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رضا سیوند

 قدمت موزهها
قدمـت مـوزه در ایـران بـه دوران قاجـار و

موزههای پراکنده

 اگر چه هنوز از نوع کاربری و کاربرد خانهی تاریخی صدرزاده که در دست مرمت است بهطور
رسمی حرفی به میان نیامده اما همین مقدار تالش جهت احیای ابنیه تاریخی در قالب مسئولیتهای
اجتماعی شرکتهایی چون گلگهر میتواند میراث خاک گرفته این شهر را زنده نگه دارد.
| بازسازی عمارت تاریخی صدرزاده  /عکس :مجید شبستری |

در تعریـف سـاده
میـراث فرهنگـی
آورده
اینگونـه
شـده اسـت« :میـراث فرهنگـی حامـل
شـاخصهای ارزشـمندی اسـت کـه بـه
فرهنـگ و آداب و رسـوم یـک ملت مرتبط
میشـوند ایـن عناصـر حاصـل زیسـت و
تلاش جوامعـی اسـت کـه در گذشـته
زندگـی میکردنـد و از نسـلی بـه نسـل
دیگـر سـپرده میشـدند».
حـال یکـی از شـاخصهای ارزشـمند
میـراث فرهنگی بـرای ملتهـا« ،موزهها»
هسـتند که در سـادهترین حالـت میتوان
گفـت« :موزهها سـاختمانها و مکانهایی
هسـتند کـه در آن آثـار هنـری قطعـات
تاریخـی ،علمـی و ...نگهـداری میشـوند»
امـا ایـن رویکـرد کالسـیک امـروز مفهوم
پیچیدهتـری بـه خـود گرفتـه اسـت
بهطـوری کـه شـورای بینالمللـی موزههـا
کـه زیر نظـر یونسـکو فعالیـت میکند در
بنـد سـه و چهـار اساسـنامه خود مـوزه را
اینگونـه تعریـف کـرده اسـت« :مـوزه
موسسـهای دائمـی اسـت و بـدون هـدف
مـادی اسـت کـه درهـای آن بـه روی
همـگان بـاز اسـت و در خدمـت جامعـه و
پیشـرفت آن قـرار دارد .هـدف موزههـا،
پژوهـش در آثـار و شـواهد به جـای مانده
انسـان و محیطزیسـت ،گـردآوری آثـار،
حفـظ و بهـرهوری معنوی و ایجـاد ارتباط
بیـن این آثار بـه ویژه به نمایش گذاشـتن
آنهـا بـه منظـور بررسـی و بهـره معنـوی
است».
اکنـون فـارغ از مفهومهـای ریـز و کالن
موزههـا میدانیـم کـه موزههـا نقـش
مهمـی در عرصـه گردشـگری و جـذب
بیشـتر گردشـگران دارند .در کشـورهایی
کـه بیشـترین جاذبههـای توریسـتی را در
اختیـار دارنـد سـعی شـده ایـن امـکان با
نیازمندیهـا و گرایشهـا و خواسـتههای
جدیـد جامعـه سـازگار شـود بـه عبارتـی
دیگـر «موزههـا را میتـوان مراکـز خالقی
شـمرد که تکیه بر دانش ویـژهای دارند»...

نیم نگاهی به ابنیه تاریخی و لزوم مرمت و نگهداری از میراث فرهنگی

حکومـت ناصرالدیـن شـاه برمیگـردد.
شـاه قاجـار پـس از سـفر بـه اروپـا و دیدار
از موزههـای آلمـان ،روسـیه ،اتریـش بـه
تقلیـد از آنهـا دسـتور داد کـه مـوزهای
در کاخ گلسـتان تأسـیس گـردد.در پـی
آن ،سـالها بعـد نیـز موزههای شـخصی و
دولتی دیگری در تهران و شـهرهای بزرگ
ایران تأسـیس شـدند.در دوران پهلوی اول،
تأسـیس موزه ایـران باسـتان نقطه عطفی
در تاریـخ موزه و موزهداری در ایران اسـت.
آنـدره گدار مهندس و معمار فرانسـوی که
در اسـتخدام دولـت ایـران بـود طرحـی با
الهـام از ایـوان بلنـد ساسـانی اولیـن موزه
کامـل و مـدرن ایـران را پایهگـذاری کـرد
و ایـن سـرآغازی بـود برای تأسـیس دیگر
موزههـا در تهـران و شهرسـتانها...با وقوع
انقلاب اسلامی امـا موزههای ایـران دچار
تحوالتـی شـدند ،عناویـن موزههـا تغییـر
کـرد و واحدهایـی چـون تاریـخ اسلام
و تاریـخ هنـر اسلامی هـم بـه سـازوکار

مـوزهداری در ایـران اضافـه گردیـد...
موزههـای پراکنـده در

سـیر جا ن
شهرسـتان سـیرجان با سـابقه فرهنگی،
بومـی و جاذبههای گردشـگری ،شـهری

صاحـب چنـد مـوزه پراکنـده و بیرونـق
میباشـد .اگـر یک پایـش سـاده میدانی
بیـن شـهروندان انجام شـود خیلـی زود
متوجـه خواهیم شـد اکثر شـهروندان از
وجـود مـوزه در سـیرجان آگاهـی کامل
ندارنـد ...جهت تحلیل ایـن ضعف و عدم

راستی دیروز
چند شنبه است
نـدا حـاج ابراهیمـی« :راسـتی دیروز
چنـد شـبه اسـت» .این عنـوان مجموعه
شـعر محسـن قاسـمی نژاد راینی اسـت.
ایـن مجموعـه در 55صفحـه بـا 48
قطعه شـعر از سـوی انتشـارات میراث

هنـر در قالـب اشـعار سـپید بـه چاپ
رسـیده و بـه بـازار کتاب عرضه شـده
اسـت .قاسـمی نـژاد متولـد سـیرجان
اسـت و از بـدو ورود بـه دنیـای شـعر
و ادبیـات همـکاری اش را بـا ارشـاد

انگیـزه کافـی در موزههـای سـیرجان جا
دارد بـه مبحـث گردشـگری بپردازیـم.
میتـوان بـا قطعیـت بیـان کـرد موزهها
حلقههـای جدایـی ناپذیری هسـتند که
زیـر مجموعههـای گردشـگری تعریـف
میشـوند .همیـن مفهـوم کلـی بیانگـر
ایـن اسـت کـه بـا وجـود شـاخصهای
گردشـگری پویـا و آثـار میراثفرهنگـی
در زیـر گـروه آنهـا موزههـا قـوام
میگیرند !!.متأسـفانه وضعیت نابسـامان
میـراث فرهنگـی سـیرجان در خـور و
شایسـته شـهروندان سـیرجانی نیسـت،
گاهـا اخبـاری ناگوار از تخریـب و نابودی
ابنیـه تاریخی سـیرجان به سـمع و نظر
میرسـد ...دغدغـه حفـظ آثـار فرهنگی
مدتهاسـت در سـیرجان توسـط
عالقمنـدان کلیـد خـورده اسـت امـا کو
گـوش شـنوایی کـه بشـنود؟ نیمهرهـا
کـردن مرمـت بادگیر چپقـی ،بیتوجهی
بـه یخدانهـای دوقلـو ،حصـار بتنـی
السلام)و
درخـت امامـزاده احمـد (علیه ّ
مثالهـای دیگـری کـه دل دوسـتداران
میـراث فرهنگـی را بـه درد آورده اسـت.
بـه هـر روی وضعیـت میـراث فرهنگـی
شهرسـتان جالـب نیسـت و اگـر همیـن
رونـد ادامـه داشـته باشـد و مسـئولین
شـهری کمـا فیالسـابق بیخیـال بـه
پرداختـن حفـظ و نگـهداری آثـار میراث
فرهنگـی باشـند در آینـده چیـزی از
میـراث فرهنگـی نداریـم کـه بـرای
آینـدگان بخواهیـم بـه یـادگار بگذاریم...
اگـر از وضعیـت اسـفبار آثـار میـراث
فرهنگـی شهرسـتان فاصله بگیریـم اگر
سـیرجان شـروع کـرد و در حوزه های
هنری و ادبی ،موسـیقی ،خوشنویسی
وانجمن شـعر مشـغول فعالیت هنری
شـد .این شـاعر همشـهری که بخشی
از تحصیالتـش را در تهـران گذرانـد
در رشـته مـوزه داری و مرمـت اشـیاء
تاریخـی و فرهنگـی تحصیـل کـرده
و بـر تجـارب خـود در ایـن حوزههـا
اندوخته اسـت.
محسـن قاسـمی نژاد راینـی ،از اواخر
دهه هشـتاد در شهرسـتان مرودشـت

از وضـع بیحـال و پراکنـده شهرسـتان
فاصلـه بگیریـم و بـه مبحـث جایـگاه
موزههـا بپردازیـم ،متوجـه خواهیـم
شـد یـک سـری موزههـای خصوصـی
و نیمهخصوصـی بـا انـدک کـور سـویی
رو بـه جلـوگام برمیدارنـد .مـوزه زنـده
گلیم سـیرجان کـه مدت زمـان کوتاهی
از تأسـیس آن میگـذرد بارقـهی امیـد
به جهـت پاسداشـت میـراث فرهنگی را
منعکس میکند .موزه گلیم سـیرجان از
دل فرآیند جهانی شـدن گلیم سـیرجان
آمـده اسـت ،در ایـن مـوزه زنـده ،نوعـی
نگـرش متفـاوت و خلاق در راسـتای
تهیـه ،تولیـد ،قدمـت ،پژوهـش و حفـظ
آثـار تاریخـی آنچـه بـا گلیم سـیرجان
مرتبط اسـت در دسـتور گردانندگان این
مـوزه قـرار گرفته اسـت که جـای تقدیر
و تحسـین دارد.
 احیـای عمـارت اعیانـی
صـدرزاده
مرمـت و احیای عمـارت اعیانی صدرزاده
کـه در دسـتور کار شـرکت معدنـی و
صنعتـی گلگهـر قـرار گرفتـه از جملـه
اقدامـات مؤثـر در ایـن زمینـه اسـت.
گفتـه میشـود از ایـن مجموعـه جهـت
تأسـیس «خانـه مـوزه» اسـتفاده خواهد
شـد ،هـر چنـد مدیـران گلگهـر هنـوز
رسـماً از نـوع کاربـری خانـه صـدرزاده
کـه آن را در دسـت مرمـت دارنـد حرفی
بـه میـان نیاوردهانـد امـا همیـن مقـدار
تلاش جهـت احیـا ابنیـه تاریخـی در
قالب مسـئولیتهای اجتماعـی میتواند
اسـتان فارس اقامـت دارد و در انجمن
شـعر این شهرسـتان فعالیـت میکند.
او اشـعارش را در قالبهـای سـپید و
غـزل و چهارپـاره شـعر میسـراید.
در نگاهـی گـذرا ،بـه کتـاب شـعر
او ،در اولیـن قـدم بـه ظرافتهـای
ادبـی و هنجارگریـزی شـاعرانهاش بر
میخوریـم کـه حاکـی از توانایـی و
مهـارت او در شـعر و شـاعر دارد .برای
ایـن شـاعر و ادیـب همشـهری آرزوی
موفقیـت میکنیـم.

سیـرجان مصـالح
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میـراث خـاک گرفتـه ایـن شـهر را زنده
نگـه دارد.
مرمـت خانـه صـدرزاده میتوانـد اقدامی
پایـدار در راسـتای اعتلای فرهنـگ
شهرسـتان بهحسـاب آید.گلگهـر بـه
جهـت هزینههایی که در راسـتای مرمت
ایـن اثـر تاریخـی نمـوده اگـر نخواهد در
آینـده آن را در تملـک و اسـتفاده خـود
قـرار دهـد و مرمـت آن را نوعـی حرکتی
عامالمنفعـه جهت مـراودات خود با حوزه
فرهنـگ بدانـد ،در نـگاه اول میراثـی
پایـدار از خـود بـه جـای گذاشـته اسـت
و دیگـر اینکـه قطـع بـه یقیـن سـهمی
سـترگ بـرای خـود از فرهنگ این شـهر
برای خـود برمـیدارد.
حـال کـه امیدی به بخش دولتی نیسـت
ایـن چنیـن واحدهـا و مجموعههـای
فرهنگـی کـه تعریـف جدیـدی از مـوزه
پیـدا کردهانـد میطلبـد بـا یـک سـری
برنامهریـزی در آن به آموزش شـهروندان
بپردازنـد و رسـانهها را مجـاب کننـد که
مخاطبیـن خود را به تشـویق و نگهداری
آثـار تاریخـی وادارنـد و ارتبـاط فرهنگی
میـان موزهها شـکل بگیرد چـرا که خود
یکـی از اصلیتریـن راههایـی اسـت کـه
بـه بررسـی و شـناخت فرهنگ منسـوخ
شـده شهرسـتان میپـردازد .میراثـی که
اگـر به داد آن نرسـند وضعیـت آن از این
بدتـر خواهـد شـد .از ایـن رو چـه خوب
اسـت هرازگاهـی آثـار دیگـر موزهها هم
بـه سـیرجان بیاینـد و طـوری شـود که
بیشـتر بـه چرخـهی تبـادالت فرهنگـی
بیانجامد.

ضایعات آهن پالستیک کارتون کاغذ باطله و ....
شما را درب منزل

به قیمت روز خریداریم

۰۹۱۳۷۴۶۹۵۴۶

به یک نفر نیروی زیر  ۱۸سال جهت کار در کارگاه نیازمندیم.
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