
 

 

 ها و پُرسمانِ هویت:موزه

ای جنوب شرق ایران در شناسی زابل و موزة منطقهبازدید از موزة مردم

 زاهدان
 3، بهروز روستاخیز2، طیبه کوچکزایی1برمحمدعثمان حسین

 26/11/97:، تاریخ تایید17/7/97تاریخ دریافت:

 چکیده
منظور نمایش های متنوعی را بههـای گوناگون، شیوهاز دیرباز و در جوامع مختلف، صاحبان هویت

توان به حفظ، های گوناگون میاند. با تأمل در فرهنگگرفتهکار می ها در زندگی خود بهاین هویت

هایی معنادار برای ها مکانموزه نگهداری و انتقال آنها از طرق گوناگون اشاره نمود. در این میان،

های کنند. از سویی، فرهنگصورتی نمادین عمل می ارائه و نمایش هویت فرهنگی هستند که به

الشعاع قرار داده، در تکاپویی پر  کننده که آنها را تحترنگشدنِ یکگوناگون، متأثر از نوعی جهانی

اند. بنابراین و با توجه به اهمیت ا افتادههمنظور تمایزبخشی میان خود و دیگریجنب و جوش به

مقولة فرهنگ در جامعة ایرانی، این پژوهش در پی پرداختن به این موضوع، در چارچوب پیشینه و 

مقالة شناسی موزه است. از این رو، شناسی و مشخصاً حوزة مربوط به انسانادبیات موجود در انسان

ها در ارتباط منظور فهم نقش موزهنگاری، تالشی بهروش مردم و با اتخاذ این ادبیاتحاضر با الهام از 

های مورد معنای تجربیات زیستة بازدیدکنندگان موزه بین هویت قومی و ملی )فرا قومی( با توجه به

در قالب پنج مضمون عمده  دست آمدههای بهباشد. یافتههای زابل و زاهدان میمطالعه در شهرستان

اند. پنج مضمون عمده، عبارتند از: کسب دانش و آگاهی تاریخی، ائه گردیدهو یک هستة مرکزی ار

، تقویت خودآگاهی و خودباوری ـ ملی، تقویت منزلت قومی ـ ملی تشدید حس تعلق خاطر قومی

-شده بر آن داللت می. هستة مرکزی که کل روایت ارائهـ ملیشناسی قومی ، و زیباییـ ملیقومی 

 . ، بازتولید و بازنمایی هویت قومی ـ ملی در موزه ارجاع داردنماید نیز، به تولید

 . بازدید از موزه، هویت قومی، هویت ملی، اقوام بلوچ و سیستانیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه و طرح مسئله
 و فهم ایجاد موجب گذارد، می نمایش به که موضوعی گوناگونِ ابعاد در بازنمایی 1توانایی موزه

 قبیل از ارتباطی مختلف ابعاد به توجه. شود می مخاطب برای موضوع از تری گسترده درک

 امکانات از گفتگو و تصویرها صداها، ها، صحنه اشیاء، از استفاده قالب در شنیدن، و دیدن

(. 73: 1394 کوشکی، و چقلوند) باشند می مؤثر فهم این انتقال در که هستند مختلفی

 که نمود اذعان توان می موزه، در موجود باستانی ثارآ و اشیاء چون شواهدی اساس بر همچنین،

 عبارت به. کنندمی عمل مؤثر نحوی، به2هویت مقولة به نسبت شناختی سازوکارهای آنجا، در

 مبنای بر را خود موقعیت و نموده جستجو را خود هویتِ نوعی به موزه، بازدیدکنندگانِ دیگر،

 بر کنشگران که معنی این به کنند؛ می بازتعریف/ تعریف تاریخی فرآیند یک در اجتماعی روابط

 بنابراین. کنند می عمل رویدادها فیزیکی[ ـ ]ذهنی بازسازی/ تداعی و مشاهده منطق مبنای

 هایهویت چگونه موزه، که شده مطرح مبنی این بر اهمیت، بسیارحائز نکتة نگارندگان، برای

 و گردد می پذیرفهم بازدیدکنندگان دیدگاه از واقعیت چگونه دهد؟می شکل /نمایش را گوناگون

 غیربومی گرانمشاهده برداشت میان، این در یابد؟می انعکاس شاناجتماعی حیات در چگونه

 است؟ چگونه و چه

 دانش این نگاه از ناشی البته شناختی،مردم پژوهش یک برای فوق هایپرسش اهمیت 

 منظوربه ها انسان همیشگی تمایل خود، تکلی در که نهادی است؛ موزه نهاد به اجتماعی

 اشیاء، این آوریجمع که است آن واقعیت. دهدمی نشان را ارزشمند اشیاء نگهداری و گردآوری

 آنها که دارد افرادی آیینی باورهای و اعتقادی هایشیوه در ریشه عکس،به و نبوده اتفاقی امری

 گوناگون هایفرهنگ بازنمای هاموزه منظر، ینا از(. 4: 1390 نفیسی،) پندارندمی ارزشمند را

 تنوعاتی گیرند؛دربرمی نیز را بیشتری تنوعات شوند، می تروسیع و تر بزرگ کهمادامی و هستند

 تلفیق یا توسعه امکان واسطه، این به اینکهم و شده زاییده متمایزی هایهویت آنها، دل از که

 و فرهنگی تاریخی، بستر یک همچون را موزه که مهنگا آن ویژهبه مسئله، این. یابندمی

 کنشگران مثابةبه موزه، بازدیدکنندگان. شود می برجسته بیشتر گیریم،می نظر در اجتماعی

 ؛(269: 1388 فکوهی،) پردازندمی خویش موقعیت تحلیل به بستر این در دائماً اجتماعی،

 تغییر دچار متعدد، اجتماعی و فرهنگی رخدادهای حسب و تاریخ طول در که هاییموقعیت

 است روشن. نشیب و فراز پر مسیرهایی: است داده قرار افراد برابر در را ایتازه مسیرهای و شده

 که گیرندمی قرار صفی امتداد در و آمده بیرون خود فردیت از اینجا، در منفرد اشخاص که

 . هستند نیاکانشان آن، جلودار

                                                           
1- Museum 

2- Identity 
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 یابد؛می تناظر گوناگون هایهویت اجتماع با موزه که گفت توانمی آمد، آنچه بنابر

 اصلی دغدغة اساس،این بر . اندیافته معنی فضا و مکان زمان، پیوستار در خود که هایی هویت

 موزه از بازدید جریان در که بوده بازدیدکنندگان ادراکی هایداللت از دستهآن فهم پژوهش،

 تجربیات برمبتنی همچنین ادراک، این که آنجایی از البته. شود می برجسته و گرفته شکل

 حدی تا باشد،می شانتاریخی دانش در آنها بازاندیشی /بازیابی و بازدیدکنندگان زیستة

 . دهیم نشان زمینه این در نیز را آنها انتقادی و ایمقایسه هایبرداشت ایم توانسته

 تحلیلی نظری ـ مالحظات

 اشیاء دربارة که برد نام توانمی را اجتماعی اندیشمندان و سانشناانسان از زیادی تعداد

. اندکرده برجسته هایشانتحلیل در را آنها نقش و پرداخته پژوهش به هویت و فرهنگ ای، موزه

(، 1994) 2هیل(، هوپر گرین1991) 1استیون لوین و کارپ آیون آثار و آراء ویژهبه بین، این در

 6(، مارتین هولبراد2006) 5(، میشل هنینگ2005) 4انون مسُن(، ری1997) 3پیر بوردیو

 9سج( و کایلی می2012) 8(، جان فاک و لین دیرکینگ2011) 7دونالد(، شارون مک2011)

 نظرات،نقطه این تمامی به نگاه در. است گرفته قرار استناد مورد دیگران از بیش( 2013)

 تحلیل و آوریجمع بخشروشنی نظری لحاظبه که ساخت برجسته توانمی را مشترکی خطوط

 آن، درون اشیاء و موزه با بازدیدکنندگان مواجهة میان، این در. باشدمی پژوهش هاییافته

 تاریخی هایموزه ویژه)به هاموزه سو،یک از. است شده ترسیم پیچیده ایمواجهه مثابةبه همواره

 دیگر، سوی در اند وشده قلمداد خاص معانی القاء و پیام انتقال برای ابزارهایی شناختی(مردم و

 چرخدمی گفتگویی حول اینجا در اساسی بحث. است نمانده نادیده نیز بازدیدکنندگان عاملیت

 هایذهن با افراد که شود می گفته. است جاری بازدیدکنندگان و اشیاء میان الخصوصعلی که

 پای موزه به هادانستنی و تصورات تجربیات، زا ایمجموعه با آنها آیند؛نمی موزه به خالی

 و فهم خویش، ادارکی جهان از بخشی مثابةبه را آن درون عناصر و نهاد این درواقع، و گذاشته

 تفسیر، و فهم این بر که دارد وجود موزه در مختلفی عوامل حال، عین در. نمایند می تفسیر

 و همراهان موزه، راهنمایان اشیاء، بندیدسته و چیدمان نحوة موزه، طراحی: باشدمی تأثیرگذار

                                                           
1- Ivan Karp & Steven Lavine 

2- Eilean Hooper-Greenhill 

3- Pierre Bourdieu 

4- Rhiannon Mason 

5- Michelle Henning 

6- Martin Holbraad 

7- Sharon Macdonald 

8- John Howard Falk & Lynn Diane Dierking 

9- Kylie Message 
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 باشیم؛ داشته توجه اساسی امر دو به بایست همزمانمی ما بنابراین،. بازدیدکنندگان سایر حتی

 هویتی هایپیشینه مبنای بر افراد که معنایی ادراکات از دسته آن و شخصی تفاسیر نخست

 پایة بر اساساً موزه ابتناء که ایویژه گفتمانی ایهداللت یا ایدئولوژی دوم،. دهندمی توسعه خود

 نقش یعنی موزه، سیاسی وجه به توجه درواقع، اخیر، امر این به توجه. است گرفته صورت آن

 دهیجهت و ساخت در موزه مؤثر نقش است؛ اجتماعی ارتباطات و قدرت مناسبات در آن مؤثر

 . هویت های سیاست به

 ها،هویت و هاموزه پیرامون پژوهش فوق، چارچوب از کتحر با و آمد آنچه اساس بر 

 گیریشکل چگونگی فهم منظوربه کوششی باشد؛می واقعیت از برداریپرده منظوربه کوششی

 و موزه مخاطبان میان دیالوگ هم منظر، این از. موزه مصرفِ نوعی خالل از آن ارتقای یا خود

 . گیردمی قرار تأمل مورد سوژه، وعین مثابةبه موزه نهاد خود هم و آن محتوای

 هایافته تحلیل و گردآوری شیوة: شناسی روش

موجود  شناختیروش رویکردهای بین در خود، اهداف و ماهیت به توجه با حاضر پژوهش

(Creswell, 2011) ،هاییتکنیک و «نگاریمردم» عنوانتحت کیفی شناسی روش نوعی از 

 است گرفته بهره ...و برداریعکس عمیق، مصاحبة مشارکتی، مشاهدة گفتگو، مشاهده، همچون

(Creswell, 2007،) رویکرد نوعی از استفاده با را هویت مسئلة و موزه رابطة تا کوشدمی و 

 این به دستیابی برای(. 1396 آذرشب، و روستاخیز) دهد قرار مطالعه مورد تفسیری تفهمی ـ

 در ایران شرق جنوب ایمنطقه موزة و زابل ناسیشمردم موزة دو موردی مطالعة به مهم،

 دارند، تعلق مطالعه مورد جامعة به پژوهشگران اینکه به توجه با. 1شده است پرداخته زاهدان

به و نبوده دشوار هاموزه به آمد و رفت که معنی این به گرفت؛ انجام سهولت به پژوهش روند

 . یابیم ارتباط مشارکت، به براغ افراد و ها رساناطالع با توانستیم زودی

 این بر اند؛کرده آغاز را خود نظری و تجربی کشف میدان، به ورود با نگارندگان درواقع، 

 از سپس و داده قرار مشاهده مورد را گوناگونی هایپدیده مشارکتی، مشاهدة با که مبنی

 را نگارانهمردم هایدهدا از بخشی تا نموده برداری فیلم و برداری عکس موزه، مختلف هایقسمت

 از پس که بوده هاییلحظه ضبط و مشاهدات ثبت ویژهبه اخیر، کار این از هدف. کنند تکمیل

 در جاری ارتباطی رخدادهای و محتوا موزه، به بصری رجوع و بازگشت امکان نوعی میدانی، کار

                                                           
 شناسی،باستان های بخش شامل و آمده شماربه تاریخی هایموزه جزء کلی، نگاه یک در هاموزه این دوی هر -1

 ردمم خود فرهنگی میراث از برگرفته بیشتر زابل موزه محتوای بین، این در. شوند می شناسیبوم و شناسیمردم

 سیستان، همچون مختلف نقاط از آثاری آن، ایمنطقه رسالت به توجه با و زاهدان موزه در اما بوده، سیستان

 .هستیم شاهد را ایران تمدنی نقاط دیگر و کرمان خراسان، بلوچستان،
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 از که بوده یریتفس و هاتحلیل گرتسهیل که امری کند؛ می فراهم پژوهشگران برای را آن

 گرفت؛ صورت نیز بازدیدکنندگان از تعدادی با وگوهاییگفت ادامه، . در1شده است ارائه ها یافته

 جنوب ایمنطقه موزة در نفر 20 و زابل شناسیمردم موزة در نفر 20 مجموع، در که نحویبه

روش متنوع هایکتکنی این از گیریبهره. اندگرفته قرار مصاحبه مورد زاهدان در ایران شرق

 و اعتبار افزایش منظوربه 2«سازیچندبُعدی» نوعی راستای در باید همچنین را شناختی

 و هاگزارش میدانی، کار پایان از بعد به هر حال،. دانست هاتحلیل و هایافته پذیریاطمینان

 روش. رفتندگ قرار تفسیر و تحلیل مورد پژوهش هاییافته و شده پیاده گرفته، صورت مشاهدات

 این است؛ بوده 3«موضوعی تحلیل» روش آمده، دست به ای مشاهده و متنی های داده تحلیل

 مضامین و معنایی مقوالت الگوها، گزارش و تحلیل شناسایی، برای روشی تحلیل، از شیوه

 (. Braun and Clarke, 2006: 83) است ها داده درون از مفهومی

 پژوهش های یافته

 و است موزه در گوناگون هایمؤلفه برآیند ملی ـ قومی هویت که دهدمی شانن پژوهش نتایج

 اشیاء طریق از تفکر با بازدیدکنندگان این، بر عالوه. گیردمی صورت آن مبنای بر فرهنگ فهم

 بینش که نحوی به کنند؛می بیان را خود و پرداخته موزه در خویش هویت مختلف وجوه به

 ادامه در آنچه بنابراین،. کشندمی تصویر به را دیگری مقابل در خود ممفهو یعنی شناختیانسان

 . اندشده ارائه مرکزی هستة یک و عمده مضمون پنج قالب در که است هایییافته آیدمی

 تاریخی آگاهی و دانش کسب

 به توجه با و ایران شرق جنوب یعنی فرهنگی پهنة این در غنی تمدنی پیشینة به نظر

 وجود ضرورت مزبور، خطة مردمان اجتماعی حیات طول در تأثیرگذار اریخیت رخدادهای

 و طراحی به منجر مؤثر، رخدادهای و شکوه با پیشینة آن یادآوری و نمایش برای بستری

 موزة عنوانتحت بلوچستان و سیستان استان شمال و مرکز در که گردیده نهادهایی تأسیس

 راهنمایان و متولیان جملگی هایگفته از ینها بخشی. ا4معروف هستند زابل موزة و زاهدان

 دیگری، مطلب هر از پیش و نهادها این وجودی فلسفلة به پاسخ در که است فوق های موزه

 برای دعوتی بازدیدکنندگان، از موزه دعوت نخست، وهلة در و مبنی همین بر. کنند می بیان

                                                           
 .اسـت آمده پیوست عنوانبه و مقاله انتهای در تصاویر این از برخی -1

2- Triangulation 

3- Thematic Analysis 

 وسعتی با زاهدان موزة برابر، در رسد؛می 1360 دهة هاینیمه به زابل شناسیمردم موزة فعالیت پیشینة -4

 .است گردیده افتتاح 1390 دهة ابتدای در بیشتر، آثاری و ترگسترده
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 نشان نیز بازدیدکنندگان های گفته و ما مشاهدات. رسدمی نظر به تاریخی آگاهی و دانش کسب

 به را او که باشد هایی«چیز» با انسان درگیری عرصة توانسته خوبی به نهاد، این که دهدمی

 . دهدمی پیوند «فرهنگی و تاریخی گذشتة» از اشکالی

 میشه تابلوها این به نگاه با. بیام موزه به که میشه باعث بودنم سیستانی اصالت»

 مثالً گذشته؟ می چه مردم ذهن در و بوده شکلی چه گذشته در زندگی که کرد درک

 میخی چهار زابلی تیشة نفر، 4 یا 3 توسط نهرها روبیالیه برای حشرکشی مراسم در

 مشاعره هم با کار، وقت که بینیممی یا. برسه کشاورزان به آب تا رفته می کار به

 هاخیلی اما بوده، سیستان دممر همبستگی دهنده نشون خودش این که کردند؛ می

 (. زابل موزه ساله؛ 43 زن،) «باشند نداشته اطالعی مورد این در ممکنه

 خوام می من. بینم می رو تمدن و علم شکوفایی و رشد و شهر تاریخچة موزه، توی»

 [...] کنید نگاه تابلوها این به [...] داشته وجود شهرهایی چه منطقه این توی بدونم

 اون یا بوده چی سراوان در قلعه این نقش بدونم که مهمه شهرسازی نظر از من برای

 ساله؛ 52 مرد،) «کرده ایجاد سیستان مردم زندگی در تحولی چه مچی قلعه باد آس

 (. زاهدان موزه

 تمدن به توجه با سیستان شناسیمردم موزة در بازدیدکنندگان که دهدمی نشان هامصاحبه 

 سیستانی قومی هویت از دیگری هایخوانش با را ما باستانی، آثار ریقط از سیستان، فرهنگ و

 گرانمشاهده کهدرحالی. شود می تعریف طبیعت و ماده میان رابطة مبنای بر که کنندمی مواجه

 مقایسه، سازوکار با بنابراین و دارند اشیاء قدمت و قلمرو فهم به بیشتری تمایل زاهدان، موزة در

 و ضعف نقاط موزه، دو هر در بازدیدکنندگان همچنین،. پردازندمی فرهنگ و تاریخ شناخت به

 . باشندمی خود شناختی هایخالء کردن پر دنبالبه و نموده شناسایی را خود قوت

 ملی قومی ـ خاطرة تعلق حس تشدید

 جهو بر تأییدی نکته، این باشند؛ گونه این بایدمی نه و هستند خنثی خود نه ایموزه اشیاء

 و هاموزه. آنهاست محتوای چیدمان و انتخاب گفتمانی های زمینه و هاموزه ایدئولوژیک

 هاییخاطره دل در را او و نموده تقویت بازدیدکننده در توأماً را خیال و اندیشه قوة محتواشان،

 را خود اینکهم اما است، نداشته خلقشان در واقعی نقشی لزوماً خود که سازندمی ورغوطه

 ادراک و هویت نوعی برساخت هایپایه از یکی که هاییخاطره یابد؛می آنها، از بخشی و جزئی

 . است جمعی

 مصر مردم مثل سیستان مردم که جالبه و برهمی جلو به قدم یه منو موزه»

 مردم بدونم که جالبه برام حتی [...] داشتن مرگ از بعد زندگی برمبنی اعتقاداتی

 ساله؛ 55 مرد،) «بسازن تونستن مفرغو آلیاژ که بودن آشنا هاییکانی چه با سیستان
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 (. زابل موزة

 ماقبل تاریخ و کشاورزی صنعت، که چیزایی به کنممی نگاه [...] کنممی افتخار»

 ما بگیم تونیممی دیگران برابر در [...] هستیم صاحبش ما و میده نشون رومسیح 

 مبنای بر که انیمیشن جام همین مثال [...] داریم شجاعی مردم و تمدنیم این صاحب

 «میده نشون رو ملت این افتخاراینها  [...] مصنوعی چشم اون یا شده ساخته ریاضیات

 (. زاهدان موزة ساله؛ 52 زن،)

. شود می برانگیخته نمایند،بازمی اشیاء آنچه اساس بر بازدیدکنندگان در خاطر تعلق حس 

 تثبیت و نموده حفظ را شانتاریخی هویت که است نهادی ،موزه کنندگان،مشارکت نظر به

 موزه، دو هر در کنشگران. گیردمی صورت هویت پاالیش نوعی اینجا در گویی،. کند می

 تمدن میان، این در. دهندمی قرار بازخوانی مورد اشیاء طریق از را مردم باورهای و اعتقادات

 بازدیدکنندگان در قومی خاطرات تعلق حس تشدید در محوری نقشی «سوخته شهر»

 هاینشانه و هویت سازیبرجسته بر زابل موزة تأکید دیگر، عبارت به. کند می ایفا سیستانی

 مای» یک عنوان به را خود که جمعی است؛ خاصی گروه به متعلق که است ایویژه فرهنگی

 در آنها شکوفایی انامک و متکثر هایهویت زاهدان، موزة در اما. نمایدمی ادراک «سیستانی

 دستة به لزوماً که جمعی هاییخاطره است؛ تأکید مورد فرهنگ چند شهری نظام یک بستر

 مبنای بر اینجا، در دیگر، عبارت به. گردند شریک آن در توانند می همه و ندارد تعلق خاصی

 اجزاء با ما شود؛ می فراهم دگراندیشی برای ایزمینه شهر، این در مردم زیستة تجربیات

 . نمایندبازمی و ساخته را کل یک که هستیم مواجه مختلفی

 ملی قومی ـ منزلت تقویت

 را سفر نوعی امکان اند،شده گذاشته نمایش به تاریخی نمادهای و اشیاء آنها در که هاییموزه

 ذهنی لحاظبه را بومی بازدیدکنندگان ویژهبه که سفری. آورندمی فراهم بازدیدکنندگان برای

 احساسات برانگیزندة سفر، این. اندنموده تجربه آنها، پیشینیان که دهدمی قرار بسترهایی در

 و سیستان منطقة در قومی هایپایگاه دارای کنندگانمشارکت از برخی. است گوناگون

 بازنمایی مطالعه، مورد هایموزه طریق از که را هویتی موضوع، این به اشاره با بلوچستان،

 . است گشته رنگکم امروز آنان، زعم به که دانسته خود ارج پُر جایگاه بر أییدیت شود، می

 ؟!هست مردم ذهن توی ما از تصویری چه ببینید االن شما! اینه ما، واقعیتِ»

 خود هایبچه از خیلی. نیست هستند، استان این از بیرون که کسایی فقط منظورم

 از گذاشتن، اینجا که فرهنگی چیزای این و رهن این. دونندنمی رو چیزا این هم، اینجا

 افتخار بهش باید که چیزاست این! بوده همینجا مردم به متعلق نیومده؛ که دیگه جای

 (. زابل موزة ساله؛ 32 مرد،) «بشه صحبت اشدرباره هرجایی و کرد
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 جغرافیایی ناحیة این بومی لزوماً که هستند مخاطبانی کنندةجذب سویی، از هاموزه 

مردم موزة در اما بیشتر، زاهدان در ایران شرق جنوب ایمنطقه موزة در موضوع این. نیستند

 بازدیدکنندگان. باشدمی توجهی جالب نتایج مؤید و بوده مشاهده قابل نیز سیستان شناسی

 گشوده سیستانی و بلوچ مردم غنی فرهنگ ستایش به لب وجد، از سرشار حالتی با غیربومی،

 زعم به که امری گردند؛می مواجه آن با ها،موزه این در حضور با که گویندمی یاصالت از و

 مورد بیشتر بایدمی ناحیه، این اقوام حقیقی جایگاه بازشناسی راستای در ضرورتاً نیز ایشان

 . گیرد قرار توجه

 همه اینجا واقعاً، جالبه [...] بیاییم تونستیم که بود سرراستی جاهای از یکی موزه»

 کنممی ذوق واقعاً خودم من [...] میده دست آدم به خوبی حس [...] طبیعیه چیز

 سری یه نداره؛ وجود درستی آگاهیه چیزا، خیلی به نسبت متأسفانه [...] بینممی اینارو

 چیزا خیلی بینی،می و میایی نزدیک از وقتی طبیعتاً [...] آدما ذهن تو هاستکلیشه

 نزدیک از باید بشناسی، خوایمی رو هرکسی که معلومه [...] میریزه بهم ذهنت، توی

 (. زاهدان موزة ساله؛ 28 زن،) «ببینیش و باشی باهاش

 و فرهنگ که دهندمی نشان سیستان شناسیمردم موزة در شدهانجام وگوهایگفت 

 به. کند می عمل هاسیستانی قومی منزلت تقویت راستای در اساسی طوریبه گذشته، تمدن

 به و نموده مواجه خودبودگی مفهوم با را ما موجود، هایواقعیت از فراتر موزه دیگر، ارتعب

 تقویت از بیشتر چیزی مقصود، که گویی اما زاهدان موزة در. دهدمی شکل ذهنی تصورات

 و اقوام از آثاری نمایش و آوریجمع برای تالش سو،یک از. است بوده «قومی خودهای»

 فراتر بازدیدکنندگانی جذب و جلب منظوربه کوشش دیگر، سوی از و ،گوناگون هایفرهنگ

 هویت یک خلق جهت سازیزمینه منظوربه تالشی آشکارا بلوچ، و سیستانی بومیان از

 گوناگون صداهای شدن شنیده اینجا، در غایی هدف. رسدمی نظر به آن گرامیداشت و فراقومی

 . است موزه زبان از

 ملی قومی ـ ودباوریخ و خودآگاهی تقویت

(. 1386 فیسک،) زندمی رقم را تاریخ مرگ که است شرایطی بسترساز فرهنگی، میراث نابودی

 ؛(1393 فرانکل،) است معنی جستجوی در همواره امروزی(، انسان ویژه )به انسان سویی، از

 تکاپوی یک گاهی تکاپو، این. گردد می دنبال گذشته در کاوش طریق از بُعد، یک در که امری

می متمایز دیگران از را «ما» یک که است هویتی ارتقای واقع، در یا کسب راستای در جمعی

 فرآیند یک یا سازد؛می را «ملت» یک کالن، سطح در که است فرآیندی از بحث. سازد

 و ابزارها از آن، طی در سطوحش، از فارغ که فرآیندی. خرد و میانی سطوح در «شدن قومی»
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 تقویت به بتواند بایستمی الزاماً که چیزهایی شود؛ می جسته بهره گوناگونی ایهاستراتژی

 کارکردهای سایر بین در مدرن، جهان در هاموزه. بیانجامد قومی یا ملی خودباوری و خودآگاهی

 . کنندمی کمک فرآیند این به مستقیم غیر یا مستقیم خود،

 [...] ما شناسنامة هست؛ سوخته شهر اینجا شناسنامة چون موزه، اومدم»

می نشون اینجارو مردم فرهنگ و هویت از بخشی شه، می نگهداری اینجا که چیزهایی

 رو خودشون ما مردم متأسفانه االن ولی داشته، وجود که هاییتوانایی و استعدادها ده؛

 نتوا اینجا مردم ببینید؛ رو محلی هایقایق ساختن توان همین مثالً [...] ندارند باور

 ساخته کارکردی یک برای دهمی نشون که ایدیگه ابزارهای یا داشتند؛ زیادی صیادی

 (. زابل موزة ساله؛ 32 مرد،) «شدند

 اونارو ندیدن؛ چیزهارو خیلی هنوز هامبچه [...] کشوره فرهنگی میراث موزه،»

 و تاریخ ارةدرب رو چیزایی یه باید ها اون ببینن؛ هست، اینجا که رو زیادی آثار تا آوردم

 خونة توی رو هست اینجا که ایمسی ظروف این [...] بدونند خودشون گذشتة

 بینم می کنم،می مقایسه و بینمشونمی اینجا وقتی االن اما داشتیم؛ هم مادربزرگمون

 (. زاهدان موزة ساله؛ 40 زن،) «هست تفاوت چقدر

 خالل از موزه، در گاهیخودآ که دهندمی نشان میدانی، مشاهدات نیز و وگوهاگفت 

 تفکر نوع یک درگیر اشیاء، با مواجهه در افراد دیگر، عبارت به. شود می ممکن اشیاء با مواجهه

 بصری عناصر طریق از بازدیدکنندگان مثال، برای(. Holbraad, 2011: 11) شوند می بازاندیشانه

 هایخصیصه بر را خود تأکیدات غیره، و فرم رنگ، دوزی،سوزن نوع مانند لباس در موجود

 در نیز تکنولوژی و علم. آنهاست خاص جمعی هویت کنندةتثبیت که گذارندمی تمایزبخشی

 عناصر عنوان به را، خود به متعلق تکنولوژی و علم نمودهای آنها کند؛ می عمل مشابهی مکانیسم

 . نمایند می تلقی زمینه این در مهم

 در تأمل از حاصل خودباوری بازدیدکنندگان، که شندبامی نکته این مؤید همچنین هایافته 

. دانندمی فعلی نامطلوب اقتصادی و معیشتی وضعیت از رفتبرون عامل را، افتخار پر گذشتة

 بسیار زمینه این در را محلی دستی صنایع سیستان، شناسیمردم موزة در کنندگانمشارکت

 که رسد می نظر به اما زاهدان، در ایران قشر جنوب ایمنطقه موزة. کنندمی تلقی اهمیت حائز

 رسدمی نظر به آنکه، نهایت است. در ملی خودباوری و خودآگاهی نوعی کنندةتقویت بیشتر

می تلقی خودباوری مثابة به را فردیت و خود شناخت نفس، به اعتماد هایمؤلفه ها رساناطالع

به وابسته و منفعل را معاصر فرهنگ ماا دانسته، مستقل و مترقی را گذشته فرهنگ آنها. کنند

 . آورند می شمار
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 ملی قومی ـ شناسیزیبایی

بازمی را ایویژه زیباشناختی های ارزش و عالیق همچنین، که است بازنمودی نظام یک موزه،

 کند، می زندگی آن در فرد که بستری نیستند؛ شخصی اموری لزوماً قریحه، و ذوق. نماید

(. 1390 بوردیو،) یابدمی تشخص آنها، دل در او که آفریندمی خاصی یارزش هایدهیجهت

 سطح ترین گرایانهجمع تا سطوح ترینفردی از را آنها توانیممی ما که است الگوهایی از بحث

 . نماییم دنبال

 نه؛ یا هنره اصالً بینیممی که چیزی اون اینکه تشخیص سخته خیلی جاهایی یه»

 مخصوص خیلی هایفرم سری یه با شما. اینطورین اینجا ردمم دستی آثار از خیلی

 معمولی زندگی توی که بینی می اما شده، طراحی هنرمندانه خیلی که میشی رو روبه

طیف سری یه توی معموالً هاشونخیلی که رنگ همه این [...] شهمی استفاده داره

 خیلی اینو من داریم؛ هعالق خیلی هارنگ این به ما که دهمی نشون هستند، خاص های

 (. زابل موزة ساله؛ 30 زن،) «زنندمی حرف بریم،می کار به ما که رنگایی روی که شنیدم

 میکنه که کارهایی به و گردهمی بر آدم زندگی به چیزها، از بعضی طراحی»

 و خیش با مرد این حرکات [...] شده ساخته تقارن براساس انیمیشن جام مثالً مربوطه؛

 هر از بیشتر اینجا [...] خاصه و شده حساباینها  همة ببینید؛ رو ستادنشای طرز

 این از چون بود؛ جالب خیلی اوّل درجة در برام مختلف اشیاء بین شباهت چیزی

 مرد،) «دهمی نشون مختلف مناطق همین بین رو مشترک های ارزش سرییه جهت،

 (. زاهدان موزة ساله؛ 58

 به اشیاء، طریق از که دهدمی نشان سیستان شناسیمردم موزة در مشاهدات و وگوهاگفت 

 سادگی، که اندپرداخته مؤلفه چند به ها رسان اطالع. یافت دست توان می زیبایی مقولة از فهمی

 مردم که شدهباعث زیبایی درک دیگر، عبارت به. گیرندمی بر در را رنگ و تنوع تفاوت، ظرافت،

 به توجه با. کنند خلق را هنر هماهنگی، مبنای بر و دهند شکل خودشان تخیالت به گذشته در

 نمود جستجو اجتماعی زندگی طریق از را زیبایی توانمی زاهدان موزة هایرسان اطالع دیدگاه

 تلقی زیبا چیزهای مثابةبه را اشیاء دیگر، عبارت به. است یافته تجلی گوناگون اشیاء در که

 در کلی طور به. کنندمی تعریف تقارن و پیچیدگی شباهت، مانند مؤلفه چند با را آن و نموده

 موزة در اما است، شده قومی هویت مورد در تمایز باعث ها تفاوت سیستان، شناسیمردم موزة

 . دهدمی نشان جوار هم مناطق در را فرهنگ اشاعة مختلف، باستانی آثار میان شباهت زاهدان،

 موزه در ملی ـ قومی هویت بازنمایی و لیدبازتو تولید،: گیری نتیجه و بحث

 و ها ویترین ها،تندیس پوسترها، ها،نقاشی تابلوها، خالل از هویت مطالعه، مورد هایموزه در

 در گوناگون عناصر به توجه با. دارد قرار شدن برساخته نوعی جریان در موزه، ساختمان حتی
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 آنها، با مواجهة و اشیاء طریق از لی،م و قومی هویت از اعم هویتی گوناگون سطوح موزه،

 در را موضوع این گردد؛ می تقویت ارزشمند، «خودِ» یک وجود از ادراکی مبنای بر و گرفته شکل

 فضایی بستری، چنین در موزه فضای. داد قرار مالحظه مورد توانمی زابل و زاهدان موزة دو هر

. اشیاء و خودشان با دیدکنندگانباز میان وگوگفت است؛ وگوگفت نوعی گیری شکل برای

 به رجوع از شکلی و گرفته فاصله شانواقعی موقعیت از فضا، این دل در مطالعه، مورد کنشگران

 موزه، دو هر در که دهدمی نشان هایافته. کنندمی تجربه را دور چنداننه حتی گذشتة یک

 مختلف های پدیده طریق از اقوام، زیستة جهان که معنی این به است؛ حاکم «شناسایی منطق»

 است نفسی عزت و امید کنندةتقویت ویژهبه سو،یک از که امری. گیردمی قرار بازشناسی مورد

 . دارند هراس آن، رفتن دست از به نسبت کنونی، جهان در بازدیدکنندگان که

 مبنای بر سیستان شناسیمردم موزة در اشیاء چیدمان نحوة رسد می نظر به میانه، این در 

 شاهد اینجا، در. کند می عمل هاسیستانی قومی هویت بازنمایی جهت در بیشتر بصری عناصر

 که شکوهمند ایگذشته است؛ آینده به گذشته پیوند دادن دنبال به که هستیم ایویژه تالش

 نقپررو ایو آینده نمود عبور آمیزرخوت اکنونِ از آن، بر اتکای با بایدمی اساساً و تواند می

 موزه ایشان که است نکته این مؤید زاهدان موزة در بازدیدکنندگان دیدگاه برابر، در. ساخت

 نوعی تحقق از بحث. است نگرش تغییر آن اهداف از یکی که کنندمی ادراک نهادی مثابة به را

 «گوناگون هایبودن» امکانِ از و بیندمی ترفراخ را «خود» دایرة که است اندیشگانی گشودگی

 در که شود می دیده پویا ای مقوله ملی، هویت اینجا، در. گویدمی سخن یکدیگر کنار در

 مخاطب ذهن به و کرده خلق را یگانگی و اتحاد از معنایی بتواند بایدمی پویایی، این جریان

 . نماید متبادر

 قومی هویت و موزه میان که دهدمی نشان بازدیدکنندگان هایدیدگاه به نگاه حقیقت، در 

 و هاقصه یادآوری امکان موزه، دو هر در کنندگانمشارکت. دارد وجود مستقیم پیوندی ملی ـ

 از بنابراین. کنندمی تلقی شانهویت بازتولید راستای در مجرایی را، ملی ـ قومی هایافسانه

 این با. شود می ساخته موزه در هویت ایرانی، اقوام خاطرات و هاسرگذشت ها،نامه زندگی خالل

 هایهویت ایرانی، ملی و قومی هایهویت بر عالوه مطالعه مورد هایموزه رسدمی نظر به همه،

 اشیاء، و افراد میان روابط دیگر، عبارت به. کنندمی معرفی نیز را اسالمی هویت قبیل از دیگری

 . کند می تداعی یکدیگر کنار در را مختلف هایهویت همزیستی

 بومی بازدیدکنندگان بین در ویژه)به موجود انتقادی نگاه فوق، اسیرتف همة وجود با 

 آن شاهد مکرراً ایشان، با وگویگفت در نگارندگان که است ای مسئله زابل(، و زاهدان های موزه

 و اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، فنی، مختلف ابعاد در انتقادی هایدیدگاه این بر تأمل. اندبوده

 عدم. گردد می اشاره نکات از برخی به صرفاً اینجا در و طلبدمی مستقلی مجال البته سیاسی
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 بازدید و موزه که مسئله این و سو،یک از ...و نامناسب طراحی دسترسی، مشکل صحیح، جایابی

 باشد،می باال به رو متوسط طبقات افراد برای و لوکس تفریح یک بلکه همگانی، امر یک نه آن از

 زعم به و بوده مطالعه مورد ناحیة شهروندان برای توجه قابل ایدغدغه ویژهبه دیگر، سوی از

 رسد،می نظربه این، برعالوه. ندارد محلی بومیان توسط محدود و کم استقبال جز اینتیجه آنان،

 از مسائلی با ارتباط در کنندگانمشارکت هاینگرانی گیرد، قرار توجه مورد باید بیشتر آنچه

 یک از ایشان وضعیت ناصحیح ایرسانه بازنمایی از ناشی و نادرست قومی هایکلیشه قبیل

 هایسیستانی و هابلوچ. باشدمی دیگر طرف از بودن حاشیه در و قومی انزوای احساس و طرف،

 برای که باورند این بر و داشته حاکمیت از جدی مطالباتی باره، این در جملگی وگو،گفت مورد

 در باید موزه، در قومی هایگروه ارزشمندی و هافرهنگ به احترام حس القای برای تالش مثال،

 موجود امکان که است این از بحث. یابد تسری جامعه عمومی سطوح در فراگیر، اقداماتی پی

 اجتماع، بستر در مدنی فعالیت برای مبنایی عنوانبه و شده تقویت موزه، در وگوگفت برای

 .گردد ترویج
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