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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
شرکت افست

نويسندگان و مترجمان محترم!
اين مجله متعلق به شماست. تجربه های ناب، ايده ها و حاصل پژوهش های خويش را در اختيار دفتر مجله قرار دهيد تا با انعکاس آن ها در مجله، عالقه مندان به اين حوزه در تجارب 

شما شريک شوند. از شما عزيزان تقاضا داريم:
 مقاله هايی را که می فرستيد، با موضوع مجله مرتبط باشدو در جای ديگری چاپ نشده باشد.

 مقاالت، حاوی مطالب کلی و گردآوری شده در ارتباط با فناوری و کاربرد آن در کالس درس نباشد.
 مقالة ترجمه شده با متن اصلی همخوانی داشته باشد و متن اصلی نيز همراه آن باشد. چنانچه مقاله را خالصه می کنيد، اين موضوع را قيد فرماييد.

 نثر مقاله، روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژه های علمی و فنی، دقت الزم را مبذول فرماييد.
 در نگارش مقاله از منابع و مآخذ معتبر استفاده کنيد و در پايان آن، فهرست منابع را بياوريد.
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«موزه مؤسســه اي اســت دائمي و بدون هدف 
مادي كه درهاي آن به روي همگان گشــوده است 
و براي جامعه و پيشرفت آن فعاليت مي كند. هدف 
موزه ها تحقيق در آثار و شواهد به جا مانده از انسان 
و محيط زيســت او، گردآوري و حفــظ اين آثار و 
ايجاد ارتباط بين آن ها، به ويژه به نمايش گذاشتن 
آن ها به منظور بررســي و بهره وري معنوي است.» 
اين تعريف كه در بند ۳ و ۴ اساســنامة شــوراي 
بين المللي موزه ها (ايكوم) آمده اســت، جامع ترين 

تعريف از موزه به نظر مي رسد.
موزه ها از ديرباز محلي براي نگهداري ميراث تمدن 
و هنر ملل به شمار مي آمده اند. ملت ها با نگهداري 
آثار و بقاياي گذشتگان خود، كه نشان از فرهنگ و 
تمدن آن ها دارد، سعي در بازنماياندن ميراث خود 
به آيندگان دارند. پيش از اين، موزه ها محلي بودند 
كه عال قه مندان به يك موضوع خاص، از همة اقشار 
جامعه، براي بازديد به آنجا مي رفتند ولي اين روزها 
مدارســي كه از حالت قفــس در آمده و به جامعه 
پيوند خورده انــد، از موزه ها به عنوان مكمل برنامة 
درسي استفاده مي كنند. در بسياري از كشورهاي 
توسعه يافته، بازديد از موزه ها مكمل برنامة درسي 
محسوب مي شــود. در برخي از كشورها بازديد از 
موزه بخش مهمي از برنامة آموزش علوم مدرســه 
است. البته با توجه به اينكه كاركرد مدرسه و موزه 
با يكديگر متفاوت است، بسياري براي همگرايي اين 
دو مكان تالش كرده اند. موزه ها مكان هايي هستند 
كه افراد در آنجا آزادانه جســت وجو مي كنند؛ حال 
آنكه برنامة درسي مدرسه، واجد چارچوب و قالب 

مشخصي است و انعطاف  كمتري دارد.
گفته مي شــود موزه هــا منبع اطالعــات دربارة 

تأثيرات مــادي و اجتماعي مخاطــرات طبيعي و 
خطرهاي ناشي از فناوري هستند. 

در مــوزه مي توان بــا آرايــش و بازنمايي منابع، 
فعاليت هاي تعاملي و نمايشگرهايي كه معموًال در 
مدارس به آن ها دسترسي نيست، براي دانش آموزان 
تجربه هاي يادگيــري فراهم كرد كه آمادگي آن ها 
را بــراي مقابله با خطــرات افزايش دهد. محققان 
معتقدند كه براي افزايش انگيزة كودكان در برنامة 
درسي به شــيوه هاي آموزش رسمي و غيررسمي 
نياز اســت. برخي تحقيقات هم نشان مي دهد كه 
موزه ها روش غيررســمي و مؤثــري براي آموزش 
علوم بــه كودك اند. حتي برخي كشــورها، مانند 
زالندنــو، كه در معرض مخاطــرات طبيعي مانند 
زلزله هســتند، از موزه هايي با همين موضوع براي 
آشنايي بچه هاي مدرســه با زلزله و نحوة مواجهه 
با آن استفاده مي كنند. پيش نياز اين كار آن است 
كه مدرســه از حالت قفس بيرون بيايد و با جامعه 
پيوند بخورد. مدرســه اي كه خــود را در محتواي 
بســته و محدود برنامة درسي رسمي گرفتار كرده 
اســت و دانش آموزان را در معرض هيچ تجربه اي 
فراتر از آن قرار نمي دهــد، نه تنها آنان را از فضاي 
پر از تجربه هاي يادگيري بيرون از محيط مدرســه 
محروم مي كند بلكه برنامة درسي را هم در چنبرة 
كتاب درسي گرفتار مي ســازد و نمي گذارد كه از 
منابع سرشار موزه ها در دروس مختلف مانند علوم، 
علوم اجتماعي و ســاير مواد درسي استفاده شود.  
در بعضی از مدارس ايراني به داليل بســياري، كه 
گفت وگو دربارة آن مجال بيشــتري مي طلبد، هر 
فعاليتي را كه خارج از مدرســه باشد، مانع تحقق 
برنامة درســي رســمي و موجب تلف شدن وقت 

مــوزه       مدرســه
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مي دانند. بنابراين، در آغاز بايد اين ديدگاه تعديل 
شــود و معلم، مدير، والدين و بچه ها به محيط هاي 
بيرون از مدرســه، از جمله موزه ها، به عنوان منابع 
يادگيري و مكمل برنامة درســي نگاه كنند. ديگر 
اينكه بايد چگونگي بهــره وري از محيط هاي غني 
خارج از مدرســه را بياموزنــد و از فرصتي كه در 
ســفرهاي تفريحي، گردش هاي علمــي و بازديد 
از موزه هــا براي آن هــا فراهم مي شــود، به خوبي 
استفاده كنند. امروزه بسياري از مدارس كشورهاي 
توسعه يافته، موزه ها را مكمل برنامة درسي مي دانند. 
تفاوت اين دو نگاه را مي توان در يادداشت زير ديد. 
نويســندة كتاب «۱۹۷۰روز در شــمارة شش ژان 
بارت» كه روزگاري در پاريس رايزن فرهنگي بوده 
است، نمايشگاهي دربارة پوشش اقوام ايراني ترتيب 
مي دهد و گزارش زير حاصل ديدار دو گروه ايراني 
و فرانسوي از اين نمايشگاه است. ديداري كه بيانگر 
دو نگاه متفاوت به مجموعه هاي خارج از مدرســه 

مانند موزه ها و نمايشگاه هاست.
«آدام فورد و ميريام معلم هايي بودند كه در روزهاي 
مختلف، دانش آموزان كالس هــاي ابتدايي را براي 
بازديد از نمايشگاه به خانه فرهنگ آوردند. پذيرايي 
ساده اي پيش بيني شــد. بچه ها آمدند و وارد سالن 
شدند؛ همه سراپا گوش و مانند اعضاي يك اركستر، 
نگاهشان به چشمان رهبر اركستر بود. آرام كنار هر 
اثر مي ايستادند. دفترچه و قلمي در دست داشتند و 
يادداشت مي كردند. بازديد بچه ها بيش از يك ساعت 
به درازا كشيد. ديدن چند عروسك در سالني كمتر 
از نود متر به مدت يك ساعت يعني دقت و ايستادن 
پاي هر عروسك و خواندن همة نوشته ها. پس از پايان 
بازديدهاي فردي، همه نشستند و جلسة به قول ما 
«پرسش و پاسخ»، آغاز شد. برخي از بچه ها هنگام 
بازديد ســؤاالتي را يادداشت كرده بودند. پرسش ها 
بســيار جالب بود. يكي از بچه ها از تعداد استان هاي 
ايران پرســيد. ديگــري از تنوع قومــي و نژادي، و 
ديگري از اينكه آيا از اين پوشش ها همچنان استفاده 

مي  شــود يا نه. دانش آموز ديگــري از منابع تحقيق 
پرسيد. ديگري از دوره هاي مختلف تاريخي ... جلسه 
بسيار به درازا كشــيد. پس از پايان [پرسش ها] به 
ســراغ ميز پذيرايي رفتند. فرداي آن روز آموزگار با 
تعداد زيادي نقاشــي آمد. بچه ها برداشت خود را به 
همراه تقدير از خانه فرهنگ از نمايشگاه نقاشي كرده 
بودند. پس از ديدن اين صحنه ها، با مدرســه ايراني 
سعدي تماس گرفتيم، مدرسه با بي ميلي اين بازديد 
را پذيرفت. بچه هاي ايراني هميشــه درس دارند و 

هميشه عقب اند.
خالصه، روز موعود رسيد. بچه ها آمدند. سروصدا 
و دادوبيداد. همة بازديد چند دقيقه بيشتر به درازا 
نكشيد. عروسك ها توجه هيچ كس را به خود جلب 
نكرد. هجوم به ميز پذيرايي ... و هيچ كس ســؤالي 

نداشت. 
... آن روز اين پرســش برايم پيش آمد كه چرا؟ 
... منطق آموزش در ايران و فرانســه با هم متفاوت 
است. در فرانسه بخش زيادي از وقت آموزشي برای 
رفتن به موزه ها، رفتن به ســينما و ديدن هدفمند 
نمايش، مي گذرد. بچه ها آداب زندگي را مي آموزند، 

شنا و هنر ياد مي گيرند.
به موزه رفتن، تابلو ديدن، رنگ و فرم را فهميدن 
و فيلم سينمايي را نقد كردن جزء دروس آن هاست. 
در اينجــا ما از پرورش غافليم. در خيلي از موزه ها، 
مانند ژرژ پمپيدو، بســته هايي پيش بيني شده كه 
دانش آموزان با موســيقي و صــوت، تفكيك رنگ 
تابلوها را مي آموزند ... اما فرزندان ما آيا موزه رفتن 
و تابلو ديدن را مي آموزند؟ پس براي رونق فرهنگ 
و هنر و پر شــدن سالن هاي سينما و نمايشگاه ها و 
رونق يافتن بازار هنــر بايد فرزندان را آموزش داد. 

بايد براي آموزش وپرورش طرحي از نو در افكند».

 منبع
۱. ايوبي، حجت اهللا. (۱۳۹۳).۱۹۷۰ روز در شمارة شش ژان 
بارت؛ نشر ثالث. تهران
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گفت وگو با رضا دبيری نژاد رئيس موزه ملک
موزه انبــــار نيست!

اگر شــما هم مثــل من يــزدي زاده باشــيد و خانة قديمي 
مادربزرگتان پر از ظروف پر نقش و نگار زيبا و عتيقه باشد و با 
ديوارهاي خشتي و اتاق ها و تاالرها و داالن هاي تودرتو خاطرات 
هزار سالة بشري را پيش چشمتان زنده كند، قدم زدن در موزة 

ملك برايتان خاطره انگيز است. 
گويي اســباب خانة مادربزرگ را يك جا برايت جمع كرده اند؛ 
گويــي موزه زنده اســت و با تو نفس مي كشــد. مجموعه هاي 
ســكه، آثار هنري، هنر الكي، تمبر، فرش، مجموعة بانو و آثار 
خوش نويســي، اين موزه را چنان خاص و منحصربه فرد كرده 
اســت كه شما را مســحور مي كند. در كنار اين همه، كتابخانة 
خاص و ممتاز موزه با هزاران كتاب چاپ سنگي و نادر و نفيس، 

روح مشتاق شما را سيراب مي سازد.
از همه مهم تر، نگاه خاص مديريت اين مجموعه به موزه داري 
و روش هاي ابتكاري اين مجموعه براي ارتباط با مخاطبان است. 
پاي صحبت هاي آقاي رضا دبيری نژاد، مدير اين موزة قديمي، 
نشســتيم تا راز پويايي موزة ملــك را در گوش ما زمزمه كند؛ 

قصه اي جديد از حفظ ميراثي قديمي.

 : قبــل از هر چيز، دوســت داريم بدانيم 
تعريف شما از موزه و موزه داري چيست.

تعريف موزه به نگاه ما از موزه بستگي دارد و اينكه موزه را چه 
ببينيم. يك تعريف از درخت همان مجموع ميوه و برگ و ساقه 
اســت كه با فصل عوض مي شود و با بهار شكوفه مي دهد و در 
پاييز برگ ريزان دارد؛ يك روايت از موزه هم همين است: ظاهر 
آن، كه چيست و چه دارد، ولي تعريف ديگر از درخت، ريشه ها 
و تنة آن اســت؛ آنچه پنهان اســت، قطور شدن و عميق شدن 
آن، كه تعريفي متفاوت ايجاد مي كند. يك نگاه به موزه هم اين 
اســت كه ريشه ها و رشــد آن را ببينيم. شما مي توانيد موزه را 
فقط مكاني بدانيد كه وسايلي در آن است و هميشه مي توانيد 
آن ها را ببينيد، يا آن را يك سازمان و يك پديدة زندة فرهنگي 
ببينيد؛ جايي كه قرار است رويدادي فرهنگي در آن توليد شود، 

رشد كند و بارور گردد.
موزه رفتن مثل رفتن به خانة مادربزرگ است که بايد هر بار 
در آن اتفاقي بيفتد؛ همچون مهماني و دورهمي خانة مادربزرگ، 
بايــد هر بار در موزه يك رويداد فرهنگي رخ دهد كه جذابيتي 
خاص داشته باشــد و هر بار متفاوت باشد. نگاه عموم مردم به 

موزه همان ديد سنتي به نسل اول موزه هاست كه براساس آن، 
موزه يك انباري است اما ما در گذر زمان فهميده ايم كه وسايل 
موجود در موزه، به ذات خويش مهم نيســتند بلكه ارزش هاي 
موجود در آن هاست كه اهميت دارد و نگاه جديد اين است كه 
همان طور كه افراد تغيير مي كنند و نســل ها متفاوت مي شوند، 

معناهاي جديد براي موزه و اشيا وضع مي شود.

 : وضع معناي جديد براي اشــياء قديمي 
عجيب نيســت؟ به نظرم، موزه بايد فضايي براي حفظ 

آنچه بوده است باشد!
اگر موزه را فقــط يك فضاي موزه اي تعريــف كنيم، حق با 
شماست اما موزه هر بار پر از انسان هايي مي شود با فرهنگ هاي 
مختلف؛ مثًال خود شــما با فرهنگ يزدي، محيط كار و تجارب 
خاص و خاطرات شخصي به اشياء اين موزه نگاه مي كنيد ولي 
من با نگاه بندري خودم، با فرهنگ بندري و تجربه ها و خاطرات 
خودم اين اشــيا را مي بينم. بنابراين، من آن ها را به يك شكل 
مي بينم و شــما به شــكلي ديگر، با خاطرات و تصوراتي ديگر؛ 
به همين دليل، اشــيا يك معنا ندارند و به اندازة افراد مختلف 

مي توانند معاني مختلفي داشته باشند.
نكتة ديگر اينكه اگر در موزه فقط به تماشا بسنده كنيم، شايد 
حرف شما درست باشد اما امروزه موزه ها روايت خانه اند؛ از اشيا 
روايت مي ســازند و قصه هاي جديد تعريف مي كنند. ما امروزه 
در موزه مي شــنويم، لمس مي كنيم، مي چشيم، بو مي كشيم و 
مي توانيم با فضاي مجازي خلق كنيم. در نسل جديد موزه هاي  
تعاملي صحبت فقط بر ســر اين نيست كه موزه چه دارد؛ خود 

مخاطب، منبع توليد موزه است.

 : براي من هنوز هــم اين تعريف جديد از 
موزه، قابل درك نيست!

è بگذاريد پله پله پيش برويم. موزه اي در رشــت وجود دارد 
بــه نام موزة ميراث روســتايي گيالن. در آنجــا مجموعه اي از 
خانه هاي روستايي را با همان سبك و وسعت بازسازي كرده اند 
و در روزهاي خاصي، افرادي با همان آداب و رسوم هم در آنجا 
زندگي مي كنند. پيرزني نان مي پزد و شما مي توانيد نان تازه با 
باقاال قاتق ميل كنيد. مي توانيد صنعتگري را كه داس و چكش 
مي سازد ببينيد، مي توانيد صداي پرندگان را در محيط بشنويد 
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و بهار و پاييز و زمســتان را حس كنيد. اين نوع موزه با تصوري 
كه شما  از موزه ها داريد، همان موزه هايي كه فقط اشياء قديمي 

را نگه مي دارند،كامًال فرق مي كند.

 : خب به نظر من اســم اين فضايي كه شما 
مثال زديد، موزه نيست!

è هست! اين ها نسل  جديد موزه ها هستند. اكوموزه مي تواند 
يك روستا مثل ماســوله باشــد؛ پارك  موزه ها، اكونوموزه هاو 
محوطه هــاي بازي كه به عنــوان موزه ثبت شــده اند، همگي 

نسل هاي جديد موزه با رويكرد تعاملي هستند.
موزه ها امروزه با هدف و كاركردشــان تعريف مي شوند. آن ها 

پنج كاركرد و سه هدف دارند.
موزه فضايي اســت كه با هدف ايجاد لــذت، برقراري ارتباط و 
پژوهش، كار گردآوري، نگهداري، آموزش، نمايش و در دسترس 
قــرار دادن را انجام مي دهد. براي همين، امروزه موزه ها از مراكز 
مهم آموزشي محسوب مي شوند و نقش مكمل آموزشي دارند. در 
اين نســل از موزه ها، افراد اشيا را نمي بينند؛ آن ها در موزه بازي 
و تجربه مي كنند. مثًال در موزه هاي علوم در كارگاه ها چيزهايي 
مي سازند و كيت هاي آموزشي در اختيار دارند. امروزه در مدارس 
بزرگ و دانشگاه ها هم چنين موزه هايي وجود دارد. ايران هم اكنون 
داراي ۹ موزة دانشگاهي است كه در كنار دانشگاه ها وجود دارد؛ 
مثل موزة دانشــگاه خواجه نصير و دانشگاه علوم پزشكي. اين ها 
صرفًا جاهايي براي نگهداري اشيا نيستند. در اين مراكز هم اكنون 
فعاليت پژوهشي انجام مي شود. حتي بعضي باغ وحش هاي معتبر 

دنيا نيز همين كاركردها را دارند و موزه در نظر گرفته مي شوند.

 : پس، مفهــوم موزه امروزه با چيزي كه ما 
هميشه تصور مي كرديم، متفاوت شده است.

بله، موزه ها فقط انباري اشيا نيستند. يك موضوع  معاصر مي تواند 
در موزه انعکاس يابد؛ مثل موزة عشق هاي معاصر، كه مجموعه اي 
از افرادي كه در عشق هاي خود شكست خورده اند،يادگاري هاي 
خــود را به آنجا داده اند و اين موزه شــكل گرفته اســت. موزة 
معصوميت در تركيه هم نسل جديدي از موزه هاست كه نويسندة 
رمــان «معصوميت» تمام اشــيايي را كه در نوشــتن اين رمان 
برايش الهام بخش بوده اند، جمع كــرده و در اين فضا گردآورده 

است. چيدمان اين موزه 
براســاس رمان است و 
آنجا  وارد  وقتي  شــما 

مي شويد، گويي در فضاي 
رمان قــدم مي زنيد و آن را 

تجربه مي كنيد.
نسل مدرسه موزه ها يك نمونة 

متفاوت از اين موزه هاست كه 
در دل خــود بــه كار آموزش 

موزه مي پردازد. ما هنوز در يك نســل از موزه ها مانده ايم و با اين 
نگاه، بستگي دارد كه چگونه از موزه ها بهره ببريم.

 : پس با اين نــگاه، هر چيزي يا هر ابزاري 
كه به نحوي بتواند تاريخچه اي را به شما ارائه كند، يك 

موزه است؟
è نه! بايد مؤسسه داشته باشد؛ بايد سازمان باشد و اهدافي را 
كه براي موزه مطرح كرديم، دنبال كند. مكان آن مهم نيســت. 
ما امروزه شــهر موزه ها را داريم كه سازمان و كاركرد مشخص 

دارند. آن ها ميراث هاي ملموس و غيرملموس 
را گــردآوري مي كنند؛ مثًال با غ وحش هايي كه 
موزه هســتند ميراث هاي طبيعي را گردآوري 
مي كنند. وقتي صحبت از شهرموزه ها مي كنيم، 
يك بخــش آن داراي ميراث ملموس اســت، 
مثل فضاها و بناها، و يك بخش داراي ميراث 
غيرملموس، مثل گويش ها و لهجه ها، سنت هاي 

غذا پختن و لباس.
اين ها هم ميراث ما هســتند؛ زبان فارسي و 

گويش هاي يزدي، بندري، گيلكي و غيره، ميراث ما هســتند و 
موزه ها به حفظ اين ميراث ها فكر مي كنند. آن ها يك: گردآوري  
مي كنند؛ دو: نگهداري مي كنند؛ ســه: معرفي مي كنند؛ چهار: 
در دســترس عموم قرار مي دهند؛ پنج: فعاليت آموزشي انجام 
مي دهنــد، براي اينكه ما لذت ببريم؛ به توســعة جامعه كمك 
كنيم؛ به ارتباط با مخاطب دســت پيدا كنيم و امكان پژوهشي 
فراهــم كنيم. اگر نهادي اين كارهــا را انجام داد مي تواند موزه 

تلقي شود.

 موزه ها فقط 
انباري اشيا 

نيستند. يك 
موضوع  معاصر 

مي تواند در موزه 
انعکاس يابد



 : به اين ترتيب، روستايي مثل خرانق در يزد 
هم، مثل آن روستاي شمالي موزه محسوب مي شود؟ چون 
مجموعه اي از آثار باستاني را دارد كه نگهداري مي شود، 

معرفي مي شود و مخاطبان فراواني را آموزش مي دهد.
نــه، چون مديريت هدفمنــد موزه را ندارد، موزه محســوب 
نمي شــود! بايد براي آن برنامة موزه اي نوشته شود. بايد طرح 
محتوايي و ســناريوي موزه را داشــته باشــد، آثار ملموس و 
غيرملموس موجود در آن گردآوري و آرشــيو شــده باشــد، و 
پژوهش كردن در آن ممكن باشــد. بنابراين، نمي توانيم به هر 
مكان باستاني موزه اطالق كنيم. صرفًا نمي توانيم بگوييم چون 
تاريخي است، يا چون كار آموزشي مي كند، موزه است. بايد همة 

موارد را با هم داشته باشد.

 : يعني حتمًا بايد گردآوري، 
نگهــداري و حفظ و معرفي و آموزش را 

داشته باشد؟
بلــه، بايــد براي حفــظ ميــراث ملموس و 
غيرملموس برنامه  و نيروي متخصص داشــته 
باشد كه طرح و برنامه را پيگيري كند. به همين 
دليل، در ژئوپارك ها و ژئوموزه ها از مردم محلي 
استفاده مي كنند و نيروي خارجي نمي گذارند؛ 
مثًال ما در قشــم، مشكل موزه را با افراد محلي 
حل كرده ايــم. در اكوموزه ها نيز چون فرهنگ 
زيستي زنده دارند، مانند ماسوله يا قلعه رودخان، 

بايد از افراد محلي استفاده كرد.

 : من اين طــور فهميدم كه نگاه موزه داران 
به موزه و موزه داري بســيار تغيير كرده است و بخش 

وسيع تري را پوشش مي دهد.
نگاه موزه اي داشــتن خيلي مهم است. هيچ چيز به ذات خود 
موزه نيســت؛ مثًال همين تلفن همراه شما مي تواند يك شيء 
موزه اي باشــد يا در موزة ارتباطات يك نمونه از نســل جديد 
گوشي هاي هوشــمند در تداوم بي سيم و تلگرام قرار گيرد و يا 
اگر در آينده موزه اي با نام شــما تأسيس شد، مي تواند يكي از 
اشياء آن موزه باشد. موزه اي شدن يك سنگ فسيل و موزه اي 
نشدن ســنگ ديگر صرفًا به انتخاب موزه دار براساس داده ها و 
دانش هاي موجود برمي گردد و مي تواند تحت شرايط ديگر تغيير 
كند. ما در اينجا ليوان هايي را گردآوري كرده ايم كه در آن ها به 
افراد مختلف چاي داده ايم و افراد روي آن ها يادگاري نوشته اند. 

به اين ترتيب، اين ليوان ها موزه اي و ارزشمند شده اند.

 : يعنــي موزه ها مي توانند توليد داشــته 
باشند؟

بله، بسياري از موزه ها محل توليدند؛ مثل موزه هاي هنرهاي 

معاصر. حتي در آن ها صرفًا  به تاريخچه فكر نمي شود. اين نكته 
مهم است كه شــما چه روايتي از آن ها مي كنيد. موزة كامپيوتر، 
موزه اي است كه شما در آن مي توانيد روي كي برد راه برويد، وارد 
سيستم ها شويد و محتويات يك رايانه را ببينيد. اين يك موزه است 

كه كاركرد آموزشي دارد و بيشترين مخاطب آن بچه ها هستند.

 : به نظر مي آيد داشتن مخاطب كودك در 
موزه ها براي شما خيلي مهم باشد؟

درست است؛ تقريبًا بيش از نيمي از بازديدكنندگان هميشه 
بچه ها هســتند و وقتي ما از توسعة فرهنگي و آموزش صحبت 
مي كنيم، هدف نســل هاي بعدي اســت. اين نسل هاي بعدي 
هستند كه مي توانند تحول ساز باشند. البته عالقه مندي شخصي 
هم يك بحث اســت. مي گويند تولد هــر كودك يعني خداوند 
هنوز به انســان اميدوار اســت و با ديدن او اميــد اينكه هنوز 
مي توان كاري كرد در انسان زنده مي شود. يك نكتة مهم ديگر 
اين است كه اگر بتوانيم يك مفهوم را به كودك بفهمانيم، اين 

مفهوم به يك بزرگسال هم به راحتي قابل آموزش دادن است.

 : اين طور كه من فهميدم، خود موزه في نفسه 
مهم نيست و شما از اين بســتر براي آموزش استفاده 
مي كنيد؛ آموزش هايي كه مي تواند هر چيزي باشد: علوم، 

طبيعت، تاريخ، حتي  رمان!
è ببينيد، من موضوعي دارم به نام دستاوردهاي دانش بشري؛ 
واســطه اي دارم به نام موزه و مخاطبي دارم كه جامعه است. من 
از واسطه، كه ديگر فقط مجموعه اي از ابزار نيست، براي معرفي 
موضوع اســتفاده مي كنم. موزه درســت مثل مدرسه است كه 
مي تواند يك كپر باشد يا يك ساختمان چند طبقه، يك محيط 
مجازي باشد يا يك محيط فيزيكي. شكل آن مهم نيست؛ نفس 
آن، يعني آموزش، مهم است. اگر سبك ها و نسخه هاي جديدي از 
موزه  مطرح مي شود، براي اين است كه نيازهاي جديد در جامعه 

رصد شده و براساس آن طرح هاي نويني ارائه گرديده است.

 : تا اينجا فهميــدم كه من چيزهايي دارم 
كه مي خواهم براي نســل هاي بعدي بماند و اين چيزها 
مي توانند در قالب موزه ارائه شــوند. شكل و شمايل 
موزه براساس آنچه موجود است متفاوت خواهد بود و 
بنابراين، طبيعتًا موزه داري هم سبك و سياق متنوعي 
خواهد يافت. ممكن اســت كمي دربارة شــيوه هاي 

موزه داري صحبت كنيد؟
نخستين مسئله اين است كه ضرورتي ندارد مخاطب به سراغ 
موزه هــا برود؛ موزه ها مي توانند به ســراغ مخاطبان بروند. موزه 
مي تواند نمايشگاه خود را به دل شهرها ببرد، در روستاها نمايشگاه 
بزند، بين موزه ها ارتباط برقرار كند، يا در مدارس نمايشگاه بگذارد. 
پس، يك شــيوة معرفي موزه، حركت و رفتن به سوي مخاطبان 

نمي توانيم به هر 
مكان باستاني 
موزه اطالق كنيم. 
صرفًا نمي توانيم 
بگوييم چون 
تاريخي است يا 
چون كار آموزشي 
مي كند، موزه 
است
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اســت. در ضمن، موزه مي تواند براي معرفي خود از رسانه هاي 
مجازي جديد، اپليكيشن ها و فضاهاي مجازي استفاده كند. ما در 
موزه مي توانيم بدل آثار را بسازيم و اجازه دهيم مخاطبان آن را 
لمس كنند. مي توانيم از طريق بازي سازي، اجازة زيستن و تجربه 
كردن با اشــياء موزه را به مخاطب بدهيم و امكان لمس كردن، 

بوييدن، شنيدن و همراه شدن با شيء را به او هديه كنيم.

 : يعني شما مي خواهيد به نحوي همة حواس 
مخاطب را درگير كنيد.

بلــه، مثًال ما مي خواهيم مخاطبان بشــنوند؛ به همين دليل 
سيستم هاي نقالي و قصه گويي در موزه بسيار مؤثر است و از آن 
در موزة ملك هم بسيار استفاده شده است. ما در اينجا عروسك 
كمال الملك، ناصرالدين شــاه و طوطي را ســاختيم و در ميان 

بازديدكنندگان حركت داديم. 
راهنماي ما در موزه با پوشيدن لباس ها و گريم متفاوت نقش  
بازي مي كند. به اين ترتيب، موزه جايي در گذشــته است كه 

مخاطبان را با خود به حال و هواي ديگر مي برد. 
شما به اين نحو، بازديدكنندگان را به دل يك اثر مي بريد و از 

خالقيت و بالندگي آنان استفاده مي كنيد.
ما در نمايشــگاه تــك اثر در موزه، يك اثــر را  از ابعاد مختلف 
بررســي مي كنيم و براي آن روايت مي ســازيم. در كنار موزه، 
سمينار و نمايشگاه برگزار مي كنيم، فيلم مي گذاريم، انيميشن 
توليد مي كنيم. كارگاه آموزشي برگزار مي كنيم و به اين ترتيب، 

تجربه اي متفاوت از ديدن براي مخاطب ايجاد مي كنيم.
مثالً  در كارگاه سكه ســازي در موزة ملك، به مخاطبان گل و ابزار 
قالب زني مي دهيم؛ ضرب ســكه را بــه آنان آموزش مي دهيم، و 
آن ها با طرح هاي خود يك ســكه مي سازند يا در كارگاه آناتومي، 
تشــريح اجزاء بدن را به صورت ماكت داريم. بچه ها، دركنار يك 
كتاب قديمي، مي توانند اجزاء بدن را لمس كنند و آن را در مكان 
مناسب خود قرار دهند. كارگاه شناخت خط داريم كه مخاطبان در 

آن با يك كاشي، نقش يك معمار قديمي را ايفا مي كنند.
به اين ترتيب، موزه براي مخاطب زنده است و به خاطر لذت 
بردن از آن در خاطرش مي ماند. ما نبايد موزه را به جايي براي 
يكسان كردن تبديل كنيم. موزه ها مانند باران هستند؛ كارشان 
باريدن بي دريغ است كه بر همه ببارند و روييدن همة گياهان را 

با نقش ها و طرح هاي مختلف ببينند.

 : ممكن اســت از تجربه هاي خاص خود در موزة 
ملك براي ما بگوييد؟

ما ســعي كرديم موزه اي رويداد محور باشــيم؛ در اينجا يك 
كتابخانه داريم كه ســعي كرديــم از آن به عنوان يك فرصت 
اســتفاده كنيم. بعضي از كتاب هاي چاپ سنگي قديمي مثل 
كليله و دمنه و الفباي قديمي را در ابعاد كوچك و بزرگ چاپ 
كرديــم تا بازديدكنندگان بتوانند آن هــا را ورق بزنند و لمس 

كنند و بخوانند.
سعي كرديم رويدادهاي تعاملي در سالن ها تعريف كنيم؛ مثالً  
پازل هاي حجمي،  دوبعدي، ديجيتال و مجســمه هاي حجمي 
فانتزي ســاختيم و از گرافيك هــاي محيطي و اينفوگراف هاي 
مختلف از دوران مختلف تاريخي بهره برديم. ما براساس تقويم 
و مناسبت هاي خاص، رويدادهاي متنوعي را با ابزارهاي مختلف 
طراحي مي كنيم. در يك بستة رويدادي، سعي مي كنيم افرادي 
در ســنين مختلف را پوشش دهيم. مثل برنامة رويداد ساخت 
كاغذ ابري يا بستة معرفي قانون ابن سينا در هنگام تولد او، كه 
طيف وسيعي از مخاطبان را در برگرفت. در كنار اين رويدادها، 
توليد فيلم، پادكست، توليدات مجازي و حتي استيكرها را هم 
در نظــر مي گيريم. باغ قصه ها رويداد ديگري اســت كه ما آن 
را در مدارس برگزار كرديم و در قالب عروســك هاي سخن گو، 
و ماكت هاي مختلف، براي بچه ها قصه هايي از موالنا، ســعدي، 

كتاب كليله  و دمنه  و غيره تعريف كرديم.

 : شــما اين برنامه ها را در مدارس برگزار 
مي كنيد. آيا اين مسئله باعث نمي شود كه آن ها ديگر به 

موزه مراجعه نكنند، يا اين براي شما مهم نيست؟
اتفاقًا اين طور نيســت. همين مســئله باعث مي شــود ديگر 
رويدادهــای موجود در موزه براي آن ها جذاب باشــد و به اين 
رويدادها عالقه مند شــوند. ما با اين كار مخاطباني هميشــگي 
براي خود مي سازيم. مخاطب وقتي مي فهمد كه همواره در يك 
مركز رويداد جديدي در حال رخ دادن هســت، به طور مرتب به 
مــا مراجعه مي كند؛ مثًال ما بــراي عالقه مندان به نجوم، بخش 
اسطرالب، ســاعت آفتابي و صور فلكي را به صورت هاي مختلف 
درســال برگزار مي كنيم. پس، اين طيف از مخاطبان هميشــه 

موضوعي براي ارتباط با موزه دارند.

 : شما  اين مخاطبان و عالقه مندي هاي آنان 
را چگونه رصد مي كنيد؟

وقتي شما باران باشيد و مرتب بباريد، مخاطبان خود به  خود 
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جذب مي شــوند. البته ما به سراغ مراكز و مدارس و مربيان هم 
مي رويم. و در عين حال، امــروزه با محيط هاي مجازي جذب 
مخاطبان عالقه مند به يك حوزه بسيار ساده تر شده است؛ مثًال 
ما تورهاي مادر و فرزند برگزار كرديم كه براي مخاطبان خيلي 

جذاب بود يا براي دبيران كارگاه ويژه طراحي كرديم.

يك نكتة مهم دربارة موزة ملك اين است كه ما به هيچ كسي 
نه نگفته ايم! هر كس هر ايده و طرحي را مطرح كرده، استقبال 
كرده ايــم؛ از تورهاي مــادر و كودك تا تور كــودكان كار، تور 
معلوالن و ... . هر كدام از آن ها به پيشنهاد بخشي از مخاطبان 
ما برگزار شــده اســت. در مواردي، ما بازديدكنندگان خود را 
به صورت همكارانمان درآورديــم؛ مثًال تور معلوالن هم نياز به 
امكاناتي ويژه براي اســتفادة بهتر آن ها داشت و هم موضوعاتي 
را مي طلبيد كه براي آن ها جذاب تر باشــد. ما ســال گذشــته 
نمايشگاه هايي را در هشت بيمارستان برگزار كرديم تا بيماران با 
قرار گرفتن در فضايي هنري و دل انگيز، از فضاي سرد و يخ زدة 
بيمارستان فاصله بگيرند. تورهايي براي كودكان ايراني دو رگة 
ـ افغان برگزار كرديم كه سوژة انتخابي ما داستان زال و رودابه 
بود. در اين داستان، پيوند زال ايراني و رودابة كابلي و در نتيجه 
تولد رســتم، دست ماية يك پيوند فرهنگي قرار گرفت و سبب 

ايجاد هويتي متفاوت و جديد براي اين كودكان شد.
در طــرح كودكان كار، دغدغة ما اين بــود كه آن ها بتوانند از 
آنچه مي آموزند اســتفاده كنند؛ بنابرايــن، دركارگاه ها به آن ها 
عروسك ســازي ياد داديم تا بتوانند از آن كسب و كاري داشته 
باشند و معيشت آينده شان تأمين شــود. به عالوه، خواستيم تا 
آرزوهاي خود را براي عروسك  بگويند. به اين ترتيب، آن ها اجازه 
يافتند كه احساساتشان را بروز بدهند و با خودشان روبه رو شوند.

مخاطب،  شــما براي هر   : به نظر مي رسد 
داستان و سناريوي متفاوتي مي چينيد.

بحث مخاطب شناســي در موزه همين است؛ به تناسب نياز و 
سليقة مخاطب بايد خوراك و بستة فرهنگي ايجاد كرد؛ درست 
مثل رســتوران كه بايد تنوع غذايي مناســب و در خوري براي 

مخاطبان داشته باشد.

 : آيا چنين كارهايي قابليت نشر و توسعه 
به صورت خصوصي هم دارد؟ يعني رويدادهاي شــما 

مي تواند به كارآفريني منجر شود؟
بلــه، خيلــي از كارگاه هاي ما را هم اكنــون بخش خصوصي 
به صورت درآمدزا و كارآفرين برگزار مي كند. راهنماها، مشاورها، 
قصه گوها و مجريان كارگاه ها از بســتر ايــن تجربه و پختگي 

توانسته اند خود را به مخاطبان معرفي كنند.
ما در موزة ملك از طراحي كارگاه های جديد استقبال مي كنيم 
و در كارگاه هاي آموزشــي خود، كه به صــورت عمومي برگزار 

مي شود، آنچه را آموخته ايم در اختيار همگان قرار مي دهيم. 
كارآفرينان، دانشــجويان و دبيران مي توانند با ما براي توسعه 
و ايجاد طرح هاي جديــد و مبتكرانه همكاري كنند و ما قطعًا 

پشتيبان و ياورشان خواهيم بود.

 : به نظرم اين رويكرد و نوع نگاه شما، رمز 
پويايي و نفس كشــيدن و زنده بودن موزة ملك است. 
ما و همة كســاني كه اين مطلب را مي خوانند، چگونه 
مي توانيم مســئوليت اجتماعي خود را در قبال زنده 

كردن ساير موزه هاي سرزمينمان انجام دهيم؟
هر كســي حق دارد از موزه مطالبه گــري كند. اگر مي بينيد 
كه موزه اي در شــهر شما فعال نيست، منتظر نمانيد؛ خودتان 
درخواست بدهيد. اگر معلم يا استاد هستيد، كالس درس خود 
را در مــوزه برگزار كنيد؛ در آنجا كارگاه بگذاريد و از امكانات و 
فضاي موزه بهره بگيريد. لباس محلي بپوشيد و با غذاي محلي 
وارد موزه شويد و عكس و فيلم بگيريد و در محيط هاي مجازي 
پخش كنيد. اول از همه بايد بپذيريم كه اســتفاده از موزه يك 
حق است، و بايد حق خود را مطالبه كنيم.بپذيريم كه موزه مال 
ماست، خانة ماست. آلبوم خانوادگي ماست، و بايد از آن استفاده 
كنيم. شما رويدادها را تعريف كنيد، ارائه دهيد، تور، جشنواره 
و نمايشــگاه برگزار كنيد. عروسك ســازي كنيد، قصه پردازي 
كنيد، عكاســي كنيد؛ منتظر نمانيد. بايد موزه ها را زنده كنيد 

و بخواهيد!
در نهايت موزه را به صورت دلي نگاه كنيم و هركس به ســهم 
خود كاري كند. بدانيم كه اين فضا تك نفري نيست و هر كس 
بايــد مثل دوي امدادي، بخشــي از راه را بدود. بيش از پول و 
امكانات، انگيزه و شــور و نشاط الزم اســت. اين رشد، فضا را 
بالنده مي كند. كار فرهنگي دشــوار است اما هر بار كه از جايي 
قطع شــد، بايد دوباره از مسيري ديگر جوانه بزند، رشد كند و 

زنده بماند.
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جورج ِهين 
مترجم: محمدامين اسپروز

نقش موزه در آموزش، به قدمت شکل گيری موزه های مدرن 
اســت، اما پس از جنگ جهانی دوم اين نقــش، به عنوان يک 
حرفه، به رســميت شناخته شد. امروزه، با گسترش مقاالت در 
اين حوزه، رشته های دانشگاهی برای آموزش در موزه، دوره های 
آموزشی برای آموزگاران موزه، انجمن های آموزشی در موزه ها 
و مجالت مرتبط با اين مبحث شکل گرفته است. اين تغييرات 
بزرگ، تنها در پنجاه ســال اخير ايجاد شــده اســت، اما هنوز 
می توان نكته اي را که لورنس ويل کلمن۲ ، ۶۵ ســال پيش در 
کتابی سه جلدی دربارة موزه های آمريکا پرسيد، دوباره مطرح 

کرد:
آيا موزه ها در اصل آموزشی هستند يا فقط می توانند امور آموزشی 

را پوشش دهند که مزاحمتی برای بازديد از موزه ايجاد نمی کند؟
در قرن نوزدهم ميــالدی، موزه ها به عنوان محيط هايي برای 
آموزش شــناخته شــده بودند اما به تازگی آمــوزش در موزه 
به عنــوان عملکردی اصلی و تخصصی برای موزه در نظر گرفته 
شده است. به هر حال، آموزش همواره بخشی مهم و رو به رشد 
از نقش موزه ها بوده است. در اين مقاله، ابتدا تاريخ آموزش در 
موزه ها و ســپس، تغييرات نظری دربارة موزه ها و اجراي عملی 
آن ها بررســي مي شــود. در بخش پايانی، روابط ميان آموزش 
در موزه و تغييرات اجتماعی و مســئوليت های اجتماعی مورد 

واکاوی قرار خواهد گرفت.

 تاريخچة آموزش در موزه ها
مجموعه ای از اشيا، که حتی به خوبی دسته بندی، ساماندهی 
و نگهداری شده  باشند، لزومًا آموزشی نيستند و در بسياری از 
مجموعه های خصوصی يافت می شــوند اما به محض اينکه در 
موزه ای عمومی قرار می گيرند، ماهيتی آموزشی می يابند؛ البته 
نه لزومًا آموزشی مؤثر. ايدة ايجاد موزه های عمومی در راستای 
روح روشــنگرِی قرن هجدهم، که خواســتار برابری يادگيری 
برای همگان بود، شــکل گرفت اما در عمل، همان راه و رســم 
مجموعه داران خصوصی برای موزه های عمومی ادامه يافت و با 

اهداف و شرايط مورد نياز، همسو نشد.
تاريخ آموزش در موزه هاي اروپا را می توان به دو دوره تقسيم 
کرد: دورة اول از اواسط قرن نوزدهم تا جنگ جهانی اول، و دورة 
دوم در حين جنگ طی سال های ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۹. در دورة اول، 
به تصوير کشيدن قدرت ملی و سلطنتی، بررسی مسائل علمی 
و گاه آمــوزش، مؤلفه اصلِی موزه ها بود. در دورة دوم، هم موزه 
و هم جنبة آموزشــی آن رشد چشــمگيری يافتند و تمرکز بر 
موضوعات ملیـ  سياسی (برای مثال، حمايت از سوسياليسم در 
شوروی و فاشيسم در آلمان) و نيز نمايش مفاهيم تازة هنري و 
علمي دو چندان شد. در اياالت متحده، موزه ها بيشتر ماهيتی 
آموزشی داشتند اما ميزان موفقيت آن ها مورد بحث است. موزه 
برای کودکان، که ماهيت آموزشی آن مشخص است، اولين بار 

آموزش در مــوزه١
مفهوم آموزش در موزه
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گيلمن که 
پيشرو موزه های 
زيبايی شناختی 
است 
در جايی اشاره 
کرده که بهتر 
است به  جای 
استخدام 
نگهبان های 
بيشتر، افرادی را 
استخدام کنيم 
كه بتوانند با 
دانش بيشتری با 
بازديد کنندگان 
صحبت کنند

در سال ۱۸۹۹ در آمريکا تأســيس شد. در اوايل قرن بيستم، 
بســياری از موزه های اين کشــور، اغلب با همــکاری مدارس 

منطقه، بخش آموزشی خود را راه اندازی کردند.
موزه های قرن نوزدهم محلی برای آموزش شناخته می شدند 
اما در عمل، آموزشــی که در موزه ها صورت می گرفت نامنظم 
بــود و از لحــاظ نظريه های آموزشــی رضايت بخــش به نظر 
نمي رســيد. آموزش در موزه، همان محدوديت هايی را داشت 
که ســاير مراکز آموزشی نيز با آن درگير بودند: کمبود پيشينة 
تاريخی و نظرية آموزشــی برای آموزش دادن گروه گسترده ای 
از مخاطبان. محدوديت هايــی که برای موزه های قرن نوزدهم، 
از جملــه محدوديــت اجازة بازديد، به هم ريختگی اشــيا و بد 
راهنمايی کردن بازديدکنندگان، مطرح می شد، دربارة مدارس 
آن دوره نيز صدق می کند. تحصيالت رسمی به گروه اندکی از 
جمعيت محدود بود و جز خواندن و نوشتن و 
رياضيات، آن هم به شيوة کالسيک، درسي به 
دانش آموزان تدريس نمی شد. در قرن نوزدهم، 
عملکرد آموزشی موزه ها به راهنماها و مديران 
آن ها وابســته بــود و هيچ فــردی به صورت 
رســمی مســئول آموزش نبود. مطرح شدن 
آموزش به عنوان عملکردی تخصصی، پديده ای 
اســت که در قرن بيســتم و به موازات ايجاد 
نظريه های جديد دربارة رشد انسان، شناختن 
علوم اجتماعی به عنوان موضوعاتی دانشگاهی 
و شکل گيری مدارس مدرن و کنار رفتن برنامة 

درسی کالسيک شکل گرفت.

 آموزش در موزه ها در دورة مدرن
مــوزه  در مفهــوم امــروزی، چــه به عنوان 
مؤسسه ای که اشياء نفيِس دارای ارزش تاريخی 
يا علمــی را به نمايش می گذارد، چه به عنوان 
محيطی طبيعی که با نام موزه شــناخته شده 
اســت و چه نمايشگاهی از ايده ها، معموًال به دسترسی عمومی 
و آموزش اشاره  دارد. طبق تعريف مؤسسة بين المللی موزه ها۳، 
«موزه، مؤسسه ای است دائمی و غيرانتفاعی در خدمت جامعه و 
رشد آن، که بازديد از آن برای عموم آزاد است. موزه، اشيائی را 
که با انسان و محيط پيرامونش مرتبط است، به  منظور مطالعه، 
آموزش و تفريح به دســت می آورد، نگهداری می کند، روی آن 
تحقيق می کند و آن  را ارائه مي دهد و به نمايش می گذارد.» در 
اين تعريف که در سال ۲۰۰۵ ارائه شده، اهميت آموزش مشهود 
اســت؛ حال آنکه در نسخة ۱۹۴۶، که اين نسخه از آن به دست 

آمده، به آموزش اشاره نشده است.

 آموزش در مقابل زيبايی شناسی و مسئوليت اجتماعی
برخی معتقد   ند كه سه هدف يا مأموريت می توان برای موزه ها 

متصور شــد: هدف (مأموريت) آموزشی، هدف زيبايی شناختی 
و هــدف اجتماعی. به گفتة جورج براون گود۴  ، «موزة کارآمد» 
موزه ای است که برای هر اثر خود برچسب معرفی داشته باشد 
که مشــخصات آن  را به خوبی نشــان دهد. او معتقد است كه 
موزه بايد مؤسســه ای از ايده ها برای آموزش به عموم باشد. در 
مقابل، بنجامين ايوز گيلمن۵ بر اولويت نقش زيبايی شــناختی 
موزه تأکيد داشــت و معتقد بود گالری ها فضای مناسبی برای 
آموزش رسمی نيستند. جان کاتن دانا۶  بر نقش اجتماعی موزه 
تأکيد داشــت. با اين حال، اين هر سه نظريه پرداز، به گونه ای به 
نقش آموزش در موزه ها اشــاره کرده اند. برای مثال، گيلمن که 
پيشرو موزه های زيبايی شناختی است و امروزه بيشتر به خاطر 
تالش هايش در حوزة آموزش شناخته می شود، در جايی اشاره 
کرده که بهتر است به  جای استخدام نگهبان های بيشتر، افرادی 
را استخدام کنيم كه بتوانند با دانش بيشتری با بازديد کنندگان 

صحبت کنند.

 فعاليت آموزشِی تخصصی
جنبش های مترقی، اجتماعی و سياسی در اواخر قرن نوزدهم، 
به خصوص در حوزة آموزش، در کنار تحقيقات برای رشد کودکان 
باعث توســعة فعاليت های تخصصِی آموزشی و به  ويژه حضور 
نيروهاي متخصص در موزه ها در قرن بيستم شدند. حضور اين 
افراد در موزه ها با جنبش مترقی آموزشــی، يعنی يادگيری از 
اشيا، تأکيد بر پرسشگری، استفاده از منابع و فعاليت های محلی 
و ايجاد جذابيت در راســتای عاليق و تجارب بازديدکنندگان 
همسو بود. امروزه آموزش يکی از عملکردهای اصلی موزه است 
که توسط افراد متخصص انجام می شود. نيروهاي آموزشی موزه، 
فعاليت های بسيار متنوعی را برعهده دارند. در يک تحقيق روی 
موزه های هنری، بيش از ۴۵ مسئوليت متفاوت شناسايی شده 
که نه تنها  شامل مسئوليت برگزاری کالس ها و تورهاست بلکه 
فعاليت هايی چون برگزاری جشــنواره های جمعی، همکاری با 
دانشگاه ها و نهادهای شهری و راه اندازی کنفرانس های ويديويی 
را شــامل می شود. آموزش در موزه، حوزه ای گسترده و پرکار و 

همواره در حال تغيير و گسترش است.

 نظرية آموزشی
گسترش چشــمگير آموزش در يک قرن اخير، در بخش های 
رسمی و غيررسمی، همچنين گسترش علوم اجتماعی باعث شده 
اســت رويکردهای بســياری از لحاظ عملی و نظری در آموزش 
شــکل گيرد. به طور کلی ، نظريه های آموزشی در دو شاخه قرار 
می گيرند: نظريه های يادگيری از منفعل تا فعال را در بر می گيرند. 
به عبارت ديگر، ذهن در يک طيــف، دريافت کننده ای منفعل 
و جدا از جهان اطراف اســت و در ســوی ديگر طيف، به صورت 
فعال درگير يادگيری از جهان خارج اســت. بر اساس تحقيقاتی 
که در قرن اخير انجام شده، اکثر محققان در بارة اينکه يادگيری 
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امری فعال و تحت  تأثير تجارب پيشين فرد يادگيرنده،فرهنگ و 
محيط يادگيری است، اتفاق نظر دارند. نظريه های دانش، حول 

محور به دست آوردن حقيقت يا ساختن دانش جديدند.
 هر برنامة آموزشی، چه برای مدرسه و چه برای موزه، به نوعی 
تحت تأثير اين نظريه هاســت. امروزه مــورد توجه ترين رويکرد 
برای آموزش در موزه، ساخت گرايی۷ است. در اين رويکرد، روند 
معناسازی توسط مخاطب انجام می شود و اين مفاهيم، نه فقط 
با اشيائی که در موزه اند، بلکه با توجه به فرهنگ، تجارب پيشين 

و شرايط بازديد به فرد، منتقل می شوند.

 موزة ساخت گرا
ســاخت گرايی در حوزة آموزش برای مؤسسات فرهنگی، به 
دليل همســويی با آموزش غيررســمی، جذابيت هايي دارد اما 

اجراي آن برای آموزش در موزه با چالش هايی همراه است. 

 ارائة آثار
اگر هدف آموزشی از به نمايش گذاشتن آثار در موزه، ايجاد روند 
معناسازی توسط بازديدکننده باشد، اين موضوع تأثير بسزايی در 
ماهيت ارائة آثار خواهد داشــت. واضح است كه اگر هدف، ايجاد 
فرصتی برای بازديدکننده باشد که برداشت خود را داشته باشد، 
صدای راهنمای موزه بايد قطع شود يا تغيير کند. برخی موزه ها 
برای رويارويي با اين چالش تدابيري انديشيده اند؛ مثًال برای اثر، 
چندين تفسير ارائه مي كنند يا اجازه می دهند مخاطب نظرش را 
اضافه کند. ارائة سؤال های چالش برانگيز به جای پاسخ نيز يکی 

ديگر از راهکارهاست.

 بازتعريف يادگيری و آموزش
يکی ديگر از نيازها برای سوق يافتن به سمت ساخت گرايی، باز 
تعريف آموزش از «رسيدن به يک محتوای از پيش تعريف شده» 
به «تجربه ای معنادار» اســت. واژة يادگيری نيز برای تجربه ای که 
در موزه صورت می گيرد، بسيار محدود است. مفهوم يادگيری بايد 
شامل لذت بردن، رضايت و ساير نتايج به دست آمده از اين تجربه 

باشد.

 ارزيابی نتايج آموزش ساخت گرايی
اگر بازديدکنندگان قرار اســت از تجربة بازديد از موزه معنايی 
شخصی بسازند، چطور می توان نتيجه را ارزيابی کرد؟ موفقيت آميز 

بودن آموزش در موزه با چه مؤلفه ای قابل ارزيابی است؟

 تغيير اجتماعی و مسئوليت  اجتماعی
آموزش در موزه با مســئوليت اجتماعی در يک راســتا قرار 
مي گيــرد: خدمت اجتماعی که موزه ها به عموم ارائه می دهند، 
آموزش است. آموزش مترقی، ابزاری برای رسيدن به يک هدف 

اجتماعی، يعنی ايجاد جامعه ای بهتر اســت. در جامعه ای که از 
شرايط فعلی رضايت دارد و هيچ تغييری را بر نمی تابد، شيوه های 
ســنتی آموزشی کافی است اما برای رسيدن به جامعه ای بهتر، 

که جامعه ای مترقی است، شکل ديگری از آموزش الزم است.
برای اجراي آموزش مترقی در مــوزه، بايد به موضوعات زير 

توجه شود:
۱. د وگانگي ها مورد ترديد قــرار گيرد؛ مانند هنرهای زيبا و 
هنرهای کاربردی، نظريه و عمل و ...؛ اســتفاده از اين ثنويت ها 
معموًال باعث پيش داوری مي شــود و در نتيجه، يکی بر ديگری 

برتری می يابد. اين امر به نابرابری در جامعه منجر مي گردد.
۲. هدف آموزش، آموزش بيشــتر باشد؛ حل يک مسئله بايد 
به مسائل بيشتر برســد و جواب يک پرسش بايد پرسش های 

بيشتر باشد.
۳. آموزش مترقی و فراگير باشــد؛ آموزگاران در موزه، بيش از 
آنکه بازديدکنندگان را به چالش بکشــند، بايد خود را به چالش 

بکشند. 
۴. ميان فعاليت آموزشی و زندگی ارتباط برقرار شود؛ مدرسه 
بايد بخشــی از زندگی باشــد و آموزش در موزه بايد با تجربة 

زندگی افراد در خارج از فضای موزه، همسو باشد.

 پي  نوشت ها
1. Museum Education

 A Companion to Museum Studies اين مقاله در کتاب مجموعه مقاالت
توسط انتشارات Blackwell در سال ۲۰۰۶ چاپ شده است.
2.  Lawrence Vail Coleman
3. International Council of Museums
4. George Brown Goode
5. Benjamin Ives Gilman
6. John Cotton Dana
7. Constructivism
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علي ترقي جاه ،سيده سوده شبيری
تصويرگر: سيد ميثم موسوی

شايد بعضي  وقت ها با شنيدن اسم موزه و موزه گردي، جمالتي 
شبيه به اين در ذهنمان بچرخد: «ديدن آن همه سكه و ظرف 
قديمي و ... به چه درد مي خورد؟» قبل از بازبيني اين فكر، بهتر 
اســت نام انواع موزه هايي را كه در همين شــهر و دور و برمان 
هستند، مرور كنيم. بياييد در اسامي موزه ها به تك تك كلمات 
توجه كنيم؛ خانة مشــروطة تبريز، موزة مردم شناسي قوچان، 
كاخ مــوزة نياوران تهران، موزة عصر آهــن تبريز، موزة ميراث 
روستايي رشــت، موزة صلح تهران، موزة پارينه سنگي زاگرس 
كرمانشــاه، موزة كندلوس در نوشــهر، موزة آيينه و روشنايي 
در يــزد، موزة دريا و دريانوردي خليج فارس در بوشــهر، موزة 

كاريكاتور در تبريز.
مجسمة كاريكاتوري كه هميشه تصوير آن را روي كاغذ ديده 
بوديم، به صورت حجمي در ابعاد دو در يك خيلي ديدني است. 
همين طور، نشستن در يك اتاق زيرشيرواني روستايي و لم دادن 
روي مخده اي كه زير طاقچة اين اتاق در موزة ميراث روستايي 

گيالن قرار گرفته است.
وقتي وارد داالن باشــكوه موزة زينت الملوك شيراز مي شويم 
و در همان ابتداي داالن ده ها شــخصيت  معروف تاريخ و ادب 
اســتان فارس را مي بينيم و در تاريخ با آن ها سفر مي كنيم، در 

درونمان چه مي گذرد؟
اما همچنان ممكن اســت اين سؤال در ذهنمان وجود داشته 

باشد كه موزه به چه دردي مي خورد.
مــوزه از همة موضوعاتي كه در كالس درســمان ســاعت ها 
طول مي كشد آن ها را مطرح كنيم و حداكثر چند هفته به ياد 
دانش آموزان مي ماند، تصويري قدرتمند مي سازد كه با ذهن و 

روح آنان در مي آميزد و هميشه باقي مي ماند.
موزه هاي جديد واقعًا تعدادي شــيء كنار هم قرار داده شده 
نيستند. آن ها ميان ما و موضوعي كه تا قبل از اين با آن بيگانه 
بوده ايم، تعامل ايجاد مي كنند؛ مثًال تجربة آســان بلند كردن 
وزنه هايي سنگين به كمك چند قرقره را شايد نتوانيم به راحتي 

دركالس درس فراهم كنيم.

 بازديد از موزه، تجربه اي تلخ يا شيرين؟
شايد بســياري از ما تجربة وحشــتناكي از بازديد از موزه يا 
اردوهاي مرتبط به آن داشــته  باشيم اما بازديد مي تواند اتفاقي 
فوق العاده باشد. آيا تا به حال به اين نكته فكر كرده ايد اين تلخي 
از كجا ناشي شده است؟ واقعيت اين است كه نه ما مي دانستيم 

چــرا به فالن اردو مي رويم و نه خيلي از اوقات، 
معلممان مي دانست كه فالن بازديد براي رسيدن 

به كدام هدف انجام مي شود. آن وقت ما مي مانديم 
و ســنگيني نوشــتن گزارش بازديدي كه بايد تا جلسة 

بعدي به معلممان تحويل مي داديم. بياييد به اين فكر كنيم كه 
گزارش نوشــتن چرا و براي چه كسي سخت است. اگر گزارش 
از ســؤالي واقعي شروع شود كه مدت هاست ذهن ما را به خود 
مشغول كرده، آيا واقعًا نوشتنش سخت است؟ وقتي نمي دانيم 
با چــه هدفي، چه چيزي را براي چه مخاطبي آماده مي كنيم، 

گزارش نوشتن وحشتناك مي شود!
بگذاريد موضوع را كمي ســاده كنيم؛ بازديدي كه به خاطر 
انجام وظيفه در برنامة ســاليانة مدرســه قــرار گرفته يا بدون 
برنامه ريزي منســجم توســط معلمي تعيين شده است، مثل 
خيلي از كارها مي تواند براي بعضي ها خوشايند و كارآمد، براي 

بعضي ها ناكارآمد و براي بعضي نفرت انگيز باشد.
براي بازبيني موضوع «بازديد»، كه موزه رفتن هم شــكلي از 
آن است، بهتر است اول به بررسي راهكارهايي بپردازيم كه يك 
بازديــد را از روزها و حتي ماه ها قبل به اتفاق مورد عالقة اكثر 

افراد تبديل مي كنند.

 قبل از بازديد
اينكه به بازديد برويم يا نه، مي تواند سرچشمه هاي مختلفي 
داشته باشد كه موضوع مرتبط با درس فقط يكي از آن هاست. 
گاهي اسم مرتبط با موضوع درسي مورد نظر، ما را به بازديد فرا 
مي خواند؛ در حالي كه رخدادهايي كه به مناسبت هاي مختلف 
در موزه ها برگزار مي شــود و همچنيــن مهارت هاي اجتماعي 
مختلفي كه الزم است دانش آموزان فرابگيرند نيز، مي تواند در 

بازديد از موزه اتفاق بيفتد.
بازديــد از موزه با بازديدهاي ديگر تفاوت هايي دارد كه ظاهر 
آن ها محدوديت اســت اما همة موانع و محدوديت ها مي توانند 
به امكان هايي براي مربي تبديل شــوند و او از آن ها در جهت 
دستيابي به اهداف آموزشي اش بهره بگيرد؛ مثًال موزه ها ساختار 
معين و برنامة مشخص بازديد دارند. كشف شرايط هر بازديد به 

بهره برداري بهتر از آن كمك مي كند.

 كشف شناخت و آگاهي
مربي و معلمي كه دربارة موزه ها، برنامة آن ها، شرايطي كه هر 

ی
ی

ت، 
دن 

مانديم 
يد تا جلسة

اين فكر كنيم كه 

موزه گـردي بدون اشك!
قسمت اول
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كدام دارند و اتفاقاتي كه در هر يك مي تواند بيفتد آگاهي الزم 
را كسب كرده باشد، در موقعيت هاي مختلف آموزشي مترصد 
اســتفاده از هر كدام است. اين شناخت با مطالعه، جست وجو، 
بازديد شــخصي ازموزه و نگاه كردن از زاويه هاي مختلف به آن 

حاصل مي شود.
وقتي از شــناخت حــرف مي زنيم، ممكن اســت به اين فكر 
كنيم كه فالن موزه، تعدادي ستون دارد كه سر ظهر سايه هاي 
جالبي ايجاد مي كنند. اين يعني شناخت يك موزه بسيار فراتر 
از موضوعي است كه خود موزه به آن مي پردازد. معماري موزه، 
محل قــرار گرفتن موزه، تاريخ بنــاي آن و خيلي موارد ديگر 
مي تواند امكان هايي براي بازديد از موزه باشد؛ مثًال ممكن است 
براي آموزش موضوع پرسپكتيو بتوان دانش آموزان فني وحرفه اي 

را به موزة سكه برد.
اين نشــان مي دهد كه براي شناخت و بازديد، ارتباط اسمي 
بين موضوع درســي و استفاده از آن الزم نيست. اسم و عنوان 

موزه و موضوع آن فقط يك امكان براي بازديد به ما مي دهد!

 احساس خوشايند
نكتة مهم براي هر موضوع يادگيري «احســاس خوشــايند» 
اســت! خيلي چيزها مي تواند اين احساس خوشايند را از بين 
ببــرد؛ مثًال زمان زيادي كه براي رســيدن به موزه در اتوبوس 
مي گذرانيم و ممكن است اگر به آن فكر نكرده باشيم، آزاردهنده 
شود. الزم اســت از همة بازي ها و كارهايي كه مي تواند در هر 
لحظة قبل از بازديد، احساس خوشايند را در دانش آموز بُكشد 
بپرهيزيم؛ چرا كه ممكن است با دوندگي بسيار براي هماهنگي، 
از بهترين موزة كشور بازديد كنيم و آن به بدترين خاطرة بچه ها 
تبديل شود. ديدن اين جزئيات كه از در نظر گرفتن يك بطري 
آب براي رفع عطش بچه ها تا تهية نقشــة كل موزه براي همة 

بچه ها را در برمي گيرد، مهم و ضروري است.

 فعاليت هاي بازديد
قدم بعدي، بررســي اين اســت كه در بازديد چه فعاليت هايي 

را مي توان براي بچه ها طراحي كرد. منظور از 
فعاليت، تمام اقدامات و اتفاقاتي اســت كه 
مربــي در بازديد بــراي آن ها برنامه ريزي 
مي كند. از شيوة ورود به محوطة موزه و 
بازديــد از محوطة آن گرفته و هدفي كه 
از آن داريم تا روشــي كه براي رســيدن 
به آن هدف دنبــال مي كنيم، همه در 
بازديد مهم اســت. ممكن است هدف، 
ايجاد انرژي در بچه ها بعد از يك ساعت 
ماشين سواري باشد يا بازديد از يك بناي 
تاريخي. هر كدام از اين هدف ها برنامة خاص 
خود را طلب مي كند. احتمال دارد بخواهيم بچه ها را گروه بندي 
كنيم و اين را به عهدة خودشان بگذاريم كه گروه گروه از بخش هاي 
مختلف بازديد كننــد. گروه  بندي و تعيين قول  و قرارها خود به 
طراحي فعاليتي نياز دارد كه مي تواند در شكل گيري «احساس 

خوشايند» مؤثر باشد.۱
در نهايت، به طراحي فعاليت هايي مي پردازيم 
كه به موضوع مورد نظر مــا از بازديد مرتبط 
اســت؛ مثًال در طراحــي فعاليت هايي براي 
آشنايي بچه ها با انواع سنگ هاي آذرين، ممكن 
است تعدادي عكس از سنگ هاي آذرين همراه 
خود ببريم و آن هــا را به صورت تصادفي بين 
بچه ها پخش كنيم تا انواع مشابهشــان را در 

موزه پيدا كنند.
يا از بچه هــا بخواهيم كه تصوير لباس زنان 
روستايي را بر قامت نقاشي اي كه از خودشان 
كشيده اند، بچســبانند و بعد دربارة اينكه هر 
يك از آنان لباس كدام دورة تاريخي را انتخاب 
كرده اند و چه چيزي از لباس آن دوره برايشان 

جذاب بوده است، بحث و گفت وگو كنيم.
تك تك اين فعاليت ها به برنامه ريزي نياز دارد؛ از وسايلي كه 
الزم است همراه خود داشته باشيم تا مكاني كه قرار است براي 
نقاشي و نوشتن و استراحت در آنجا مستقر شويم. با اين نگاه، 
وســايل بازديد از موزه خيلي فراتر از يــك دفتر و مداد براي 

نوشتن اسم وسايل موزه مي شود.
طراحــي آنچــه حين بازديد و بعــد از آن مي توانــد ما را با 
يادگيري هــاي متنوع علوم و رياضي و هنر همراه با احســاس 
خوشايند مرتبط كند، موضوعي است كه در ادامة اين بحث به 

آن خواهيم پرداخت.
ادامه دارد ...

 پي نوشت 
۱. كتاب «بازي هاي تيم ساز» از نشر شورآفرين، براي طراحي فعاليت در اين 
زمينه مي تواند كمك كننده باشد.

براي شناخت و 
بازديد، ارتباط 

اسمي بين موضوع 
درسي و استفاده 

از آن الزم نيست. 
اسم و عنوان 

موزه و موضوع آن 
فقط يك امكان 

براي بازديد به ما 
مي دهد!

را مي توان
فعاليت،

مربــي
مي كن
بازديـ
از آن
به آ
بازد
ايجا

ماشين
تاريخي. ه
خود را طلب مي كند. احتما
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محسن مراديان 
دبير رياضي ناحية يك رشت

ميني بــوس قراضــه و قديمــي آقــاي قوامي 
زوزه  كشان گردنه ها و پيچ هاي تند و سربااليي ها 
را طــي مي كرد تا من و تعــدادي از اهالي را كه 
براي خريد هفتگي به شهر آمده بودند، به روستاي 
كوهپايه اي كريز برســاند. ساعت دو بعدا زظهر از 
شــهر راه افتاده بوديم و حوالــي غروب آفتاب به 
آبادي رسيديم. سال ۱۳۷۴ تنها وسيلة حمل و نقل 
روســتا همان ميني بوس بود كــه روزي يك بار 
به شــهر مي رفت و برمي گشت. به همين خاطر، 
من و بقية دبيران غيربومي كه به روســتاي كريز 
مي آمدند، مي بايســت ۲۴ ساعت تدريس موظف 
را در همان روســتا تكميل كنند. چون مدرســة 
راهنمايي روستا ســه كالس بيشتر نداشت، من 
عالوه بــر درس رياضي- كــه درس تخصصي ام 
بــود- علوم هم تدريس مي كردم. من و چهار تا از 

همكاران هم سن و سالم، كه همه سال هاي اوايل 
خدمتمان بود، خانه اي در روستا اجاره كرده بوديم 
و در آنجــا زندگي مي كرديــم و فقط بعضي آخر 

هفته ها به خانه مان در شهر برمي گشتيم. 
باغ هــا و زمين هاي كشــاورزي اهالي در بيرون 
روســتا و در ميان دره اي سرسبز قرار داشت. آب 
رودخانه نيز كه از كوه هاي باالدست تأمين مي شد، 
در تمام طول سال جريان داشت. اين طبيعت زيبا 
و سرســبز براي ما كه از شــهر پر دود و ترافيك 
آمده بوديم، مســحور كننده بود. به همين خاطر، 
بيشــتر روزها بعد از تعطيلي مدرســه فرصت را 
غنيمت مي شمرديم و با همكاران به گشت وگذار 
در باغ ها و تپه هاي اطراف روســتا مي پرداختيم. 
بعضــي از فصل هــاي كتاب علــوم تجربي دورة 
راهنمايي مربوط به گياهان و جانوران و سنگ ها 

همه چيــــــــز از
دگرديسي قورباغه ها
شــــــروع شـــد
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بود و چه جايي بهتر از دل طبيعت براي تدريس 
اين موضوعات وجود دارد؟ روزهايي كه هوا خوب 
و آفتابي بود، دانش آموزان را به بيرون از روســتا 
مي برديــم و در آنجــا كالس درس علوم تجربي 
را برگزار مي كرديم. در ميان ســنگ هاي رسوبي 
تپه هاي بيرون روستا به دنبال فسيل مي گشتيم؛ با 
بچه ها انواع مختلف برگ ها و ريشــه ها را در ميان 
درختان و گياهان جست وجو مي كرديم و عوامل 
فرسايش ســنگ ها را از نزديك مي ديديم. به طور 
كلــي، بچه ها ياد گرفته بودند كه با ديد علمي به 
گياهان و جانداران و طبيعت روســتا نگاه كنند و 

اين تغيير نگرش برايشان جديد و جذاب بود. 
يــك روز كه در حال گردش در اطراف رودخانة 
بيرون روســتا بودم، در غرقابه هاي كنار رودخانه 
چشــمم به مقداري تخم قورباغــه افتاد كه تودة 
ســياه رنگي را در كنار آب تشــكيل داده بودند. 
تعدادي از نــوزادان قورباغه از تخم بيرون آمده و 
در آب در حال شنا و جست وخيز بودند. با ديدن 
اين صحنه به ياد مطلب «دگرديسي قورباغه ها» 
در كتاب علوم افتادم. دســت به كار شدم و چند 
شيشة كوچك و مقداري الكل پيدا كردم و از هر 
كدام از مراحل رشد قورباغه ها نمونه اي تهيه كردم 
و در شيشــة حاوي الكل قــرار دادم. با اين كار، 
يك نمونة خوب از مراحل دگرديســي قورباغه ها 
تهيه شــد. يك روز نمونه ها را با خودم به مدرسه 
و ســركالس علوم بردم و مثل هميشه درس آن 
روز را با يك نمونة عملي و شهودي توضيح دادم. 
دانش آموزان خيلي خوششان آمده بود و هر كدام 
از تجربة زيستة خود در مشاهدة نوزادان قورباغه 

چيزي مي گفت. در اين بين، رضا دستش را بلند 
كرد و گفت: «آقا اجــازه! دايي من توي خانه اش 
خيلي از اين شيشــه ها دارد كه تــوي آن ها مار، 

عقرب و انواع حشرات است.» 
عصــر همان روز من و رضا راهي منزل دايي اش 
شديم. در زديم و لحظاتي بعد، دايي رضا در را باز 
كــرد؛ مردي الغر اندام و لبخند برلب، با چهره اي 
آفتاب سوخته و دستاني زمخت سن و سالش شايد 
چند سال بيشتر از من بود ولي مانند بيشتر مردان 
شــريف و زحمت كش روستايي، چهره اش خيلي 

بيشتر از آن را نشان مي داد. 
ماجــرا را برايش تعريف كردم و از او خواســتم 
مجموعة خودش را به ما نشــان دهد. علي آقا كه 
در ابتدا كمي خجالت كشيده بود، تمايلي به اين 
كار نشان نداد اما وقتي اصرار مرا ديد راضي شد. 
مجموعة علي آقــا در اتاقكي تاريك و نمور كه در 
انتهاي حياط بود، قرار داشت. اتاقكي با يك پنجرة 
كوچك رو به حياط كه به سختي مي شد وسايل 
داخل آن را ديد. آنجا بيشــتر شبيه دخمه اي بود 
با انبوهــي از خرت و پرت كه گــذر زمان باعث 
شــده بود روي آن ها گرد و خاك زيادي بنشيند 
به طوري كه به سختي مي شد حدس زد هر كدام 
از آن ابزارها و وسايل مدفون در زير آن همه گرد و 
خاك و تار عنكبوت چه چيزي هستند. حاال ديگر 

دليل خجالت علي آقا را فهميده بودم. 
قريب به چند ساعت در آن دخمة تاريك و مرموز 
بوديــم. علي آقا بانكه هاي شيشــه اي را يكي يكي 
در مي آورد؛ با دســتمالي آن ها را تميز مي كرد و 
توضيح مــي داد كه جاندار توي آن را چه طور و از 
كجا گرفته اســت. من خيلي از آن جانوران را تا 
آن موقع نديده بودم. مار، عقرب، مارمولك، رتيل، 
ماهي، سنگ هاي جالب و ديدني، فسيل هايي كه 
نقوش حشــرات و ماهي ها روي آن ها بود... دنياي 
پر رمز و رازي را در مقابل خود مي ديدم. با شنيدن 
صداي اذان كه از مســجد روستا پخش مي شد، 
متوجه شــديم كه آفتاب غروب كرده و شب فرا 
رسيده اســت. علي آقا اصرار داشت شام را مهمان 
آن ها باشــيم ولي من تشكر كردم و از او خواستم 
كه فردا به مدرسه سر بزند تا بتوانيم بيشتر با هم 

صحبت كنيم. 
فــرداي آن روز علي آقــا به مدرســه آمد و من 
فصل هايــي از كتاب هاي علوم را كــه مربوط به 
خزندگان، حشرات و سنگ ها بود به او نشان دادم 
و برايــش توضيح دادم كه مجموعة او مي تواند به 

در ميان سنگ هاي 
رسوبي تپه هاي 

بيرون روستا 
به دنبال فسيل 
مي گشتيم؛ با 
بچه ها انواع 

مختلف برگ ها 
و ريشه ها را در 
ميان درختان و 

گياهان جست وجو 
مي كرديم و عوامل 
فرسايش سنگ ها 

را از نزديك 
مي ديديم. به طور 
كلي، بچه ها ياد 
گرفته بودند كه 
با ديد علمي به 

گياهان و جانداران 
و طبيعت روستا 
نگاه كنند و اين 

تغيير نگرش 
برايشان جديد و 

جذاب بود
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بچه ها در يادگيري بعضي از مباحث علوم تجربي 
كمك كند. ســپس از او خواســتم كه نمونه هاي 
جمع آوري شــده اش را به عنوان امانت در اختيار 
مدرسه قرار دهد تا در محيطي مناسب تر از آن ها 
نگهــداري كنيم. در نهايت، علي آقا با پيشــنهاد 
ما موافقت كرد. در يكي از اتاق هاي مدرســه كه 
خالي و بي استفاده بود، با همكاري مدير مدرسه، 
علي آقــا و چند نفــر از اهالي ده كه دســتي در 
نجاري داشــتند، قفسه هاي چوبي درست كرديم 
و شيشــه ها را در قفسه ها قرار داديم. يك قسمت 
را به خزندگان، يك قفســه را به حشــرات و يك 
گوشة ديگر را نيز به سنگ ها و كاني ها و فسيل ها 
اختصاص داديم. روي هر شيشــه برچسبي زديم 
كــه حاوي نام علمي يا نــام محلي آن نمونه بود. 
همچنين براي حفظ امانت، مشخصات علي آقا را 
به عنوان فرد جمع آوري كننده روي آن نوشــتيم. 
بعدها به پيشــنهاد همكاران، تابلويي روي در آن 
اتاق نصب كرديم كه عنوان «موزة جانورشناســي 
روستاي كريز» بر آن درج شده بود. همه از اينكه 
مدرسة ما داراي موزه شده بود، خوشحال بودند و 

اين مطلب نقل محفل اهالي روستا شده بود. 
بعضي وقت ها از علي آقا مي خواستم كه به كالس 
علوم بيايد و توضيحات تكميلي مربوط به هر كدام 
از نمونه هــا را به بچه ها بدهــد؛ مثًال اگر در مورد 
نحوة تشكيل سنگ هاي رسوبي و فسيل ها توضيح  
مي دادم، او چند تا از فسيل هايي را كه از كوه هاي 
اطراف روستا جمع آوري كرده بود، به بچه ها نشان 
مي داد و به آن ها ياد مي داد كه چطور مي شــود 

آن فســيل ها را پيدا كرد. تدريس گروهي من و 
علي آقا از خاطرات خــوب و به ياد ماندني من در 

طول دوران خدمتم است. 
به مرور، بقية همكاران و دبيران علوم منطقه از 
موزة مدرسه ما باخبر شدند. يادم مي آيد يك بار 
اول هفته وقتي وارد حياط مدرسه شدم، بچه ها 
به سمت من دويدند و گفتند: «آقا، جاتون خالي 
بود... چهارشــنبة قبل كه شما نبوديد، بچه هاي 
مدرســة «پايين  دره» با معلم علومشــان آمدند 
بازديــد از موزة مدرســه ما!» بــراي من خيلي 
جالب بود كه مــوزة ما بازديدكنندگاني از خارج 
روستا داشته اســت و عميقًا از شنيدن آن خبر 
خوشحال شدم، وقتي موضوع را از مدير مدرسه 
پرســيدم، او گفتة بچه هــا را تأييد كرد و گفت: 
«همكاران گروه آموزشي علوم تجربي شهرستان 
براي بازديد به روســتاي ما آمده بودند و يكي از 
آن ها كه در مورد موزة مدرســة ما شــنيده بود، 
دانش آمــوزان خودش را هم بــراي بازديد از آن 
آورده بود». مدير ادامه داد:«آن ها از كالس هاي 
تــو بازديد كردند و از بچه ها ســؤاالتي از كتاب 
علوم پرســيدند و خوشبختانه دانش آموزان همة 
سؤاالت را به  خوبي پاسخ دادند. به همين خاطر 
آن ها تقاضاي تشــويقي از رئيس اداره را براي تو 

داشتند.» 
با اينکه كتاب علــوم تجربي، براي من كه دبير 
رياضي هستم، يك درس غير تخصصي محسوب 
مي شــد ولي چون در تدريس آن از گردش هاي 
علمي در طبيعت روســتا و مــوزه اي كه به لطف 
علي آقا و دانش آموزان برپاشــده بود به عنوان يك 
ابزار كمك آموزشي اســتفاده مي كردم، هم براي 
خــودم تجربة شــيرين و لذت بخشــي بود و هم 
براي بچه ها كالســي سرگرم كننده، شاد و توأم با 

موقعيت هاي يادگيري. 
اكنون بيش از بيســت  ســال از دوران خدمتم 
در كريــز مي گــذرد. بعضي وقت ها كــه آلبوم 
عكس هايي را كه بــا دانش آموزان گرفته ام ورق 
مي زنــم و خاطــرات آن كالس علــوم را مرور 
مي كنــم، با خود مي گويم شــايد بردن آن چند 
نمونه دگرديســي قورباغه ها بــه كالس عاملي 
شــد كه رضا از دايي اش برايم بگويد و آشــنايي 
با «علي آقا» باعث تشــكيل موزة مدرسه بشود. 
به هر حال هر چه بوده است، اين خاطرة خوش 
هيچ وقت از ذهن من و دانش آموزان آن ســال ها 

پاك نخواهد شد.

به پيشنهاد 
همكاران تابلويي 
روي در آن اتاق 
نصب كرديم كه 
عنوان «موزة 
جانورشناسي 
روستاي كريز» 
روي آن درج شده 
بود. همه از اينكه 
مدرسة ما داراي 
موزه شده بود، 
خوشحال بودند 
و اين مطلب نقل 
محفل اهالي 
روستا شده بود
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نگار ساقريچي
مسئول نمايشگاه هاي كتابخانه و موزة ملي ملك

ســال های متمادی است كه با کودکان کار همراهيم. هر روز 
آن ها را در خيابان های شــهر می بينيــم؛ در قطارهای مترو و 
بســياری فضاهای شهری ديگر. آن ها کودکان ۵ تا ۱۵ ساله ای 
هســتند كه به داليل گوناگون مجبورند در کنار والدين خود يا 
به دور از آن ها برای تأمين معاش خويش و خانواده ساعت های 
متمادی در روز کار کنند و اين کار باعث می شــود از تحصيل، 
بازی و کودکی خود باز بمانند. اغلب اين کودکان در محيط های 
پرخطر مانند کارگاه های ساختمانی يا خيابان ها کار می کنند و 
در معرض آسيب های جسمی، جنسی و روحی فراوانی هستند.  
نهادهای اجتماعی و مردم نهــاد در تالش اند تا اين بازماندن از 
کودکی و تحصيل را به نحوی برای کودکان کار جبران نمايند. 
در ميان نهادهای اجتماعــی و مردمی، موزه يکی از فضاهايی 
اســت که با توجه به جايگاه اجتماعی خود و داشــتن بستری 
برای آموزش غيررسمی می تواند ياری رسان اين کودکان باشد.  
کتابخانه و موزة ملی ملک در راستای خدمات رسانی به کودکان 
کار، حســب خواســت واقف خودـ  که خدمت به خلق و ترقی 

معارف را سرلوحة وقف نامة خويش قرار داده است ـ از سه سال 
پيش فعاليت خود را در اين مســير آغاز کرد. در اين ميان، به 
سراغ نهادهای مردمی که محلی برای تحصيل و بازی کودکان 
فراهــم آورده بودند رفتيــم و با مطالعة رفتــار و واکنش های 
کودکان کار پی برديم کــه برنامه ريزی پلکانی و طوالنی مدت 
شــايد مؤثرترين روش جذب آن ها و ايجاد فضايی دلنشــين و 

تأثيرگذار برای اين کودکان باشد.

 کارگاه ضرب سکه
 در قــدم اول، کودکان در مــدارس خود ـ  که زمانی بين دو 
تا ســه ســاعت را در آنجا می گذرانندـ  ميزبــان ما بودند و ما 
با کارگاه ضرب ســکه، که عالوه بر تقويت مهارت های فيزيکی 
دغدغة ذهنی اين کودکان را نيز مطرح می کرد، به سراغ آن ها 
رفتيم. ضراب سکه ابتدا با صدای به هم خوردن سکه ها در يک 
قوطی کودکان را به خود فراخواند. ســپس با جعبه و ابزار خود 
کودکان، فن ضرب ســکه در قديــم را به آنان آموزش داد و در 

يك فنجـان داستــان  بــا

 كودكان كـار
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خالل آن نيز آن ها را با گوشه هايی از تاريخ ايران آشنا کرد . در 
انتهای کارگاه هر کودک سکة خود را ضرب کرد و به يادگار از 

کارگاه با خود برد. 

 کارگاه ساخت کالژ از آثار کمال الملک
کارگاه دوم هــدف جدی تری را دنبال می کــرد؛ تقويت کار 
گروهــی و روحية حمايت از يکديگر. ايــن کارگاه الزمة بقاي 
کودکان در شــرايط سخت کاری شــان بود؛ چرا که با حمايت 
از يکديگر امکان صدمه ديــدن در محيط های کاری پرخطر و 
خيابان هــا اندکی کاهش می يابد. در ايــن کارگاه، کودکان در 
گروه های ســه يا چهار نفره به همراه يک سرگروه ـ که از نظر 
سنی از ســايرين بزرگ تر بود ـ گروه بندی می شدند. پوستری 
از مجموعه آثار کمال الملک ـ نقاش عصر قاجار و اوايل پهلوی 
ـ در اختيار هر گروه قرار مي گرفت و از آن ها خواســته می شد 
كه با بريدن و تکه چســبانی اين آثار در کنار يکديگر، پوســتر 
جديــدی از مجموعــه آثــار وی خلق کنند. 
دسته بندی هر يک از گروه ها براساس ديدگاه 
خاص آن گروه انجــام می گرفت و در نهايت، 
پوســتری جديد از آثــار کمال الملک در هر 
يــک از گروه ها خلق مي شــد. اگرچه در ابتدا 
اعضاي هر يــک از گروه ها در برابر کارگروهی 
مقاومت داشــتند، بعد از گذشــت نزديک به 
ســی دقيقه، کم کم شــروع به کار با يکديگر 
کردنــد و هر يــک جايگاه خــود را در گروه 
يافتند. يکی تصاوير را از پوســتر جدا می کرد؛ 
ديگری آن ها را دسته بندی می کرد و نفر سوم 
آن هــا را روی مقوايی می چســباند. در انتها، 
هر يک از گروه ها با پوستر ساخت خود عکسی 
به يادگار گرفتند و پوســترها را به موزه هديه دادند تا در ديدار 

خود از موزه بتوانند آن ها را در قالب نمايشگاه ببينند.

 کارگاه ساخت بازوبند
کارگاه ساخت بازوبند با روايتی از طرف موزه آغاز شد. نمايشگاه 
سيار بازوبند که داســتان يک بازوبند و کاربردهای آن را روايت 
می کرد، به مراکز کودکان برده شد. از کودکان خواسته شد پس 
از شنيدن قصة بازوبند، برای خود بازوبندی بسازند و خواسته يا 
دعايشان را پشت آن بنويســند و آن را به بازوی خود ببندند تا 
ياور و حافظشــان باشد. شــايد کار در اين کارگاه به ظاهر ساده 
بود اما در پس دعاهای نوشته شده بر پشت بازوبند، عميق ترين 
و خالصانه ترين خواســته های کــودکان و گاه حتی جدی ترين 
ترس های آن ها نهفته بود. اين کارگاه راه را برای مراحل بعدی کار 
ما روشن کرد و به ما نشان داد که مرحلة بعدی کارگاه بايد به چه 
شکل طراحی شود تا بتواند قدم به زندگی اين کودکان بگذارد و 

در آن تغييراتی، هر چند اندک، ايجاد کند.

 کارگاه ساخت عروسک
کارگاه ساخت عروســک با روايت زاده شدن رستم آغاز شد 
که از نسخه های خطی و چاپ سنگی موجود در گنجينة موزه 
و کتابخانه برگرفته شــده بود. در اين کارگاه، که با ياری موزه 
عروســک های ملل برگزار شد، کودکان ابتدا به قصة زاده شدن 
رستم، قهرمان دورگة ايرانیـ  افغان گوش فرا دادند. علت انتخاب 
اين قصه آن بود که بخش مهمی از کودکان شــرکت کننده در 
ايــن کارگاه را کودکان افغان يا دورگة ايرانیـ  افغان تشــکيل 
می دادند. داستان، نقل دلدادگی زال به رودابه بود و زاده  شدن 
رســتم پهلوان. تمامی کودکان از دختر و پســر، با اين داستان 
ارتباط خوبی برقرار کردند. دخترها فريفتة شــکيبايی رودابه و 
داستان دلدادگی اش شــده بودند و پسرها جذب دالوری های 
رســتم. پس از پايــان قصه، به کودکان آموزش داده شــد که 
چگونه با ابزاری بســيار سادهـ  مانند تکه پارچه هاي باقی مانده 
از يک لباس، نخ، ســوزن، قيچی و ابــزار رنگ مانند خودکار و 
ماژيکـ  عروسکی خلق کنند. ابتدا از آن ها خواسته شد يکی از 
شخصيت های داستان را انتخاب كنند و عروسک آن را بسازند.  
در پايان کار، هر يک از کودکان عروسکی ساخته بود و بخشی 
از روح خويش را در آن گذاشــته بــود. در پايان اين کارگاه از 
کودکان خواستيم برای ما بنويسند كه موزه از نظر آن ها چگونه 
جايی است و اگر روزی به موزه بروند، با چه چيز مواجه خواهند 
شــد. دست نوشــته هاي آن ها را جمع کرديم و با خود به موزه 
آورديــم و از آن ها دعوت کرديم كه هنگام برگزاری کارگاه بعد 

در موزه، ميزبانشان باشيم.

 کارگاه عروسک سازی۲
اين بار کودکان به موزه آمدند. در آغاز بازديد خود با ناصرالدين 

موزه يکی از 
فضاهايی است که 
با توجه به جايگاه 
اجتماعی خود و 
داشتن بستری 
برای آموزش 
غيررسمی، 
می تواند 
ياری رسان 
کودکان كار باشد
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شاه آشــنا شــدند و همراه او از بخش های مختلف موزه بازديد 
کردند. در بازديد خود نمايش ســايه اجرا کردند و قصه گفتند و 
قصه شــنيدند. پس از پايان بازديد، از آن ها خواستيم كه دوباره 
عروسکی بســازند اما نه از رســتم و رودابه، بلکه عروسک خود 
را بســازند و قصة خود را برای عروسکشــان بنويسند. آن ها هم 
بعد از ســاخت عروسک هايشــان، برای آن ها قصه ای نوشتند و 
رنج ها و خواسته های خود را با عروسکشان شريک شدند؛ گويی 
عروسکشان نه يک عروسک معمولی که عروسک سنگ صبور بود. 
در پايان اين کارگاه از آن ها خواستيم تا دوباره برای ما بنويسند 
موزه چگونه جايی اســت. اين بار کودکان موزه را می شناختند. 
پس از بازگشت کودکان به مراکز نيز مربيان از آن ها خواستند كه 
جذاب ترين بخش موزه را نقاشی کنند. نقاشی ها از طرف مربيان 

به موزه امانت داده شد تا در نمايشگاه از آن ها استفاده شود.

 روزی که کمال الملک شدم
در ميــان آثار گنجينة کتابخانه و مــوزة ملک، اثری ناتمام از 
کمال الملک با نام «پيرمرد در حال مطالعه» وجود دارد. در اين 
کارگاه که به کمک مرکز قصه گويی ديجيتال شــهرزاد برگزار 
شــد، يك كپي از کار در اختيار هر يك از كودكان قرار گرفت 
و از آن ها خواســته شــد كه نقاشــی را کامل کنند و برای آن 
قصه ای بگويند. بله، قصه  اي گويا که با تصوير مراحل کار  آن ها 
در تکميل نقاشی ترکيب می شد و قصه ای صوتی ـ تصويری را 
پديد می آورد. کودکان جداگانه نقاشی هاي خود را کامل کردند 
و قصــه را با صدای خود ضبط کردنــد. پس از چند روز تالش 
گروه قصه گويی ديجيتال شــهرزاد، کار نهايی آماده شد. دوباره 
کــودکان را به موزه دعوت کرديــم و قصه ها را پخش کرديم و 
از آن ها خواســتيم كه قصه ها را نقد و تحليل کنند. بســياری 

از کودکانی که در اين جلســه نقدهــای جدی و جالبی را ارائه 
کردند، کودکانی بودند که در اولين جلسات کارگاه حتی حاضر 
به گفت وگو با ما نبودند اما افزايش عزت نفس در آن ها و نگاهی 
که خلق آثار گوناگون طی کارگاه هــا در آن ها پديدآورده بود، 
موجب شــد كه در جلسة پخش قصه های صوتیـ  تصويری به 

خوبی موضوع را تحليل، و برای ادامة کار برنامه ريزی کنند.

 برپايی نمايشگاه
ايدة برپايی نمايشگاه از همان ابتدای کار در 
ذهن ما بود اما موضوع نحوة نمايش آثار چيزی 
بــود که در طول زمان و با ياری خود کودکان 
مشخص شد. در جلسه ای که برای تعيين سازة 
اصلی نمايشــگاه با کودکان داشتيم، از آن ها 
خواســتيم كه در به کارگيــری يکی از عناصر 
موجود در محيط زندگی شان به اجماع برسند. 
در ميان آثار متعددی که کودکان پيشــنهاد 
كردند، سرانجام تايرهای بزرگ ماشين انتخاب 
شــد. تعداد زيادی تاير به محــل موزه انتقال 
داده شــد. تايرها را پــس از رنگ کردن روي 
هــم چيديم و در ميان هر يــک از آن ها يک 
يا چند عروســک را به نمايش گذاشــتيم. در 
بخش ديگری از نمايشگاه، نقاشی های کودکان 
از موزه به نمايش گذاشــته شــد و در جايی 
ديگر مراحل مختلف کارگاه ها نشان داده شد. 
داســتان های کودکان برای عروسک هايشان، 
نظر آن ها دربارة موزهـ  قبل و بعد از بازديدـ  و 
جمالتی دربارة موزه يا عروسک يا قصه همگی 
به دســت خط خود کودکان زينت بخش ساير 

بخش های نمايشگاه بود.
ايــن دوره نزديک به يک ســال و نيم طول 
كشيد و در خالل آن تالش هايي صورت گرفت 
كه در روند جامعه پذيــری کودکان تغييراتی 
ايجاد شود. کودکانی که تا ديروز به علت نوع 
برخوردی که در محيط هاي مختلف ـ خيابان 
يا کارگاه ها ـ با آن ها می شد بی اعتمادبه نفس 
و گاه پرخاشــگر بودند و به برقراري ارتباط با 

سايرين عالقه ای نداشــتند، اكنون در كارها به يکديگر کمک 
می کردند، با اعتمادبه نفس بيشتری با جامعة اطرافشان روبه رو 
می شــدند، آن را نقد می کردند و به چالش می کشيدند. تالش 
می کردند بر ترس های خود غلبــه کنند و اجازه ندهند مانعی 
برای پيشرفتشان باشد. موزه که تا پيش از اين برای آن ها جايی 
خيالی بود و فقط از طريق تلويزيون آن را می شــناختند، حال 
محيطی امن برای بروز خالقيت هايشــان شده بود که خواستار 

بازديد مکرر از آن بودند.

کودکانی که تا 
ديروز به علت 
نوع برخوردی 

که در محيط هاي 
مختلفـ  خيابان 

يا کارگاه هاـ  
با آن ها می شد 

بی اعتمادبه نفس 
و گاه پرخاشگر 

بودند و به برقراري 
ارتباط با سايرين 

عالقه ای نداشتند، 
اكنون در كارها 

به يکديگر کمک 
می کردند، با 

اعتمادبه نفس 
بيشتری با جامعة 
اطرافشان روبه رو 

می شدند، آن را 
نقد می کردند و به 

چالش می کشيدند. 
تالش می کردند 

بر ترس های خود 
غلبه کنند و اجازه 
ندهند مانعی برای 
پيشرفتشان باشد
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عليرضا شيخ االسالمي
دبير متوسطة اول، منطقة ۲ تهران

 تمدن دانش آموزی
 چكيده

واژة تمدن در لغت نامة دهخدا «شهرمندي» معنا شده است. در 
دوراني كه بر تربيت دانش آموزاني تأكيد مي شــود كه قرار است 
«شهروند مطلوب جهاني» باشند و درواقع به همان معنا متمدن 
شناخته شوند، بايســتي شيوه هاي نوين به كار برد. از ديگر سو، 
مدارس سعي دارند براساس تعاريف و معيارهاي موجود، «مدرسة 
زندگي و محيط جذاب يادگيري» را براي دانش آموزانشان محقق 
و ممكن سازند. اگر قرار است در مدرسه، محيط فعال و سرزنده اي 
توسط دانش آموزان و براي آن ها ساخته و تجربه شود، به گونه اي 
كه آموختن را در زندگــي روزانة خود تجربه كنند و از آن لذت 
ببرند، بايد از ديگر محيط ها، به صورت هدفمند بهره برد و به باور 

ما، موزه يكي از مناسب ترين اين بسترهاست.
بــا توجه به اين مباحث، تجربة پيشــنهادي با عنوان «تمدن 
دانش آموزي» (تأثير موزه بردانش آموزان نوجوان) در مدرســة 
متوســطة اول مفيد منطقة ۲ به اجــرا درآمد. محور اصلي اين 
برنامه، تمركز بر نقش آموزشي موزه ها در اين نوع تربيت و ايجاد 
مؤلفه هاي مدرســة پويا، با نشــاط و يادگيرنده و توجه به رشد 
چندبعدي دانش آموزان در بستر اردو و در قالب يادگيري به صورت 

مستمر و مؤثر است.

 مقدمه
در اين تجربه، موزه مجموعه اي است كه اشياي نگهداري شده 
در آن فقط براي نمايش نيست بلكه الزم است ترتيبي داده شود 
كه دانش آموزان موزه ها را تجربه كنند و فرهنگ «لطفًا دســت 
نزنيد» و «ســكوت را رعايت فرماييد» جاي خــود را با رويكرد 

«حتمًا دســت به كار شــويد تا بهتر ياد بگيريد» عوض كند. در 
رويكرد «دست نزنيد»، نوجوانان تشويق نمي شوند كه با استفاده 
از دقت و خالقيت، خودشــان به مطالعة علمي و تجربة مسائل 

بپردازند.
در ميان اردوهايي كه هر ســال براي دانش آموزان پيش بيني و 
اجرا مي شود، معموًال هميشه برنامة بازديد از موزه ها وجود دارد، اما 
آنچه از بازديد دانش آموزان از موزه ها برداشت مي شود، بي رغبتي 
آن ها و ناتواني شان در بهره گيري الزم از فضاي موزه است. حتي 
شايد بتوان ادعا نمود كه دانش آموزان بازديد از موزه ها را به سبب 
اينكه از فضاي كالس درس دور مي شــوند و ساعت مدرسه شان 
كم مي شود، دوست دارند و در داخل موزه چون بايد در سكوت 

فقط تماشاچي باشند، اوقات خوب و لذت بخشي ندارند.
«در حالي كه ابزارهاي خاموش درون موزه ها كه در مكان هاي 
محافظت شده نگهداري مي شــوند، مي توانند نقش گسترده اي 
در آموزش و آگاه ســازي افراد بشر در ســنين مختلف، به ويژه 
دانش آموزان، داشته باشند؛ به طوري كه استفاده از موزه به عنوان 
فضايي بــراي يادگيري و مكملي بــراي كالس درس، مي تواند 
راه حلي منطقي براي جبران كمبود امكانات آزمايشگاهي، مواد و 
منابع ديداري و شنيداري در مدارس باشد» (محمدزاده صديق، 

.(۱۳۸۴
دانش آموزاني كه بدون برنامة قبلي فقط در موزه پرسه 
مي زنند، ممكن اســت در تمام زندگي نســبت به چنين 

مؤسساتي احســاس تنفر كنند و به آنجا به عنوان مكاني 
بيهوده و نهايتًا براي گذران وقت و فرار از ســاعت درس 

بنگرند.

و ر ي ب چون وز ل ر و
قات خوب و لذت بخشي ندارند.

م مكاكاكاكانننهاهااهاييي دردردر ددرددددرردرونون م موزوزهههاها ك كهه خاخااخخاموموموموششششش
رترترتردههدهده ااايييييي سگسگس ييميميتت توووواواننند نقششششش وـوــووـوندند،  ممييييييشـشـشش
وو و ويژژيژيژژژههه بهبهه ففلففلفلف،، ننينيننين مممخختخت سـسـسـســنـنـنـن رشرششرشر د د درررررررر ب ب ب رفراداد اا ا
اوواووااننننننن بب بهههعنعنعن وموموززهزه هدهده اااززز ككهكهكهكهكه استستفافا ططط ط ططووروريييي ههبهبه ددددد؛؛؛؛
وتوتووواننانانانددددد م مميييي دردرس،س،،س،س، كالكالكالسس بب بــــررراراراييييي ووووو م مكمكمكممكملللليليلي
وووووو هاهاهييي،ي،ي، مممم ممووواواوادددددد يايايايششگشگ تتاتات آآآآززمزمزم دودد ا ا ااامممكمككمككااانانان ران كممب
صدصدصدصديقيقيقيق،،، مم(م(م(م(محححمحمحمدزززدزدزدززاادااادادهه باااباباشدشدششدشدشد»»»» رااارارسسسس دد در مدمدمددمد

پپ پپ پپرسسررسرسرسهههههه مممووزهززهزهزه ددد دد دررررر طقطقققطققطططط فف فف يليي قققب ماماامامامةةةة  ب ب برنرنرنررن
ننننن چچچچ چ چنينينينيننن ههببهبه ززز ززندندندندگيگگييگيگيگيگي نننسسـسـسـســبـبـبـبـبتتتت ممامام تمتتتم ررر

ناناانانييييي كمككمكككمك ب بهههههعنعنعنعنووواواواننننن آنآننآنججججاجا و وووو ب ببهههه كنككنكنكننددندندند ففففررررر
درددردرسسسس عاعاعتتتتت ززازز سســ فف ف فرررارررر و و و و تتقتقتقتقت انانان و و و
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مــا تجربه كرديم كــه يكي از بهترين شــيوه هاي برانگيختن 
دانش آموزان به جست وجو در محيط هاي موزه اي و نمايشگاهي، 
اين است كه معلمان با تعريف فعاليت هاي كارگاهي (و ترجيحًا 
گروهي)، نيروي كنجكاوي دانش آموزان را تقويت و آنان را به طور 

غيرمستقيم به سمت موضوع هدف موزه، جهت دهي كنند.
در ادامه، نمونه هايي از تجربه هاي ما در موزه هاي مختلف تهران 

را به اختصار مرور مي كنيم.
نكتة اساســي در اين تجربه ها اين اســت كه موارد زير را تنها 
به عنوان فهرســتي از بازديدها نبينيم و به جنس فعاليت هايي 
كه در اين موزه ها انجام شــده است، توجه ويژه داشته باشيم. در 
حقيقت، اين فعاليت ها هستند كه بازديدهاي موزه اي را از خشكي 
و يكنواختي خارج مي ســازند و به خاطرة يادگيري لذت بخش 

تبديل مي كنند.
۱. خانه موزة دكتر شــريعتي: با توجه به درس دوم كتاب 
فارسي هفتم از كتاب كوير دكتر علي شريعتي، اين بازديد ترتيب 
داده شود تا بتوانيم پس از خواندن متن درس در محيط آن خانه 
(به جاي كالس و پشــت ميز و نيمكت)، به دانش آموزان كمك 
كنيم كه فرم از پيش آماده اي را ضمن مشــاهدة مطالب در خانه 
موزه و پرســش از مسئوالن موزه تكميل كنند. پخش يك فيلم 
مستند در آن فضا نيز به تأثيرگذاري بازديد، كمك مضاعف كرد. 
حس خواندن متن ادبي در محل زندگي نويسندة آن و شناختن 
او ضمن پرســه زدن در اتاق هاي خانــه و گفت وگو با راهنمايان 

موزه، ويژگي جذاب اين بازديد بود.
۲. خانه موزة دكتر حسابي: اين بازديد با توجه به درس ُنهم 
كتاب فارســي هفتم كه بخشي از زندگي دكتر محمود حسابي 
در آن آمده است، در نظر گرفته شد. دانش آموزان همراه با يكي 
از شاگردان دكتر، به بازديد از موزه، محل زندگي و حياط منزل 
ايشان پرداختند. ويژگي خاص اين بازديد، استفاده از راهنمايي 
بود كه به واسطة شاگردي مستقيم دكتر حسابي، با بيان خاطراتي 

منحصربه فرد توانست دانش آموزان را جذب كند. 
۳. كاخ موزة سعدآباد و حسينيه و بيت امام خميني(ره)

در جمــاران: با توجه به درس تفكر و ســبك زندگي پايه هاي 
هفتم و هشــتم، هم زمان با دهة مبارك فجر و براي ارائة الگوي 
سبك زندگي صحيح و شايســته، از اين دو محل بازديد كرديم 
و نتيجه گيري را به دانش آموزان ســپرديم. به اين ترتيب، آن ها با 
مشــاهده و مقايسة سبك زندگي آخرين شاه ايران در سعدآباد و 
محل زندگي حضرت امام(ره) در جماران، مي توانستند دست به 
تحليل بزنند. تكميل برگه هاي بازديد كه از پيش طراحي شده بود، 
نيز به باال رفتن دقت دانش آموزان با در نظر گرفتن جزئيات حين 

بازديد كمك كرد. 
۴. موزة صلح: در درس انشــاي پاية هفتم، موضوع انشايي با 
محوريت صلح، آغازگر اين بازديد و فعاليت شــد. دانش آموزان 
با داســتان زندگي ساداكو (نوجوان قرباني حملة اتمي آمريكا به 
هيروشيما) آشنا شدند و به ياد او هزار درناي كاغذي ساختند تا 

به موزة صلح هديه كنند. در روز بازديد از موزه (كه اختياري و روز 
پنجشنبه بود)، دانش آموزان با راهنمايي يكي از جانبازان جنگ 
تحميلي، با مضرات فاجعه بار جنگ در زندگي افراد آشنا شدند و 
توانستند ارزش صلح را از نزديك درك نمايند. قرائت مقاله و شعر 
توسط دانش آموزان در موزه از ديگر ويژگي هاي جذاب اين بازديد 

تمام دانش آموزي بود.
۵. دفتر ســازمان ملل در تهران: در ادامة برنامه بازديد از 
مــوزة صلح، دانش آموزان براي بازديد به دفتر ســازمان ملل در 
تهران رفتند. نكتة قابل توجه، استقبال و شوق دانش آموزان بود. 
اين برنامه هم روز پنجشنبه برگزار شد و اين بار هم مثل برنامة 
قبل، بچه ها براي شــركت در بازديد لحظه شماري مي كردند و 
حتي حاضر بودند روز تعطيل خود را براي بازديد بگذارند. آن ها 
نامه هاي خود به دبير كل ســازمان ملــل را خواندند و نمونة آن 

را تحويل نمايندة سازمان ملل در ايران دادند. 
آشنايي با كاركرد ســازمان ملل ضمن گشت 
زدن در دفتــر اين ســازمان بين المللي، براي 

دانش آموزان هيجان مضاعفي داشت.
۶. تهران گردي قاجاري: با توجه به درس 
تاريخ پاية نهم، كه مربوط به دورة قاجاريه است، 
بهترين محل براي شــناخت اين پادشــاهي، 
تهران قديم و پايتخت اين سلســله مي باشد. 
از اين رو، برنامة بازديد از خيابان ناصرخســرو، 
شــمس العماره، مســجد امام، بــازار تهران و 
مدرســة دارالفنون براي يك پنجشنبه صبح تا 
عصر پيش بيني شد. از ميدان امام خميني(ره) 
(توپخانــه) و ابتــداي خيابان ناصرخســرو به 
ســمت بازار تهران حركت كرديــم و در راه با 
شمس العماره و كاخ گلستان آشنا شديم تا به 
مسجد امام و بازار قديمي تهران رسيديم. گشت 
و گذار در مناطق قديمي تهران به صورت آزادانه 

براي دانش آموزان جذاب و هيجان انگيز بود. گاه گاهي كه سؤالي 
در مورد بناهاي تاريخي براي بچه ها پيش مي آمد، دور هم جمع 
مي شديم و بررسي مي كرديم. حتي بعضي مواقع قرار مي شد پاسخ 
دقيق تر را در كالس جســت وجو و ارائه كنيم. بازديد از مدرسة 
دارالفنون (ميراث ماندگار اميركبير و موزة آموزش وپرورش ايران) 
همراه با توضيحات مسئول مربوطه، پايان بخش اين گردش يك 

روزه و جذاب شد.
۷. باغ  موزة قصر: در ادامة بحث تاريخ پاية نهم، كه به دوران 
پهلوي نيز پرداخته است، بازديد از باغ موزة زندان قصر كه اولين 
زندان مدرن ايران شــناخته مي شود و فقط گوشه اي از وضعيت 
زندانيان به ويژه زندانيان سياسي دوران ستم شاهي را با هنرمندي 
جلوه گر مي سازد و نيز خاطرات پرهيجان و بااحساس ايشان براي 
همه شــنيدني و آموزنده بود؛ بي آنكه خســته شوند و بخواهند 

هرچه زودتر به بازي برسند!

دانش آموزاني كه 
بدون برنامة قبلي 

فقط در موزه پرسه 
مي زنند، ممكن 

است در تمام 
زندگي نسبت به 
چنين مؤسساتي 

احساس تنفر 
كنند و به آنجا 

به عنوان مكاني 
بيهوده و نهايتًا 

براي گذران وقت 
و فرار از ساعت 

درس بنگرند
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محمدرضا حشمتي

يادگيـــري در
تونــل زمــان

موزه هــا به عنوان مراكز آموزشــي، عملكرد و ســازوكار قابل 
توجهي دارند و مي توانند نقش بســيار مهمي در معرفي تجارب 
فكري، فرهنگي و هنري، و نيز القا و انتقال احســاس، بينش و 

انديشه ها داشته باشند.
موزه، آزمايشگاه عيني تجربه هاي فني و تكنيكي و عملي و... 
نيز هست كه در آن ابداع ها و اختراع هاي بشر طي هزاران سال، 
از آغاز تا امروز، يك جا گرد آمده است و به بازديدكنندگان عرضه 

مي شود.
فعاليت اصلي هر موزه، نمايش اشياي خاص و تسهيل تماس 
بين فرد و شيء است؛ خواه اين فرد يك كودك دبستاني باشد، 
خواه يك بزرگسال دانشگاهي، و شيء نيز يك اثر هنري باشد يا 

نمونه اي متعلق به علوم طبيعي يا علوم تجربي.
در نظر داشتم از بازديدهايم از موزه هاي مختلف لندن در سال 
۲۰۱۲ گزارشي بنويسم. در اين ميان، در سومين روز از سومين 
ماه از سومين فصل سال ۱۳۹۶ در مشهد مقدس توفيق بازديد 
«پارك فنــاوري بازيما» را يافتم. آنچــه در اين پارك فناوري 
ديدم، نمونة كوچكي بود از آنچه در بخش موزة تاريخ طبيعي و 
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سور
اينا

ت د
سکل

ا

ترکيب گذشته های دور و فناوری های امروز
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موزةعلوم تجربي لندن ديده بودم.
پارك فناوري بازيما در طبقة چهارم مجتمع تجاري وصال قرار 
دارد. اين پارك به شكلي طراحي شده است كه شما مي توانيد 
براساس يافته هاي دانش بشري به ابتداي خلقت جهان هستي 
برويد و از چگونگي شــكل گيري كهكشان ها و سير تحول آن 
آگاهــي پيدا كنيــد. تلفيق متن، تصوير و فيلــم در فهم بهتر 
موضوعات قابل تأمل اســت. پس از عبور از تونل آفرينش، وارد 
فضايي مي شويد كه در آن چگونگي شكل گيري كرة زمين و به 
وجود آمدن خشــكي ها و آب ها را با استفاده از ابزارهاي صوتي 
و تصويري در حالت هاي دوبعدي و سه بعدي مي بينيد. در اين 

بخش با چگونگي انشقاق  قاره ها هم آشنا مي شويد.
وقتي وارد اين پارك مي شويد، احساس مي كنيد كتابي مصور 
و زنده در مقابل شــما گشوده شده اســت و شما با استفاده از 
تمام حواس خود مشــغول يادگيري دربارة گياهان، پرندگان، 
خزندگان و... مي شويد. در آنجا چيدمان سالن ها به شكلي است 
كه شما عالوه بر آشنايي با روند تكامل موجودات، با تنوع آن ها و 
نيز محل زندگي شان نيز آشنا مي شويد. در اين سير مشاهده اي 
مي توانيد همراه دانش آموزان خود و راهنماهاي پارك، اطالعات 
متنوعي را كه ممكن است دانش آموزان دربارة موجودات دريايي 
و زيردريايي داشــته باشند، مشاهده كنيد و شاهد هم افزايي و 
اصالح اطالعات دانش آموزان خود در يك محيط يادگيري غير 
از كالس درس باشــيد. در ادامة اين سفر علمي، شما از طريق 
موالژ بدن انســان و از راه دهان وارد بدن انسان مي شويد و در 
آن شروع به قدم زدن مي كنيد. با طي كردن مسير ناي و نايژه با 
سيستم تنفسي آشنا مي شويد و با قدم زدن در سيستم گوارش، 

قسمت هاي مختلف آن را مي شناسيد.
پــارك فناوري بازيمــا در كنار امكانات علمي كــه دارد، به 
تجهيزاتي مانند شبيه ساز پرواز مجهز است كه براي دانش آموزان 

عالقه مند به پرواز مهيج و دوست داشتني است.
يكــي از ويژگي هاي منحصربه فرد اين مجموعه، اســتفاده از 
فناوري «واقعيت افزوده» اســت. شما پس از هماهنگ كردن 
تلفن همراه يا تبلت خود مي توانيد در نقاط مشخصي از فضاي 
پارك بايســتيد و با زوم كردن روي مطلب درخواســتي خود، 

اطالعات بيشتري دربارة آن دريافت كنيد.
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دهان موالژ، در ورود به بدن انسان عکس يادگاری با دايناسور
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رويا صدر
تصويرگر: سام سلماسی

 كه در موزه گردي
هايي جمله 

نبايد به دانش آموزان گفت

در موزه  گردی جمله هايي هست که مثل خوره روح دانش آموز 
را می خورند و می تراشــند. اين جمله هــا را نبايد به دانش آموز 
گفت؛ چون ســرخورده می شود و ديگر موزه نمی رود و فرصت 

دانشمند شدن را از دست می دهد. اين جمالت عبارت اند از:

 هيس... ساکت
بعضی از موزه دارها كه چشــم ندارند خوشــی مردم را 
ببينند، روی در و ديوار می نويســند: «سکوت را رعايت 
فرماييد.» شــما گوش به اين حرف ها ندهيد و از دانش آموزان 
بخواهيد راحت باشند و موزه را حياط مدرسة خودشان بدانند 
و تا می توانند دادوفرياد کنند!  اين طوری، هم خودشان به موزه 
عالقه مند می شوند و هم موجبات هيجان ديگر بازديدکنندگان 
را فراهم می آورند. هيچ چيز برای بازديدکنندگان شــيرين تر از 

آن نيست که صدای جيغ و داد دوران کودکی به طور زنده در 
گوششان طنين انداز شود! 

 
 دست نزن

بعضی مســئوالن موزه ها دلشــان می خواهد 
فقط خودشــان پيشــرفت کنند. اين  است که 

فقط خودشان به اشــيای موزه ها دست می زنند و اين لذت را 
از دانش آموزان دريغ می کنند و تنگ نظرانه می نويسند: «لطفًا 
دســت نزنيد.» شــما به دانش آموز توصيه کنيد:«اشــيا را تا 
می توانيد دست کاری کنيد تا ياد بگيريد و اطالعاتتان برود باال؛ 

شده دور از چشم مأموران موزه.»

 از فالش استفاده نکن
درســت اســت که نور فالش معموًال آثار هنری را 
تخريب می کنــد ولی دليل نمی شــود که به خاطر 

جلوگيــری از تخريب يک شــیء، به روحية شــکنندة بچه ها 
آسيب وارد کنيم. مورد داشته ايم که دانش آموزی وقتی فهميده 
نمی تواند در طول ديدار از موزه از فالش دوربينش استفاده کند، 
رفته ســراغ بازی نهنگ آبی...؛ يعنــی اين قدر روحية بچه های 

امروزی حساس است...

 اين قدر از دروديوار عکس می گيری که چی؟
روان شناســان معتقدند انســان های امروزی اگر در 
طــول روز هزار بار جملة «بذار يــه عکس بگيرم» را 
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به کار نبرند، محال است روزشان شب شود؛ بنابراين، اگر ديديد 
دانش آموز به جای توجه به موزه، شش دانگ حواسش گير عکس 
گرفتن از دســتگيرة در و لولــة آب و دکمة کت راهنمای موزه 
اســت، يا چپ  و راســت از خودش و دروديوار با مونوپاد عکس 
می گيرد، به دل نگيريد. بگذاريد کارش را بکند و حواســتان به 

عکس سلفی خودتان باشد!...

 تکيه نده – بلند شو
بعضی ها به بهانة حفظ ميراث فرهنگی از دانش آموزان 

انتظار دارند که مالحظة دروديوار و ويترين و حتی کاشــی های 
کــف موزه ها را بکنند؛ درحالی که غلط اســت. حين بازديد از 
موزه ها، از بچه ها بخواهيد که به نرده های امنيتی تکيه بدهند، 
سوار آن ها شوند، از ميله ها و درها آويزان شوند و از فضا لذت 
ببرند. اين طوری به موزه گردی عالقه مند می شوند و هر وقت 
سر کالس درس حوصله شان ســر رفت، می گويند: «اجازه! 

نمی ريم موزه؟»

 کيف و خوراکی و وسايل با خودت داخل 
نياور

در داخــل موزه بــه دانش آموز اجــازه دهيد که هر 
چند دقيقه بنشــيند، استراحت کند، تخمه ای بشکند، 
نوشــيدنی ای بخورد تا خاطرة خوشی از موزه گردی در 
ذهنش بماند و وقتی بزرگ شــد، يک موزه گرد حرفه ای 
شــود. بدترين کار اين است که نگذاريد هنگام موزه گردی 
وسايلش را همراه داشته  باشد و مدام به شيوة ظالمانه ای به 

او سرکوفت بزنيد که«حاال خوراکی باشه برای بعد.»

 با موبايل ور نرو
در ايــن دوره و زمانه، موبايل هــر آدميزادی به 
جانش بســته است. مورد داشــتيم که دانش آموز 
هنگام بازديد از موزه توانسته يکجا ۱۲۴۵ پست تلگرامی را نگاه 
کند و ۴۵۳ عکس برای شــبکة اينستاگرامش بگيرد و هم زمان 
ارسال کند. بنابراين، صالح نيست که شما به قيمت ديدن چند 

تا شیء بی ارزش عتيقه، با روح و جان دانش آموز بازی کنيد.

 هل نده، برو کنار بقيه هم ببينند
روان شناســان کشــف کرده اند که نوع بشر هنگام 
ورود بــه مــوزه ديگــران را هل می دهــد تا جلوی 
جمعيت قرار گيرد و وقتــی جلوی اثر قرار گرفت، کف پايش 
دچار خاصيت چسبندگی نسبت به زمين و گوشش دچار 
مصونيت نسبت به نچ نچ ديگران می شود؛ بنابراين، از 
نظر پزشــکی هم ثابت شده که اين خواست شما 

غيرعلمی است.

 دقت کنيد، بعدًا ازتان می پرسم
باالغيرتًا اگر هر هشــت جملة باال را نيز در يک نوبت 
به دانش آموز گفتيد، اين جملة آخری را هيچ گاه موقع 
بازديد از موزه بــه دانش آموز نگوييد که طعم موزه گردی را در 
کامش از زهر هالهل نيز تلخ تر می کند. تاريخ، پر است از زنان و 
مردانی که در دورة دانش آموزی با شنيدن اين جمله از هر چه 
موزه  است بيزار شــده اند و بعدها با سيخ و ميخ به جان اماکن 
تاريخی افتاده اند و روی دروديوارشــان يادگاری و نامة فدايت 

شوم نوشته اند!...
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محمد  نوروزي
كارشناس موزه داري، موزه دار مؤسسة كتابخانه و موزة ملي ملك

 مقدمه
موزه  مكان مناســبي براي ايجاد تفكر خالق در فرد و گروه 
است. اولين گام براي وارد شــدن در اين مسير اين است كه 
تفكــر منطقي را كنــار بگذاريم و ذهن خــود را به قصه ها و 
داســتان ها و روايت هايي بســپاريم كه از زبان آثار و اشيا در 
موزه تعريف مي شــود. خالقيت در فعاليت هاي روزمره ارزش 
زيادي دارد اما بســياري از ما آن را بــا چيزهايي مانند ايجاد 
يك اثر هنري بــزرگ يا اختراعي پيچيــده و جديد مترادف 
مي دانيم و همين نگرش باعث مي شود كه در خالقيت ناتوان 
باشيم و شــهامت حركت را از دست بدهيم. خالقيت جرياني 
اسرا رآميز و ذاتي نيســت؛ يعني ما به راحتي مي توانيم آن را 
پرورش دهيم. به شرط اينكه جريان آزاد احساس را به جريان 
محدود منطق ترجيح دهيم و فضاي موزه، يكي از محيط هايي 
است كه به ما در رسيدن به اين امر كمك مي كند؛ زيرا فرد در 
مواجهه با آثار پيشــينيان لحظاتي از زمان حال  رها مي شود و 
اگرچه در حال زندگي مي كند، مي كوشد ذهنيت گذشتگان را 
دريابد و روش زندگي آنان را تا حدودي در ذهن بازسازي كند 
و اين، يعني روشــن كردن موتور تخيل و ايجاد اولين جرقه ها 

براي حركت  هاي بعدي. 
اما محصول روشن  شدن اين موتور اعتماد به نفسي است كه در 
فرد ايجاد مي شود؛ چرا كه او توانسته است با تكيه بر توانمندي 
ذهن خود، تصاويري هر چند ناقص را بازســازي كند. البته اين 
روند هنوز به محصول نهايي نرسيده است. تصورات تا زماني كه 
در ذهن هســتند، چندان اهميتي ندارند و از جهتي نمي توان 

دربارة آن ها قضاوت كرد. 
پس مرحلة نهايي، توليد محصولي است كه حاصل اين تخيل 
و رؤيا پردازي است. ما در زندگي روزمرة خود به وفور شاهد اين 
محصول تفكر خالق هســتيم. باز كردن سر صحبت با يك فرد 
غريبه با يك سالم و احوال پرســي ساده، تالش براي فروختن 
يك كاال به مشــتري، و انتخاب يك مسير با كمترين ترافيك 
نمونه هايي از خالقيت هاي روزمره هســتند. البته در موزه اين 
خروجي بايد كمي هدفمند تر و تعريف  شــده تر باشد تا بتوان به 
كاركردهاي آموزشي موزه نزديك تر شد. كشيدن يك نقاشي با 
الهام از آثار موزه، نوشــتن قصه و داستان هاي مرتبط با اشيا يا 

افــرادي كه نامي از آن ها در مــوزه آمده و اثري مرتبط با آن ها 
وجود دارد، طراحي و اجراي بازي متناسب با آثار موزه اي مانند 
انــواع پازل ها و مازها يا بازآفريني يك اثر، همگي نمونه هايي از 

فعاليت خالق با استفاده از فضا و آثار موزه اي است. 
دو كارگاهــي كــه يكي از آن ها را در ايــن مقاله و ديگري را 
در مقاله بعد معرفي كرده ايم نيز براســاس همين ديدگاه اجرا 
شــده اند. كارگاه تقويم نو براي گروه ســني ۱۶ تا ۱۸ سال و 
مبتني بر روش بازآفريني اســت. كارگاه ضرب ســكه نيز براي 
گروه ســني ۷ تا ۱۲ سال و براساس حذف پديده تعريف و اجرا 
شده اســت. در اين روش، قدرت تخيل را با حذف يك پديده، 
كه در زندگي ما حضور فعال دارد، به خدمت مي گيريم و با يك 
پرسش مي كوشيم جريان تفكر خالق تحريك شود؛ مثًال: «اگر 
المپ برق نبود چه مي كرديم؟» يا «اگر تلفن نبود چگونه ارتباط 

برقرار مي كرديم؟» و ... . 
كارگاه ضرب سكه با پرسش «اگر سكه نبود چه مي كرديم؟» 

آغاز مي شود. 

 كارگاه تقويم نو
كارگاه مرتبط با نمايشــگاه گردش ايام (نمايشگاه تقويم هاي 
خطي و باستاني موجود در مؤسسه، كتابخانه و موزة ملي ملك)

چرا تقويم نو؟ 
انتخاب چنين عنواني براي كارگاه در كنار نمايشگاهي كه قرار 
است در آن تقويم هاي قديمي را ببينيم، مفهومي دو پهلو دارد. 
شركت كنندگان در اين كارگاه هنرآموزان رشتة گرافيك بودند 
كه بر انواع تكنيك هاي تصوير ســازي و تصويرگري و استفاده 
از نرم افزارهاي مربوطه به خوبي اشــراف داشتند، اما چيزي كه 
نيازمند آن بودند، منبعي براي الهام گرفتن بود و اين سرچشمة 
الهام در آثار كهن و نســخه هاي خطي وجود داشت. تنها كاري 
كه بايد انجام مي شد اين بود كه پلي براي انتقال آن ها از گذشته 
به زمان حال احداث گــردد؛ پلي براي باز آفريني نوين ميراث 
كهن، و فضاي موزه مي تواند به بهترين شــكل اين پل ارتباطي 

را ايجاد كند. 
پس از اتمام كارگاه و جمع آوري آثار توليد شده، نمايشگاهي 
از آثار برگزيده در كنار نمايشــگاه تقويم هاي خطي برپا شــد 

موزه ها و پرورش تفكر خالق

|  رشد مدرسة فردا | دورة چهاردهم |  شمارة ٦  |  اسفند ١٣٩٦ ۲۶



طراحي و اجراي 
بازي متناسب با 

آثار موزه اي مانند 
انواع پازل ها و 

مازها يا بازآفريني 
يك اثر، همگي 

نمونه هايي از 
فعاليت خالق با 

استفاده از فضا و 
آثار موزه اي است

تا ســاير بازديد كنندگان هم در تجربة انتقال گذشــته به حال 
مشاركت داشته باشند. 

در اين نمايشگاه، تصاوير مختلف از تقويم هاي خطي موجود 
در كتابخانة ملك مانند تقويم جاللي، تقويم تركي مغولي دورة 
قاجار، و تقويم دريانوردي بــه نمايش درآمدند. به عالوه، نماد 
هــر ماه در منطقه البروج و ويژگي هاي متولدين آن ماه هم در 
نمايشگاه نصب شــد. به طور كلي، اين نمايشگاه از نظر معرفي 
تقويم هاي باســتاني و به كارگيري اشكال و تصاوير نمادين در 

طراحي آن ها بسيار عالي و غني بود. 

 مراحل اجرا 
الف: پيش از اجرا

اعضاي گروه شــركت كننده قبل از آغاز كارگاه به تماشــاي 
نمايشگاه پرداختند؛ زيرا مي بايست قبل از انجام دادن هر كاري، 
با تصاوير تقويم ها، نمادها، عالئم و به طور كلي جاذبه هاي بصري 
آن ها آشنا مي شــدند و الهام مي گرفتند. اين بازديد توانست از 
نظر ايجــاد ذهنيت كلي در رابطه با ضرورت ثبت و رصد زمان 
از ديدگاه انســان، به مخاطب كمك شاياني كند. عالوه بر اين، 
آن ها با بســياري از تصاوير و نمادهــاي مهم در حوزة تقويم و 
نجوم و سال يابي نيز آشنا شــدند. آنچه در اين مرحله اهميت 
داشت، ايجاد يك تصوير در ذهن بود؛ تصويري كه قرار است در 
مرحلة بعد با ابزاري كه در اختيار آنان قرار مي گيرد، شكل كلي 
و تثبيت  شده اش را به نمايش بگذارند. تحليل تصاوير و نمادها، 
ريشه يابي آن ها و حتي قصه ها و داستان هايي كه در رابطه با اين 
تصاوير وجود دارند، بسيار مفيد واقع مي  شوند. به همين ترتيب، 
حضور يك راهنما كه تســلط خوبي بر موضوع داشته باشد، در 

اين مرحله اهميت ويژه اي دارد. 

ب: در طول اجرا 
پيش از هر اقدامي، هدف يا مســئلة مورد نظــر كارگاه را در 

حضور جمع  مطرح مي كنيم. هدف اين است: 

- شما بايد با استفاده از نمادهاي باستاني و سنتي به كار رفته 
در تقويم هاي قديمي يك تقويم جديد طراحي كنيد. 

- بايد يكي از اين حالت ها را انتخاب كنيد: 
۱. طراحي يك تقويم فقط براي يكي از ماه هاي سال 

۲. طراحي يك تقويم براي دوازده ماه سال. 
- نكتة مهم اين اســت كه تقويم ها بايد به صورت ديواري در 
ابعاد ۵۰cm×۷۰cm باشند؛ يعني شما براي هر يك از حاالت 
دوگانــة مطرح شــده، چه تقويم براي ۱۲ مــاه و چه يك ماه، 
فقط فضايي تك صفحه اي به اندازة  ۵۰cm×۷۰cm در اختيار 
داريد. سپس از بچه ها مي خواهيم در دسته هاي دو يا سه نفري 
تقســيم شوند. اين كارگاه هم به صورت انفرادي و هم به صورت 
گروهي قابل اجراســت. اگر حالت گروهــي را انتخاب كرديد، 
بهتر اســت حداكثر تعداد افراد در هر دســته بيشتر از سه نفر 
نباشند. سپس، به هر دسته يك مقواي ۵۰cm×۷۰cm تحويل 
مي دهيم. عالوه بر آن چسب، قيچي، كاغذ هاي رنگي، پوستر و 
روزنامه هاي باطله نيز در اختيار كلية اعضاي شركت كننده قرار 

مي دهيم. 
تكنيك اين كارگاه كالژ است؛ يعني بچه ها بايد با جدا كردن، 
بريدن و كنار هم چســباندن تصاويــر، تقويم خود را طراحي و 

اجرا كنند. 
تكنيك كالژ در اجــراي كارگاه هايي كه در 
فضاي موزه برگزار مي شود، به چند علت بسيار 
كارآمد اســت؛ علت اول سرعت در پيشرفت و 
اتمام محصول نهايي اســت. در اين روش به 
طراحي اوليه با مداد و زغال و ... نيازي نيست؛ 
بنابراين، طــراح از همان ابتدا با بريدن و كنار 
هم چسباندن تصاوير مورد نياز، طرح خود را 
اجرا مي كند و به همين ســبب، از نظر زمان 

بسيار صرفه جويي مي شود. 
عدم نيــاز به رنگ گذاري به هر روشــي كه 
فكــرش را بكنيد، مانند آبرنــگ، رنگ روغن، 
پاســتل، و ماژيك، نيز خــود مهم ترين عامل 

صرفه جويي در زمان در اين تكنيك است. 
علــت دوم، فراگير و عام بودن اين روش اســت؛ بدين معني 
كه چون مراحل طراحي و رنگ گــذاري در اين تكنيك حذف 
شــده و طرح ها و رنگ ها از قبل مهيا و آماده است و فرد فقط 
بايد از ميان آن ها انتخاب و چيدمان كند، اگر كســي طراحي و 
رنگ شناسي ضعيفي هم داشته باشد يا اصًال اهل طراحي نباشد 
هم مي تواند به راحتي با اســتفاده از اين تكنيك ذهنيت خود 

را پياده كند. 
علت آخر هم استفادة مجدد از مجالت، روزنامه ها، كاتالوگ ها، 
بروشورها، پوسترها و خالصه هر چيز دورريختني است كه خود، 
هم باعث مشاركت در توليد زبالة كمتر مي شود و هم به كاهش 

هزينه ها كمك مي كند. 
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اين کارگاه برای کودکان پيش دبســتانی تا سال اول ابتدايی 
طراحی شــده و البته با کمی تغيير برای بزرگســاالن هم قابل 
اجراســت. در اين کارگاه، از روش حذف يا بازگشــت به عقب 
استفاده می کنيم. در اين روش، ابتدا پديده ای را که در زندگی 
روزمره با آن سروکار داريم و به دليل حجم عظيم و گستردگی 
آن، از پيشــينه اش بی اطالع يا نسبت به آن بی توجهيم، حذف 
می کنيــم تا ببينيم در زندگی روزمره با چه مشــکالتی مواجه 
می شــويم. مثًال اين بازی را با چنين پرســش هايی از کودکان 

آغاز می کنيم:
ـ بچه ها، به نظر شما اگر االن خودروها يا هواپيماها نبودند، ما 

بايد چه می کرديم؟
ـ اگر يک روز صبح بيدار شــويد و ببينيد برق قطع است، چه 

می کنيد؟
ـ ... .

پرسشی که برای اين کارگاه مطرح می شود، اين است:
ـ بچه ها، فرض کنيد يک روز خيلی گرسنه ايد و در خانه هم 

چيزی برای خوردن نداريد؛ چه می کنيد؟
با هدايت راهنما پاسخ های پراکندة کودکان به سمت خريدن 
خوراکی و ... هدايت می شود. گاهی می توان کودکان را وارد بازی 
مبادلة کاال به کاال کرد؛ برای مثال، چند شکالت و آب نبات را در 
مقابل کودکان گذاشت و از آنان خواست که آن ها را بخرند اما از 
هيچ شکل پول مانند سکه يا اسکناس نمی توانند استفاده کنند. 
راهنما در اين مرحله، کودکان را به سمت تبادل وسايل شخصی 
مانند سنجاق ســر، مداد و کفش با خوراکی ها هدايت می کند و 
حتــی می تواند چيزهايی را که از بچه ها در مقابل آب نبات ها و 
شکالت ها گرفته است نيز با کسانی که عالقه مندند مبادله کند. 
هدف از اين بازی، بازسازی شــرايط اقتصادی پيش از اختراع 
ســکه اســت. در اين مرحله، راهنما می تواند با چند پرسش و 
پاسخ اين گونه خريد و فروش را با همراهی کودکان به نقد بکشد 

و ذهن آن ها را برای ورود به دوران اختراع سکه آماده کند.

 دست ها و ذهن های خالق: کار ما سکه است!
در اين مرحله، به هرکدام از کودکان قطعه ای گل ســفالگری 
می دهيــم و از آن هــا می خواهيم که هر کس به هر شــکل و 
اندازه ای که دوست دارد، برای خود سکه ای بسازد. پس از آنکه 

آن ها ايــن کار را انجام دادند، يک بار ديگر مبادلة آب نبات ها و 
شکالت ها را آغاز می کنيم اما اين بار آن ها را با سکه های ساخته 
شده از گل مبادله می کنيم. در انتها، سکه های کودکان را روی 
يک صفحة مقوايی می چينيم و نمايشگاهی کوچک از آن ها را 

ترتيب می دهيم.
هدف از اين بخش، درک سهولت تجارت پس از اختراع سکه و 
دليل جايگزين شدن مبادلة کاال با سکه به جای کاال با کاالست.

تمامی اين دو مرحله بايد پيش از بازديد از سکه ها و خارج از 
نمايشگاه دائمی سکه باشد؛ زيرا هدف ما تحريک خالقيت و قوة 
تخيل کودکان اســت و ممکن است با ديدن سکه ها، خالقيت 
آن ها کمی محدود شود. گذشته از اين، طی كردن اين مراحل 
بدون تماشــای سکه های قديمی حس کنجکاوی آن ها را برای 
تماشای سکه های قديمی و مقايسة آن ها با سکه های دست ساز 

خودشان بيشتر برمي انگيزد.

 بازسازی گذشته: دارالضرب مبارکة موزة ملک
پس از درک ضرورت پول و ســکه، وارد سالن نمايش دائمی 
سکه های موزة ملک می شويم و بار ديگر و با نگاهی موشکافانه 
آن ها را بررســی می  کنيم. در اينجا می توانيم ســکه های گلی 
کودکان را هم در کنار ســکه های تاريخی قرار بدهيم و از آن ها 
بخواهيم نقاط مشــترک بين ســکه های خودشان و سکه های 
قديمی را بيابند. نقاط مشــترک شامل مواردی از قبيل شکل 
دايره ای، تصاوير انســان يا حيوان است که می تواند به تحليل 
نقوش روی سکه ها و نمادها بسيار کمک کند. پس از طی اين 

مرحله، پرسش اصلی را مطرح می کنيم:
اين سکه ها چطور ساخته شده اند؟

در عصر فناوری و ارتباط نزديک کودکان با ماشين آالت جديد 
می توان پاسخ های خوبی برای چگونگی ساخته شدن سکه های 
امروزی گرفت اما قبل از اختراع اين ماشــين ها، اولين سکه ها 

چگونه و به کمک چه ابزاری ساخته شده اند؟
معموًال به اين ســؤال پاسخ هايی از قبيل داده می شود: «بايد 
با وسيله ای بکوبيم». می پرســيم: چه چيزی را بکوبيم و برای 

اين کار از چه وسيله ای استفاده کنيم؟
در جريان پرســش و پاســخ با کودکان، ابزارهای متناسب با 
پاســخ ها نشان داده می شــود؛ مانند پتک يا چکش برای ضربه 

اگر سکه نبود ...
گزارشي از كارگاه ضرب سکه 

محمد  نوروزي
كارشناس موزه داري، موزه دار مؤسسة كتابخانه و موزة ملي ملك
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زدن به ســکه ها برای انتقال نقوش و قطعات دايره شکل سرب 
دو ميلی متری.

بعد از مشــاهدة ابزار به ارتباط بين آن ها می رسيم. بين اين 
ابزارها چه ارتباطی وجود دارد؟ مخاطبان به  طور غيرمســتقيم 
ايــن رابطه را کشــف می کنند و روش ضرب ســکه را حدس 
می زنند. پس از باز شدن اين گره و ضرب يک سکه، به مقايسة 
آن با ســکه های ماشــينی می پردازيم. البته بهتر است عبارت 
«سکه های دســتی» نيز به شکلی با همکاری مخاطبان کشف 
شود. در انتها با توجه به امکانات، هر يک از مخاطبان يک سکه 

ضرب می کند و آن را به يادگار با خود می برد.
واژه های مرتبط که در اين کارگاه بچه ها با آن ها آشنا می شوند:

ـ امين الضرب: پيمانکاری که امتياز ضرب سکه را می گيرد؛
ـ ضراب: کسی که برای ضرب سکه با چکش و يا پتک ضربه 

وارد می کند؛
ـ قراص: کسی که طال يا نقره را به شکل قرص (دايره  شکل) 

می برد؛
ـ ضراب خانه: کارگاهی که در آن چندين ضراب مشغول ضرب 

و توليد سکه اند؛
ـ دارالضرب: شهری که ضراب خانه داشته باشد.

 دستاورد اين کارگاه
تجربة ضرب ســکه در موزه توجه کــودکان را به خود جلب 
می کند. در مرحلة اول، فضای موزه را از حالت خشک و بی روح 
با ويترين ها و آثاری که به سختی می تواند ببيند و يا زيرنويس 
آن ها را بخواند، درمی آورد. کودکان از مقايسة نقش منتقل شده 
روی ســکه با تصوير سر سکه و مشاهدة شــباهت آن ها لذت 
می برند. همين طور، تجربة ساخت يک سکه به دست خودشان 
تجربه ای ناب و متفاوت است و برايشان اين سؤال وجود دارد که 
آيا می توانند با اين سکه از موزه خارج شوند و خريد کنند يا نه.

شــهروندان امروزی، اعم از کودکان و نوجوانان و بزرگساالن، 
به دليل گسترش زندگی ماشــينی تنها با محصول نهايی اين 

زندگی صنعتی، آن هم به شکل محدود، ارتباط برقرار می کنند. 
سرعت روزافزون اين زندگی و تالش غيرمنطقی برای استفادة 
بيش از حد از محصوالت آن باعث شده است که افراد کمتر به 
رابطة علت و معلولی محصوالت و چرايی و چگونگی ايجاد آن ها 

بينديشند. از طرفی، زندگی محدود آپارتمانی و 
شهرنشينی و در دسترس بودن کاالهای حاضر 
و آماده مانع رشــد دست ورزی و عالقه مندی 
به کارهای دستی شده است. جذابيت کارگاه 
ضرب ســکه اين اســت که نگاه مخاطب را تا 
حدودی نســبت به يکی از اين دستاوردهای 
زندگی شــهری، يعنی ســکه يا پــول، تغيير 
می دهد. او با پی بردن به پيشينة سکه و روش 
ساخت آن و تأثير بزرگی که در اقتصاد جهان 
باســتان می گذارد، نگاهش از روزمرگی جدا 
می شود. اين مســئله وی را از قالب موجودی 
دست وپا بسته در مقابل يکی از پديده های نهاد 
اقتصاد، يعنــی پول، خارج می کند و توجهش 
را به بار معنوی اشيا به عنوان دستاورد زندگی 

فرهنگی بشر معطوف می سازد.

 وسايل موردنياز
ـ گل سفالگری

ـ ابزار و وسايلی برای کندن يا تراشيدن گل 
و ايجاد نقوش و طرح بر روی آن

ـ انواع شــکالت و آب نبــات و تنقالت برای 
نشان دادن تبادل کاال با کاال

ـ چکش يا پتک ۱/۵ تا ۲ کيلويی
ـ سکة فوالدی

ـ ورقة سرب به قطر ۲ ميلی متر
ـ قيچی ورق بر

ـ يک قطعه چوب ضخيم
ـ يک جفت دستکش نخی

ـ چند عدد سکة ماشينی (سکه های روز).

جذابيت کارگاه 
ضرب سکه 

اين است که 
نگاه مخاطب 
را تا حدودی 

نسبت به يکی 
از دستاوردهای 
زندگی شهری، 

يعنی سکه يا پول، 
تغيير می دهد. 

او با پی بردن به 
پيشينة سکه و 

روش ساخت آن 
و تأثير بزرگی 
که در اقتصاد 
جهان باستان 

می گذارد، نگاهش 
از روزمرگی جدا 

می شود

سّکه های ضرب شده به دست دانش آموزان 
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آزاده درخشان
دبير تاريخ منطقة ۶ تهران
حميدرضا منصوريان
دبير تاريخ منطقة ۱۱ تهران

بســياري از موزه هــا به دليل داشــتن فضايي 
رســمي و گاه جدي و سرسخت، جاي مناسبي 
براي آموزش كودكان به شمار نمي روند. بسياري 
از آثار مــوزه اي نيز به رغــم كيفيت و جذابيت 
ذاتي بسيار، به سبب قرارگيري در اين فضاهاي 
غالبًا خشــك، براي بازديدكنندگان كم ســن و 
ســال خود جذابيت چنداني ندارند. به ســبب 
وجود اين فضاهاي جــدي، برخي از كارگاه هاي 
ويــژة دانش آموزي نيز كه به حركــت فراوان و 
بي نظمي مخصوص به خود نياز دارند، در چنين 

محيط هايي اجرا نمي شوند.
مدرسه ها هم به دليل فشردگي برنامة درسي و 
نيز محدوديت هاي اداري برگزاري اردوهاي علمي، 
امكان گذراندن زمان كافي در موزه ها را در اختيار 
ندارند؛ بنابراين، نياز به حركتي نوين در اين ميان 

احساس مي شود.
پاسخ گويي  براي  نوين  راهكاري  «كالس موزه» 
به اين نياز است. در كالس موزه برخالف جريان 
عادي بازديدهاي موزه اي، برخي از اشياء موزه اي 
يا موالژ آن ها در شرايطي خاص به مدرسه منتقل 
مي شود و فضاســازي هاي الزم براي نمايش اين 
اشــيا و تشــكيل كارگاه هاي متفاوت در پيوند 
آن ها شــكل مي گيرد. در كالس موزه ها بسياري 
از مفاهيــم را جــز از طريق آموزش مســتقيم، 
به صورت غيرمســتقيم نيز با برگزاري كارگاه ها، 
پخــش فيلم يــا نماهنگ و قطعات شــنيداري 
مي تــوان آمــوزش داد. كالس موزه ها، فضاهايي 
خالق، پر از رنگ و تحرك و سرشار از يادگيري 
همراه با لذت اند. در چنيــن فضاهايي، تجربه ها 
محدود نمي شــوند و يادگيري از راه تمام حواس 

گنجينـه آموزگـاه

دانش آموزان در حال ساخت کاشی های طراحی شده خودشان با خط معّقلی
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صورت مي گيرد. در اين فضاها همچنين مي توان 
تفاوت هاي فردي دانش آموزان را در نظر گرفت و 
پيشنهادهايي مطابق با توانمندي هاي افراد ارائه 
كــرد. افزون بر اين ها، قــرار گرفتن آثار موزه اي 
در فضاهايي خارج از محيط رســمي موزه، حس 
كسالت دانش آموزان از ديدن اين آثار را كاهش 
مي دهد و سبب پرورش توانمندي هاي گوناگون 
آنان مي شــود. رفع محدوديت زمان و مشكالت 
رفت وآمد از ديگر نكات مثبت كالس موزه هاست.

نويسندگان اين نوشته دو تجربه را در اين حوزه 
خط هاي  رســانده اند: «گنجينه  آموزگاه  انجام  به 
ايرانيـ  اسالمي» و «گنجينه آموزگاه اشياء تاريخي 
برگــزاري «گنجينه آموزگاه  گزارش  خانوادگي». 

خط هاي ايراني ـ اسالمي» در ادامه مي آيد. 
۱. ايــن گنجينه آموزگاه به همت گنجينة ملك 
برگزار شــد و تابلوهاي تاريــخ خط هاي ايراني ـ 
اسالمي از سوي اين گنجينه به مدرسه داده شد.

۲. پارچه نوشت ها و پوســترها بر ديوارها نصب 

شــدند. تابلوها بر پايه ها قرار گرفتند و ابزارها در 
جايگاه هاي ويژة خود جاي داده شدند.

۳. در روز نخســت، دو كارگاه نســخه برداري از 
قرآن و خوشنويســي و در روز دوم، كارگاه كاشي 

خط معّقلي (بنايي) فعال شد.
۴. در هــر روز، افزون بر ۱۳۰ نفر در اين كارگاه 

آموزش ديدند.

 مواد فرهنگي
۱. پرده نگار خط هاي ايراني ـ اسالمي؛

۲. فيلم گلستان وحي؛
۳. ميز كتاب هاي «خط» كه دربردارندة بيش از 
۱۵ جلد از كتاب هايي با اين موضوع بود كه همگي 

از كتابخانه به تاالر همايش ها منتقل شدند.
۴. آثار خط نستعليق به خط استاد اميرخاني؛

۵. آثار خط محّقق به خط استاد احصايي؛
۶. نرم افــزار خط و نگارش كانون پرورش فكري 

كودكان و نوجوانان.

آموزش
موزه اي

مدرسه در موزه

بازديد هدفمند

موزه در مدرسه

داشتن سناريو

توليد محتــوا

طراحي كارگـاه

كالس موزه ها، 
فضاهايي خالق، 

پر از رنگ و 
تحرك و سرشار از 

يادگيري همراه با 
لذت اند. در چنين 

فضاهايي، تجربه ها 
محدود نمي شوند 

و يادگيري از 
راه تمام حواس، 
صورت مي گيرد

۳۱ رشد مدرسة فردا | دورة چهاردهم |  شمارة ٦  |  اسفند ١٣٩٦ |



مرتضی مجدفر
تصويرگر: سيد ميثم موسوی

آقای محاســنی آدم جالبی بود و به رغم آنکه ظاهراً نزديک 
پنجاه ســال ســن داشــت، کارهايش مثل معلم های جوان و 
پرجنب وجــوش بود که لحظــه ای آرام و قرار ندارند. آن ســال، 
بهترين تجربه را از درس ادبيات گرفتيم؛ او در عرض هشــت ماه 
کاری کرد که ما به اندازة هشــتاد ســال عاشق ادبيات شديم و 
توانستيم مهم ترين و بهترين کتاب های عمرمان را در همان سال 
و تابستان بعد از اتمام کالس دوم دبيرستان بخوانيم. او نه تنها در 
کالس و در ارتباط گيری با ما فوق العاده بود بلکه کارهای خارج از 
کالسش نيز معرکه و به يادماندنی وـ  بهتر است بگويمـ   متفاوت 

بود.
آقای محاســنی در همان پانزده روز آغاز ســال تحصيلی، در 
کالس بــه ما گفت که بخشــی از فعاليت های درس ادبيات در 
بيرون از کالس انجام می شــود ولی هيــچ توضيح ديگری در 
اين باره نداد؛ تا اينکه حول و حوش اواخر مهرماه، يک روز صبح 
در گوشــه ای از راهروی ورودی مدرسه به کالس ها، در همان 
طبقة اول، با محوطة زيبايی روبه رو شديم که تا آخر وقت ديروز 
اثــری از آن نبود. محوطه ای که با پارتيشــن، نوارهای رنگی و 
بلوک های رنگی يونوليتی از راهرو جدا شده و به شکل مستقلی 
در آمــده بود و داخل آن، پر بــود از تابلوهای ديواری، ميزها و 
صندلی های متنوع و کوچک و بزرگ که هيچ چيزی روی آن ها 
نصب نشده يا قرار نگرفته بود. در واقع، يک محوطة زيبا شکل 
گرفته بود که چيز خاصی نداشــت و تنها چيزی که به چشــم 
می آمد، رنگ و تابلو و ميز و صندلی خوش فرم و خوش نظم بود 
که نشــان می داد با فکر چيده شده و کسی که آن ها را مرتب 
کرده، حسابی برايشــان وقت و حوصله خرج کرده است. البته 
يک تابلو نوشتة مقوايی با خط نستعليق، در داخلی ترين قسمت 
محوطة جدا شــده، از دور خودش را به رخ کســانی که جذب 
محوطه شده بودند، می کشــيد: «به زودی در اين مکان، موزة 

ادبيات احداث می شود... با احترام: محاسنی»
موزة ادبيات؟ اين ديگر چه صيغه ای است؟ اين چيزی بود که 
بچه ها از همديگر می پرســيدند و چون در انتهای تابلو نوشته 
امضای آقای محاسنی به چشم می خورد، همه حدس می زدند 

حتمًا جای جالبی خواهد بود و اتفاق چشمگيری خواهد افتاد. 
بعضی از معلمان برای شناساندن درست خود به بچه ها به ماه ها 
وقت نياز دارند ولی ويژگی های آقای محاسنی برای ما که ادبيات 
کالس اول خود را با دبير ديگری گذرانده بوديم، در کمتر از يک 
ماه به خوبی روشن شده بود: فردی خوش فکر، خالق، عالقه مند 
به کار خود، دوســت بچه ها و به رغم سن و سالش، به شدت پر 

جنب وجوش و عالقه مند به کارهای خوب و تأثيرگذار.
دو هفته ای از رونمايی محوطة موزة ادبيات گذشــته بود ولی 
چيزی داخل آن قرار داده نشده بود. واقعًا منتظر بوديم ببينيم 

در موزة ادبيات چه چيزهايی به نمايش گذاشته می شود.
صبح روز هفتم آبان ماه که در حال عبور از راهرو برای رفتن 
به کالس بوديم، صدای يکی از بچه هــا ما را به خودمان آورد: 
«آنجا را ببينيد.. يک کاله پشمی و يک قلم موی نقاشی!» البته 
وقتی قدری دقت می کردی، می ديدی که پشــت  ســر کاله و 
قلم مــو ـ که روی يکی ميزهای تکيه داده شــده به ديوار قرار 
داده شده بودند ـ نوشته های کوچکی هم خودنمايی می کردند: 
«کالهی که شــاعر آن در خلق بســياری از آثــار ادبی معاصر 
کشــورمان، همواره آن را بر سر داشته است» و «قلم مويی که 
با قلم نوشــتاری همراهش، شاهد طراحی بسياری از تابلوهای 
ماندگار تصويری و قطعات شــعر بی بديل يکی از شــاعران هم 

روزگار ما بوده است.»
همين و ديگر هيچ و ســکوت تا دو هفتة ديگر. البته سکوت 
که چه عــرض کنم. ســؤال پيچ کردن های آقای محاســنی، 
پاسخ ندادن های او، راهنمايی هايش و کلنجار رفتن ما با يکديگر 
در حياط مدرســه برای رمزگشايی کاله و قلم مو و مطرح شدن 
اينکه واقعًا آقای محاســنی ما را سرکار گذاشته است يا راستی 

راستی قرار است موزه ای افتتاح شود!
دو هفته بعد، دو شيء ديگر به داشته های موزه اضافه شد: يک 
کتاب قطور قديمی با کاغذنوشته ای در کنار آن با اين مضمون 
که: «اول و آخر اين کهنه کتاب افتاده ا ست» و يک کتاب بسيار 
کــت و کلفت که اتفاقًا از روی جلدش می شــد عنوان «کليات 
نظامی» را خواند، با اين کاغذنوشــته: «فکر می کنيد وزن اين 
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کتاب چند کيلوگرم است؟»
اجزاء مــوزة ادبيــات روزبــه روز غنی تر می شــد ولی هنوز 
مجهوالتش بيشتر از بخش های آشکارش بود. يک روز عينکی 
بــا اين توضيح در موزه قرار گرفــت: «عينکی که مؤلف کتاب 
ارزشمند غرب زدگی در هنگام نگارش، آن را بر چشم داشت»، 
و روز ديگر، کتاب «زمين سوخته»، در حالی که مثًال نام مؤلف 
اثر روی جلد آن ســوخته و سياه شــده بود. يک روز سر و کلة 
بسته ای مداد تراشيده شــده در داخل يک بشقاب مالمين در 
گوشــه ای از ميز با کاغذنوشته ای با اين مضمون پيدا شد: «اين 
رمان نويس، عادت داشت در هنگام نوشتن، فقط از مداد استفاده 
کند و برای اينکه تمرکزش به  هم نريزد، ده ها مداد تراشــيده 

شده را پيش از شروع نوشتن برای خود آماده می کرد و» ... .
آقای محاســنی کار خودش را کرده بود و ما حسابی شيفته و 
تشنه اش شده بوديم: سؤال، سؤال و سؤال و تالش برای يافتن 
پاسخ ســؤاالت، درحالی که هر هفته هم پرسش ديگری پيش 

رويمان قرار می گرفت.

 آن صبح شگفت انگيز
تا اواســط آذرماه، اجــزا و اقالم جديدی با همان ســبک و 
ســياق آقای محاســنی به موزة ادبيات اضافه شدند؛ در قالب 
پرسش، بيشتر به شکل برانگيزنده و بدون پاسخ! تا اينکه صبح 
شگفت انگيز هفدهم آذرماه فرا رسيد که شنبه روزی بود و معلوم 
بود آقای محاســنی، اين روز را به اين دليل 
انتخاب کرده اســت که در روزهای تعطيل 
آخر هفته، فرصت دگرگونی در چينش اقالم 
و طبقه بندی اجزای موزه را داشــته باشد. 
وقتی زنگ زده شد و وارد راهروی ورودی به 
کالس ها شديم، بی اختيار مقابل موزة ادبيات 
توقف کرديم. همة چيزهايی که قبًال در موزه 
قرار گرفته بودند همان جا بودند و البته اشياء 
فراوان ديگری هم به موزه اضافه شده بودند. 
موزه شــکل و شمايل بســيار زيبا و جذابی 
پيــدا کــرده بودند؛ مثالً  در کنــار آن کاله 
پشــمی کج و کوله، عکس استاد شهريار و 
ديوان دوجلدی فارسی اش به همراه منظومة 
ترکی «حيدربابايه سالم» در يک چهارچوب 
چشم نواز قرار داده شده بود. عکس سهراب 
سپهری، به همراه همان قلم مو و کپی رنگی 
يک تابلوی نقاشی امپرسيونيستی و چندين 
جلــد از آثار وی، قاب جداگانــة ديگری را 

مزين ساخته بود. 
دور و بــر همــان کهنه کتابی کــه آقای 
محاسنی نوشــته بود «اول و آخرش افتاده 
اســت»،تعداد قابل توجهی کتــاب قديمی، 
چارچوب نســخ خطی موزه را شــکل داده 
بود. بــا ديدن عکس جــالل آل احمد، تازه 
متوجه شديم که عينکی که آقای محاسنی 
با وسواس آن را انتخاب کرده بود، مانند کاله 
شــهريار که مال خودش نبود، از آن جالل 
نيست و شــبيه عينک های اوست و تصوير 
نســوختة جلد کتاب نيز عکســی واقعی از 
احمد محمود بود در پشت ميزی با بشقابی 
که مدادهای تراشيده شده در آن قرار گرفته 
بودند، نشان می داد که آقای محاسنی، با چه 
زحمتی به دنبال شناساندن ادبيات فارسی به 

در هنگام نگارش، آن را بر چشم داشت»، ارزشمند غرب زدگی
و روز ديگر، کتاب «زمين سوخته»، در حالی که مثًال نام مؤلف
اثر روی جلد آن ســوخته و سياه شــده بود. يک روز سر و کلة
بسته ای مداد تراشيده شــده در داخل يک بشقاب مالمين در
گوشــه ای از ميز با کاغذنوشته ای با اين مضمون پيدا شد: «اين
رمان نويس، عادت داشت در هنگام نوشتن، فقط از مداد استفاده
کند و برای اينکه تمرکزش به  هم نريزد، ده ها مداد تراشــيده

رويمان قرار می گرفت.

 آن صبح شگفت انگيز
تا اواســط آذرماه، اجــزا و
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ما و عالقه مند کردن ما به ادبيات بوده است.
البته موزه بخش های ديگری هم داشــت که هر يک در جای 
خود ديدنی و تحسين برانگيز بود. آقای محاسنی برای اينکه ما 
بتوانيــم راحت تر دربارة اجزاء مــوزه گفت وگو و با آن ها ارتباط 
برقرار کنيم، با هماهنگی مدير مدرسه، موزه را به همان شکل 
به گوشــه ای از کتابخانة مدرســه منتقل کرد. بعــد از آن، در 
زنگ هــای ادبيات، با خود او به موزه می رفتيم و به توضيحاتش 
گوش می ســپرديم. در اين شــرايط، چون موزه در مسيرگذر 
دانش آموزان نبود، مزاحمتی برای کسی ايجاد نمی شد و تأمل 
روی اجزا بهتر و بيشتر می شــد. البته آقای محاسنی، سه کار 

ديگر هم انجام داد که هر سه جالب بود:
نخســت. او برای موزه يک بخش ثابت هفتگی در نظر گرفت 
و آن اينکه يکی از نويســندگان، شاعران و مترجمان کشورمان 
يا ديگر کشــورهای دنيا را با نمادی رمزآلود يا نکته ای معرفی 
می کرد و ما با گشــودن آن رمز و پيدا کردن 
آن نکته، به شــناخت فــرد موردنظر هدايت 
می شــديم. آن نماد رمزآلود يــا نکتة راهنما 
مــدت يک هفته تا ده روز (تــا زمانی که فرد 
موردنظر توسط ما يافته شود) در ورودی موزه 
به نمايش گذاشــته می شد. با اين روش آقای 
محاسنی، ما با بسياری از چهره های برجستة 
ادبيات ايران و جهان آشنا شديم. نکتة جالب 
در اين فعاليت آموزشــی، حضور دانش آموزان 
در محوطة کتابخانه بــه دليل وجود موزه در 
آنجا بود؛ يعنی آقای دبير، برای گشودن رمز و 
رازهايی که برای ما مطرح کرده بود، آزمايشگاه 
خوبی در اختيارمان قــرار داده بود که همان 
کتابخانه ها و قفســه های پر از کتاب آن بود. 
در همان ســال های تحصيل در دبيرســتان 
و هم نفســی با آقای محاسنی بود که صحت 
سخن ارزشمند او را در عمل ديدم. آقای دبير 
ادبيــات ما می گفت: «کتابخانــه، قلب تپندة 

يادگيری در هر مدرسه ای است.»
دوم. آقای محاســنی، کار ديگری هم انجام 
داد که واقعًا همة ما را از مدرســه تا خانه و از 
خانــه تا جامعه درگير ماجرا کــرد. او به ما می گفت: «به دور و 
بر خودتان نگاه کنيد. هر چيزی را که می تواند در موزة ادبيات 
مدرســه به نمايش گذاشته شود، در صورتی که منعی از طرف 

بزرگ ترهايتان ندارد، با خود به مدرسه بياوريد»
در مدت کوتاهی، دور و بر آقای محاســنی پر شــد از نســخ 
خطی، کتاب های قديمی مانند اميرارســالن نام دار، محرم نامه، 
حسين کرد شبستری، شاهنامه های بسيار نفيس و بسياری آثار 
قديمی که هر يک خود داســتانی داشت. حتی يکی از بچه ها 
اسطرالبی را در منزلشــان پيدا کرد و به مدرسه آورد اما آقای 

محاسنی آن را نپذيرفت و از دوستمان خواست برای اسطرالب، 
توضيح و پرســش هايی انگيزشی مطرح کند و آن را با کتاب يا 
کتاب هايی مرتبط ســازد تا در بخش ويژه (ورودی موزه) قرار 
بگيرد و پس از رمزگشــايی به جايگاه خاص خود برود. چنين 
هم شــد و دوســتمان با کلی تحقيق و پرس وجو، اثری را در 
کتابخانة مدرســه پيدا کرد که به شکل عجيبی با اسطرالب در 
پيوند بود. راستی، شما می دانيد اين اثر چه نام داشت و نوشتة 

چه کسی بود؟
سوم. آقای محاسنی بخش ويژه ای با عنوان «ادبيات اقتباسی» 
در موزه ايجاد کرده بود. او تأکيد می کرد که ما حتمًا رمان ها و 
داســتان های بلند را بيابيم، بخوانيم و به ديگران معرفی کنيم. 
می گفت: «نترسيد! خواندن رمان شما را در رياضيات و فيزيک 
و شيمی هم قوی می کند! ديدتان را باز می کند! به شما قدرت 
حل مســئله می دهــد و از همه مهم تر، باعث می شــود حس 
زيبايی شناســی که لذتش از همه چيز بيشتر است، همواره با 

شما باشد!»
درخواســت آقای محاسنی اين بود که رمان ها و داستان های 
بلندی را که از روی آن ها فيلم يا سريال ساخته اند، شناسايی و 
همراه با کتاب های مربوطه، در تابلوی اعالناتی که برای همين 

منظور در ديوار موزه نصب شده بود، معرفی کنيم.
خالصه، آن ســال ما بوديم و آقای محاسنی و موزة ادبيات و 
شعله ور شدن عشــق به ادبيات در تن و جانمان. البته جا دارد 
از مدير گروه مديريتی مدرســة خودمان هم تشکر کنيم که نه 
تنها هيچ مزاحمتی برای دبير خوش فکر ادبيات ما نداشتند بلکه 
از تمهيــد مقدمات و امکانات موردنيــاز وی برای موزه ادبيات 

مدرسه، به هيچ وجه فروگذار نکردند۱.

 پی نوشت
۱. بعد از تحرير: وقتی مطلب حاضر ويرايش شد و برای قرار گرفتن در 
صفحات، در اختيار شورای تحريرية مجله قرار گرفت، دوستان رشد مدرسة 
فردا از من خواستند اگر نشانی يا تلفنی از آقای محاسنی دارم و مطمئنم که 
ايشان در قيد حيات اند، آن را در اختيارشان قرار دهم که عالوه بر مطلب من، 
گفت وگو با وی و تصاويرشان نيز زينت بخش صفحات مجله شود. مدتی با 
ذکر اينکه ماجرا مربوط به سال ها پيش بوده است و تلفنی از آقای محاسنی 
در دسترس ندارم، از بيان واقعيت طفره رفتم، ولی وقتی با اصرار دوستان 
مواجه شدم، مجبور به بيان واقعيت شدم. آقای محاسنی وجود خارجی ندارد 
و ساخته و پرداختة ذهن من است. سال ها پيش که مدير مدرسه بودم، طرح 
راه اندازی موزة ادبيات مدرسه را با جزئيات فراوان، که برخی از آن ها در 
اين نوشته مطرح شده است، به دو تن از دبيران ادبيات مدرسه مان دادم که 
اجرايی کنند و تأکيد کردم که برای اجرای آن از هيچ کمکی دريغ نمی کنم. 
برخورد اين دوستان معلم با موضوع آن چنان سرد بود که از خير ماجرا 
گذشتم، ولی چندی پيش که از موضوع اين شمارة  مدرسه رشد مدرسة فردا 
باخبر شدم، آن را با تمام جزئيات روی کاغذ آوردم؛ باشد که «محاسنی» هايی 
پيدا شوند و با پيشنهاد، رفع معايب و تکميل طرح من، اجرای آن را در 
اولويت قرار دهند.

نکتة جالب در 
اين فعاليت 
آموزشی، حضور 
دانش آموزان در 
محوطة کتابخانه 
به دليل وجود 
موزه در آنجا بود؛ 
يعنی آقای دبير، 
برای گشودن 
رمز و رازهايی 
که برای ما 
مطرح کرده بود، 
آزمايشگاه خوبی 
در اختيارمان 
قرار داده بود که 
همان کتابخانه ها 
و قفسه های پر از 
کتاب آن بود
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الهه ساالر
کارشناس موزه و فعال حوزه آموزش

موزه    کودک    آموزش

چرا کودک و موزه؟ چرا الزم است که موزه ها برای مخاطبان 
کوچک خود برنامه ريزی داشــته باشند و چرا بايد خود را برای 

پذيرايی از اين مهمانان پرشور آماده کنند؟
از دورة رنسانس نگرش مردم نسبت به موزه ها و کارکرد آن ها 
در جامعــه تغيير کرد. موزه ها که تا قبل از آن مکان هايی برای 
جمع آوری و نمايش اشــيا بودند، به عنوان مکان های آموزشی 
مورد توجه قرار گرفتنــد. در تعريف جديدی که ايکوم از موزه 
ارائه داد، بر نقش آموزشــی آن تأکيد شده بود. با توجه به اين 
تعريف، موزه ها وظيفه دارنــد در جهت انجام اين وظيفة خود 
برنامه ريزی درستی داشته باشند و اين نقش مهم و اساسی خود 

را با دقت بيشتری ايفا کنند. 
موزه ها بايد به ســمت جاری شــدن در زندگی مردم حرکت 
کنند، تا حفاظت از آثار تاريخی جزئی از فرهنگ جامعه شــود 
و مردم خود نســبت به اين قضيه احســاس مسئوليت داشته 
باشند. برای رســيدن به اين هدف، به فرهنگ سازی پايه ای و 
اصولی نياز داريم که بايد از دوران کودکی آغاز شود (البته اين 
يک ُبعد از اين ماجراســت؛ چرا که امروز موزه ها از حيطه های 
تاريخی و باستان شناسی فراتر رفته اند و طيف وسيع و متنوعی 

از موضوعات را شامل می شوند).
همان طور که می دانيم، برخورد درســت در ســنين کودکی 
ماندگاری در ذهن را در تمام دوران زندگی فرد به ارمغان می آورد. 
همچنين می دانيم که با تمام بی توجهی هايی که موزه ها نسبت 
به کودکان و نوجوانان دارند، بيشترين بازديدکنندگان موزه ها را 
همين گروه های سنی تشکيل می دهند. بنابراين، می بينيم که 
دانش آموزان بهترين گروه برای سرمايه گذاری هستند. از طرف 
ديگر، امکانات بالقوة موجود در موزه هاســت که برای مدارس و 
آموزشگاه ها می تواند قابل توجه باشد. موزه ها می توانند مکانی 
باشــند که کودکان آموزش های نظری و خشک مدارس را در 

آنجا عملی و عميق تر دريافت کنند.
موزه ها می توانند ميزبان دانش آموزان باشــند يا مهمان آن ها 
در مراکز آموزشــی. هرکــدام از اين مــوارد، در صورتی مفيد 

واقع می شــود که برنامه ريزان و مسئوالن موزه ها بتوانند موزه 
و اشــياء آن را به شکل مناســبی هويت بخشی کنند و اين امر 
در ساية توجه به دو نکته به دست می آيد: ۱. شناخت مخاطب. 

۲. شناخت ماهيت و اهداف موزه.
موزه يک رسانه است. اين رسانه در جهان امروز، که با سرعت 
زيادی در حال تغيير و تحول اســت، بايد بتواند بين گذشــته 
و آينــده پيوند ايجاد کند. موزه ها وظيفــه دارند برای نمايش 
اشياء خود راه  و روش های جديدی را ابداع کنند تا عموم مردم 
بتوانند با آن ها ارتباط برقرار سازند. برای رسيدن به اين هدف، 
موزه داران و مســئوالن موزه ها بايد وارد عمل شوند و موزه ها را 

از حالت شیء محور خارج کنند و آن ها را مخاطب محور كنند.
در ســال های اخير، حرکت هايی در زمينــة آموزش موزه ای 
و ارتباط با مخاطب در ايران شــکل گرفته اســت. موزة ملک 
يکی از اولين موزه هايی  اســت که در اين راه اقداماتي نوآورانه  
داشته که يکی از آن ها آماده ســازی نمايشگاه های سيار موزه 
است. اين نمايشگاه به صورت تابلوهايی با موضوع های مختلف 
طراحی و آماده شــده است و مراکز آموزشی کودکان می توانند 
به مناســبت های مختلف و با توجه به نيــاز مخاطبان خود از 
اين مجموعه ها اســتفاده کنند. در کنار اين مجموعه ها، حضور 
راهنمايان خالق و روش هــای متفاوت راهنمايی در اين موزه 

چشمگير است.
از ديگــر تجارب اين موزه، برنامه ريزی تورهايی خارج از موزه 
برای دانش آموزان اســت که نگارنده خود، برنامه ريزی و اجرای 
دو تور متفــاوت با اهداف گوناگون را بــرای اين موزه برعهده 

داشته است:
۱. پروژة باغ قصه ها در مدارس

۲. نمايشگاه سيار «تک اثر بازوبند».

 پروژة باغ قصه ها
اين پــروژه در دو بخش، داخل و خــارج از موزه برنامه ريزی 
و اجرا شــد و نگارنده در اين پروژه، طراحــی و اجرای تور باغ 
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قصه ها را در مدارس برعهده داشت. در اينجا به 
اختصار به چگونگی اجرای اين برنامه و نتايج 
آن اشــاره خواهيم کرد. اين پروژه با توجه به 
وجود مجموعه ای غنی از نسخ خطی قديمی 
در مجموعة ملــک با هدف معرفــی ادبيات 
کهن ايران به کودکان و ترويج آن آغاز شــد. 
با تکيه بر فعاليت های زيادی که در سال های 
اخير برای معرفی شــاهنامه و شخصيت های 
آن به کودکان انجام شده است، اين بار کتاب 
مثنوی معنوی را انتخاب کرديم. مخاطبان ما 
دبســتانی ها بودند و از همين رو، ما در جست وجوی داستانی 
ســاده با قابليت اجرای متفاوت بوديم. بعد از بررسی های زياد، 

سرانجام داستان «فيل در تاريکی» انتخاب شد.
هدف ما در اين پروژه عالقه مند کردن کودکان به ادبيات کهن 
ايران بود. اين داستان به ما کمک می کرد تا بتوانيم اين فضای 

جذاب را بيافرينيم. داســتان ياد شده در عين سادگی ظاهری 
ايــن قابليت را نيز داشــت که حس کنجــکاوی دانش آموزان 
را برمی انگيخت و باعث می شــد آن ها با مجری همراه شــوند. 
همچنين، به مجری کمک می کرد که آن ها را با داستانی ساده 
به عالم خيال و تجسم ببرد و لحظاتی جذاب برايشان بيافريند.

 شرحی از برنامه
داســتان فيــل در تاريکی داســتانی معنوی اســت که در 
فرهنگ های مختلف مشرق زمين، روايات گوناگونی از آن وجود 
دارد. اين داستان دارای دو ُبعد ظاهری و باطنی است؛ در ظاهر، 
داستان عده ای است که در خانه ای تاريک با موجودی ناشناس 
مواجه می شــوند و هرکس يک قســمت از بدن اين موجود را 
لمس می کنــد و توصيف خود را از آن بيــان می کند ولی در 
نهايت، زمانی که شمع روشن می شود همه متوجه اشتباه خود 

می شوند. 
ُبعد معنوی داستان، روايت زندگی انسان هاست که در مواجهه 
با مســائل، هر کس يک واقعه را از ديد خود تفســير می کند و 

آنچه دليل و حکمت اتفاق است، بر ما آشکار نيست.
برای اينکه اين داســتان برای کودکان جذاب شــود، آن ها را 
در بازسازی فضای داســتان شريک کرديم. بخش اول داستان 
خوانده شد و بعد کودکان در گروه های کوچک دعوت شدند تا 
از حس المسة خود کمک بگيرند و حدس بزنند. در واقع، آن ها 
خود بخشی از داستان را که شنيده بودند تجربه کردند. بعد از 
آن، در تجربة متفاوت ديگری هرکس مسئول شد آنچه را لمس 
کرده است بسازد و در نهايت، قرار شد هر گروه حدس بزند که 
چه چيزی مهمان آن ها شــده است. بعد از اين تجربه داستان 

کامل می شد.
در ايــن برنامه، کودکان با کتاب مثنوی معنوی به عنوان يک 
کتاب ارزشمند و به يادگار مانده از گذشته، آشنا شدند. از ديگر 
ويژگی های اين برنامه، تقويت روحية همکاری و ريسک پذيری، 

خالقيت و حس کنجکاوی درکودکان بود.

 گزارش نمايشگاه سيار «تک  اثر بازوبند»
اين نمايشــگاه در ارديبهشت و خرداد ســال ۱۳۹۴ مهمان 
مدارس و مؤسســه های آموزشــی کــودکان بــود. هم زمان با 
برگزاری نمايشــگاه تک اثر بازوبند در موزة ملک، به پيشنهاد 
موزه برنامه ای طراحی شد تا اين اثر در قالب نمايشگاهی سيار 
مهمان مدارس شود و دانش آموزان با اين اثر و کارکردهايش از 

يک طرف، و موزة ملک از طرف ديگر آشنا شوند.
در ايــن برنامه، دوباره دانش آموزان دبســتانی به عنوان گروه 
هدف انتخاب شــدند و نگارنده از طراحی و اجرای يک تجربة 

هنری برای برقراری ارتباط بين شیء و مخاطب بهره گرفت.
۱۲ عدد تابلو با تصاويری از کاربرد بازوبند، نمايشگاه سيار ما 

موزه ها می توانند 
مکانی باشند 
که کودکان 
آموزش های نظری 
و خشک مدارس 
را در آنجا عملی و 
عميق تر دريافت 
مي کنند
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بود. سخنگوی صرف نبودن در کار با کودکان و جلب مشارکت 
آن هــا در برنامــه را می توان رمز موفقيت ايــن قبيل برنامه ها 
دانست. وجود تابلوها و تصاوير متفاوت آن ها نظر کودکان را به 
خود جلب می کرد. مرحلة بعد اين برنامه به صورت پرســش و 
پاسخ از کودکان بود. همان گونه که در هر تصوير می بينيد، آن ها 
اين چنين و با مشارکت خود با کارکردهای بازوبند آشنا شدند. 
بعد از اين مرحله، ســاخت بازوبند توسط هر کودک اين تجربه 
را کامل کرد. در اين بخش از برنامه، بچه ها آرزوها، خواســته ها 
و نگرانی هايشان را آشکار کردند و بازوبندها راهی برای ارتباط 
آنان و بيان آرزوهايشان شد. کودکی که آرزوی سالمتی مادرش 
را داشــت و خواهری که برای بــرادر کوچکش بازوبندی با نام 
«خدا» برای حفظ از چشــم ونظر ساخت، نمونه هايی از ارتباط 

کودکان با اين اثر بود.
موزه ها ظرفيت حمايت از انواع روش های آموزشــی را دارند 
اما بســياری از اين روش ها يا مناسب استفاده در کالس درس 
نيســتند و يا اصًال در قالب آموزش رسمی نمی گنجند. موزه ها 
اين فرصت را می دهند که آموزش های مشــارکتی و اجتماعی، 
آموزش از طريق مشاهده، بحث، هم انديشی، حل مسئله و نيز 

تجارب خالق نظير نقاشــی، ايفای نقش يا خلق يک اثر هنری 
امکان پذير شوند و همراه با آموزش از طريق خواندن و نوشتن، 
کار انفرادی يا گروهی، به يادگيری افراد کمک شــايان توجهی 
شــود. می توان گفت موزه ها امکان آمــوزش از طريق تماس با 
واقعيت را فراهم می کنند؛ برخالف آموزش رســمی که در آن 

فقط نظريات ذهنی و غيرملموس تدريس می شوند.
موزه ها وظيفه دارند که بازديدکننده را به دقيق نگريستن به 
اشيا، انديشيدن به آن ها و سپس برداشتن گامی فراتر در جهت 

تحقيق و بررسی، جذب، ترغيب و تشويق نمايند.
بازديد از موزه ابزاری برای وســعت بخشيدن و عمق دادن به 

آموزش است و می تواند مکملی برای کالس های درس باشد.
همچنيــن، يافته ها نشــان می دهد که بچه ها بــه موزه ها يا 
نگارخانه هايی که با کار مدرسة آن ها ارتباط دارد، تمايل بيشتری 
نشان می دهند و بازديدهای گروهی و هدفمند کودکان از موزه، 
اغلب مراجعة دوبارة آن ها را به اتفاق خانواده شــان در پی دارد. 
اميد اســت ارتباط مؤثرتری بين موزه ها و مدارس برقرار شود 
و اين گونه مراکز بتوانند از ظرفيت های يکديگر هرچه بيشــتر 

بهره مند شوند.

بازديد از موزه 
ابزاری برای 

وسعت بخشيدن 
و عمق دادن به 
آموزش است و 

می تواند مکملی 
برای کالس های 

درس باشد
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الهه ساالر 
مدير اجرايي موزة مجازي هنر كودك

موزة مجازي
هنــر كودك

در ســاده ترين تعريف از موزه آمده است: «موزه بنايي است 
براي گردآوري مجموعه هايي از اشــيا به منظور تحقيق، بررسي 

و بهره گيري». 
موزه ها نهادهايی علمی و آموزشی هستند و اگر با ديد آموزشی 
به آن ها نگريسته شود، می توانند نقش مهمی در توسعة جامعه 

و پيشبرد اهداف آن داشته باشند. 
به صورت معمول، آنچه با شــنيدن نام مــوزه به ذهن متبادر 
می شود، ساختمانی بزرگ است که مجموعه ای از اشياء قديمی 
را در خود دارد، اما امــروز دنيای جديدی برای موزه ها درحال 

شکل گرفتن است: 
 

   موزه های مجازی 
آنچه با شــنيدن نام موزة مجازی در ذهن شــکل می گيرد، 
بازســازی فضای واقعــی موزه در محيط وب اســت. البته اين 
تعريف کاملی از موزة مجازی نيســت و تنها بخشی از کارکرد 
اين نام را در خود دارد. گسترش فناوري، امروز به ما اين امکان 
را می دهد که فضايی داشــته باشــيم كه بدون نياز به ماهيت 
فيزيکــی در دنيای بيرون، بتواند همــان قابليت ها، امکانات و 

خدمات را ارائه دهد. 
البته موزة الکترونيکی می تواند نامی دقيق تر باشد ولی درست 
يا غلط، اين موزه ها امروزه لقــب «مجازی» به خود گرفته اند. 

موزه هاي مجــازي را می توان اين گونه تعريف کرد: مجموعه ای 
از آثار، با ماهيت دسترس پذيری چندگانه، بدون فضای واقعی،  
با قابليت انتشــار اطالعات آن در سراســر جهان. اين موزه ها 
می توانند تمام قابليت ها و امکانات موجود در موزه های معمول 

يا حتی بيشتر از آن را ارائه دهند. 
از جمله قابليت های اين موزه ها می توان به دسترســی پذيری 
آن ها برای همگان و همين طور، نداشتن محدوديت فضايی، که 

دغدغة بيشتر موزه هاست، اشاره کرد. 

 معرفی موزة مجازی هنر کودک
موزة مجازی هنر کودک بعد از مطالعات گســترده و تعيين 
اهداف و برنامه ها پس از گذشــت سه ســال از اولين اقدامات 
در تيرماه ســال ۱۳۹۶ افتتاح شــد. اين موزه كه در بردارندة 
مجموعــه ای از فعاليت های هنری کودکان اســت، فرصتی را 
فراهم مي آورد تــا کودکان از نمونه فعاليت هاي هنری يکديگر 
از سرتاســر دنيا ديدار كنند. کودکان تا  ۱۲ سال می توانند آثار 

هنری خود را برای اين موزه ارسال کنند. 
مؤسس و ايده پرداز اين موزه خانم زهره فرمانی است. در مسير 
شكل گيري اين موزه، در مراحل اوليه، مطالعات گسترده ای در 
زمينة موزه های کودک، مــوزة هنر کودک و موزة مجازی هنر 
کودک انجام گرفت و نمونه های زيادی شناســايی و بررســی 
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شــدند. گام بعدی هدف گذاری برای موزه و تعيين مخاطب آن 
بود. 

ايــن موزه با هــدف ارتباط کودکان جهان با زبان مشــترک 
هنر برای گســترش صلح در جهان، ارتبــاط معلمان و والدين 
کودک، ايجاد فرصت برای پژوهشــگران هنر کودک و ثبت آثار 
و تجربه های کودکان از سنين پايين آغاز به کار کرد. مخاطبان 
موزة کودکان تا ۱۲ ســال، مربيان کودک، پژوهشــگران هنر 

کودک، روان شناسان کودک و خانوادة کودکان هستند. 
در اينجا به اختصار بخش های مختلف موزه معرفی می شود. 

گالری موزه را می توان به نوعی مخزن قابل نمايش دانســت. 
تمام آثاری که از کودکان به اين مركز مي رســد، در اين بخش 
ديده می شــود. هر کودک برای خود يــک صفحه دارد كه در 
آن، اطالعاتی از قبيل ســن، جنســيت، تاريخ انجــام اثر و نام 
اثــر ديده می شــود. ارائة دقيق تاريخ تولــد و تاريخ اجراي اثر 
می تواند منبع مناسبی برای پژوهشگران هنر کودک باشد. موزه 
اطالعاتــی مانند نام خانوادگی را برای حفظ امنيت کودکان در 
صفحة عمومی به نمايش نمی گذارد و اطالعات هويتی کودکان 

محرمانه باقی می ماند. 
موزه در نظر دارد نمايشگاه های دوره ای از آثار کودکان برگزار 
کند. اين نمايشگاه ها ممكن است از آثاری که به موزه مي رسد 

انتخاب شوند يا فراخوانی اعالم شود و با توجه به موضوع اعالم 
شده، نمايشگاهی از آثار کودکان برگزار گردد. البته برنامه های 
بســيار ديگري  نيز مي توان اجرا كرد كه  بيــان آن ها در اين 
نوشته نمی گنجد. تا کنون دو نمايشگاه از آثار کودکان در موزه 
به نمايش در آمده است. نمايشگاه اول به مناسبت رونمايی موزة 

مجازی هنر کودک در موزة ملی ايران برگزار شــد. 
نمايشــگاه «کودکان و موزة ملی» بازخورد کودکان 
پيش دبســتانی و دبستان به بازديد از موزة ملی بود. 
نمايشــگاه بعدی در آبان سال ۱۳۹۶ و به مناسبت 
هشتاد سالگی موزة ملک برگزار شد. اين نمايشگاه 
اقدامی مشترک بين موزة مجازی هنر کودک و موزة 
ملک بود. کودکان پيش دبستانی در روندي هدفمند 
برای آشــنايی با مفهوم بخشــش و ســخاوتمندی 
از موزة ملــک بازديد کردند و نتيجــه اين بازديد، 
نمايشگاهی از آثار هنری آنان بود که در موزة ملک و 

موزة مجازی هنر کودک به نمايش در آمد.
مــوزه عالوه بر گــردآوری و نمايــش آثار هنری 
کودکان از سراسر دنيا، برنامه های ديگری نيز برای 
بازديد كنندگان خــود دارد. در حوزة آموزش برای 
کودکان، مــوزه تالش می کند به کمــک مربيان و 
گروه های داوطلب، تکنيک هــای هنری مختلف را 
بــه کودکان آموزش دهد، تا هر کودکی در هر نقطه 
از دنيا و با هر شــرايطی بتواند از آموزش ها بهره مند 

شود. تالش بر اين است که اين آموزش ها در ساده ترين شکل و 
با ابزارهای در دسترس صورت گيرد تا کودکانی هم که امکانات 

کمتری دارند، بتوانند از اين آموزش ها بهره مند شوند.
در بخش ديگر آموزش، موزه منابع آموزشی هنر برای کودکان  
را معرفي مي كند. اين بخش شامل کتاب هايی است که در آن ها 
تکنيک های هنری مختلف به زبان ســاده به كودكان آموزش 

داده شده است. 
بخــش آموزش عالوه بر کــودکان فرصتی برای مربيان هنر 

اين موزه با هدف 
ارتباط کودکان 

جهان با زبان 
مشترک هنر 

برای گسترش 
صلح در جهان، 

ارتباط معلمان و 
والدين کودک، 

ايجاد فرصت برای 
پژوهشگران هنر 

کودک و ثبت 
آثار و تجربه های 
کودکان از سنين 
پايين آغاز به کار 

کرد

نيکی
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کــودک نيز فراهم مي آورد. مربيــان می توانند تجارب خود از 
آمــوزش هنر به کودکان را در قالــب ويدئوهای کوتاه در اين 
بخش به اشتراک بگذارند و تجارب ديگر مربيان را نيز مشاهده 

کنند. 
همچنيــن، می توانند گزارشــی از كارگاه های هنری خود با 
کــودکان را در اين بخش ارائه دهند. اين بخش فرصتی برای 
مربيان، کودکان و خانواده های آن ها فراهم مي آورد تا هر کس 

بسته به نياز خود از اين مجموعه بهره مند شود. 
بخش پژوهشی موزه شامل پنج زير مجموعه، کتاب، مقاالت، 
پايان نامه، صفحات مجازی و با مربيان اســت. اين بخش برای 

مربيان و معلمان، روان شناسان و خانواده های کودکان طراحی  
و برنامه ريزی شــده است. در بخش کتاب، پايان نامه و صفحات 
مجــازی موزه به معرفی منابع در حــوزة آموزش  هنر کودک 

می پردازد. 
در بخش مقاالت، مقاله هايــی در زمينة آموزش هنر کودک 
معرفی می شــود. «با مربيان» فرصتی اســت برای مربيان هنر 
کــودک تا تجارب خــود در حوزة آموزش را با زبانی ســاده با 

ديگران در ميان بگذارند. 
در نهايــت، بخش اخبار اســت که خبرهای  جشــنواره ها، 

نمايشگاه ها و ... کودکان را ارائه می دهد. 
موزه برنامه های متنوعی در حوزه های گوناگون پيش بينی کرده 
و اميدوار است كه در طوالنی مدت و با همکاری عالقه مندان و 
داوطلبــان بتواند اين برنامه ها را اجرا كنــد، که از جملة آن ها 

می توان به موارد زير اشاره کرد:
- جمع آوری  آثار هنری کودکان

- برگزاری کارگاه های هنر برای کودکان و مربيان
- همکاری با محققان و پژوهشگران حوزة کودک و ارائة نتيجه 

به عالقه مندان
- برگزاری نمايشگاه های موضوعی برای کودکان جهان

- آموزش هنر به کودکان
- شرکت در نمايشگاه های بين المللی

- مطالعات موردی در گروه های ســنی در طول زمان رشــد، 
مليت، شاخه های هنر، شيوه های آموزش موضوعات مشترک.

در پايان، ذکر اين نکته الزم است که آنچه يک موزه را تعريف 
می کند، فضا و ماهيت فيزيکی آن نيســت بلکه خدماتی است 
که به مخاطب خود ارائه می دهد. با توجه به تعريف های جديد، 
موزه ســه نقش آموزشی، پژوهشــی و تفريحی بر عهده دارد. 
موزه های الکترونيکی می توانند به صورت گسترده اين نقش ها را 
ايفا کنند. با توجه به اينکه امروزه دنيا به سمت استفادة بيشتر 
از فناوري پيــش می رود، اين موزه ها می توانند با برنامه ريزی و 
نياز سنجی درست در جامعه خدمات متنوع و گسترده ای ارائه 

دهند. 

رهام

پرهام
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الهه حريريان

همواره در طول تاريخ رابطة كشــورها و اقــوام با يكديگر جزء 
چالش هاي اصلي و مهم بشــر بوده است. در اين ميان، مهم ترين 
عامل ايجاد كدورت بين اقوام و كشورهاي مختلف نداشتن شناخت 
از يكديگر اســت. در حالي كه اگر صاحبان فرهنگ هاي مختلف با 
همديگر آشنا شوند و نقاط اشتراك و ريشه هاي اصيل خود را بيابند، 
مي توانند به معناي وجودي انســان در دنياي بدون مرز پي ببرند. 
درهمين رابطه، موزه به عنوان يكــي از نهادهاي بنيادي  مي تواند 
نقش مؤثري ايفا كند. موزة عروسك هاي ملل و موزة عروسك ها و 
فرهنگ ايران از جمله موزه هايي هستند كه با به نمايش گذاشتن 
عروسك هاي ايران و كشــورهاي مختلف، فرهنگ ايران و ملل را 
ترويج مي كنند. يكي از اهداف اصلي اين دو موزه ترويج فرهنگ ها 
و آشناسازي گروه هاي سني كودك و نوجوان با آن هاست. در اين 
ميان، موزة عروسك هاي ملل و موزة عروسك و فرهنگ ايران براي 
جلب بازديدهاي هدفمند گروه هاي ســني كــودك و نوجوان، از 
روش هاي مختلفي مانند قصه گويي، نمايش و بازي استفاده كرده 

است. در ادامه به چند نمونه از اين فعاليت ها اشاره مي شود.

 نمايش
در بســياري از موزه هاي دنيا نمايش يكي از برنامه هاي اصلي 

موزه ها براي گروه هاي سني كودك و نوجوان است. 
از آنجا كه نمايش شــباهت بســياري به بازي كودكان دارد، 
كودكان ارتباط عميق تري با آن برقرار مي كنند. به اعتقاد جونز، 
نمايش فرايندي است كه كودكان با آن ارتباط سالم تري برقرار 
مي كنند و از طريق آن مي توان بر ذهنيات و داشته هاي كودكان 
در درك بهتر دنياي پيرامون تأثير بيشــتري گذاشت. در ميان 
روش هاي مختلف نمايش، نمايش عروسكي سايه به عنوان يكي 
از قديمي ترين شــيوه هاي نمايش در تاريخ تمدن بشري، يكي 
از پركاربردترين شــيوه ها براي معرفي يك شيء موزه اي يا يك 
روايت در موزه اســت. براي نمونه، در موزة كودكان شــيكاگو 
نه تنها روايت اشياء به وســيلة نمايش سايه  انجام مي شود بلكه 
كودكان مي توانند پشــت صحنة نمايش سايه قرار بگيرند و با 
ســاية خود روايت داستان ديگري را آغاز كنند. در موزة كودك 

موزة عروسك ها
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وود لند نيز كودكان با استفاده از عروسك هاي نمايشي سايه به 
كمك روايتگر مي آيند و همراه او راوي قصه ها مي شوند.

در موزة عروســك هاي ملل نيز كودكان با انواع عروسك هاي 
نمايش سايه آشنا مي شوند. آن ها روايت «راما» و «سيتا» را كه 
از شــخصيت هاي اصلي «رامايانا» به حساب مي آيند، به صورت 
نمايش سايه مي بينند و مي شنوند و از اين طريق با فرهنگ هند 

و ادبيات اين كشور آشنا مي شوند.
در داستان راما و سيتا از نگاه تطبيقي مي توان، به گذشتن از 
آتش براي اثبات بي گناهي اشــاره كرد. در رامايانه، سيتا براي 
اثبات بي گناهي اش از آتش مي گذرد؛ همان طور كه در شاهنامه 
ســياوش پا به آتش مي گــذارد. در نگاه تطبيقــي مي توان به 
ريشه ها و باورهاي مشترك مردم دنيا اشاره كرد و نشان داد كه 
در عين تفاوت، ريشه هاي مشتركي بين اقوام و 
كشورها وجود دارد كه مي توان با تكيه بر آن ها 

به مفاهيم مشترك دست يافت.
در موزة عروســك ها و فرهنگ ايران نمايش 
ساية «شــاماران» براي كودكان اجرا مي شود. 
روايت شــاماران روايتي اســت كــه در بين 
قوم هاي كرمانج رواج دارد و اصيل ترين مفاهيم 
و باورهاي اين قوم را در خود جاي داده است.

عروسك  قوم كرمانج۱ با نقش هاي شاماران در 
بخش ديگري از موزه قرار دارد و كودكان بعد 
از شنيدن روايت و تجربة اجراي نمايش سايه 
به طرف اين بخش هدايت مي شــوند. نمايش 
عروسكي سايه يكي از لذت بخش ترين روش ها 
براي كودكان اســت اما كودكان با نمايش با 
عروسك هاي نمايشي نيز بسيار ارتباط برقرار 
مي كنند. در نمايش هاي عروسكي، كودكان با 
عروسك ها همذات پنداري مي كنند و در حين 
نمايش، تجربه هاي نابي را پشت سر مي گذارند. نمايش عروسكي 
با انواع عروسك هاي مختلف روش مرسومي است كه در خيلي 
از موزه هاي دنيا مورد اســتفاده قرار مي گيرد؛ موزه هايي مانند 
موزة كودكان لينكون، موزة كودكان هوســتون و موزة كودكان 

ميامي.
در موزة عروســك هاي ملل، كودكان با انواع عروســك هاي 
نمايشي مانند عروسك هاي نخي، ميله اي، دستكشي، انگشتي 
و چند شخصيتي آشنا مي شوند. در اين بخش، كودكان تجربة 
عروســك  گرداني را پيدا مي كنند و پاي نمايش عروسكي شنل 
قرمزي با عروســك چند شخصيتي مي نشينند. عروسك چند 
شــخصيتي عروســكي اســت كه از يك تنه به همراه سر چند 

شخصيت  ساخته شده است.
در موزة عروســك هاي ملل، نمايــش بازآفريني مهمان هاي 
ناخوانده با ســازة ورتپ نيز براي كودكان اجرا مي شــود. هدف 
اصلــي بازآفريني مهمان هاي ناخوانده، بحث محيط زيســت و 

حفاظت از حيوان هاي در حال انقراض اســت. يكي از علت هاي 
انتخاب  مهمان هاي ناخوانده براي بازآفريني، ســاختار ســاده 
و مفاهيم عميق اين داســتان اســت. مفهوم صلح و دوستي، 
هم زيستي مسالمت آميز، نگاه به زن به عنوان يك عنصر حامي 
و خانــه به عنوان مكانــي امن و بدون خطــر از جمله مفاهيم 

برجسته اي هستند كه در داستان به آن ها اشاره مي شود.
بازآفريني مهمان هاي ناخوانده در حوزة مســائل و مشكالت 
محيط زيســتي، يادآوري دوبارة كاركرد افسانه هاي كهن براي 
دنياي امروز انسان هاست تا دريابيم افسانه هاي ديروز مي توانند 
با بازآفريني مسائل و مشــكالت، دنياي امروز را بازگو و روشن 

سازند. 
در روايت بازآفريني شــده، پنج حيوان به عنوان مهمان  خانة 

پيرزن در نظر گرفته شده اند:
كاراكال: اين حيوان جزء حيوان هايي است كه در بسياري از 
مينياتورهاي ايراني در كنار انسان ها ديده مي شود و هنوز نحوة 

استفاده آن در آن زمان مشخص نيست.
زاغ بور: كه برخالف زاغ هاي ديگر، ســياه نيســت و يكي از 
ناياب ترين جانوران ايران به حســاب مي آيد. اين گونه در خطر 

انقراض كامل است و در بيابان هاي ايران يافت مي شود.
تشي: بزرگ ترين جوندة ايران است كه پوششي خاردار دارد 

و به هنگام دفاع از آن استفاده مي كند.
شنگ: جانوري اســت كه معموًال در كنــار آب هاي شيرين 
يافت مي شود و به سبب آلودگي آب ها، خطر انقراض، اين گونه 

را تهديد مي كند.
حشره خور كوتوله: يكي از كوچك ترين پستانداران دنياست 
كه به سبب اندازه اش (اندازة يك سكه) بسيار شگفتي مي آفريند.

قصة بازآفريني شــده به وسيلة ســازة ورتپ براي كودكان به 
نمايش در مي آيد. سازة ورتپ سازه اي است كه در روسيه براي 

اجراي نمايش هاي مذهبي مورد استفاده قرار مي گيرد. 
ســادگي در ساختار و كاركرد خالق سازة ورتپ اين امكان را 
ايجاد مي كند كه عروســك ها در فضايي نمايشي حركت كنند 
و به آســاني به نمايش درآيند. وجود شــيارهايي كه در سازة 
ورتپ وجود دارد باعث مي شود كه عروسك ها در صحنة نمايش 
حركت داشته باشــند. همين طور، محور دايره اي شكل آن كه 
در باالي پاية عروســك ها طراحي شده اســت، باعث مي شود 
عروســك ها به راحتي درون شيارها حركت كنند و جلو و عقب 
بروند. نكتة ديگري كه سازة ورتپ را با قصة مهمان هاي ناخوانده 
هماهنگ مي كند، فضاي نمايشي سازة آن است. نمايش سازة 
ورتپ معموًال در مكاني تاريــك انجام مي گيرد كه فقط از نور 
شــمع به عنوان منبع اصلي روشنايي استفاده مي شود. اين فضا 
و زمان قصة مهمان هاي ناخوانده، كه يك شــب تاريك و باراني 

است، با هم بسيار هماهنگ و منطبق اند.
در مــوزه بعــد از اجراي نمايش، كودكان نيز با ســازة ورتپ 
نمايش اجرا مي كنند. اين طرح نشان مي دهد كه رابطة ملت ها 

در بسياري از 
موزه ها براي يك 
بازديد هدفمند از 
روش قصه گويي 
استفاده مي كنند؛ 
چرا كه ساختار 
روايتگري منطبق 
با محتواي 
موزه هاست و يكي 
از بهترين روش ها 
براي تأثيرگذاري 
بر كودك و ايجاد 
ارتباط تعاملي 
است
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و فرهنگ ها و تعامل آن ها با يكديگر وراي فاصله و زمان است و 
فرهنگ ها مي توانند در تعامل با يكديگر غني تر و پربارتر شوند.

 قصه گويي
عمر قصه گويي به درازاي عمر كلمه است. قصه گويي همواره 
جزء زندگي بشر بوده و به عنوان تجربة مشترك انسان ها در همه 
جا و همة اعصار به شمار مي رود. در همة فرهنگ ها و قوم ها قصه 
و قصه گويي يكي از پايه هاي اصلي باورها و آداب و رسوم است.

در بســياري از موزه ها بــراي يك بازديــد هدفمند از روش 
قصه گويي استفاده مي كنند؛ چرا كه ساختار روايتگري منطبق با 
محتواي موزه هاست و يكي از بهترين روش ها براي تأثيرگذاري 

بر كودك و ايجاد ارتباط تعاملي است.
در موزة عروسك هاي ملل و موزة عروسك و فرهنگ ايران نيز 
روايتگري يكي از اصلي ترين برنامه ها به حســاب مي آيد كه با 

روش هاي مختلفي انجام مي شود.
يكي از اين روش ها، قصه گويي با ابزار است. در موزة عروسك هاي 
ملل، آشنايي كودكان با عروسك ماتريوشكا به اين روش صورت 
مي گيرد. در اين روش، قصه گو از عروســك ماتريوشكا به عنوان 
شخصيت اصلي قصه استفاده مي كند و هنگام قصه گويي، كودكان 
را با روش بيرون آوردن عروسك ها از دل يكديگر و داخل كردن 
آن ها آشنا مي ســازد. در پايان قصه گويي، قصه گو سعي مي كند 
پيام و باوري را كه در عروسك ماتريوشكا نهفته است، به  دنياي 
واقعــي كودكان متصل كند. قصه گويي با ناخودآگاه مخاطب در 

ارتباط است و تأثيري غيرمستقيم دارد.
قصه گويي با سنگ يكي از روش هاي ابزاري ديگري است كه در 
موزة عروسك و فرهنگ ايران مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين 
شيوه، قصه گو هنگام روايت از سنگ بهره مي گيرد؛ سنگ هايي كه 
شخصيت ها و نشانه هاي فضاسازي روي آن ها نقاشي شده است. 
در اين روش، مخاطبان به صورت دايره روي زمين مي نشينند و 
قصه گو روايت خود را صحنه به صحنه و ســنگ به ســنگ آغاز 
مي كند. او به هر بخش از صحنه هاي قصه كه مي رســد، سنگ 
مربوطه را به كودكان نشان مي دهد و آن را روي زمين مي گذارد. 

در موزة عروســك و فرهنگ ايران روايت قصة «هزار هزار دونه 
انار» به اين صورت انجام مي شود. اين قصه مربوط به استان فارس 
اســت و معموًال روايت آن نيز در كنار عروسك اين استان انجام 
مي شــود. بعد از پايان قصه گويي، كودكان مي توانند با سنگ ها 

قصه هاي خود را بسازند و آن ها را بازآفريني كنند.
موزة عروســك هاي ملــل و موزة عروســك و فرهنگ ايران 
پــر از قصه هايي اســت كه هر كدام گوشــه اي از فرهنگ يك 
ســرزمين را به  رخ مي كشــد. چرا كه قصه گويي وجه مشترك 
همة فرهنگ هاســت و ترويج فرهنگ همراه قصه گويي زيبايي 

تفاوت ها و اشتراكات فرهنگ هاي دنيا را مضاعف مي كند.

 بازي
بازي يكي از بهتريــن و لذت بخش ترين فعاليت هاي كودكان 
به شــمار مي رود. در همة موزه هاي كودكان در سراسر دنيا بازي 
در موزه جزء جدا ناشــدني برنامه ها و طرح ها به حساب مي آيد؛ 
بازي هايي كه به همراه ساخت وســازند، بازي هايي كه در فضاي 
كشف و جست وجو دنبال مي شوند، بازي هايي كه تجربة جديدي 

به همراه دارند و در كودك شگفتي ايجاد مي كنند.
در موزة عروســك هاي ملل بخشي از برنامة بازديد به معرفي 
كاله هاي كشــور هاي مختلف مربوط مي شود كه اين بخش به 
صــورت بازي با كودكان انجام مي گيرد. ابتدا كودكان به صورت 
حلقه مي ايستند. اوستاي بازي دربارة كشورها و موارد استفادة 
هر كاله با كودكان صحبت مي كند و كاله ها را بر ســر كودكان 
مي گذارد. سپس، كشوري را از ميان كشورهايي كه دربارة آن ها 
صحبت كرده است، نام مي برد. كودكي كه كاله آن كشور را به 
ســر دارد، بايد در وسط حلقه قرار بگيرد و بازي را با گفتن نام 
كشوري ديگر آغاز كند. در صورتي كه كودكي نتواند نام كشور 
كالهــش را به ياد بياورد، كودكان ديگر در صورت فهميدن نام 
كشــور مورد نظر بايد با زبان بــدن بدون به زبان آوردن نام آن 
كشــور، به همبازي خود كمك كنند تا بتواند نام آن كشور را 

حدس بزند.
در اين بازي سعي شده است به فرهنگ كشورها اشاره شود و 

روحية همكاري در كودكان تقويت گردد.
موزه ها جايي براي ترويج و تقويت صلح و دوســتي هستند و 
در آرام كردن جهان، پيشتازند. موزة عروسك هاي ملل و موزة 
عروســك و فرهنگ ايران در اين راســتا با تمركز برگروه سني 
كــودك و نوجوان و اجراي برنامه هاي متنوع و تأثيرگذار تالش 
مي كنند نه تنها هم بستگي و دوستي را بين اقوام ايراني تقويت 
كنند. بلكه در مقياس بزرگ تر، پايه هاي صلح را بين مردم ايران 

و جهان استوارتر سازند.

 پی نوشت
۱. كرمانج نام گروه بزرگی از کردهاست كه به گويش كرمانجي سخن 
مي گويند.
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محسن مراديان
دبير رياضی ناحية يک رشت

اين موزه از معدود موزه های روباز ايران است و مساحتی بالغ 
بر ۴۵ هکتار دارد. موزه دارای چهار زيرشاخة ساحلی، جلگه ای، 
کوهپايه ای و کوهستانی است. هر زيرشاخه در قالب يک روستا 
با خانه های اصيل آن منطقه، به طور واقعي شبيه ســازی شده و 
بناهای جانبی مثل انبار برنج، تلمبار، طويله و چاه آب تقريبًا در 

محوطة همة خانه ها ايجاد شده است.
دانش آموزان با گردش در هر روســتا عــالوه بر لذت بردن از 
طبيعت زيبا و ديدنی، اين موارد را از نزديک مشاهده می کنند: 
اقليم جغرافيايی، فعاليت های کشاورزی، صنايع دستی، سبک 
زندگی، آداب و رسوم مردم (مرتبط با کتاب مطالعات اجتماعی 
پايه های هفتم و نهم). پوشش متنوع گياهی و گونه های سرخس 

و بازدانگان (کتاب زيست و کتاب علوم تجربی نهم).
http://www.gecomuseum.com :نشانی سايت موزه

معصوم شيخ االسالمي
مدرس دانشگاه فرهنگيان بروجرد

خانة حاج آقا كمال الدين نبوي طباطبايي در بروجرد، موزه اي 
است كه در تدريس مباحث مختلف مي توان از آن بهره برد.

براي درك بهتر درس «اصفهان» از كتاب مطالعات اجتماعي 
پاية ششــم، دانش آموزان را به بازديد ايــن بنا برديم تا ضمن 
تماشاي بناهاي تاريخي و ويژگي هايشان، با تاريخ شهر خود نيز 
آشنا شوند. تلفيقي هم با درس رياضي انجام مي گيرد و مبحث 
تقارن با تمامي آثــار قرينه اي اين بنا به طور ملموس تر تدريس 
مي شود. صنايع دستي موجود در موزه نيز كه شامل سماورها، 
تنگ ها، ســيني ها، قوري ها، قاب هاي اســتكان و ليوان، آفتابه 
لگن، منقل دان، شيريني خوري، ميوه خوري، گلدان، چراغ هاي 
گردســوز و زنبوري و... از جنس مس و برنج و ورشو است و به 
دست هنرمندان نام آور و تواناي بروجرد قلمكاري شده، موضوع 
خوبي براي مفهوم ســازي درســي در علوم پاية ششم با عنوان 
ويژگي فلزات و كاربرد آن هاست. همچنين تعدادي لباس محلي 
و يك چادر عروس، كه مربوط به دورة قاجاريه اســت، در فصل 
پوشــاك مطالعات اجتماعي و مبحث لباس هاي محلي كمك 

خوبي بــراي آموزش اند. تصاوير و بعضي آثار مفاخر، هنرمندان 
و شاعران و مجتهدان بســياري مانند آيت اهللا بروجردي، دكتر 
عبدالحسين زرين كوب، دكتر سيدجعفر شهيدي، مهرداد اوستا، 
عبدالمحمــد آيتي و فرزانگان ديگري كــه از قديم تا به امروز 
در بروجرد بوده اند، در آموزش فصل نام آوران كتاب فارســي و 

به خصوص درس هاي آزاد بسيار كاربردي است.

موزة ميراث روستايی گيالن

موزة  مردم شناسي بروجرد

|  رشد مدرسة فردا | دورة چهاردهم |  شمارة ٦  |  اسفند ١٣٩٦ ۴۴



كتابچة دوزبانة فارســي انگليســي «روايت ديدار» ماجراي 
ديدار جمعي از كودكان و دانش آمــوزان از موزه و كتابخانة 
ملي ملك در ســال ۱۳۸۸ خورشــيدي است. در اين ديدار، 
اين نوجوانان با شــخصيت حاج حســين آقــا ملك، واقف و 
بنيان گذار ايــن موقوفة بزرگ فرهنگي و بخش هاي گوناگون 
كتابخانه و موزة آن آشــنا شدند. اين برنامه، در واقع بخشي 
از بازديدهــا به مناســبت ميالد حضرت امــام رضا (ع) و در 
قالب برنامة «ماه هشــتم» بوده  اســت. كودكان و نوجوانان 
اغلب پيش از بازديد از موزه ها، نسبت به آن به عنوان فضايي 
كه به احتمــال قريب به يقين پر از اشــياء كهنه، قديمي و 
از كار افتــاده اســت، ذهنيت و نگرش چندان خوشــايندي 
ندارند اما تجربه اي كه در كتابخانه و موزة ملي ملك در كنار 
برخي موزه هاي شاخص و هدفمند داخلي و جهاني به دست 
آمده اســت، نشــان مي دهد كه با معرفي درست اين قبيل 
بنيادهاي فرهنگي و اجتماعي بــه نوجوانان، مي توان تجربة 

يك روز حضور در موزه را براي آن ها، به تجربه اي لذت بخش، 
خاطره انگيز و خواســتني بدل كرد. تمام اين كتابچه حاوي 
جمله ها و كلمات قصاري اســت كه نوجوانــان بازديد كننده 
دربارة ســودمندي موزه و لذت  ديدار و بهره مندي از امكانات 
آن نوشــته اند و اغلب از آن به عنــوان جايگاهي قابل احترام 
و انگيزه بخــش ياد كرده انــد. اگرچه اين كتابچــه از زبان و 
قلــم كودكان و تجربة آن ها روايت شــده اســت، مخاطبان 
اصلي آن بزر گ ســاالن و به طور مشــخص والدين، دبيران و 
مربيان و همچنين تصميم ســازان و تســهيلگران فرهنگي و 
آموزش وپرورش كشــورند تا همت كنند و از فضاهاي بيرون 
از مدرســه و خانه، به ويژه نهادي همچون موزه و كتابخانه، 
در كنار روش هاي آموزشــي و كمك آموزشــي نوين، روزآمد 
و اثرگــذار، بهره اي مناســب تر ببرند. اين كتابچه، ســاختار 
گرافيكي بســاماني دارد و از جنبه هاي ادبي، هنري و نگارش 

و ويرايش نيز درخور توجه و اهميت بسيار است. 

ناشر: مؤسسه كتابخانه و موزة ملي ملك
زير نظــر: محمدمجتبي حســيني و 

محسن هاشمي
به كوشش: رضا دبيري نژاد 

طراح گرافيك: حسن بردال
ترجمة متون: صادق طاهري

سال انتشار:  بهار ۱۳۹۰
تعداد صفحات: ۷۴ صفحه

تلفن ناشر: ۶۶۷۵۱۲۹۱ ـ ۰۲۱

بخانه و موزة ملي ملك
مدمجتبي حســيني و 

بيري نژاد 
حسن بردال
ادق طاهري

۱۳۹۰ ر
۷۴ صفحه
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پيمان سمندری
روايت ديدار
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اين کتاب نتيجة تجربه ها و اندوخته های علمی و پژوهشــی 
نگارندگان اســت که در طول پانزده ســال گذشته گردآوری و 
تدوين شده است. اين تجربه ها ملی و بين المللی هستند و بدون 
واســطه به دست آمده اند. عالقه مندی نويسندگان اين کتاب به 
آموزش کودکان و نوجوانان و همچنين اشتياق مخاطبان ايشان 
به يادگيری مباحث موردنظر، انگيزه ای برای خلق اين اثر بوده 

است.
آنچه در اين اثر بيش از همه اهميت دارد، ترکيب نظريه  های 
کاربردی آموزشی و مباحث مرتبط روان شناسی رشد از يک سو 

و پيشنهادهای عملی ـ کارگاهی از سوی ديگر است.
در ايــن اثر، ابتدا دربارة ميراث فرهنگی و نقش آن در رشــد 

فرهنگ جامعه و هويت ملی سخن گفته شده است.
بخشی از متن اين فصل:

«تصور وجود جامعه ای بدون فرهنگ امکان پذير نمی باشد اما 
آنچه مهم است، چگونگی سطح نگرش فرهنگی افراد جامعه و 

بهبود آن، با درنظر گرفتن شرايط جامعه است.
يکــی از مؤثرترين گام ها در راســتای بهبود و رشــد نگرش 
فرهنگی، شــناخت ميراث فرهنگی آن جامعه (کشــور) است. 
حال، در ميان افراد جامعه، بــا درنظر گرفتن عالقه مندی ها و 
توانمندی های کودکان و نوجوانان در يادگيری، توجه به ايشان 
از جايگاه ويژه ای برخوردار است. اينکه ميراث فرهنگی چگونه 
کودکان را در فرايند رشد ياری می دهد، تا چه اندازه، منجر به 
شکل گيری هويت فرهنگی و ملی در آن ها خواهد شد و چگونه 
آنــان را در حوزة فردی و اجتماعی با توانمندی های بيشــتری 
پرورش می دهد، مســائلی هستند که به بررسی آن ها خواهيم 

پرداخت.»
ســپس در فصل دوم فرايند رشــد، مورد ارزيابی قرار گرفته 

است.
بخشی از اين فصل:

«بــا توجه به اينکه کودکان و نوجوانان در اين ســنين (۶ تا 

نام کتاب: ميراث فرهنگی برای کودکان و نوجوانان
(۶ تا ۱۵ سال) به همراه کارگاه های نمونه

نويسندگان: آزاده درخشان و حميدرضا منصوريان
انتشارات: جوانة رشد

سال نشر: ۱۳۹۶
تعداد صفحات: ۱۴۴

تلفن ناشر: ۶۶۴۱۰۲۶۲ ـ ۰۲۱، ۶۶۴۹۸۳۸۶ ـ ۰۲۱

هبود آن، با درنظر گرفتن شرايط جامعه است.

ميراث فرهنگی
برای کودکان ....
پيمان سمندری
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۱۵ســال) از يک سو بســيار کنجکاو هســتند و عالقه مند به 
يادگيری می باشند، همچنين انگيزه های درونی بسياری برای 
يادگيری دارند و از ديگر سو، نخستين پرسش های هويتی نيز 
در ذهن آن ها قوت گرفته است، اين سنين بهترين زمان برای 
دستيابی به پاسخ های موردنظر آن ها و تقويت مهارت هايشان 

است. 
ميراث فرهنگی به دليل تنوع موضوعی، دقت علمی، جذابيت 
دانشی، فراهم کردن زمينه های پرورش مهارت های گوناگون و 
قرار دادن فرد در ارتباط مستقيم با فرهنگ پيشينيان، به عنوان 

رهيافتی ارزشمند مطرح است.
تجربه ثابت کرده اســت کودکان، در هــر زمينه ای، مهارتی 
کســب کنند و به آن عالقه مند  شــوند، انگيزة بااليی در آن ها 
شــکل می گيرد و دانش مربوط بدان مهارت ها را به سرعت و با 
اشتياق فرا می گيرند و آن دانش يا مهارت را در زندگی خويش 

به کار می بندند.
اگرچه ســاختار اصلی پيشنهادهاي ارائه شده در اين نوشتار 
بر پاية داده های ميراث  فرهنگی اســت اما بخش های گوناگون 
فرايند رشــد در کودکان و نوجوانان را نيز تقويت خواهد کرد؛ 
اين بخش ها عبارت اند از رشــد جسمانی، رشد شناختی، رشد 

زبانی، رشد هيجانیـ  اجتماعی».
در فصل بعد، راهکارهای پيوند اين دو با هم بررســی شــده 

است.
بخشی از اين فصل:

«عامل آموزش، نقشی اساسی در اين ميان دارد. ما برای آشنايی 
کودکان و نوجوانان با ميراث فرهنگی به عنوان يک شــاخه از 
دانش بشری، نيازمند روشی اصولی و حرکتی برنامه ريزی شده 
هستيم. روش ما توسط آموزش محقق می گردد و برنامه ريزی 
آموزشی، حرکت ما را بسامان خواهد کرد. بنابراين، الزم به نظر 
می رســد که مراحل برنامه ريزی آموزشی را در اشکال مختلف 
در دســتور کار خويش قرار دهيــم و از اين منظر به آموزش و 

آشناسازی کودکان و نوجوانان با ميراث فرهنگی بپردازيم.»
نويسندگان در فصل پايانی، بيست کارگاه نمونة تجربه شده 
را انتخاب کرده و با در اختيار گذاشتن تمامی اطالعات الزم، به 
خواننده راهکارهای اجرايی ارائه داده اند. هر کارگاه دربردارندة 

اطالعات زير است:
۱. سن پيشنهادی برای مخاطبان

۲. اهداف
۳. محتوا

۴. روش اجرا
۵. نحوة ارزشيابی

۶. ابزارهای موردنياز برای اجرا
۷. محل پيشنهادی برای تشکيل کارگاه

۸. واژگان جديد آموخته شده.



اين کتاب اثري مفيد براي آشنا كردن كودكان با عناصر فرهنگي 
تاريخي ايران است. مجموعة اين سكه ها گنجينة  ارزشمندی است 
که در موزة ملک نگه داری می شــود. گنجينة سکه های تاريخی 
اين نهاد فرهنگی، يکی از کامل ترين و ارزنده ترين مجموعه های 
ســکه های موجود در كشور اســت كه از قديمي ترين سكه ها و 
ابزار مبادله اقتصادي در دوران پيدايش آنـ  در ســرزمين ليدي 
ـ تــا دوران متأخر را در برمي گيرد. اثر حاضــر در واقع كتابچة 
رنگ آميزي مناســب كودكان سال هاي پيش از دبستان است كه 
به كمك آن مي توانند عالوه بر تمرين نقاشــي و دست ورزي در 
رنگ آميزي، با آنچه در تاالرهاي سكة موزه ها نگه داري مي شود، 
در ارتباطي بسيار نزديك و صميمي آشنا شوند تا اين نقش ها و 
نمادهاي فرهنگي، به عنوان بخش قابل درك و تماس فرهنگ ها، 
اندك اندك در آن  ها نهادينه شوند در اين صورت، آن ها در زمان 
ديدار از يك موزه يا رو به رو شــدن با هر اثر تاريخي فرهنگي، به 
جاي بی توجهی و بی رغبتی، خود در جست وجوي نشانه هاي آشنا 
برمی خيزند و از بودن در چنيــن فضايي می آموزند و از لمس و 
شــناخت واقعيت اين عناصر و نمادها لذت می برند. اين كتابچة 
مصور و سياه و سفيد، شــامل تعدادي از نقش هاي موجود روي 
ســكه هاي تاريخي است كه در طول ســاليان دراز بر سكه هايي 
كه به سلســله هاي حكومتي ايران تعلق داشته اند، ضرب شده اند 
كودكان بــا ورق زدن اين اثر و نگريســتن در آن، با موضوعاتی  

چون سكه شناسي، باستان شناسي و تاريخ آشنا مي شوند.

پيمان سمندری

ناشر: مؤسسه كتابخانه و موزة ملي ملك
طراح گرافيك: مرضيه بهنامي فر

تعداد صفحات: ۱۶ صفحه
كتاب تصويري ـ سياه و سفيد

  تلفن ناشر: ۶۶۷۵۱۲۹۱ ـ ۰۲۱

رنگ آميزي آثار(١):
 سكــه هاي تاريخي
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