
 

 

 اهمیت پژوهش در موزه ها
 1دکتر علی سوزنچی

ًوی تاضٌذ  ٍ یا اًثاری تزای ًگْذاری دستاٍرد ّای هادی ٍ هؼٌَی تطز اهزٍسُ هَسُ ّا دیگز هکاًی صزف تزای ًوایص آحار

ضٌاخت هیزاث  ٍ در کٌار ٍظایفی چَى جوغ آٍری، ًگْذاری ٍ ًوایص تایذ تِ دًثال اّذاف پژٍّطی ٍ آهَسضی ّن تاضٌذ.

هادی ٍ هؼٌَی جَاهغ اًساًی تزای تذاٍم فزٌّگ آًْا ارسضوٌذ است ٍ هَسُ ّا ًقص هْن ٍ اساسی در حفظ تذاٍم فزٌّگی 

ٍ هطخص کزدى ارسش ّا در جَاهغ اًساًی دارًذ. تٌاتزایي هَسُ ّا صزفا هجوَػِ آحاری در دل خَد ًْفتِ ًذارًذ تلکِ تِ 

هَسُ ّا تا دارا تَدى آحار ارسضوٌذ تِ ایي تزتیة  اس ًسلی تِ ًسلی دیگز هطغَلٌذ.ی تطزی اًتقال هفاّین ٍ پیام ّای سًذگ

ٌّزی ٍ تاریخی تِ ػٌَاى یکی اس هٌاتغ هْن پژٍّص در تاریخ ٍ فزٌّگ ایزاى سهیي هحسَب هی ضًَذ ٍ اگز تخَاّین در 

یزا در آًجا گٌجیٌِ ّای ارسضوٌذی تزای پژٍّص ایي حَسُ تحقیق ًوایین چارُ ای جش تَجِ ٍ هزاجؼِ تِ هَسُ ّا ًذارین؛ س

ٌّز ٍ توذى اسالهی ٍ ایزاًی  فزٌّگ، ٍ در حقیقت آًجا هزجغ اصلی تِ دست آٍردى اطالػات در حَسُ تاریخ، ٍجَد دارد

 است.

هَسُ داری ساًی هتخصص در رضتِ ًیزٍی اً اس تِ تثغ آى تایذ ّا، تٌاتزایي تا تَجِ تِ اّویت پژٍّطی آحار هَجَد در هَسُ

ای است کِ ًثایذ اس ًیزٍی اًساًی  تِ گًَِ اهزٍسُ ضزایط استفادُ ًوایین ٍ تِ ایي طزیق تاػج رضذ کیفی هَسُ ّا گزدین.

ّای یذی ٍ رٍسهزُ را داضتِ تاضین تلکِ تایذ تالش کٌین تا ایي ًیزٍّا را تِ ػٌَاى  فؼال در هَسُ تٌْا اًتظار اًجام فؼالیت

هَسُ ّا را ارتقاء تخطیذُ ٍ تاػج تحزک ٍ پَیایی پژٍّص  کیفی هَسُ تزتیت ًوایین تا تتَاًین سطح سُدر حَ پژٍّطگز افزاد

اس آًجا کِ اهزٍسُ ّوِ ٍاقفٌذ کِ تذٍى پژٍّص دستیاتی تِ ّیچ یک اس اّذاف در تحج  کیفی در ایي هکاى تا اّویت تاضین.

ّا تْا داد تا تِ اّذاف تشرگ خَد در سهیٌِ هیزاث فزٌّگی دست تٌاتزایي تایذ تِ پژٍّص در هَسُ  هَسُ ّا هیسز ًوی ضَد،

 .ذٌیات

تا  ّای پزتار گذضتِ خَد، در راستای فؼالیت آستاى قذس رضَی در ًظز دارد ّای هَسُ هجوَػِ هذیزیتی در ّویي راستا

ٌگی آحار ٌّزی گام هؼٌَی ٍ فزّ فزاّن کزدى اهکاًات پژٍّطی ٍ ارائِ فؼالیتْای پژٍّطی ٍ آهَسضی در تقَیت جٌثِ

ایي آحار کِ تخص ٍسیؼی اس  .حزی تزدارد ٍ ّوگام تا دیگز ساسهاًْای فزٌّگی در حفظ ٍ صیاًت ایي آحار کَضص ًوایذهؤ

ذ ضاهل تاتلَّای ًقاضی، اًَاع سکِ، آحار فلشی، هٌسَجات، فزش، آحار سفالی، توثز، ٌدّ اضیاء خشاًِ ٍ هَسُ را تطکیل هی
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را  یاس طزیق ٍقف، اّذا ٍ خزیذ گزدآهذُ ٍ هجوَػِ تسیار هٌحصز تِ فزدذ کِ ٌتاض تشئیٌات هؼواری هیت ًجَم ٍ اتشار ٍ آال

 .اًذُ تَجَد آٍرد

تسیار گستزدُ ٍ ّوِ جاًثِ هی تاضذ کِ تِ اختصار  ی آستاى قذس رضَیهجوَػِ اّذاف ٍ ٍظایف پژٍّص در هَسُ ّا

 ػثارت ّستٌذ اس:

 ؛کارتزدی در سهیٌِ آحار هَجَد در هَسُ ٍ خشاًِ آستاى قذس رضَیّای تٌیادی ٍ  تحقیق ٍ پژٍّص*

 ؛تذٍیي قَاًیي ٍ دستَرالؼولْای حثت ٍ هستٌذ ساسی آحار*

 ؛حثت ٍ هستٌذ ساسی آحار در قالة ضٌاسٌاهِ اضیاء، تْیِ پزًٍذُ ػلوی، فیلن، ػکس*

کاتالَگْای هصَر ًفیس، ٍ  ارائِ ًتایج پژٍّص تِ صَرت تزٍضَرّای هَضَػی ٍ تخصصی، هقاالت تخصصی ٍ*

 ؛ٍ فٌی ًْایتاً کتاتْای ػلوی

 ؛هٌذ )سیستواتیک(اضیاء ٍ آحار هَسُ ٍ خشاًِ تز اساس ضَاتط ٍ استاًذاردّای ػلوی تٌذی ًظام تٌذی ٍ کالسِ طثقِ*

ْارت ّای هؼتثز جْت کسة تجزتِ ٍ داًص ٍ یا ارتقاء داًص ٍ ه ٍ پژٍّطی ٍ هَسُ  تؼاهل ٍ ارتثاط تا هزاکش ػلوی*

 ؛پزسٌل ٍ کارکٌاى هتخصص هَسُ

 ؛سهاى(ٍ پژٍّطی تِ ادارات ٍ هحققاى )خَاُ در درٍى ساسهاى ٍ خَاُ در تیزٍى سا ارائِ خذهات هطاٍرُ ای ػلوی*

 ؛ّا تِ هٌظَر استفادُ هحققاى ٍ پژٍّطگزاى تخصصی ایجاد تاًک اطالػات ٍ پایگاُ دادُ*

تزگشاری .ّای تخصصی، خشاًِ تخصصی کتاتخاًِ تخصصی، هَسُهاًٌذ  پی ریشی تٌیاى ًْادّای تخصصی ػلوی*

ّای اًجام ضذُ تِ  داًص پزسٌل هَسُ ٍ ارائِ ًتایج پژٍّص ٍ کالسْای آهَسضی درٍى ساسهاى جْت ارتقاء جلسات

 ؛(تا ّوکاری کارضٌاس آهَسش ساسهاى)آًاى 

ٍ آهَسضی   یل آى تِ یک هزکش ػلویهَسُ آستاى قذس ٍ تثذ تِ هٌظَر ارتقاء ػلوی تزگشاری ّوایطْای تخصصی *

 تزای استفادُ هقاطغ هختلف تحصیلی

اهیذ آًکِ تتَاًین تا تکیِ تز پژٍّص در توام سهیٌِ ّای ػلن هَسُ داری، ػالٍُ تز حفاظت اس فزٌّگ ٍ توذى ایزاًی ٍ 

تپٌذُ هؼٌَیت ٍ  تِ ػٌَاى قلة ًیش ٍ آستاى قذس رضَی واضتِاسالهی خَد تِ احیای َّیت ایي هشر ٍ تَم، ّوت گ

 در هؼزض دیذ ػالقوٌذاى تِ تْتزیي ضکل هوکي قزار دّذ. رٍحاًیت در ایزاى اسالهی آحار گزاًسٌگ خَد را در هَسُ ّا



 

 

 ٍ هي اهلل التَفیق                                                                                      

 

 

 

 

 


