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گروه گردشگری - هفته گذشته مرحله 
دوم تجهیز موزه آرایشگری ایران با اهدای 
وســایل و تجهیزات ســنتی و نیمه مدرن 
آرایشگری از سوی پیشکسوتان و شاغالن 
این حرفه در مجموعه باغ موزه نگارستان 
تهران برگزار شــد. در این آیین، تجهیزات 
و وســایل آرایشگری با قدمت چند دهه به 
نمایش گذاشــته شد که پس از نمایش یک 
روزه به گنجینه باز گردانده شد و قرار است 
به زودی با راه اندازی و افتتاح رسمی موزه 
ملی آرایشگری، در معرض بازدید عمومی 
قــرار خواهد گرفت. احمد ابوحمزه عضو 
هیات علمی دانشگاه فرهنگیان و پژوهشگر 
تاریــخ و مردم شناســی در گفت و گو با 
خبرنگار فرهنگی ایرنــا، راه اندازی موزه 
اختصاصی مردم شناســی و هنر و مهارت 
آرایشــگری در ایران را گامی ارزشمند در 
حوزه مردم شناســی ادوار مختلف تاریخ 
ایران دانســت و گفت: در تصاویری که در 
کتیبه ها از پادشاهان و الهه ها دیده می شود، 
در نقش برجســته بیستون در کرمانشاه و و 
تخت جمشید، در بسیاری از آثار تاریخی 
کــه در نقاط مختلف کشــور وجود دارد، 
نشــان می دهد آرایشگری از دوره پیش از 

اسالم در ایران وجود داشته است. 
پژوهشــگر تاریخ و مردم شناســی 
افزود: نوشــته ها، کتاب ها و نقاشــی ها و 
اسناد دیگر هم نشان می دهد آرایش و هنر 
آرایشــگری بعد از اسالم تا دوران قاجار و 
دوران معاصــر پهلوی اول و دوم و  اکنون 
که تجهیزات مدرن جای وســایل سنتی را 
گرفته در ایران رواج داشــته و سیر تحولی 

فرهنگی و اجتماعی را طی کرده است.
از  صیانــت  ضــرورت  بــر  وی 
فرهنگ،حرفــه و شــغل آرایشــگری در 
ایران تاکید کــرد و افزود: مدل مو و ریش 
پادشــاهان هخامنشی یا ســربازانی که در 
نقش برجســته ها دیده می شود، نشان می 
دهد این هنر دارای قدمتی کهن اســت، و 
به همین دلیل نبــود یک موزه و مجموعه 

کامال احســاس میشد؛ در کنار این وسایل 
تجهیزات نقوش برجسته و کتیبه ها و اسناد 
و تصاویر را هم می توان جمع آوری کرد و 
یک مکتب آرایشگری ایجاد کرد تا بررسی 
شــود که در ادوار تاریخ این هنر و مهارت 

دچار چه تحوالتی شده است.
ابوحمزه با اشــاره به اینکه اســناد و 
مقاالتی درباره آرایشگری در کشور وجود 
دارد، امــا نبود یک کتــاب جامع و مفصل 
درباره تاریخچه آرایشگری کامال احساس 
می شود، گفت: اکنون که گام های اولیه راه 
اندازی موزه برداشته شده، ضرورت دارد 
مجموعه ای مــدون به عنوان کتاب تاریخ 
آرایشــگری ایران در قالب دایره المعارف 
و دانشــنامه ای جامــع از این حرفه ثبت و 

ضبط و شود.
وسایل سنتی و کهن آرایشگری 

ایران بازسازی شود
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان 
خاطرنشان کرد: در موزه تاریخ آرایشگری 
یا موزه آرایشگری ایران می توان وسایل و 
تجهیزات آرایشگری را که در دوره معاصر 
وجــود دارد، جمــع آوری و بــه نمایش 
عمومی گذاشــت، حتی می توان وسایل 
سنتی و کهن این حرفه را هم بازسازی کرد؛ 
در همین راستا می توان بررسی کرد این هنر 
و مهارت در گذشــته چگونه رواج داشته 
و شــیوه های آرایش در اقشــار و طبقات 
مختلف جامعه چگونه انجام میشده است 
و مردم در دوره هــای مختلف چگونه به 
زیبایی و آرایشــگری مــو و صورت خود 

توجه نشان می دادند.
ابوحمزه گفت: بررســی ها نشان می 
دهد که ایرانیان از گذشته به تزییات لباس 
خود بسیار اهمیت می دادند که می توان در 
بخشــی از موزه آرایشگری نمونه هایی از 
آنها را هم گردآوری کرد؛ البته این موضوع 
در کتاب های پوشش و لباس اقوام ایرانی 

و چهره آرایی و زیبایی اشاره شده است.
حضور استادکاران و پیشکسوتان این هنر اندازی مــوزه اختصاصی آرایشــگری با افزود: مهمتریــن اتفاقی که همزمان با راه پژوهشــگر تاریخ و مردم شناســی 

و مهارت که به دوره پهلوی اول و دوم هم 
می رسند تدوین تاریخ شفاهی آرایشگری 
ایران اســت کــه می توان بــا حضور این 
پیشکســوتان شــکل گیــری تحوالت 
فرهنگــی، اجتماعی و اقتصادی این حرفه 

را در ایران، ثبت و ضبط کرد.
وی یاد آور شــد: البته در کتاب های 
راوندی که درباره آرایشگری دوران قاجار 
و ســلمانی های قدیم و دالک ها و افرادی 
که با وســایل و ابزاری که در اختیار داشته 
اند بــه نظافت و آرایش مردم و حتی آیین 
هایی که به زیبایی های دامادها و عروس ها 
می پرداختند، یا اینکه سلمانی ها و مردان و 
زنان آرایشگر در دوران قاجار، چگونه و با 
چه وســایلی این کارها را انجام می دادند، 

مطالبی نوشته شده است.
ابوحمزه خاطر نشان کرد: جمع آوری 
مستندات و تاریخ شفاهی از دوران قاجار 
تا دوران معاصر پهلوی اول و دوم، توسط 
پیرمردانی که در آن دوران به آرایشــگری 
مشــغول بوده اند می تواند به غنای تاریخ 
شفاهی آرایشــگری ایران بیافزاید، اینکه 
آرایشــگران آن دوران در نقــاط مختلف 
کشــور در روســتاها و شهرســتان ها در 
شــهرهای بزرگ و کوچک، با چه وسایلی 
و چــه نوع مدلی موها و ریش ها را آرایش 
مــی کردند، باید گردآوری شــود تا برای 

آیندگان بماند.
وی با اشــاره به اینکــه در دو مرحله 
تجهیــزات و وســایل آرایشــگری برای 
مجموعه مــوزه آرایشــگری ایران جمع 
آوری شــده است، گفت: هر کدام از اشیاء 
ایــن مــوزه و همچنین نحــوه کارکرد و 
تکنولوژی برخی از این وســایل که شاید 
تا چند سال بعد از یاد برود، اگر به صورت 
تاریخ شــفاهی جمــع آوری، مکتوب و 
مســتند شــود و پیشکســوتان این حرفه 
معرفی و شــیوه های کار آنها مستندسازی 
شــود، می تواند به تاریخ مردم شناســی 
کشــور کمک و اطالعات و پژوهش های 

ما را در این حوزه غنی کند.
ضــرورت دایره المعــارف و 

دانشنامه آرایشگری اقوام ایران
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان 
درباره رواج مدل ها غربی و  شــرقی مو و 
ریش در کشور گفت:  کمیته و کارگروه های 
مد و لباس وزارت فرهنگ درباره مدل های 
بیــن المللی مو در دوران حاضر تحقیقاتی 
انجام شده است، در کنار موزه آرایشگری 
که اکنون تجهیزات آن جمع آوری شــده 
است، بخشــی هم می تواند به پژوهش و 
تحقیق و مستندسازی درباره مدل های مو 
و ریش در میان اقوام مختلف در شــهرها 
و روســتاها و ایالت بپــردازد، که به دایره 
المعارف و دانشنامه آرایشگری تبدیل می 
شــود و ســیر تطور و تحول این حرفه و 
تجهیــزات آن و علت و ابعاد مختلف مدل 
مو و ریش در دوره های تاریخی و معاصر 

را تبیین کند.
ابوحمــزه با اشــاره بــه روز جهانی 
آرایشــگری )۱۹نوامبر( گفت: در این روز 
)۲۸ آبان( می توان از اساتید و پیشکسوتان 
ایــن صنف تجلیل کــرد، راه اندازی موزه 
هــا و این گونــه رویداد ها مــی تواند به 
توســعه و رونق گردشــگری خدماتی و 
صنفــی منجر و فصل جدیــدی به عنوان 
گردشگری آرایشــگری را در کشور رقم 
بزند، گردشگران مختلف به ایران سفر کنند 
و با روش های ســنتی و مدرن آرایشگری 
در ایران آشنا شــوند و آرایشگران ایرانی 
هم در رویدادهای بین المللی این رشــته 

حضور پیدا کنند.
این استاد و پژوهشگر تاریخ بیان کرد: 
با این قدمت و شکوهی که از گذشته و این 
خالقیتی که میان آرایشــگران ایرانی دیده 
می شود، در کنار الگوهای ایرانی و اسالمی 
فرهنــگ حجــاب و پوشــش، هنرمندان 
آرایشگر ایرانی می توانند منشا تولید مد و 
مدل در ایران و جهان باشند و در این زمینه 

هم حرف برای گفتن داشته باشند.

راه اندازی »موزه آرایشگری 
ایران« گامی ارزشمند در حوزه 

مردم شناسی
  پژوهشگر تاریخ، راه اندازی »موزه آرایشگری ایران« را گامی ارزشمند در حوزه مردم شناسی دانست و گفت: با حضور اساتید و 
هنرمندان پیشکسوت این صنف، »تاریخ شفاهی آرایشگری ایران« و تحوالت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این حرفه، تدوین و ثبت شود.

همکاریهایموزهایایرانوفرانسهتقویتمیشود

با حضور در موزه ملی ایران با مدیر این گروه گردشگری -  سفیر فرانسه 

موزه دیدار و بر تقویت همکاری های 
موزه ای ایران و فرانسه تأکید کرد.

فیلیپ تیه بو سفیر فرانسه در ایران 
با همراهی میریام پاواژو رایزن فرهنگی 
با جبرئیل نوکنده رئیس کل موزه ملی 

ایران دیدار و گفت وگو کرد.
در ایــن دیدار طرفین ضمن ابراز 
امیدواری از تداوم روابط بین موزه ای 
بیــن دو کشــور ایران و فرانســه، به 
گفت وگو و تبــادل نظر در خصوص 
برگزاری نمایشگاه مجازی بین موزه 

ملی ایران و موزه لوور پرداختند.
تیه بو در این مالقات بر تأثیر منفی 

همه گیری کرونا بــر فعالیت موزه ها 
اشاره کرد و گفت: »تا رفع این مشکل، 
برگزاری نمایشگاه های مجازی یکی از 

راه حل های موجود است.«
او همچنین بر اهمیت انتشارات 
اشاره کرد و افزود: »سفارت فرانسه در 
چند ســال اخیر با همکاری موزه ملی 
موفق به انتشــار چندین کتاب درباره 

آثار ایران شده است.«
سفیر فرانسه همچنین به خدمات 
علمی میشــل کازانووا باستان شناس 
فرانسوی در ایران اشــاره کرد و از او 
به عنوان باستان شناس عاشق فرهنگ 

ایرانی یاد کرد و ادامه داد: »متأســفانه 
باخبر شــدیم که این باستان شــناس 
باتجربه بر اثر بیماری کرونا جان خود 

را از دست داده است.«
او همچنیــن به بازدیــد خود از 
نمایشگاه آثار موزه ملی ایران در اسپانیا 
اشاره کرد و از آن به عنوان نمایشگاهی 

بسیار موفق یاد کرد.
پاواژو رایزن فرهنگی ســفارت 
فرانســه در ایران نیز بــر توانایی های 
شــبکه های اجتماعی در معرفی آثار 
فرهنگی تاریخی دو کشــور اشاره و 
بیان کرد: »در طول یک ســال گذشته 

به خاطر محدودیت هــای حاصل از 
همه گیــری کرونا، این شــبکه ها در 
ایجاد ارتبــاط و آموزش نقش مهمی 

ایفا کردند.«
جبرئیل نوکنــده رئیس کل موزه 
ملــی ایران نیــز در این نشســت از 
پیشنهاد ســفیر فرانسه برای برگزاری 
نمایشــگاه مجازی اســتقبال کرد و با 
اشاره به روابط نزدیک بین موزه لوور 
و موزه ملی ایران در ســال های اخیر و 
انجام پروژه های مطالعاتی مشترک و 
برگزاری نمایشگاه های موفق، گفت: 
»برگزاری نمایشگاه مجازی می تواند 

بخش دیگری از تــوان بالقوه این دو 
مــوزه را در همکاری هــای فرهنگی 
آشکار کند.«او همچنین ابراز امیدواری 
کرد که دو موزه با همکاری ســفارت 
فرانسه بتوانند بروشور موزه لوور را به 
فارسی ترجمه کنند تا بازدیدکنندگان 
ایرانــی نیز بتواننــد در زمان بازدید از 
لوور اطالعات الزم را به زبان فارســی 

دریافت کنند.
در پایان این دیدار، سفیر فرانسه 
چند جلد از انتشــارات جدید را که با 
حمایت بخش فرهنگی این ســفارت 
منتشر شــده به موزه ملی ایران تقدیم 

کرد. یکی از این انتشــارات بروشور 
بنای اقامتگاه سفرای فرانسه در تهران 
است. این عمارت متعلق به دوره قاجار 
است و توسط یک مهندس فرانسوی 
به نــام آندره دوبالوآ طراحی و معرفی 
شده است. امکان بازدید مجازی از این 
عمارت در وبگاه ســفارت فرانسه نیز 

فراهم شده است.
در این جلسه همچنین طرفین در 
خصوص رونمایی یکی از انتشارات 
مشــترک اخیر و همچنیــن پیگیری 
برگــزاری نمایشــگاه مجــازی بین 

موزه ای به توافق رسیدند.

پژوهشگر تاریخ و مردم شناسی مطرح کرد:

عکس ها: جعفر همافر
بهسازی معابر و روشنایی شهر باستانی حریره کیش


