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 ، معاون پژوهشی موزه ملکدکتر حمید شاکریآقای 

دکتر حمید شاکری، با  یکی از برگزیدگان جشنواره ترویج امسال سال جاری، موزه ملک بود که به همین دلیل

شامل یک کتابخانه و موزه به گفتگو نشستیم. وی در این رابطه گفت: مجموعه ملک معاون پژوهشی موزه ملک 

و  های نفیسنسخه شاملها کتاببسیاری از این  .شوندنگهداری می هاآنشود که آثار ارزشمندی در می

ما اقداماتی جهت احیا و معرفی این آثار انجام  ی بسیار ارزشمند،هاو بر اساس این داشته هستند فردمنحصربه

های پژوهشی و معرفی دستاوردهای پژوهشگران در رابطه با توان به برگزاری نشستکه از آن جمله می ایمداده

 علمی، شامل هایفعالیتاین  ماحصل معموالً. های خطی اشاره کردنسخه از قبیلآثار موجود در این موزه 

های پژوهشی و کارگاه هاینشستاین دستاوردها در قالب  عمدتاًو نو در رابطه با این مسائل هستند  هاییافته

در میان نخبگان علمی کشور و  کنیم این مسائل را با جامعهشود و ما تالش میمندان ارائه میه عالقهآموزشی ب

های مردم نیز و بحث و ترویج در بین توده پردازیممیجامعه علمی تنها بحثی نیست که ما به آن . البته بگذاریم

 ،شویممیو پژوهشی شناخته  ایکتابخانهعالوه بر یک مرکز و موزه ملک بوده و با توجه به اینکه ما با  موردنظر

شامل تمامی اقشار جامعه  هستند وبسیار گسترده  معموالًطبان موزه و مخا کردهیک موزه نیز فعالیت  عنوانبه

ندی چ مثالعنوانبه .دهیممیاین آثار را در معرض دید عموم قرار ها نمایشگاهما در قالب  . به همین دلیلشودمی

 موردبررسیاست توسط پژوهشگران  شدهنوشتهپزشکی  ٔ  درزمینهکه  سیناابنپیش نسخه نفیس خطی کتاب قانون 

در حالت عادی این کتاب مخاطبان خاص و محدودی دارد اما ما روی این نسخه کار گرافیکی انجام  .قرار گرفت

نمایشگاه در معرض دید  یک و در قالب درآوردهکار نمایشگاهی  صورتبهداده و تصاویر و محتویات آن را 

 کردهبا این کار ارتباط برقرار  یتوانند از هر قشر و با هر سطح سوادمی مردم عموم ترتیباینبهو  قراردادیمعموم 
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نوعی فعالیت ترویجی  . اینآشنا شوند کردهاشاره هاآن هب سیناابنکه  هامزاجو  هاطبع و با مواردی مانند انواع

 صورت گرفته است. ی است که توسط موزه ملکمهمبسیار 

مسائل عمیق علمی را به مخاطب عام معرفی کرده  ،در قالب کارهای نمایشگاهیعالوه بر موارد فوق، موزه ملک 

در و است  شدهگذاشتهرسالت مهم است که بر عهده موزه ملک  یکایندر حقیقت  .بخشدمیو به آن جذابیت 

مفاهیم علمی در بین  سازیسادهترویج علم در کشور و  ٔ  درزمینه شودمیاین مرکز علمی و پژوهشی تالش 

 برداشته شود. هاییگاممردم  هایتوده

 هر کنماشارهباید به این مسئله دکتر حمید شاکری معاون پژوهشی موزه ملک در ادامه توضیحات خود افزود: 

در  آنچهو ارزشمند تاریخی ایران مواجه هستیم و  باشکوهبا پیشینه  نوعیبه ، ماشودمیزمان مقوله علم مطرح 

ماست و امروزه هم  هایگذشتهشود مربوط به دوران اسالمی از آن یاد می ویژهبهحوزه فرهنگ و تمدن ایران و 

برای مثال  .کنیمباشکوه خود تکیه می برگذشته عمدتاً، بخواهیم خود را نمایش دهیماگر چنانچه در مجامع جهانی 

امروزه باید محلی  آنچهشود اما ابوریحان بیرونی و غیره همگی ایرانی محسوب می ،فارابی ،سیناابن ،زکریای رازی

از اعراب پیدا کند این است که ما باید این موارد مربوط به گذشته را بر مبنای مقتضای روز و همسو با فناوری

 هاگنجینهبر مبنای این آثار و پژوهشگران و محققان ما باید  رسدمیبه نظر . معرفی و مطرح کنیم جهان،های روز 

ترویج علم باید  ٔ  درزمینه بندهکه به این مسئله ورود کنند و به باور  کندمیدانش روز ایجاب  آنچهو همسو با 

و ارتباطی مناسب بین  شدهپرداخته شودمیاو در پیشینه باشکوه و تاریخی ما دیده  آنچهشرایط فعلی و به  نوعیبه

 .این دو حوزه ایجاد شود

 گفتگو: احسان محمدحسینی
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