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معرفی میریام گوتس- رهگشای.
مدیر اکو موزه بادرود

خانم میری��ام گوتس- رهگش��ای اه��ل آلزاس 
فرانسه است.

پ��در او رهبر ارکس��تر و خ��ودش دانش آموخته 
رش��ته حق��وق اس��ت. از 25 س��ال پی��ش او و 
همس��رش، دکتر محمد رهگشای استاد دانشگاه 
در رشته زمین شناسی در تهران زندگی می کنند.

گوت��س به ف��ر بان��و می گوید: دل بس��تگی ام به 
موسیقی و ادبیات سبب شد تا در دریای فرهنگ 
کش��وری که برای اقامت برگزیده ام غوطه ور شوم. 
کش��وری که مهد شعر و هنر اس��ت. در سن 20 
س��الگی روحی��ه کنجکاو من همراه ب��ا نوای دف 
و س��ه تار، ب��ا رنگین کمان��ی از کلم��ات جادویی 
برانگیخته می ش��د؛ تأثیر شاعرانی چون سعدی ، 
حافظ ، فردوس��ی و ش��اهنامه حماسی اش بر من 
آن چنان بود که هر چه می گذش��ت مرا بیشتر به 

این کشور عالقه مند می کرد.
میریام افزود: س��فرنامه های تا مدینه و شاردن یا 
نامه های ایرانی منتس��کیو به ذوق و عالقه من به 
ش��رق گرایی در جنبش های ادبی و هنری در آثار 

نقاشانی چون رنوآر، ماتیس و پیکاسو افزود.
کالم موالن��ا ک��ه مرجع اصیل ش��عر عرفانی در 
سده سیزدهم اس��ت به شکلی اعجاب انگیز رقص 
درویش��ان را در آیین سماع هدایت می کند؛ کالم 
او تبلور تالش انس��ان برای خودشناسی در مسیر 

جستجوی حقیقت است
ازدواج میریام، با مردی ایرانی، او را امانت دار این 
فرهنگ هزاران ساله کرد. چالش او تقسیم کردن 
ای��ن فرهنگ با ش��مار افزون تری از افراد اس��ت. 
پذیرش و اس��تقبال گرمی که در ایران از او ش��د. 
انگیزه او را بیش��تر کرد و او را امیدوار س��اخت تا 
غنا و آش��پزی ایرانی، نمادگرایی جشن ها و اعیاد، 
درخش��ش هنرها و خطاطی ایران��ی را به اعضای 

خانواده و دوس��تانش در فرانس��ه و ب��ه همه دنیا 
معرفی  کند.

میریام گوتس درب��اره زندگی اش در ایران به فر 
بانو می گوید: هنگامی که مش��کل ارتباط زبانی با 
ایرانیان برداش��ته شد، مش��کلی برای زندگی در 

تهران وجود نداشت.
اش��تیاق من برای زندگی و کش��ف کشوری در 
حال بازسازی با ش��یفتگی من برای فرهنگ این 
کشور بیشتر می شد و سرانجام تردید نزدیکانم را 
در اروپا از میان برد و فرزندانم این بخت را یافتند 
تا با آموخت��ن دو فرهنگ که مکم��ل یکدیگرند 

بزرگ شوند.
میریام گوتس، زن بودنش را فرصتی می داند که 

به پیشبرد اهداف و کارهایش کمک کرده است.
او ح��س می کند عالوه بر اینکه م��ادر دو فرزند 
خودش اس��ت، م��ادر تمامی فرزندان س��رزمین 
ب��ادرود اس��ت و ت��الش او در جه��ت رش��د و 

بادرود ش�هری تاریخی است با پیشینه 
هفت هزارس�اله از توابع شهرستان نطنز 
در اس�تان اصفهان ک�ه در 60 کیلومتری 
جن�وب ش�رق کاش�ان و 55 کیلومتری 
غرب اردستان در مرکز جغرافیایی ایران 
و در کوهپایه ش�مالی رش�ته کوه کرکس 

قرار دارد.
وجه تس�میه: بادرود با پیشینه تاریخی 
محوطه ه�ای  دارای  هزارس�اله  هف�ت 
باستانی از هزاره پنج پیش از میالد است 
که به عنوان نمونه می توان به محوطه های 
باستانی س�وچن، قلعه گوشه و سیاه بوم 

اشاره کرد.
آخش�یجان  از  برگرفت�ه  ب�ادرود  ن�ام 
چهارگان�ه آب، ب�اد، خاک و آتش اس�ت 
که به علت تقدس نام باد در نزد ایرانیان 
پیش از اس�الم ای�ن س�رزمین را باد نام 
نهاده ان�د و تق�دس کلمه باد ت�ا بدان جا 
بوده ک�ه ایرانی�ان پی�ش روز 22 هرماه 
خورشیدی را روز باد یا بادروز می نامیدند 

که بادرود برگرفته از همان واژه است.
در ش�هر ب�ادرود به اک�و موزه ب�ادرود 
برمی خوریم که نوروز بهانه خوبی ش�د تا 

آن را به ایران گردان عزیز معرفی کنیم:

معرفی شهر بادرود

اکو موزه بادرود
میریام گوتس: دل بستگی ام به موسیقی و ادبیات سبب شد تا در دریای فرهنگ کشوری که برای اقامت برگزیده ام غوطه ور شوم
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ش��کوفایی فرزندان این س��رزمین ستودنی است. 
او و همس��رش تصمیم می گیرن��د از منزل پدری 
همس��رش اس��تفاده کنند تا بتوانند پل ارتباطی 
بسازند برای انتقال فرهنگ کهن سرزمین بادرود 

به فرزندان خود.
او می گوید: ما توانس��تیم از م��وزه، برای آموزش 
و انتق��ال فرهن��گ اس��تفاده کنیم. توانس��تیم با 
اس��تفاده از عروسک های محلی بچه ها جشن های 
کهن و قدیمی این س��رزمین و شغل های بومی را 
معرفی کنیم تا بچه های بادرود بدانند اجداد آن ها 
و مش��اغل کلیدی که در دس��ت داشته اند زمینه 
رشد و بالندگی و ماندگاری این سرزمین را فراهم 

کرده اند.

از معلم های موسیقی و نقاشی استفاده کردیم که 
انگیزه هنرپ��روری را در آن ها تقویت کنیم. موزه 
جایگاهی شد برای بچه ها که بدانند از چه پیشینه 
فرهنگی غنی برخوردارند پس وظیفه و نقش خود 

را در رشد آینده آن درک کنند.
میری��ام ب��ا تأکید ب��ر نقش گفت وگ��و و فرصت 
گفت وگوی بین نس��ل ها افزود: ما در موزه فضای 
گفت وگ��و را ایج��اد کردی��م تا بچه ها به ش��عر و 
داستان های کهن سرزمین شان عالقه مند شوند. 
ما توانس��تیم جشن ها و ش��غل های بومی و نقش 
س��ازنده آن ها را احیا کنی��م و بدین ترتیب موزه 
جایگزین کتابخانه و مدرسه شد و فرصت آموزش 

و گفت وگو در آن فراهم شد.

میریام با تأکید بر نقش گفت وگو و فرصت 

گفت وگوی بین نسل ها افزود: ما در موزه فضای 

گفت وگو را ایجاد کردیم تا بچه ها به شعر و 

داستان های کهن رسزمین شان عالقه مند شوند. 

ما توانستیم جشن ها و شغل های بومی و 

نقش سازنده آن ها را احیا کنیم و بدین ترتیب 

موزه جایگزین کتابخانه و مدرسه شد و فرصت 

آموزش و گفت وگو در آن فراهم شد
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عروسک ها، ناجی میراث هویت ایرانی
آش��نا ساختن نسل های جوان بافرهنگ سنتی و 
ساختار هویتی شان و آموزش آن ها برای از دست 
ندادن دستاوردهای تمدن ایرانی در برابر فرهنگ 
وارداتی ؛ این ها اهداف ط��رح بلندپروازانه بادرود 
هس��تند که با اس��تفاده از 150 عروسک سنتی 
شکل گرفته است که داستان جامعه محلی شان را 

برای کودکان بازگو می کنند.
موزه دکتر رهگشای

با استفاده از منابع مالی شخصی، پای در میدان 
برقراری گفت وگو میان نس��ل ها گذاشته تا از این 
طری��ق در حفاظت از میراث فرهنگی معنوی این 

شهر کوچک در مرکز ایران مشارکت نماید.
ای��ن می��راث ش��امل مجموع��ه ای از س��نت ها، 
آوازه��ا، اش��عار، بازی ها، حکایت ه��ا، مهارت های 
صنایع دستی، جشن ها و آیین های به یادگار مانده 
از گذشته هاست که مبتکرین این طرح مایلند به 

نسل های جوان منتقل کنند.
این موزه در 34 ماکت ،150 عروسک پارچه ای را 
به نمایش می گذارد؛ این عروسک ها که لباس های 
سنتی منطقه را به تن دارند، با روش های قدیمی 
و به دس��ت زنان س��المند بادرود تولیدش��ده اند و 
همین فعالیت ب��رای زنان، ایجاد اش��تغال کرده 
است. همه عروس��ک ها دارای شناسنامه شخصی 
و حرفه ای هستند و در ساخت آن ها همه موازین 

زیست محیطی رعایت شده است.
عروسک ها، نام های نیاکان ساکنان کنونی بادرود 
را تداعی می کنند، مردان و زنانی که یادش��ان در 
حافظه عمومی س��اکنان بجای مان��ده و هر یک 
معرف یکی از مش��اغل یا فعالیت های مربوطه به 

مراسم اعیاد و آیین های قدیمی اند.
در می��ان مردان؛نخس��تین کوزه گر، عط��ار، بنا، 

چوپان، خیاط، پس��تچی، س��اربان، خطاط، معلم 
و ... و در می��ان زنان؛ نخس��تین قابله، قالیباف و 
خیلی افراد دیگر. این اسباب بازی ها حاوی ارزشی 
نمادین هستند و س��خنگوی فرهنگ نیاکان این 

سرزمین هستند.
این عروس��ک ها پیامی را منتقل می کنند که در 
ذهن کودکان پرسش های بجا و درستی را درباره 
زندگ��ی روزم��ره و آداب ورس��وم و روش زندگی 

نیاکان ما مطرح می سازد.
م��وزه دکت��ر رهگش��ای در س��ال 1394 جایزه 
موزه برتر را برای فعالیت های آموزش��ی خالقانه و 
نوآوری کسب کرد و در سال 1395 برای بار دوم 
نیز این موزه کاندیدای دریافت این جوایز شد. این 

جوایز توس��ط س��ازمان علمی، فرهنگی و تربیتی 
مل��ل متحد )یونس��کو( ، ش��ورای جهانی موزه ها 
)ایکوم( و س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشگری به موزه دکتر رهگشای اعطا شدند.
در این مس��یر، عروسک های قومی موزه، به عنوان 
س��فرای صلح و دوس��تی تا به امروز به بیست وپنج 
کش��ور در تمام قاره ها سفرکرده اند و برخی از آن ها 
در مجموعه های برخی از موزه ها نگهداری می شوند.

در آخر، باید خاطرنشان کنیم که این طرح منبع 
درآمد مهمی برای حدود بیس��ت بانوی شصت تا 
نود ساله اس��ت که امیدوارند به برکت این کنش 
فرهنگی، راه دس��تیابی به آین��ده ای بهتر و صلح 

پایدار را به روی جوان ها بگشایند 


