
  

  علم و فرهنگ  و مکانی براي کسب معرفت و بصیرت هنر، خانۀ ج موزه ها گن

حشمت کفیلی
1  

  

تاریخچه ي تحوالت اجتماعی و فرهنگی  خراسان و بخصوص مشهد از قرن سوم هجري بـه بعـد                   

از شهادت در این منطقه مـی  و بارگاه منورشان پس ) ع(نشان دهنده ي تاثیر ونقش مهم حضور حضرت رضا       

  .باشد

 واجتماعی در دوره هاي مختلف تاریخی  و پایگاه مذهبی براي            هر مشهد به عنوان مرکزفرهنگی     ش

شیعیان بخصوص در دوره هاي تیموري و صفوي و عاملی براي وحدت ملـی و پایگـاه هنـري بـراي تثبیـت                       

خالص به امام   به مرور زمان عشق و ارادت شیعیان و انسانهاي با ا          . موقعیت فرهنگی آنها مورد توجه واقع شد      

 هایی از فرهنگ و  سفر کنند و با حضور خویش نشانهموجب شده تا بسیاري از ایشان به این سرزمین) ع(رضا 

  .آداب و رسوم وصنایع خویش را بر جاي گذارند

ر داشتن آستان قدس رضوي یکی از قدیمی ترین نهادهاي مرتبط با وقف درجهان است که با دراختیا

د و مدارك و اشیاء از قرن چهارم هجـري تـا عـصر حاضـر نقـش مهمـی         اسنا ، خطی گنجینۀ عظیمی از نسخ   

  .  عهده داردها به آیندگان بر آن ارزشهايدرحفاظت از میراث فرهنگی هنري گذشتگان وانتقال

 گذشته  هاي نسل    زش گام مهمی در ارائه ار     1324تاسیس اولین موزه آستان قدس رضوي در سال         

که توسط هنرمندان   ی بر اندوخته هاي گرانبهایی بوده       تشکیل این موزه ابتدا مبتن    . براي نسل امروز بوده است    

تقـدیم شـده   ساخته و براي حرم مطهر حضرت رضا علیه السالم         ،ا مشهور به سفارش یا به قصد قربت       گمنام ی 

  .است

هـاي متمـادي یـک       برخی از آنها حاصـل تـالش سـال        که   (همچنین وقف مجموعه هاي ارزشمند    

 غنـاي    یکـی از عوامـل مهـم       واهداء آن در نهایت اخالص،    )  آن بوده  ت از ظاار در جمع آوري و حف     مجموعه د 

 افـراد ایجـاد شـده     توسعه ي موزه هاي آستان قدس رضوي است که در اثر تاثیر متقابل مجموعه بر         خزائن و 

 ویژه ي ایـن     نشان دهنده ي توانایی هاي    ) ع(آمار اشیاي وقفی و اهدایی به آستان مقدس حضرت رضا           .است

  .حاضر می باشدتا عصرهاي گذشته ار فرهنگی و هنري نسل وري آثگردآومجموعه در جذب 

  توسعۀ فرهنگی و تاسیس گنجینه هاي تخصصی از سـال          مسیرحرکت مهم آستان قدس رضوي در     

ها، نجوم و ساعت،  قرآن و نفایس، فرش و دستبافت   :   شامل     گنجینه 12 منجر به شکل گیري       تاکنون 1364

سکه و  مبر و اسکناس، تظروف،سالح هاي سرد و گرم، هنرهاي تجسمی، صدف و حلزون و جانوران دریایی، 

مخاطب  پرمردم شناسی و هدایاي رهبري شده و این مجموعه را به     تاریخ مشهد وآستان قدس رضوي،     مدال،

ن موزه هاي آستان قدس رضوي نشان دهنده بررسی آمار بازدیدکنندگا .ترین موزه در کشور تبدیل کرده است

  .ین مجموعه ها می باشداز نمایش ادر سال  ایرانی و خارجی  و زائري استقبال هزاران نفر گردشگر

ه بنابر وظیفه ي سـازمانی خـود بـا           موزه هاي آستان قدس تنها محل نمایش آثار نیستند بلک          هامروز

 مطالعه و بررسی آثار و انجام پژوهش هـاي       برايتبط  صصان رشته هاي مختلف و مر     ذب کارشناسان و متخ   ج

  بدون شک وجود مخازن غنی و گنجینه هـاي ارزشـمند از            .اند کرده    تالش  و حفاظت و مرمت آنها     تخصصی
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 و ظـروف    ه ها، تمبر و اقـالم پـستی ، اشـیاء           فرش ها، منسوجات، سک     اسناد و مطبوعات،   قرآن و نسخ خطی،   

، کتیبه هاي سنگی و کاشی ها در کنار اشـیاء کـاربردي در              ساعت و سالح   مجموعه هاي    فلزي، ابزار نجومی،  

و بالطبع توسعه گنجینه هاي تخصصی  انجام پژوهشهاي کاربردي و بنیادي  بسیاري برايحرم مطهر ظرفیت  

  .فراهم می کند

 از ظرفیت علمی کارشناسان داخل و دعوت از کارشناسان خبـره خـارج از               ها با استفاده   این پژوهش 

ازمان به منظور بررسی، کارشناسی و مستند سازي آثار موجود بـا هـدف ایجـاد شـرایط الزم بـراي اجـراي                   س

  .آغاز شده است. ش1382پژوهشهاي تحلیلی  از سال 

  از روي خرد چرخ برین پست من است            تا جام جهان نماي در دست من است    

                                                                                                      


