهدگی اسه وره هها باشه

مسیر بهرای  4خراسان در  تاریخی توریستی مجازی موزهمقاله  برای 

و گهالری هها   مسهیر هها .ایهن شود می گالری های مختلف پیشنهاد

 شامل :

،گالری فرهنگ، گالری علم وگالری موسیقی  ] 23[گالری تاریخ 

در این مسیرها  بازدید کنندگان با تاریخ خراسان ،معماری می باشند. 

گهالری ههای  3رویداد ها ی تاریخی  آشنا مهی شهوند. در جهدول و 

 پیشنهادی برای موزه خراسان نشان داده شده است. 

 
 )منبع:نگارنده  خراسان :گالری های پیشنهادی برای موزه مجازی تاریخ3جدول

 

 

 

 

 

              

 وجود تاالر اول : 

مردم با قوم پرنی که از اولین ساکنین 

خراسان هستند آشنا می شود . دوران 

پیش از اسالم مربهوط بهه شهرنشهینی 

پارتی تا دوران ساسهانی  اسهت دوران 

 قدیم نیشابور و مردم آن دوران و...

گالری 

 تاریخ

 

 

تاالر دوم : دوران 

 اساطیری

 

بازدیدکنندگان در بدو ورود در فضای 

مربوط به جنگ توران و ایران قرار می 

نزدیک می گیرند و آرش کمانگیر را از 

 بینند .

 

تاالر سوم: دوران 

 اوستایی

 

دوران اوستایی مربهوط بهه زرتشهت و 

داستان سرو کاشمر است و افسانه هاو 

داستانهایی که در دوران زرتشهیت در 

 خراسان رخ داده است.

 

تاالر چهارم 

 :دوران اسالمی

 

در دوران بعههد از اسههالم مههردم بههه  

شهرهای مختلف خراسهان شههر مهی 

وبا معماری آنجا از نزدیک آشهنا  کنند

 می شوند.

 

 

گالری 

 فرهنگ 

این مسیر مربوط به فرهنگ و مردم شناسی خراسهان اسهت  

 که شامل:

 ،پوشهاك،آداب و سهنن  ،هها و مراسهمآئهین ،اقوام و طوایف

واحههدهای  ،دسههتی فنههون و صههنایع ،مسههکن و معمههاری 

 نه و ...های عامیاحکایات و داستان،ادبیات  ،گیری اندازه

 

 

 

 

 

 

 گالری علم

 

این مجموعه  به معرفی بزرگان و دانشمندان خراسهان مهی 

پردازد.کالس های آموزشی و کار گاه هایی در این مجموعه 

 وجود دارد که هریک مربوط به یکی از بزرگان است:

 کالس نجوم شناسی مربوط به نجوم شناسانی مثل خیام

اعران خراسهانی محفل شعر و ادب که به معرفی زنهدگی شه

 می پردازد

شاهنامه )فردوسهی :  داسهتان ههای شهاهنامه بهه صهورت 

 مجازی و روایت گونه  به نمایش در می آید

کارگاههای مرمتی که به صورت مجازی دانش پژوهان مهی 

توانند با نحوه ساخت و مرمت معماری دوران گذشته آشهنا 

 می شوند.

گالری 

 موسیقی

خراسانی سازها و رقص های مسیری که به معرفی موسیقی 

 محلی این خ ه می پردازد.

 
همان ور که گفته شد آشنایی با نمونه های اخیهر از تحقیقهات  

واقعیت مجازی در راب ه بها آمهوزش،این طهور نشهان مهی دههد کهه 

پتانسیل اصلی بر نمایش تعاملی و نفوذپذیر  متمرکز شده اسهت کهه 

ی بهرای یهادگیری بهتهر و در واقع به منظور ایجاد یک راب هه کهاربر

های تعاملی واقعیت مجازی از جمله موزهآسانتر  بازدیدکنندگان است.

هایی هستند که پژوهشگاه نامیهده میشهوند ، در واقهع ضروریات موزه

دههد بهه بازدیدکننهدگان فرصهت میهها تعاملی بودن ایهن نهوع موزه

 های دست اول علمی داشته باشند.تجربه

ریخ ، مسوول انتشار دانش و ارزش گذشتگان تامجازی های موزه

رسهانند. در جامعه هستند و به گسترش افق دید مخاطهب یهاری می

دراین  موزه همواره امکان یادگیری، اعمال تغییر، مشهاهده، لمهس و 

 ] 10[فهم و تحلیل آاار تاریخی  فراهم است. 

ها و مراکز علمی در سراسهر جههان، دارای جایگهاه خاصهی موزه

د. آنها به مهردم بخصهوص کودکهان و نوجوانهان ایهن امکهان را هستن

های مختلف با دانشمندان، محققهان و تحقیقهات دهند که با شیوهمی

 علمی آنها روز به روز بیشتر و بهتر آشنا شوند.
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ترغیب به درك رفتار و تفکر علمی و تحقیقهات در ایهن زمینهه، 

ی تفکهر علمهی در تهیج پیر و جوان به سوی علم، نمایش تاایرگهذار

کنیم، اهم فعالیهت ای که در آن زندگی میجهت درك دنیای پیچیده

 ها و مراکز علمی است.موزه

موزه ها می توانند به کاربران جوان نحوه حفاظت و مرمت آاهار 

از آنجهها کههه  را نشههان داد و آنههها را ترغیههب بههه حفههظ تههاریخ نمههود.

سازند، آاار به جا مانده گذشتگان، اعتبار و سند هویت آیندگان را می 

از آنان نیز بیانگر اصالت فرهنگی است.آموزش گرامیداشت گذشتگان 

نوعی احترام محسوب می شهود. نگههداری از معمهاری و آاهار دارای 

قدمت و بازدید خانواده ها از موزه ها، نحوه نگهداری از معماری فعلی 

 .را آموخته و احترام به طبیعت را درس می دهد

و دربهاره ی  کشهید ، باید ذهن کودکان را به چالش ها  موزهدر 

مهی تهوان د. رچیزهای قدیمی که قابل لمس نیستند، گفت و گهو که

تاریخی)معماری،تاریخ و تمدن  و میهراخ معنوی)قصهه  میراخمفهوم 

را برای آن ها توضهیح  ها،الالیی ها،رقص ها ،گویش ها،مراسم ها و... 

به نسل های آینده، آن هها  این میراخ ل که باید با م العه و انتقا.داد

 را زنده نگه داریم و حفظ کنیم.

با توجه به این امر که این گروه آینده سازان جامعه هستند ،عدم 

روسو  .ارزش گذاری به تاریخ و فرهنگ موجب نگرانی خاطر می گردد

(Roussou)  معتقد است دالیل زیادی وجود دارد برای باور این نکتهه

بهرای کودکهان  نتهایج م لهوبی را بهه دنبهال vrمحی ی که آموزش 

دارد.واقعیت مجازی این فرصت را به وجهود مهی آورد تها افهراد و بهه 

خصوص کودکان و معلولین  محی ی را تجربه کنند که بنا به دالیلهی 

 مثل زمان،فاصله،مقیاس،ایمنی و ... قابل دسترس نیست.

و نوجوانان دارد و این نوع موزه نقش بسزایی در آموزش کودکان 

باعث ارتقای فرهنگی آنان می شود.تماشای آاهار تهاریخی، پرسهش و 

پاسخ در موزه تنها برای آنان تفهریح و سهرگرمی نیسهت بلکهه باعهث 

درك عمیق تر م الب شهده و هویهت و غهرور ملهی و دینهی آنهان را 

آشنایی کودکان با میراخ فرهنگی کمک می کند تها .افزایش می دهد

آنها به سن بزرگسالی رسیدند به میراخ فرهنگی خود عالقه زمانی که 

این نگاه  بر آمهوزش  مند شوند واز به تاراج رفتن آن جلوگیری کنند.

کودکان همان نگاهی است که سال هاست جای خهالی آن در حهوزه 

میراخ احساس می شود. کودکان میراخ داران هر سرزمین و حافظان 

ا غفلت شود نمی توان به تاایرگهذاری میراخ خود هستند و اگر از آنه

میراخ تاریخی و فرهنگی و در کنار آن حفاظت وصهیانت از آنهها دل 

 ] 24[ .خوش کرد

کودکان با بازدید از موزه ها ، نمایشگاهها و مکان های دیهدنی ، 

تجارب ارزشمندی فرا می گیرند و چه بسا سبب شود که عالقمنهدی 

بها ههدایت آن ، زمینهه شهکوفایی  در این بازدید ها کشف شده و آنها

درآنان پدید آید .در همهین اتفاقهات اسهت کهه ممکهن اسهت جرقهه 

خالقیت در ذهن کودکان رخ داده و زمینهه ههای وقهوع یهک تحهول 

 ] 25[. فکری در وجودشان شکل گیرد 

 Stephan J Gould (گولدجی برای مثال می توانیم از خاطرات استفان

 2002 در سال که( paleontologist )ناسشدیرین دانشمند معروف)

خهود گفتهه  ، ذکری به میان آوریم که در خاطراتدرگذشت میالدی

 دیهدن طبیعهی تهاریخ ، از مهوزهداشتم سن سالپنج که است : زمانی

 در وجود مهن چنان موزه در این شده گذاشته نمایش و آاار به کردم

دانشهمند  یهک کهه منهد شهدمعالقه زمهان از همهان که اار گذاشت

 ] 24[ .شوم شناسدیرین

موزه های مجازی بهترین مکان برای این شناسایی هستند آنهها 

با شبیه سازی این فضا ها امکان بازدید از فضا های غیرقابل دسترس 

ایهن روش بهرای آمهوزش معمهاری و بازدیهد از را فراهم می سهازند. 

س یا از میهان رفتهه بها همهان حهال و ههوای بناهای غیر قابل دستر

 ] 26[ تاریخی خود مناسب است .

این کار سبب می شود تا بیننده به خوبی خود را در فضا و زمان 

گذشته احساس کند ودرعین حال آاار تاریخی از صدمات احتمالی در 

امان خواهند بود.در نتیجه می توان نمود تاریخ گذشته را درکالبهدی 

 ] 13 [نمود. مدرن  ایجاد

اگر ب ور مثهال نمهایش برنامهه سهفری در یهک شههر تهاریخی 

است،بازدید کنندگان موزه همانند یک تور واقعی می توانند مسهیر را 

در شهر انتخاب کنند. آنها ممکن است در زده و وارد ساختمان گردند 

یا برای دیدن شهر با استفاده از ابزار های ساده  بر فهراز شههر پهرواز 

سیستم  واقعیت مجازی به دالیل زیادی که ذکهر شهد در حهال کنند.

 ] 19[ گسترش محدوده قلمرو خود در دنیای موزه هاست.

ای در محهیط ترین مزایای به کارگیری فنهاوری چندرسهانهمهم

 :خالصه کرد موردتوان در چند ها را میموزه

واقعیت مجازی در واقع یک ابزار انع اف پذیر بهرای دیهداری کهردن 

محل ها و محیط آنها است .می تواند در مهدیریت و حفاظهت از آاهار 

های اصلی آاار و جلوگیری از فرسودگی و صدمه دیدن نمونهوتاریخی 

از  شبیه سهازی زمینهه اصهلی یهاری رسهاند. اشیای باارزش به وسیله

های حفاظت و نگههداری و نیهز فضهای فیزیکهی سویی کاهش هزینه

 ] 17[ عه آاار موزه نیز از این جمله است.موردنیاز برای نمایش مجمو

بدلیل کمبود وقت و هزینه های باالی سفر، استفاده از موزه ها  

واقعیت مجازی کمک مهی کنهد  ] 13[ ی مجازی حائز اهمیت است.

تا ارتباط بین مردم و میراخ تاریخی در زمان نبهود دسترسهی بعلهت 

های خ رنهاك در بعد فاصله ،عدم امنیت در طول مسیر مانند مسیر 

مهوزه  ] 12[. میان کوه ها ،جنگل ها ،غار ها و آب هها  از بهین نهرود

دهد خودشان را در شرایط و فضای یکسانی امکان میافراد مجازی به 

در آنجها قهرار  احساس کننهد بهه راسهتی با واقعیت احساس کنند و 

ا دارند. از این راه کسانی که عمالً امکان رفتن بهه محهل را ندارنهد یه

یابند شرایط را آن چنان که توانند به گذشته برگردند، فرصت مینمی
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دهد. هست درك کنند. این تکنولوژی امکان حفظ آاار را نیز به ما می

هها توانیم بدون آسیب رساندن به آاار تاریخی بهه بازسهازی آنما می

 ] 26[ .بپردازیم

قهی و هدف از یادگیری تعاملی ایجاد تفکر خال  و اندیشهه من 

پرورش تفکر و روحیه استقالل طلبی است. اصول بنیادی آمهوزش در 

موزه های تعاملی بر دو رکن استوار اسهت، نخسهت ایهن کهه درك و 

شناخت حاصل دریافت و تعامل ذهن و عهین یها فعالیهت یادگیرنهده 

هایی بهرای است و دیگر آنکه نهاد های آمهوزش بنیهان بایهد فرصهت

ضوعات یادگیری فراهم کنند و این رسالت ها یا موکاری واقعیتدست

ها در پیشبرد اهداف آموزشی در جامعه است. موزه تعاملی مهوزه موزه

ایست که در آن بازدید کنندگان از طریق تعامهل بها اشهیاء و محهیط 

پردازند. در این مقاله امکان ارائه موزه به ساخت نظام دانشی خود می

وار به شهیوه ههای لکه فهرستفهرست تجهیزات فناوری وجود ندارد ب

 ] 27[ .شودتعاملی اشاره می

، مهی توانهد فرصهتی تهاریخ  ایجاد و گسترش موزه های مجازی

برای رشدِ استعداد و تفکر هنری، تاریخی و علمی باشد و می بایسهت 

از موزه های مجازی به عنوان پایگاهی بهرای بالنهدگی تفکهر انسهانی 

  ]28[ .بهره مند گردید

, هنرهها, آداب و رسهوم, و فرهنهگ  آاار معماری, تهاریخ ارائه با

و ارائهه ی سرزمین ، اقوام و ادیان مختلف من قه ها ت معرفی شخصی

به احیای هویهت و حفهظ فرهنگ،  ری ووابسته به معما علوم و فنون

 تاریخ و معماری گذشته یاری می رساند.

د کودکان میراخ داران هر سرزمین و حافظان میراخ خود هستن

و اگر از آنها غفلت شود نمی توان بهه تاایرگهذاری میهراخ تهاریخی و 

 ] 28[.فرهنگی و در کنار آن حفاظت وصیانت از آنها دل خوش کرد. 

که نتیجه دراز مدت بازدید مهردم از مهوزه می توان امیدوار بود 

تهاریخ و های مجازی تاریخ میتواند نگاه و نگرش افهراد جامعهه را بهه 

و در حفظ و نگهداری  آاار موار  طرافشان عوض کندومحیط افرهنگ 

 .باشد

 نتیجه گیری
ههای سهنتی و با در کنار ههم قهراردادن نقهاط قهوت موزهامروز 

ههای تعاملی، ارزش نهادن بهه ههر دو آنهها و آمهوزش در قالهب گروه

جوانهان شهاهد نوتوانیم تغییهرات خهوبی را در کودکهان و کوچک می

ه کودکان دوست دارنهد در مهوزه آمهوزش باشیم. تجربه نشان داده ک

داران و منههد هسههتند بهها کمههک مههوزهببیننههد. آنههها همچنههین عالقه

های کوچک به انجام ها هستند در قالب گروهدانشمندانی که در موزه

دار، آزمایش بپردازند. به همین دلیل هم برقراری ارتبهاط میهان مهوزه

 حائز اهمیت است. گذشتهو  کودك

زی این امکان را فراهم می سازد و محی ی را می موزه های مجا

زده شاهد سازد که کاربر می تواند در آن قدم بزند، با چشمانی حیرت

و تجهیزاتی را لمس کرد کهه  شدهای علمی باهای زنده پدیدهنمایش

 گیرند.تمام حواس انسان را به کار می

ی زمههین بهها آشههنایی کودکههان و نوجوانههان کههه واراههان آینههده

های علوم،تههاریخ و فرهنگ،بههه منظههور تاوردهای بشههر در زمینهههدسهه

موضوع پر های آینده ها برای انتقال به نسلاز آن پاسداری و حفاظت

بهه در ایهن مقالهه سعی نمهود اهمیتی است و به همین دلیل نگارنده 

در کشهور مهان بهه دلیهل طراحی موزه مجازی تاریخ را لزوم ایجاد و 

های اصهلی یکهی از ههدف .وی و مادی بپردازدوجود آاار تاریخی معن

کودکان از مدرسه کسب  تقویت معلوماتی است که ی مجازی هاموزه

کند که بتواننهد،م الب را کنند و این امکان را برای آنان فراهم میمی

موزه،این امکان را پدید این  تری مورد بررسی قرار دهند.طور عمیقبه

های گوناگون علم،آموزش ببینند.آنان را هدر زمین آورد که کودکانمی

ی زمهین و طبیعت سرزمین خود و دیگر نقهاط کهره با تاریخ،فرهنگ

هههای گردانههد و راهاهمیههت سرزمینشههان واقههف می کند،بهههآشههنا می

 آموزد. می را به ایشانحفاظت از آن

دانش آموزانی که موزه بر آنها تاایر مثبتی گذاشهته باشهد،حتما 

دیده و شنیده باشند را با سایر افراد در میان مهی گذارنهد و هر آنچه 

این خود به حفظ میراخ کمک می کند و از به یغما رفهتن آاهار ملهی 

 در آینده جلوگیری می کند.
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