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به کارکرد و نقش موزهها
بیتوجهایم

موزه آستان قدس

موزهمردمشناسیحماممهدیقلیبیک(حمامشاه)

واضح و روشن برای شما آوردم .شما چه دلیلی داری
کهاینموزهوجودندارد؟میگوید:برایاینکههمین
امروز به نشانیای که گفته بودند رفتم ،ولی موزهای
وجودنداشت!
میبینید شما را به خدا! ایشان فقط بهخاطر اینکه
امروز به محل موزه رفتهاند و موزهای نبوده اینهمه

ایمان فروزاننیا -در این هوا که بس
ناجوانمردانه سرد شده ،پیداکردن یک
مکان تفریحی ارزان که بشود در روز تعطیل
یا غیرتعطیل به آنجا رفت ،سخت شده است.
پارکها که تا چندهفته قبل تا پاسی از شب
شلوغ و پلوغ بود ،خلوت شده و به قول معروف
حیوان وفادار را با نانچیکو بزنی در این سرما
به پارک نمیرود .گفتیم از این موقعیت
استفاده کنیم و به شما یک پیشنهاد فرهنگی
با چاشنی علم و تاریخ بدهیم .میخواهیم در
ادامه درباره موزههای خوب مشهد بگوییم
که بازدید از آنها خردافزا و لذتبخش است؛
خرد هم که به قول فردوسی بزرگ «رهنما و
دلگشاست» .با ما همراه شوید.

یکروزباموزه

موزه آستان قدس ،از بینظیرترین موزههای ایران است که خیلی از ما مشهدیها از رفتن به آن غافل هستیم.
تصور خیلیها از این موزه ،محدود به بازدیدهای دوران مدرسه است و فکر میکنند چون یک بار به این موزه
رفتهاند ،رفتن دوباره به آن صفایی نخواهد داشت ،اما این تصور کامال غلط است .موزه مرکزی آستانقدس
شامل چهارطبقه و 11بخش مختلف مثل گنجینه سکه ،تمبر ،اسکناس ،آبزیان ،نجوم ،ساعت ،سالح،
ظروف و ...است که دیدن و دقت در اشیای تاریخی هر بخش یک بازدید مفصل میطلبد .از موزه قرآن و موزه
فرش هنوز چیزی نگفتهام که هر کدامشان ،دنیایی از دیدنی در دلشان جا دادهاند و اگر بخواهم درباره آثار
نفیسشان بگویم ،باید برای هریک ،یک صفحه مطلب بنویسم .تا یادم نرفته بگویم زمان بازدید از موزه قرآن و
فرش از ساعت 8صبح تا  12:30است و قیمت بلیتش هم نصف قیمت بلیت بخش مرکزی است .راستی باید
بدانید آثار موزههای آستان قدس آنقدر زیاد است که اگر شما بعداز چند ماه دوباره به موزه بروید ،بعضی اشیا
از ویترینها به انبارهای موزه منتقل شدهاند و اشیای جدید برای بازدید در ویترینها قرار گرفتهاند؛ و یعنی
اگر بارها و بارها به این موزهها بروید ،باز هم دیدنیهای جدید انتظار شما را میکشد.
مکان :حرم مطهر امامرضا(ع) ،صحن کوثر
ساعت بازدید :همه روزه از  8صبح تا  – 17:45روزهای تعطیل  8صبح تا 12
قیمت بلیت 1000 :تومان
شماره تماس32241105-7 :

موزه مردمشناسی حمام مهدی قلیبیک ،بخش دیگری از موزه آستان قدس است که ساختمان آن بیرون
از حرم قرار گرفته است .این موزه از دو لحاظ دیدنی است؛ اول بهخاطر خود حمام مهدی قلی بیک که
ساختمان آن از دوره صفوی به جای مانده است و ارزش تاریخی زیادی دارد و با گشتوگذار در آن با ساختار
حمامهای قدیمی آشنا میشوید و اطالعات تاریخی جالبی به دست میآورید و دوم بهخاطر اشیای تاریخی
که در قسمتهای مختلف حمام درمعرض دید عموم قرار گرفته است .هزینه بازدید از این بنا آنقدر کم است
که میتوان آن را رایگان درنظر گرفت؛ پس اگر میخواهید درباره تاریخ و آداب و فرهنگ مردم قدیم بیشتر
بدانید یک روز صبح را به گردش در این موزه بینظیر اختصاص بدهید.
مکان :ورودی بابالجواد سمت چپ ،انتهای بازار فرش
ساعت بازدید :همه روزه از  8صبح تا 12:30
قیمت بلیت 500 :تومان
شماره تماس32241105-7 :

موزهبزرگخراسان

محال است باالی کوهسنگی بروید و این بنای بزرگ نظرتان را جلب نکند .این موزه همانطورکه از اسمش
مشخص است ،واقعا بزرگ و خاص است .طرح ساختمان آن الهامگرفته از هارونیه و عمارت خورشید کالت
است .پنجششسال قبل که ساختمان نیمهکاره آن درکنار کوه کوهسنگی درحال ساخت بود ،همیشه از
خودم میپرسیدم بنای به این بزرگی قرار است چه باشد و باالخره سال 93جواب مشخص شد .حاال این
موزه در سه طبقه و با 4هزارمتر زیربنا آماده است تا مردم آنجا بروند و با تاریخ خراسان بیشتر آشنا شوند .در
این موزه انواع اشیای فلزی ،چوبی ،سفالی و شیشهای تاریخی ،انواع فرش و منسوجات تاریخی ،کتابها و
قرآنهای نفیس و ...را میتوانید ببینید.
مکان :بوستان کوهسنگی
ساعد بازدید :همه روزه  8صبح تا 17
قیمت بلیت 3000 :تومان
شماره تماس37269070 :

موزهنادری

بعضی چیزها آنقدر جلوی چشم هستند که به آنها بیتوجه میشویم .خداوکیلی ،تابهحال چندبار از
جلوی موزه نادری رد شدهاید و مجسمه نادر که روی اسبش دارد به ترافیک چهارراه شهدا نگاه میکند،
نظرتان را جلب کرده است؟ موزه نادری آنقدر جلوی چشممان است که خیلیهایمان نادیدهاش گرفتهایم.
باید اعتراف کنم که خودم تابهحال به دیدن این موزه که آثار تاریخی دوره افشاریه و قاجاریه را در خودش
جا داده است نرفتهام؛ به همین دلیل هم نمیتوانم زیاد درباره آن چیزی بگویم ،ولی خواندهام که اشیای
جنگی قیمتی و جالبی در این موزه قرار گرفته است که دیدنش میتواند یک صبح یا عصر آدم را پر از لذت
کند؛ بهویژه که حاال به لطف بیآرتی ،رسیدن به این موزه سریع شده و دیگر الزم نیست ترافیک سنگین
چهارراه شهدا را برای رسیدن به آن تحمل کرد.
مکان :چهارراه شهدا ،آرامگاه نادرشاه
ساعت بازدید :همه روزه  8صبح تا 16
قیمت بلیت 2500 :تومان
شماره تماس32224888 :

خبر و مصاحبه و بودجه و بیالن و گزارش و آگهی را که
مسئوالنباسختیومرارتتهی هکردهاند،زیرعالمت
سؤالبردهاست.
حاال حق نیست من هم همصدا با مدیران ،خانعمو
را به سیاهنمایی متهم کنم؟ بعد میگویند :مردم چرا
بهموزهنمیروند!خبمگرسیاهنماهامیگذارند؟یا

موزه علوم و تاریخ طبیعی خراسان

دانشآموزان ،راهنماییها ،دبیرستانیها ،پیشدانشگاهیها ...ببخشید دارد شبیه تبلیغ کالس کنکور
میشود! میخواستم بگویم این بخش را دانشآموزان و والدینشان با دقت بیشتری بخوانند؛ چون موزه
علوم و تاریخ طبیعی خراسان ویژه دانشآموزان و اردوهای مدارس است .البته این موزه عصرها و روزهای
تعطیل ،امکان بازدید برای خانوادهها را هم فراهم کرده ،ولی نیازمند هماهنگی قبلی است .این موزه
عالوهبر بخشهای علمی مربوط به فیزیک ،آینهها و نجوم ،کاملترین بانک حیوانات تاکسیدرمیشده
خراسان را دارد .عالوهبراین در این مکان برنامههای علمی مثل رصد آسمان ،ماه و ستارهها برگزار میشود
که میتوانید با دنبالکردن کانال تلگرامی این موزه به نشانی  avinland 2از آنها مطلع شوید و در آن شرکت
کنید.
مکان:بزرگراهشهیدکالنتری،حدفاصلمیدانپارکوجمهوری،پردیسشهیدبهشتیخراسانرضوی
ساعت بازدید :همه روزه  8صبح تا 16
قیمت بلیت 5000 :تومان
تلفن تماس38768118 :

موزه علوم زمین

دوست دارید یک فسیل با عمر 500میلیون سال را ببینید؟ میخواهید رد پا و دندانهای دایناسورها را از
نزدیک مشاهده کنید؟ تمایل دارید که گرانقیمتترین سنگهای زینتی از سرتاسر دنیا را تماشا کنید؟ اگر
جوابتان به این سؤالها مثبت است ،باید به موزه علوم زمین بروید .البته تعجب نمیکنم اگر خیلی از شما
خوانندگان جان از وجود این موزه بیاطالع باشید .موزه علوم زمین در یکی از خیابانهای فرعی شهر و در
ِ
در آن همه روزه به روی افراد عالقهمند باز است .تا یادم نرفته این را هم
سازمان زمینشناسی مشهد قرار دارد و ِ
بنویسم که قیمت بلیت این موزه برای دانشجویان و دانشآموزان نیمبهاست .در گپی که با مسئوالن این موزه
زدم ،متوجه شدم بهزودی پارک موزه علوم زمین هم در سازمان زمینشناسی احداث میشود که خبر خوبی
برای عالقهمندان به موزهگردی به حساب میآید.
مکان :میدان حر ،بولوار سرافرازان ،سرافرازان  ،18سازمان زمینشناسی مشهد
ساعت بازدید :همه روزه از  8صبح تا 15
قیمت بلیت 4000 :تومان
شماره تماس 38218145-6 :داخلی 283

موزه مردمشناسی رباط ویرانی
شاندیز که فقط برای خوردن چلوکباب و شیشلیک نیست؛ خیلی حیف است اگر زیاد به شاندیز میروید،
تابهحال موزه مردمشناسی ویرانی را ندیده باشید .این موزه از چندنظر دیدنی است که یکی از آنها بنای
رباط ویرانی است ،این بنا از دوره تیموری به جا مانده و معماری خاص و زیبایی دارد .آدمکهای مومی که
با لباسهای دورههای مختلف تاریخی مشغول انجام شغل و پیشهشان هستند ،از دیگر دیدنیهای این
موزهاند .باور کنید جای دوری نمیرود اگر یک بار در پسزمینه سلفیهایمان بهجای دیزی و کباب ،آثار
تاریخی و فرهنگی شهر و دیارمان باشد.
مکان :جاده شاندیز ،ویرانی ،ویرانی19
ساعت بازدید :همه روزه  8تا 16:30
قیمت بلیت 2000 :تومان
شماره تماس34373843 :

موزه توس
رفتن به موزه توس ،یک تیر و دو نشانزدن است؛ هم گردش در موزه و هم دیدن مقبره فردوسی و ادای احترام
به این شاعر بزرگ .بهنوعی این موزه هم ادای احترام به فردوسی بزرگ است .شاید تعجب کنید اگر بگویم
ساختمان موزه توس ابتدا با نیت تبدیلشدن به چایخانه سنتی ساخته شد ،ولی بعدها به موزه تبدیل شد.
در حال حاضر هم آثار کشفشده از سایتهای باستانشناسی توس ،آثار مربوطبه دوره تاریخی فردوسی
(قرن 4و  )5و همچنین آثاری که یادآور صحنههای حماسی شاهنامه است ،در این موزه نگهداری میشود
که دیدن آن ،تصویر شاهنامه و داستانهایش را در ذهن هر خوانندهای پررنگ و ملموستر میکند.
مکان :شهر توس ،آرامگاه فردوسی
ساعت بازدید :همه روزه  8صبح تا  17بعد از ظهر
قیمت بلیت 3000 :تومان
شماره تماس09157773712 :

تفاوت موزهداری و موزهگردی در ایران و اروپا

شهر فرنگ

موزهلوورمآرزوست

7.4m
مــوزه لــوور بهعنوان معرو فترین
موزه بینالمللی ســال 2016حدود
7میلیونو400هزار نفر بازدیدکننده
داشته اســت .متأسفانه ما در ایران
موزه بینالمللی نداریم.

اخبار تلویزیون را نشانش دادهام .مصاحبههای
مختلف مسئوالن متعدد را ،عکس بیلبوردهای
تبلیغاتی را ،حتی بریدهروزنامههایی که با آبوتاب
خبر افتتاح موزه را نوشته بودند؛ همه را برایش ردیف
کردم.فایدهایندارد.بازهممیگوید:توخیلیخامو
سادهای!میگویم :خانعمو! من اینهمه دلیل

موزه پوزه!

فصل مناسبی است تا به موزهگردی فکر کنید

علم مــوزهداری در ایران ،سابقه آنچنانی
ندارد و موزه در ایران براساس یک خواسته
کامال شخصی و نه برحسب ضرورت و نیاز
فرهنگی کشور توسط ناصرالدینشاه
در دوران قاجار در سفری به اروپا و پساز
بازدید از مجموعه لوور و کاخ ورسای شکل
گرفته است .برگشت به ایران ،بهانهای شد
تا ناصرالدینشاه به صرافت راهاندازی یک
موزه خیلی پیشپاافتاده در کاخ گلستان
بیفتد که صرفا نشئتگرفته از یک تقلید
کورکورانه بود.
سرانجام با آغاز فعالیتهای باستانشناسی
در ایران توسط باستا نشناسان فرانسوی
و همچنین کــاو شهــای علمی ،ضــرورت
ایجاد موزه باستانشناسی در ایران و زمینه
پیدایش موزه ایران باستان شکل گرفت.
تا قبلاز این ،موزهها شیءمحور بودند اما
امروز کارکرد فرهنگی و آموزشی را از دست
دادهاند و موزههای نسل سوم یا هزاره سوم
را موزههای مفهومی میشناسند .به این
ترتیب که بازدیدکننده ،یکی از مفاهیمی را
که مدنظر سیاستگذاران بوده به فرد منتقل
میکند .این اتفاق هرساله در روز جهانی
موزه با شعارهایی که شــورای بینالمللی
موزهها «ایکوم» -یک سازمان بینالمللی
و غیردولتی که بهمنظور پیشبرد منافع
موزهشناسی ،نظاممندی خاصی درزمینه
مدیریت و عملکرد آن تدوین کرده و زیرنظر
یونسکو است -پیشبینی میکند ،محقق
میشود؛ مثل شعار موزهها و صلح جهانی
یا موزه و کودکان و...
امروز بهجرئت میتوان گفت که نگاه به حوزه
مــوزهداری در مجامع علمی و دانشگاهی
عمیق نیست و در حد چندواحد درسی در
رشته باستا نشناسی و تنها منبع علمی
دانشجویان این حوزه ،کتاب «موزهداری»
نوشته خانم نوشیندخت نفیسی است
که بهعنوان منبع و مرجع علم مــوزهداری
شناخته میشود.
یکی دیگر از مباحث مهمی که باید در
موزهداری به آن توجه شود ،زمینه آشنایی
مردم با موزهداری است که به نحوه مدیریت
موزهها مربوط میشود .مدیرانی که در موزه
فعالیت میکنند ،باید با سیاستهایی که
در پیش میگیرند ،مردم را بهنحوی با موزه
آشنا کنند .این مهم زمانی محقق میشود
که برنامههای فرهنگی اجرا شوند.
بهطورکلی بازدیدکنندگان بهعنوان بخشی
از موزه باید درگیر موزه شوند و بخشی از
جریان مفهو مسازی موزه باشند و بهنوعی
بهعنوان فردی مجزا از بدنه و پیکره موزه
باشند و نقشی را برعهده بگیرند.
باید ایــن ذهنیت نهادینه شــود که موزه
جنبه شخصی نـــدارد و تــوســط شخص
دیکته نمیشود .تمام نهادهای آموزشی
و اجــرایــی ،دانشگا هها و مــراکــز علمی
و همچنین نهادهایی کــه کــار اجرایی
میکنند ،ازجمله سازمان میراث فرهنگی
و شــهــرداری باید پــای کــار بیایند و نقش
مؤثری را که جنبه تبلیغات دارد ،برعهده
بگیرند.
البته د راینبین صدا وسیما ،ارباب جراید
و بهطو رکلی وســایــل ارتبا طجمعی که
روی افــکــار عمومی تأثیرگذارند ،باید
دستبهدست هم بدهند و در ذهن مخاطب
کارکردهای موزه را تبلیغ کنند و بهنوعی
جا بیندازند؛ زیرا همانگونهکه در موضوع
تبلیغات همه مـــوارد حــول محور جنبه
مصرفیبودن است ،موزه نیز بهعنوان یک
کاال ،مکان یا رویداد فرهنگی ضرورت دارد
تبلیغ شود .تاکنون به نقش و کارکرد موزهها
کمتوجه بود هایم و همین علت ،بهانهای
شده است تا موزهها پویایی الزم را از دست
بدهند.
*کارشناس موزه بزرگ خراسان

عـــبـــدا ...مــقــدمــی-
پشت بام
خا نعمو میگوید :تو
خیلی سادهای .هربچهای میتواند همانطورکه
سرت را کاله میگذارد ،کالهت را هم بردارد! هرچه
من میگویم :خانعمو! من چه سادگیای کردهام
مگر؟بدمیکنمبهمردمتوصیهمیکنمبه«موزهتاریخ
طبیعی پوست پفک» سر بزنند تا اطالعات عمومی
خودشان و بیالن کاری مسئوالن باال برود؟ قبول
نمیکند که نمیکند .پایش را در یک کفش کرده که
اصال چنین مــوزهای وجود نــدارد .شبکه به شبکه

میگویند :اشیای باارزش ندارد .یا میگویند :کال از
بیخموزهایوجودندارد؛درحالیکهبهایننکتهتوجه
نمیکنندکهدرستاستکهشایداینموزههادرعالم
واقع وجود نداشته باشند،ولی در فهرست مسئوالن
که موجودند .اینطوری آنها میتوانند پیش در و
همسایه و غریبه سری بلند کنند و بگویند :ببینید
ما چقدر موزه داریــم! خارجیها که راه نمیافتند
دنبال ما و موزههای نداشتهمان .اگر هم زد و افتادند،
میبریمشان یک چلوکبابی مشتی با دوغ محلی تا
کال«موزهپوزه»یادشانبرود!

2.13m
جــالــب اســـت بــدانــیــد حــــدود 30درصـــــد از
بازدیدکنندگان مــوزه لــوور در ســال 2016خود
فرانسویها هستند ،یعنی 2میلیونو130هزارنفر
از بین 7میلیونو  400هزار نفر.

5m
جالب اســت بدانید مــوزه لــوور فرانسه در
شبکههای اجتماعی بسیار فعال اســت و
مجموع فالوئرهای این مــوزه در شبکههای
اجتماعی مختلف 5میلیوننفر است.
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طبق آمــار اداره کل مــوزههــای کشور در
سال گذشته ،موزههای ایران تنها پذیرای
1 7میلیون و  400هـــزار بازدیدکننده
بودهاند.

در اتریش ،هزار موزه استاندارد وجود
دارد که  800تای آن بهصورت خصوصی
اداره میشود؛ این درحالی است که ما در
ایران موزه خصوصی استاندارد نداریم.

طبق آمار اداره کل موزههای کشور ،در سال
گذشته موزههای زیرنظر میرات فرهنگی
خــراســانرضــوی تنها پــذیــرای 780هـــزار
بازدیدکننده داخلی و خارجی بودهاند .اگر
به این عدد ،آمار یکمیلیون بازدید موزههای
آستا نقدس رضــوی در ســال را هم اضافه
کنیم ،در خوشبینانهترین حالت شهر مشهد
1780میلیون موزهگرد در سال دارد.

