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انگارنهراگنا

ایســنا :علیاصغر محمدخانی در     باره تاثیر شاهنامه بر آثار
ادبی و دیگر هنرها ،ترجمه شــاهنامه به زبانهای مختلف و
کارنامه شاهنامهپژوهی گزارشی ارائه کرد.
معاون فرهنگی و بینالملل شــهر کتــاب در گفتوگو با
ایســنا ،در     باره آثاری که با محوریت «شاهنامه» یا به کمک
آن در ایران و جهان نوشــته شدهاند ،اظهار کرد« :شاهنامه»
پس از سرایش با آنکه در قلمرو غزنویان اثری تحریمشده یا
به اصطالح تابو بود ،در بیرون از این قلمرو به شــتاب شهرت
یافت .از راه تلمیحات شــاعران به برخی از بیتهای شاهنامه
و یا تنها ذکر نام شــاعر و اثر او ،میتوان دید که شاهنامه در
زمان کوتاهی پس از ســرایش آن در سراســر ایران شهرت
یافته بود .شما میتوانید کهنترین این تلمیحات را در دیوان
قطران تبریزی ،دیوان ناصرخســرو ،دیوان مســعود سعد و...
ببینید .بدون شک شاهنامه در همان سده پنجم به سرعت در
ایران شــهرت یافت و سپس رفتهرفته شهرت آن از مرزهای
ایران فراتر رفت.
او افزود :شــاهنامه هم در آثار منظوم تاثیر گذاشته است و
هــم در آثار منثور .در آثار منظوم این تاثیر را میتوانید در آثار
حماسیای مثل گرشاسبنامه صبا ،قیصرنامه ادیب پیشاوری
و یا رمانسهایی چون «ورقه و گلشاه» عیوقی و «سامنامه»
و «همــای و همایون» از خواجوی کرمانــی ببینید که هیچ
یک از تاثیر زبان و سبک «شــاهنامه» برکنار نماندهاند .غیر
از آثار حماسی که از «شــاهنامه» تاثیر گرفتهاند برخی دیگر
از منظومههای عرفانی و عاشــقانه نیز از «شــاهنامه» تاثیر
پذیرفتهاند ،مانند «خســرو و شــیرین» نظامی   یا مثنویهای
عطــار که از زبان و ســبک گاه تنها از موضوعات و مضامین
«شــاهنامه» تاثیر گرفتهانــد .همچنین در برخی از اشــعار
غنایی فارسی نیز نفوذ «شــاهنامه» آشکار است .شعر برخی
از شاعران همچون ســنایی ،انوری ،سوزنی سمرقندی ،امیر
معزی و خاقانی شــروانی نیــز از تاثیر «شــاهنامه» برکنار
نمانده و در آثار بســیاری از شــاعرانی که بعد از قرن هفتم
نیز میزیســتهاند میتوان ردپای «شاهنامه» را دید؛ شاعرانی
چون مولوی ،سعدی ،اوحدی مراغهای ،ابن یمین فریومدی،
عبید زاکانی ،حافظ شــیرازی و جامی .حتی برخی از محققان
اشاره کردهاند که آبشخور اصلی برخی اندیشههای خیامی   که
در آستانه روز بزرگداشــت خیام باید به این شاعر حکیم هم
اشــاره کرد مانند ناپایداری و بیاعتباری جهان که در اشــعار
خیام ،نظامی   و حافظ و برخی شــاعران دیگر دیده میشــود
«شاهنامه» فردوســی است .در آثار منثور هم میتوان از آثار
تاریخی سدههای گذشته یاد کرد .همچنین بر آثاری که صبغه
حکمی   و عرفانی دارند نیز تاثیر نهاده است.
محمدخانی با بیان اینکه «شــاهنامه» غیر از آثار مکتوب
ادبی ،تاریخــی و عرفانی ،در ادبیات عامیانه ،هنر ،رســوم و
در ورزشهای باســتانی نیز تاثیر گذاشــته اســت ،گفت :در
آثار هنری باید هنرمندان و پژوهشــگران هنر سخن بگویند
که «شــاهنامه» بزرگتریــن منبع هنر نقاشــی مینیاتور در
ایــران بوده و این تاثیرپذیری کماکان ادامه دارد و هر ســال
ایسنا :برندگان نشــان عالی فرهنگی و هنری فردوسی
معرفی شدند.
مراسم اعطای نشــان عالی فرهنگی و هنری فردوسی
در دانشــکده علوم پایه دانشگاه فردوسی برگزار شد و این
نشانها به سیدفتحا ...مجتبایی ،سجاد آیدنلو ،سیدمصطفی
سعیدی و سرگئی فئوفانف از روسیه تعلق گرفت.
در ادامه به معرفی این برگزیدگان میپردازیم.
ســیدفتحا ...مجتبایی :او که مورخ ادیان و فلسفه شرق
است متولد سال  ۱۳۰۶در تهران است .درجه دکتری تاریخ
ادیان و فلسفه شــرق را از دانشگاه هاروارد آمریکا در سال
 ۱۳۵۰گرفته اســت .از دکتر فتحا ...مجتبایی تاکنون بیش
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نیمه ابری همراه با وزش باد

ایســنا :میرجاللالدیــن کــزازی میگوید
خیزشــی فرهنگی در ایران شــروع شــده که
دامنهای گسترده خواهد یافت.
این نویســنده و پژوهشــگر به مناسبت روز
پاسداشــت زبان فارســی و بزرگداشت "حکیم
ابوالقاسم فردوســی" ( ۲۵اردیبهشــتماه) در
گفتوگو با ایسنا ،به شروع "خیزشی فرهنگی"
در ایران اشــاره کرد و افزود :زمانی است کوتاه
که خیزشی فرهنگی در ایران پدید آمده و بیشتر
در شهرهای بزرگ که با شاهنامه بیگانه شدهاند،
جریان دارد.
او افــزود :این خیزش از دید مــن دامنهای
گســترده خواهد یافت و پایدار خواهد ماند ،زیرا
خیزش از کــودکان ایرانی آغاز گرفته اســت.
من در شــهرهایی چند گواه بــودم که کودکان
خُ رد که به دبســتان هــم نمیروند بیتهایی از
شــاهنامه را درست ،ســنجیده ،آئینی ،هنری بر
زبان میآوردهاند و داســتانهایی از شاهنامه را
به نمایش.
کزازی تصریح کرد :از سوی دیگر پایهریزان
ایــن خیزش ،زنان ایرانیاند ،زیــرا آموزگاران و
پرورندگان در سالیان کودکی و ردههای آغازین
آموزش و پرورش زنانند .زنان در کاری که بدان
باور دارند بسیار پیگیرتر و پایدارترند.
او گفت :این ایرانیان خُ رد در سالهای آینده
که به بُرنایی و به برومندی میرســند ،ایرانیانی
خواهند بود در پیوندی تنگ با شاهنامه .پیوند با
شــاهنامه بی هیچ گمان پیوند با ایران است ،با
چیستی ایرانی ،با منش و فرهنگ و پیشینه نیاکانی.
این اســتاد زبان و ادبیات فارســی همچنین
از شــاهنامه ،این اثر باشکوه فردوسی ،به عنوان
نامــه بنیادین ایرانی یاد کــرد و افزود :این نامه
نامی گرامی   تنها شاهکاری ادبی نیست و دامنه
ِ
کارکرد آن بســیار فراختر و فراتر از شــاهکاری

میرجاللالدین کزازی:

خیزشی فرهنگی در ایران شروع
شده است

ادبی است.
او تاکید کرد :ما ایرانی بودن خود را از نگاهی
فراخ در گر ِو شــاهنامه داریم و اگر شاهنامه در
یکــی از باریکترین ،دشــوارترین روزگاران در
تاریخ ایران سروده نمیشــد ،به گمان بسیاری
از ما اکنون خود را ایرانی نمیدانســتیم ،به زبان
پارسی با هم سخن نمیگفتیم.
کــزازی گفــت :شــاهنامه نامهای اســت
فرهنگپــرور ،منشگســتر و روزگارآفرین .از
همین رو اســت که به درستی گفته میشود که
اگر شاهنامه نمیبود ایرانیان خویشتن را ،پیشینه
فرهنگی و منشی و نیاکانه خود را از دست میدادند.

«شاهنامه» در ایران و جهان

آثــار متعدد هنری در عرصههای نقاشــی و مینیاتور به تاثیر
از «شــاهنامه» خلق میشــوند .در صحنه تئاتر و ســینما به
میزان هنرهای دیگر تاثیر «شــاهنامه» کمتر است که بیشتر
به «شــاهنامه» و داســتانهای «شــاهنامه» توجه شود .اما
اینکه در حــال حاضر وضعیت شــاهنامهپژوهی یا آموزش
«شــاهنامه» در جهان در چه جایگاهی قــرار دارد و چگونه
اســت ،باید اشاره کرد که «شــاهنامه» فردوسی در کنار آثار
ســعدی ،حافظ ،مولوی ،خیام و نظامی   به عنوان منبع اصلی
برای فارسیآموزان و دوستداران ادبیات فارسی در جهان بوده
اســت .تا آنجا که محققان بررســی کردهاند« ،شاهنامه» در
سده ششــم دو بار و به دو زبان ترجمه شده بود که متاسفانه
هر دو از دســت رفتهاند .یکی به زبان گرجی و دیگری عربی
از شاعری به نام اثرالملک نیشابوری که در پایان سده ششم
میزیســت .اما کهنترین ترجمه موجود از شــاهنامه ترجمه
بنداری اصفهانی به زبان عربی اســت که در ســال  ۶۲۱ق
کار خود را در دمشــق به پایان رسانید .بنداری به «شاهنامه»

پشــتو ،چکی ،دانمارکی ،روســی ،رومانیایی ،ژاپنی ،سوئدی،
صربی ،عربی ،کردی ،گجراتی ،التین ،لهســتانی ،مجاری و
هندی ترجمه شده اســت .مرحوم ایرج افشار در کتابشناسی
فردوســی جمعا از  ۲۵۴عنوان ترجمه که گهگاه تنها شــامل
برخی قطعات یا داســتانهای «شــاهنامه» هستند نام برده
اســت .از میان ترجمههای «شــاهنامه» چندتایی از شهرت
و اعتبار بیشــتری برخوردارند مانند ترجمههای آلمانی آدولف
فردریش شــاک ،روکرت ،ترجمه فرانســوی شاهنامه به قلم
ژول مول ،ترجمه انگلیسی شــاهنامه به قلم برادران وارنر و
همچنین دیک دیوپس و آثاری که در شــوروی سابق در باب
«شاهنامه» ترجمه یا تالیف شده است.
محمدخانی گفت :امروزه کارنامه شاهنامهپژوهی در ایران
و جهان ســیر خوبــی را طی میکند و خوشــبختانه در چند
ســال اخیر در ایران رویکردی جدید به «شاهنامه» پیدا شده
است .با بررســیای که در پنج سال اخیر انجام دادهام تقریبا
روزی یکهزار نسخه «شــاهنامه» و آثار در     باره فردوسی و

به عنوان یک ماخذ تاریخی و مجموعه روایات مینگریســته
و از ایــن رو خطبههــا و توصیفهــا را حذف کرده اســت.
این پژوهشگر سپس با اشاره به اینکه بعد از ترجمه بنداری
به عربی ،متاسفانه شاهنامه در جهان عرب آنطور که الزم بوده
ترجمه نشده است ،اظهار کرد :به میزانی که در اروپا و آسیای
مرکزی به «شاهنامه» توجه شده در جهان عرب «شاهنامه»
از دیگر آثار ادب فارســی مهجورتر است .در کشورهای دیگر
و زبانهای دیگر «شــاهنامه» ترجمه و شــناخته شده است.
حدود  ۲۰ترجمه از «شاهنامه» به انگلیسی موجود است و به
زبانهای ترکی ،آلمانی ،اوکراینی ،ایتالیایی ،بلغاری ،بنگالی،

«شاهنامه» در ایران منتشــر میشود و ساالنه شمارگان آثار
درباره «شاهنامه» و فردوســی بین  ۳۰۰تا  ۴۰۰هزار نسخه
بوده اســت .روز  ۲۵اردیبهشــت که روز بزرگداشت فردوسی
است سبب شده که توجهها به «شاهنامه» بیشتر شود.
او در ادامه با بیان اینکه در شــرایط سیاســی کنونی که
خطــرات چندگانهای از بیرون و درون ،ایران و مردم ایران را
تهدید میکند ،توجه به «شــاهنامه» میتواند ایراندوستی را
تقویــت کند ،افزود :در طول تاریخ ایــران میبینیم که ملت
ایران یکی از جانســختترین ملتهای دنیا اســت و هربار
تا مرزهای نابودی کامل میرود و دوباره چونان ققنوســی از

برندگان نشان عالی فردوسی معرفی شدند
از  ۲۰۰عنــوان کتاب ،مقاله ،شــعر و نقد کتاب به صورت
تألیف ،ترجمه و تصحیح به زبانهای فارســی و انگلیســی
در ایران و خارج از ایران منتشر شده است .او عضو پیوسته
فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.
ســجاد آیدنلو :او در ســال  ۱۳۵۹در ارومیه متولد شده
است .این پژوهشــگر زبان و ادبیات فارسی در حال حاضر
دانشــیار دانشگاه ارومیه اســت .تاکنون  ۱۴عنوان کتاب و
 ۲۰۰مقاله در حوزه ادبیات و شاهنامهپژوهی از آیدنلو منتشر

شده است.
سیدمصطفی سعیدی :او متولد  ۱۳۲۷در اراک است ولی
سالهاســت در میان مردم شاهنامهدوست لرزبان در شهر
بروجرد زندگی میکند و در قهوهخانههای خرمآباد ،بروجرد
و ...به نقل داســتانهای شاهنامه پرداخته است .سعیدی از
برجستهترین و آخرین بازمانده از نسل قدیمیترین نقاالن
ایران اســت .او درجه دکترای هنــر را از وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی   دریافت کرده است.

این پژوهشــگر زبان و ادبیات فارسی افزود:
در این زمینه شایســته میدانم که تنها نکتهای
بســیار نغز را بیان کنم ،هرچند چندین بار از این
نکته سخن رفته اســت ،ارزش این نکته در آن
اســت که کسی بر آن انگشــت نهاده است که
ایرانی نیست.
کــزازی تصریح کــرد :چندین ســال پیش
در گفتوگویــی کــه «حســنین هیــکل»،
سرجســتارنویس روزنامــه "االحــرار" مصــر،
پرآوازهتریــن روزنامــه تازیزبــان بــا یکی از
فرهیختگان ایرانی داشت ،سخن بدانجا رسید که
چرا ایرانیان توانســتهاند زبان و فرهنگ خویش

میان خاکســتر ســربرآورده و بدون شک اثر فردوسی در این
حوزه بسیار تأثیرگذار بوده است .در «شاهنامه» جرقه احیای
آتش درون ایرانیان مبنی بر ملیت و ایرانی بودن زده میشود.
ایران یگانه کشــوری اســت که مورد هجوم عرب واقع شد
ولی ایرانی ماند و دین اســام را پذیرفت ولی زبان فارســی
از بین نرفت و به برکت «شــاهنامه» فردوسی و آثار بزرگان
ادب فارســی همچون بیهقی ،عطار ،مولوی ،حافظ ،سعدی،
نظامی   و ...گستردهتر و تاثیرگذارتر شد« .شاهنامه» فردوسی
را باید بیشتر بخوانیم و در باب آن بیندیشیم ،چون به ما خرد،
اخالق ،برادری ،ملیت ،دین ،جوانمردی ،نیکی ،خداشناسی و
بینیازی میآموزد و کمتر کتابی است که یک ایرانی سروده
باشــد و به تمام جوانب و نیازهای فکری ،زیستی و دنیوی و
اخروی آن نیاندیشیده باشد .بیشک «شاهنامه» یکی از این
آثار مهم است.
علیاصغر محمدخانی سپس در     باره کارنامه شاهنامهپژوهی
در یک ســال گذشــته نیز آماری ارائه کــرد و گفت :اگر به
کارنامه شاهنامهپژوهی در یک سال گذشته بنگریم و بررسی
کنیم میبینیم که در یک ســال گذشته  ۵۷۷عنوان کتاب از
فردوســی و در     باره فردوسی و «شــاهنامه» انتشار یافته که
حدود  ۲۶۸عنوان چاپ اول اســت .یک سال گذشته کارنامه
فردوســیپژوهی پربرگ و بار اســت .و مجموع آثاری که با
الهام از «شاهنامه» فردوسی ،در     باره فردوسی و «شاهنامه»
منتشــر شــده ۶۰۰ ،هزار شــمارگان اســت .از موضوعاتی
که در     باره «شــاهنامه» و فردوســی در یک ســال گذشته
بیشتر مورد توجه بوده اســت میتوان به «عصر فردوسی»،
«عناصر کلیدی در داستانهای شاهنامه»« ،ضربالمثلها و
کنایات»« ،فرهنگ واژگان»« ،اخالق در شاهنامه»« ،تعلیم
و تربیت در شاهنامه»« ،صلح و دشمنشناسی»« ،جغرافیای
جام ع شــاهنامه فردوســی»« ،جادو و جادوگری در شاهنامه
فردوسی»« ،بخش اساطیری شاهنامه با رویکرد نشانهشناسی
فرهنگی»« ،زمان و زندگانی فردوســی» و «بازکاوی هویت
ملی در شاهنامه و اسطورهشناسی در شاهنامه» اشاره کرد که
مورد توجه محققان و مخاطبان بوده است.
او در پایان در     باره آثار مورد استقبال در حوزه «شاهنامه»
و آثار بازنویسیشــده برای کودکان نیز بیان کرد :مخاطبان
و عالقهمنــدان در یک ســال گذشــته به آثــار محققان و
شــاهنامهپژوهانی چون محمدعلی اسالمی   ندوشــن ،جالل
خالقی مطلق ،ســیدمحمد دبیرســیاقی ،شــاهرخ مسکوب،
میرجاللالدین کزازی ،ســیروس شمیســا ،علیرضا شــاپور
شهبازی ،مهدی ســیدی ،محمدجعفر یاحقی ،سجاد آیدانلو،
مهــری بهفــر ،فاطمه مدرســی ،مهری باقــری و منوچهر
دانشپژوهــان عنایت و توجه کردهاند .در زمینه بازنویســی
داســتانهای «شــاهنامه» برای کودکان و نوجوانان و دیگر
مخاطبان به آثار محمدرضا یوســفی ،آتوسا صالحی ،حسین
فتاحی ،فارس باقری و بهرام گرگین توجه بیشــتری شده و
داستانهای «شــاهنامه»  ۵۰بار برای کودکان و بزرگساالن
بازنویسی شده و انتشار یافته است.
ســرگئی فئوفانف :او متولد ســال  ۱۹۵۰در مســکو و
فارغالتحصیل کانون هنرهای نمایشی است .از سال ۱۹۷۸
تا  ۱۹۸۷میالدی ابتدا به عنوان کارگردان هنری در تلویزیون
مرکزی و سپس به عنوان کارگردان ،طراح و سردبیر ارشد
برنامههای کــودکان در بیش از یکصــد برنامه تلویزیونی
فعالیت کرده است .فئوفانف صاحب اثر «فردوسی شاهنامه
را مینویســد» اســت و این اثر را برای اکران به مشــهد
فرستاده اســت .او همچنین نقاشیهای زنگولهای نقرهای،
دختر مصمم در مورد شــخصیت رودابه ،در آغوش سیمرغ،
بالهای درحال پر زدن و ...را با الهام از شعرهای شاهنامه اجرا
کرده است.

را پــاس بدارند اما مصریان که آنان نیز فرهنگی
درخشــان و دیرینه داشتهاند آن را از یاد بردهاند؟
آن ایرانی فرهیخته پاسخی بدین پرسش میدهد
که پسندیده حسنین هیکل نمیافتد.
او افزود :در ادامه حسنین هیکل خود پاسخی
دیگر در میان می   نهد ،پاســخی ژرفاندیشــانه
و هوشــمندانه و میگویــد :اگر شــما ایرانیان
توانســتهاید زبان و فرهنگتان را از گزند روزگار
پاس بدارید ،از آن اســت که ایــن بخت بلند را
داشــته اید که "فردوســی" را در دامان خویش
بپرورید و او شاهنامه را بسراید.
کزازی در ادامه به پیوند ناگسســتنی ایرانیان
با شاهنامه اشــاره کرد و گفت :فردوسی همواره
از هنگامی   که شــاهنامه را سروده است تاکنون
در دل و جان ایرانیان جایی واال داشــته است و
دارد .پیوند ایرانیان با شــاهنامه پیوندی است که
به راستی شگفتانگیز است و همانندی در جهان
برای آن نمیتوان یافت .هیچ شاهکار ادبی مانند
شــاهنامه در نهاد هیچ مردمی   کارگــر نیفتاد و
هنوز شــاهنامه این کارکرد شگرف خود را پاس
داشته است.
این اســتاد زبان و ادبیات فارسی یادآور شد:
سنجه پیوند ایرانیان با شاهنامه شهرهایی مانند
تهران نیست؛ شهرهایی که در خود گم شدهاند،
شــهرهایی که کمترین پیوند را با جهان ایرانی
دارند ،اما هرچه به شهرهای دیگر نزدیک بشوید،
چندی در آنها بمانید ،میبینید که شاهنامه هنوز
در آن شهرها زنده و تپنده است ،ویژه در تیرههای
ایرانی ،تیرههایی مانند ُکردان ،بلوچان و لُران.
او اظهــار کــرد :کارکــرد شــاهنامه در
فرهنگ ایرانــی ،در دل و جان ایرانیان اســت
و در روزگاران کنونــی هم کــه روزگار از خود
بیگانگی اســت ،شــاهنامه همچنان بیشــترین
اثرگذاری را دارد.

کوروش کمالی:

روز موزه فرصتی برای صلح و دوستی
است

در آســتانه هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه مراسمی   با
حضور مدیران موزههای فارس ،مجموعهداران و کارشناســان در
موزۀ فرهنگ فارس برگزار گردید .در این نشست صمیمی   کوروش
کمالی سروستانی مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی مرکز فارس
گفت :حدود  42ســال پیش در دوازدهمین مجمع عمومی   کمیته
بینالمللی موزهها (ایکوم) که در ســال  1977در مســکو برگزار
شــده بود روز  18می   برابر با  28اردیبهشت به عنوان «روز جهانی
موزه» نامگذاری شد.
بزرگداشت این روز فرصت مغتنمی   است که موزهها با شعاری
مشترک در تعامل و گفتگو با هم و مخاطبانشان به صلح و دوستی
و دانشافزایــی بپردازند .وی افــزود :دیــدار از موزهها آمیزهای
دلانگیز از تجربه شخصی ،اجتماعی و فرهنگی است.
حضور آگاهانه در موزهها موجب لذت و کشــف میشود .با آثار
و اشــیای ارزشــمندی که هر یک زبان حال خود را دارند ارتباط
میگیریم و آفرینش و خاطره پیشینیان را ارج مینهیم.
نایب رییس ایکــوم ایران همچنین گفــت :موزهها تاالرهای
فرهنگ و هنر و هویتاند .اولین موزه شخصی دنیا در سال 1683
میالدی در آکســفورد انگلستان تاسیس شــد به نام «آشمولین».
اما یکــی از قدیمیترین و بزرگترین و زیباتریــن موزههای دنیا
«موزه لوور پاریس» اســت .در سال  1789این کاخ سلطنتی پس
از انقالب کبیر فرانســه به مردم پاریس اهدا شد و در سال 1793
تبدیل به موزه ملی فرانسه گردید.
وی افزود« :ژاک دمورگان» به نمایندگی از دولت فرانســه در
ســال  1889میالدی به ایران آمد و در سال  1895امتیاز حفاری
در ایران را به صورت انحصاری از ناصرالدین شــاه گرفت و بعد از
آن در زمــان مظفرالدین شــاه آن را تمدید کرد .این امر در جهت
غنیسازی موزه لوورصورت گرفت.
در ایران نخســتین بار به دستور ناصرالدین شاه قاجار در داخل
کاخ ســلطنتی گلســتان ،تاالری به موزه اختصــاص مییابد که
«موزه همایونی» خوانده میشد و در سال ( 1295دوره مشروطه)
صنیعالدولــه وزیر معارف وقت ادارۀ عتیقیات را به وجود میآورد و
همزمان در ضلع شــمالی مدرسه دارالفنون ،موزه «معارف ایران»
تأسیس میشود.
بــا طراحی موزه ایران باســتان توســط آندره گدار در ســال
 .1316یکی از مهمترین موزههای ایران ســامان مییابد .شــکل
ظاهر ساختمان از طاق کسرای انوشــیروان ساسانی الهام گرفته
شده است.
موســس موزه فرهنگ فارس افزود :همزمان با تهران در سال
 1316موزه تختجمشید توسط هرتسفلد و موزه پارس در باغ نظر
به همت علیاصغرخان حکمت افتتاح شــد .هم اکنون در فارس
 34موزه خصوصی و دولتی وجود دارد که  17موزه آن در شــیراز
اســت و همچنین استان دارای  12مجوز مجموعهداری تاریخی و
فرهنگی است.
و در پایــان گفت :آخرین و یکی از اســتانداردترین موزههای
اســتان فارس موزه فرهنگ فارس است که در اردیبهشت 1397
یعنی پس از  81سال از تاســیس اولین موزه شیراز افتتاح گردید
و آثــار گرانقــدری از دوران صفویــه تا امــروز در آن به نمایش
درآمده است.

