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سال سی و پنجم

بازدید گردشگران 13کشور از موزههای آستان قدس رضوی

بیش از 4ه ــزار و 200گــردشــگــر خــارجــی از  13کشور
اروپایی ،آسیایی و آمریکایی در  9ماه گذشته از موزههای
آستان قدس رضوی بازدید به عمل آوردند.
به گزارش آستاننیوز مهدی قیصری نیک؛ معاون امور
مــوزههــای سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد

سالروز
آرزو مستأجـر
حـــقـــیـــقـــی
خوشنویسی تلفیقی
از زیبایی ،ادب ،تعادل
و اخــاق ایرانی است
کــه قــدمــتــی کــهــن در
تاریخ هنر این سرزمین دارد و تبلور آن را
به خوبی میتوان در آثار نفیس قرآنی و
ادبی روزگار گذشته تا المانهای شهری
امــروز دیــد .ســراغ گنجینه 3هــزار ساله
تاریخی کتابخانه و م ــوزه ملی ملک؛
بزرگترین موقوفه فرهنگی آستان قدس
رضــوی در تهران و یادگار حا جحسین
آقــامــلــک رفــتــیــم ت ــا ب ــا مــجــمــوعــه آث ــار
خوشنویسی این گنجینه بیشتر آشنا
شویم.

گرامیداشت حماسه9دی
در حرم رضوی

آستان قدس رضوی با بیان این خبر گفت :در ماههای
اخیر با فروکش کــردن نسبی ویــروس کرونا و افزایش
زائران داخلی و خارجی ،بازدید از موزههای آستان قدس
رضوی نیز رو به افزایش گذاشت.
قیصرینیک بیشترین بازدید در این مدت را از موزه

مراسم گرامیداشت سالروز حماسه
9دی با عنوان «روز بصیرت و میثاق امت
با والیت» در حرم مطهر رضوی برگزار

میشود.
این مراسم امروز نهم دی ماه از
ساعت  9با حضور مسئوالن استانی،
شهری ،نظامی و انتظامی و جمعی از
خادمان بارگاه منور رضوی در رواق امام

نگاهی به مرقعات ،نسخههای خطی و نفایس موزه ملک

حال خوش
گنجینهخوشنویسی

خمینی(ره) برگزار میشود.
حجتاالسالم والمسلمین علی سعیدی؛
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده
معظم کل قوا در این مراسم به تبیین
اهمیت شناخت فتنه و نقش بیبدیل

به اینکه این مجموعه آثار خوشنویسی
شامل آثاری متنوع از نظر جنس و نوع
خــط م ـیشــود ،ادام ــه م ـیدهــد :قدمت
قدیمیترین آثار خوشنویسی گنجینه
ملک بــا تــوجــه بــه قطعات قــرآنــی روی
پوست در این گنجینه به قرنهای سوم
و چهارم هجری برمیگردد .در این میان
آثاری از دیگر دورههای تاریخی همچون
تــیــمــوریــان ،صفویه ،زنــدیــه و قاجاریه
تــا دوره مــعــاصــر نــیــز در ای ــن گنجینه
نگهداری میشود.

◾

◾

نگار ساقریچی ،کارشناس و راهنمای
م ــوزه مــؤســســه کتابخانه و م ــوزه ملی
ملک میگوید :مجموعهای از مرقعات و
قطعات خوشنویسی و نسخههای خطی
نفیس که به خطی خوش مزین است،
در گنجینه ملک نــگــهــداری میشود.
ایــن مجموعه آثــار از طریق سنتهای
نیکاندیشانه وقف و اهدا و همچنین
بنا بــه ســفــارش حا جحسین آقاملک
مبنی بــر گــســتــرش گنجینه مــلــک در
وق ـفنــام ـهاش ،از طــریــق خــریــداری در
طول ادوار گذشته گردآوری شده است.
او ب ــا تــأکــیــد ب ــر ایــنــکــه بــیــشــتــر آث ــار
خوشنویسی گنجینه ملک متعلق به
مجموعه وقفی حا جحسین آقاملک

مرکزی با  11گنجینه مستقل و موزه فرش آستان قدس
رضوی عنوان کرد و موزه قرآن و هدایای رهبری را در رتبه
بعدی این آمار قرار داد.
موزههای آستان قدس رضوی با گنجینههایی ارزشمند
از اشیای تاریخی و انواع هنرها و صنایع دستی یکی از

◾حــافــظ نــفــایــســی از خــوشــنــویــســان
نامدار

◾نــقــش ســن ـتهــای وق ــف و اهـ ــدا در
گردآوری آثار

گزيده

مرقعــات خوشنویســی و نســخ خطــی زیبــای تــاالر
خوشنویســی و نگارگری کتابخانــه و مــوزه ملی ملک،
چشمهای هر گردشگر اهل ذوقی را مجذوب دقت و ظرافت
هنر دست خوشنویسان این آب و خاک میکند.

اســت ،میافزاید :فرهنگدوستان نیز
راه خیراندیشی این واقف بزرگ معاصر
را ادامــه دادنــد چنانچه بخشی از آثار
خوشنویسی ایــن گنجینه مــربــوط به
مجموعه اهدایی بانو عزتالملک ملک؛

دخــتــر بـ ــزرگ حــاجحــســیــن آقــامــلــک،
مجموعه اهــدایــی محمود الحسینی
ال ــس ــاوج ــی (خـ ــانـ ــدان م ــی ــرح ــی ــدر) و
مجموعه وقفی علی حجتزاد است.
این کارشناس موزه ملی ملک با اشاره

شماره 9710

ساقریچی همچنین میگوید :آثاری از
این گنجینه که به خط کوفی روی پوست
آهو نوشته شده مانند «قرآن منسوب به
دستخط مبارک امام حسن مجتبی(ع)»
و همچنین «قرآن یاقوت مستعصمی»
که کتابت آن به اواخــر دوره عباسیان
برمیگردد ،از نظر تاریخی ارزش باالیی
دارند.
او با بیان اینکه نفاست برخی از آثار
خوشنویسی این گنجینه نیز به دلیل
نوشتن آنها توسط خوشنویسان نامدار
و چگونگی تذهیبشان اس ــت ،ادامــه
میدهد« :قرآن بایسنغری»؛ بزرگترین
ق ــرآن خــطــی جــهــان از جمله ای ــن آثــار
اسـ ــت؛ چــراکــه مــنــســوب بــه دستخط
بایسنغر میرزا شاهزاده هنرمند تیموری
است.
این کارشناس اضافه میکند :همچنین
آث ـ ــاری از خــوشــنــویــســان صــاحــبــنــام
هــمــچــون «م ــی ــرع ــم ــاد»« ،عــلــیــرضــا
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بزرگترین و غنیترین مجموعههای مــوزهای در ایران
محسوب میشود .این موزهها با تزئینات و معماری
دوره اسالمی و آثار گرانبها جزو جاذبههای گردشگری
مهم مشهد مقدس شناخته میشوند و در ایام مختلف
عالقهمندان زیادی از آنها بازدید میکنند.

مردم در خنثیسازی فتنه  88به ایراد
سخنرانی میپردازد.
مدیحهسرایی ،اجرای گروه سرود
ولی عصر(عج) ،شعرخوانی و ...از دیگر
ویژهبرنامههای این مراسم خواهد بود.

عباسی»« ،میرزا غالمرضا اصفهانی»،
«درویـ ـ ــش عــبــدالــمــجــیــد طــالــقــانــی»،
«زی ـنالــعــابــدیــن اصــفــهــانــی» و «رضــا
مافی» در ایــن گنجینه وجــود دارد .به
طور نمونه میتوان به مجموعه قطعات
خــوشــنــویــســی کــه از مــیــرزا غــامــرضــا
اصفهانی؛ خوشنویس دوره قاجار به
خط نستعلیق به یادگار مانده است،
اشاره کرد.
او از «ا مســلــمــه»؛ دخــتــر خوشنویس
فتحعلیشاه قــاجــار نیز نــام م ـیبــرد و
میگوید :آثار ارزشمندی همچون نسخه
خطی «دعای صباح» و دعای «تحویل
سال» به خط زیبای این بانوی هنرمند
نیز در گنجینه ملک به چشم میخورد
که گوشهای از کوششهای هنرمندانه
بانوان ایران زمین را به نمایش میگذارد.

◾

◾نمایش آثار منتخب در موزه
مــنــتــخــبــی از قــطــعــات خــوشــنــویــســی
و نسخههای خطی کمنظیر گنجینه
ملک در مــوضــوعــات قــرآنــی ،مذهبی،
ادبی و ...در تاالر هنر «خوشنویسی و
نگارگری» موزه ملی ملک در معرض دید
عالقهمندان قرار دارد .محمد نــوروزی،
کارشناس و راهنمای مــوزه ملی ملک
دربــاره چینش آثــار ایــن تــاالر میگوید:
بخش عمده ایــن تــاالر به نمایش آثار
خوشنویسی اختصاص دارد و تنها در
بخش کوچکی از آن گــزیــد های از آثــار
نگارگری گنجینه ملک قابل رؤیت است.
چینش آثار خوشنویسی نیز در بخشی
از تــاالر بــر اســاس سیر تحول تاریخی
خطوط انجام شده یعنی چیدمان آثار

از دوره اســامــی و بــا نمایش نفایس
خط کوفی آغاز شده است.
او میافزاید :بخشی از این تاالر نیز به
نمایش آثــار بــزرگــان خط نستعلیق در
فرمهای مختلف همچون چلیپانویسی،
سیا همشق و رنگهنویسی اختصاص
یــافــتــه اس ــت و ســعــی ش ــده از تمامی
نستعلیقنویسان شاخص کشور یک
اثر قابل مشاهده باشد.
مرقعات خوشنویسی و نسخ خطی زیبای
تاالر خوشنویسی و نگارگری کتابخانه و
موزه ملی ملک ،چشمهای هر گردشگر
اهــل ذوق ــی را مــجــذوب دقــت و ظرافت
هنر دست خوشنویسان این آب و خاک
میکند .در ادامه از نوروزی درباره حس
و حال بازدیدکنندگان خارجی مــوزه در
دوران پیش از شیوع بیماری کرونا در
ایــن تــاالر میپرسم و او پاسخ میدهد:
برای مخاطبان خارجی ،دیدن چگونگی
خلق یــک اثــر خوشنویسی و تذهیب
آن از نزدیک و آرامـش خاطر هنرمندان
خالق آثــار ،جالب توجه بــود .همچنین
اگر به زبان فارسی مسلط نباشند ،هنر
خــوشــنــویــســی از نــظــر شــکــل بــرایــشــان
جذابیت دارد .طبق نظر متخصصان
حوزه خوشنویسی که به این موزه مراجعه
ک ــردن ــد ،مــجــمــوعــه آثـ ــار خوشنویسی
کتابخانه و مــوزه ملی ملک از نظر تنوع
خــطــوط و هــنــرمــنــدان خــوشــنــویــس از
مجموعههای معروف خوشنویسی کشور
است ،به طور مثال هر موزهای دستخط
بــایــســنــغــر م ــی ــرزا را نـــــدارد .همچنین
نــفــاســت و تــزئــیــنــات آث ــار چشمگیر و
منحصر بهفرد است.

