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 مقدمه :

 یانساان هنرهاا و فان هاا باه و اتیااداماه   یبارا وناانی انیباساتان  خادا یریاساا  یبر اساا  داساتانها

بارد.از  ادیاخاود را از  یهماه داشاته هاا یباه نااف فراموشا یآموختند.در گذر زمان انسان با شنا در چشامه ا

دختار باه  9 اسات یبازخاا رآور یباه معناا یوناانیکاه در زباان  نیباا منموسا انیخادا یزئو  خادا وندیپ

 یو  جاار یقیو هنار و موسا اتیافرشاتاان الهااف بخال  وام و ادب ایاالهاه هاا باا نااف ماوز  نیاوجود آمد .ا

و  ونااانی انیخاادا خیجهاات در تااار نیکردند.بااد یماا یزناادگ ونیااموز ایاا وفیاابااه ناااف موز یبودنااد در م واا

خاا  دارند.بعاد  یت و مقاامیااهم وناانی ریگاناه اساا  9 یجهاان ماوز هاا اتیهنر و ادب خیدر تار نیهمچن

 یدختار خادا 9شادند باه نااف  یو هنار سااخته ما ات  ووفیامعاباد کاه باه  ناوان ادب ارید یاسم رو نیها ا

 سازد. یلغت موزه را روشن م لیدایفوق منشاء پ حیگذارده شد.توض زین انیخدا

 در لغت : موزه

الهاه هنار و  Mouse و ماوز یمقار زنادگ یباه معناا Mousein نیماوز یوناانیواژه ماوزه از لغات  شاهیر

  در زبااان  Museum میوزیاام یساایواژه در زبااان اناو نیااا .اقتبااا  شااده اساات ونااانی ریدر اسااا  عیصاانا

 یهاا.ق توفا  فرانساه ماوزه باه زباان فارسا 1290 ادود دهاه  در .شاود یتوفا  ما Musee فرانسه ماوزه

او  میو تصام اریاآن د یماوزه هاا دنیاشااه قاجاار باه اروپاا و د نیناصارالد یآن به سافرها نهیشی. پافتیراه 

 .گردد یتهران باز م یمشابه آن در ارگ سوطنت جادیبه ا

 : موزه فیتعر 

وابساته  Of Museum International Council (کاوفیماوزه هاا )ا یالمووا نیبا ینظار شاورا براساا 

اساساانامه آن جااامع  4و 3( در بنااد ونسااکویسااازمان موااح مت ااد ) یتاایو ترب ی وماا  یبااه سااازمان فرهنااا



 

 

آن بااه  یکاه درهاا یو باادون هادا مااد یاسات دائما یمؤسساه ا ماوزه :اساات نیماوزه چنا فیاتعر نیتار

 کند. یم تیآن فعال شرفتیپ یهماان گشوده است و در خدمت جامعه و برا یرو

 : هدف موزه ها

 او ستیز طیمانده از گذشته انسان و م  یدر آثار و شواهد برجا قیت ق -1

 و  ف  آثار یگردآور -2

 از آثار یمعنو یبهره بردار -3

از  یمعناو یو بهاره ور یگاذاردن آنهاا باه منظاور بررسا لیباه نماا ژهیاآثاار باه و نیاا نیارتباط ب جادیا -4

 آنها

 : دهد یم صیشده تشخ ادی فیمشمول تعر زیرا ن ریموارد مشرو ه ز کوفیا نیبر ا  الوه

  یاااانیکتابخانااه هااا و مراکااز با وهیبوساا وسااتهیکااه پ یشااینما یو تاالرهااا یمؤسسااات  فاا  و ناهاادار *

 .شوند یم نیو تأم یناهدار

 یهااا نااهیدر زم تیااکااه بااه  واات فعال یو مااردف شناساا یعاای   ب یخیا تااار یاماااکن و آثااار باسااتان *

 .هستند تیاهم یدارا یآثار باستان لیو نما ی   ف    ناهدار یگردآور

و موجااودات  یجااانوران خشااک شااااهینما  یشناساا اهیااگ  یشناساا وانیاا  یباااه هااا حیاااز قب یمؤسسااات *

 .موجودات زنده هستند خیتار شاریو... که نما یآبز

 یعی ب ریذخا*

 ییفضا یها شااهیو نما یمراکز  وم *

 

 

 



 

 

 : کومیانهاد جهانی 

( ونساکویوابساته باه ساازمان مواح مت اد ) یدولتا ریاغ یارگاان ( ICOM ) ماوزه هاا یالمووا نیبا یشاورا

 1964و  موکارد ماوزه در ساال  تیریمرباوط باه ماد ینظااف هاا ریو ساا یاست که باه منظاور ماوزه شناسا

 .شده است سیتأس یالدیم

و  یالموواا نی باا یمواا یهااا تااهیآن در کم یکشااور جهااان دارد. ا ضااا 140 ضااو از  21000 اادود  کااوفیا

در  رخاناهیشاوند. دب یما یاریاآن  رخاناهیکنناد و توساط دب یما تیافعال یوابساته و منطقاه ا یسازمان ها

 .کند یم یریگ میتصم ونسکو ی دییاست که با تأ یم ح مجمع  موم

 : کومیا یو قدرت ها اهداف

 انواع موز ها ی رفه ا رتیتوسعه و مد س یاز تأس تیو  ما قیتشو

 و نقل موزه ها در خدمت به جامعه و توسعه آن فیوظا عت یدانل و درک  ب شرفتیپ

 مختوف یکشورها یموزه ها یموزه ها و کارکنان  رفه ا نیو مسا دت دوجانبه ب یهمکار یبرقرار

 موزه یانواع منافع کارکنان  رفه ا شبردیو پ تی ما ان یب 

 موزه اتیو  مو تیریمد یروش ها ریو سا یو انتشار دانل موزه شناس شبردیپ

 تاریخچه موزه در جهان :

قبح از میالد( اولین موزه را در شااهر اسااکندریه  246ااااا  2۸4در اواخر قرن سااوف قبح ازمیالد بطومیو  اول )

شده بود و در ین  ال به  نوان کتابخانه از آن  ساخته  سوطنتی  تأسیس کرد  بنای این موزه در قسمتی از کاخ 

ستفاده می سخها شد ن صر به فردی را گردآوری شد  بطومیو  در آن م ح که بعدها کتابخانه بزرگی  های من 

داشااات.بعد از وی یکی از ین فالسااافه و دانشااامندان  صااار رادر آنجا به کار ت قیق وا میکرده بود که معروفتر

ای نظیر اساااکندریه بوجود آورد که مرکز ت قیقات  ومی آن دوران به شااامار امپرا وران روف به ناف کوود   موزه

 رفت.می

یی از اشیاء کم یاب و جالب ادوار هاشد که در آنجا مجمو هدرقرون وسطی ناف موزه به  نوان م وی بکار برده می

 گذشته از قبیح تاریخ  بیعی یا آثار هنری را به نمایل در آوردند.



 

 

شروع به تقویت و بالندگی قدرت هنری نمود  رومی سی  شنا ها با خالقیت هنری از همان زمانی که  ووف زیبایی 

قرن  10های نفیساای گشااتند. ولی ها وکوکساایونزایدالوصاافشااان و با تکیه بر ذوق و نبوه خود صااا ب مجمو ه

رفت که شاامار از  را دیار میبی هایاسااتفاده سااوء و  انااری از یک  را و غارت و چپاولمصااام ه و سااهح

موجب نابودی و م و این نوع ثمرات گرانبها در این سرزمین بشود لیکن با آغاز دورة رنسانس و بیداری و آگاهی 

ها جووگیری بعمح آمد. بطوریکه از این پس کوکسااایون نمودن کارهای نجینهدوباره موتها از انهداف کامح این گ

هنری با جدیت بیشتری بخصو  در منا ق اروپای شمالی دنبال شد.با وجود ایناونه تالشها بودکه شرایط الزف 

 در ایتالیا بوجود آمد. Renaissanceبرای ایجاد موزه در اواخر دوره 

 :اولین موزه ها امروزی در جهان 

میالدی نخستین موزه با مفهوف امروزی آن را ایجاد  14۷1پاپ سیکتو  چهارف اولین شخصی است که در سال 

 کرده است.

سال  Cesariniموزه گزارینی  سال  Foneseمیالدی و فانر  1۵00در  سال  Afitizenو آفیتزن  1۵46در  در 

 میالدی به ترتیب یکی پس از دیاری در اروپا افتتاح شدند. 1۵۸1

سال  صیمیالدی اولین مجمو ه  16۸3در شمولین  شخ ص یح Ashmoleanدنیابه ناف موزه آ تر یا به  بارت 

Foundahion of the Ashmolean  گرفت پا اناوستان آکسفورد در. 

 میالدی در دانشااه هاروارد ت ت  نوان اتاق  جائب تاسیس گردید. 1۷۵0اولین موزه در آمریکا در سال 

 Britishگردید و همزمان با او موزه  Kasselمیالدی ویویاف هشاااتم درآلمان موساااس موزه  1۷۵9در ساااال 

museum .در اناویس گشایل یافت 

میالدی ا الق لف  موزه به سااازمانی که وظیفه اش  1۷92در فرانسااه به سااال F. N. Cپس از تشااکیح اجال  

ن زمان به بعد این واژه جنبه  مومی یافته است. ناهداری از اشیاء دارای ارزش فرهنای است صورت گرفته و از آ

میالدی افتتاح شااد که ساان   1۷92همزمان با این  مح موزه لوور بعنوان مکانی برای اسااتفاده  موف در سااال 

 میالدی گردید. 19ها در قرن زیرین بنای موزه

ف( در ورسای  1۷۷3اااا  1۸۵0که بوسیوه لویی فیویپ ) Museedi Histoirede Franceموزه تاریخ فرانسه 

صاویر معرفی  100های برجسته تاریخ این کشور را در  ی بیل از بوجود آمد وقایع و شخصیت سال به کمک ت

 نمود.می



 

 

ف متشکح ازغنائم مربوط به جناهای ناپوئون بناپارت بوجود آمد.هفت سال  1۸1۵نمایشااه  مومی برلن درپائیز 

ارائه داد.در سااال  Altes موزه برای را یونان بازسااازی و ا یاء ارزش با  رح   Sehinkelبعد ازاین نمایشااااه  

در  Freeerگالری واگر در اناویس افتتاح شد که همزمان با آن گالری  Sir  Walker   میالدی به همت 1۸۷۷

 ها با سبک نوین آغاز گردید.شکح گرفت از این به بعد سیر ت ول موزه D . Cواشناتن 

سال  شکح های مرتبط با موزه ها از  سترش موزه ها با  1۸۸9شکح گیری ت ستان همزمان با گ میالدی در اناو

سال  سال  1906 نوان انجمن موزه ها اتفاق افتاد.در  میالدی انجمن  191۷میالدی انجمن موزه های آمریکا در 

میالدی کمیته موزه ای  1946میالدی انجمن موزه های روسااایه و در ساااال  1919موزه های آلمان در ساااال 

 یونسکو وابسته به سازمان موح)ایکوف( ایجاد می گردد.

 :رانیموزه در ا

تا  دیگرفت و کوش یرا پ ید اصال اتیخان سپهساالر را به صدارت برگز نی س رزایشاه م نیاز آنکه ناصرالد پس

ساندن پ یبرا شاه و شرفتیشنا شورها داریرا به د یجهان به  سرانجاف ازاندیبرانا ارید یاز ک س نی. ال سفر در 

کشور فرانسه  یها یموزه و گالر دنیشاه در بازگشت از سفر با د نیناصرالد .رفتیانجاف پذ یشمس یهجر 12۵2

را  یمنظور  مارت خروج نی.بددینما جادیبود در ارگ ا دهیبه آنچه در اروپا د هیشاااب یگرفت موزه ا میتصااام

شمال یو به جا بیتخر سمت  ستان جد یو در جوار تاالر  اج بناها یغرب آن در  سرا و تا یعنید یکاخ گو  الرسر

 یهجر 12۵6آغاز و در سال  یشمس یهجر 12۵3نهاد.ساخت موزه در سال  انیگوستان و اتاق موزه را بن نهییآ

س ش دنیو چ ادیز ناتییتز حیبه دل یول افتی انیپا یشم ستق اءیا صورت م میکه با نظارت م ت بهره گرف یشاه 

ازکاخ به موزه منتقح و  یمیو جواهرات قد ایهدا .دیبه  ول انجام یشاامساا یهجر 1261از آن تا سااال  یبردار

و  سیتاالر از همان آغاز به منظور تاساا نیبه خود گرفت.ا یونیموزه هماتر شااد و ناف  یموزه غن نیا اءیبعدها اشاا

شک  در آن بروزنامه یخا  و رسم یسالف ها یبرگزار زیپس از انتقال تخت  اوو  و ن یول دیموزه بنا گرد حیت

 ستیچهح و سه زرع و  رض آن هجده زرع مشتمح بر ب یونی ول موزه هما":سدینو یباره م نیشرا درا یدولت

ست.ا ش ون به ظواهروجواهرگرانبها و ظرا یا نهیموزه خز نیاتاق ا ست م ش سیو نفا فیا  و هی وم وهیآثار جو اءیا

و  حیبزرگوار و تماث ی کما االتیخ جیو نتا قهمتنو ه و مصااانو ات ازمنه سااااب مه آالت ادواتیقد هیمهمان  رب

صاو ش یمثح و مانند روزگار و پرده ها یب ینااره ها ریت صنا  یکار نقاش ها ینقا صح  شهور و  ا کارخانه  یم

 زیساااکس و ن یو بوورآالت کارخانه ها سیو اناو هیو روساا نیو ممتاز کار چ اریبساا ینیمعروا و ظروا چ یها

 ".معتبر یکارخانه ها

ص ا تماد سوطنه درتو صطالح اهال":سدینو یم نیموزه چن فیال ست از مکان و م و یموزه به ا  یفرهن   بارت ا

که در آن مخزون و موضوع  یادگاریو از ت فه و  استیو مستظرفات دن سیو نفا عهیبد اءیاش میکه مخزن آثار قد



 

 

و  را آن  عیو اوضاع هر زمان و صنا لو از ا وا ندینما یم یو کشف سر یدتیاست و اهح  وم و ا الع کسب فا

شااعور و  ا یتوان گفت که موزه مق یشااوند و م یآن باخبر م فیو  ادات و  وا افیو رسااوف و آداب معمول آن ا

صناا و مرآت و  زانیم شکالت ال قول و درجه افهاف ا ست.م سح ا سال شود و بر  ی ح م نجایدر ا ن حیادراک 

 ".ندینما یشهود اقامه م یخیمعوومات تار

در  ییها خارج و به مخزن ها نیتریاز و یکه انجاف گرفت جواهرات سوطنت یشاه به  وت سرقت نیناصرالد درزمان

شد.در   یکاخ منتقح و سپس به موزه جواهرات به بانک مو نیرزمیز ه از مجمو  ییبعد بخل ها انیسال یبرده 

 یدرب ها یواگذار شد.پس از انقالب اسالم یبه دانشکده افسر زیموجود در موزه ن یموزه از آن جدا شد.سالح ها

 .شد یی موف بازگشا یارتقاء آگاه یکاخ گوستان با  نوان موزه مجدد برا

وزه بر م ران  الوهیشاااه در کتاب سااه سااال دردربار ا نیناصاارالد یفرانسااو بی ب هیمکتوبات دکتر فور براسااا 

 ابانیدرخ یدرکاخ سوطنت آباد که امروزه به کارخانه اسو ه ساز یعی ب خیبه ناف موزه تار زین ی  موزه ا یونیهما

سداران تبد ست.و حیپا شته ا ساختما یشده وجود دا شاره به   آن یکیدر نزد ":سدینو یکاخ م یاندورن نضمن ا

را  وارهایدرست شده و د واناتیموزه  از  کس   نیخواند. ا یم یعی ب خیست که شاه آن را موزه تارا یساختمان

 ." کس ها پرکرده اند نیاز هم

مجسمه   یو فنون مختوف نظام یمستظرفه به منظور آموزش نقاش عیمدرسه صنا یشمس یهجر 12۸9سال  در

ستیبه ر یباف یو قال یساز کی موزائیکار  منبتیساز د. با ش ریدر تهران دا یرانیکمال الموک نقاش معروا ا ا

 سیاقتصاااد تاساا زارتنظر و ریز بایز یهنرها  ادارهیشاامساا یهجر 1309مدرسااه در سااال  تیگسااترش فعال

 یو اداره کارگاهها فهیظر عیآن تمرکز امور مربوط به صاانا جادیشااد.م ح اداره باه ناارسااتان تهران و هدا از ا

تالش  وراتینیو م ی اهرزاده بهزاد نقاش و  راح نقشه قال نیآن  س حیتشک یبود که برا یبافیاز جموه قال یهنر

  منبتیساااز  خاتمیو قوم زن یساااز  نقرهیباف ی بارت بودند از: زر هادار نیمختوف ا یانجاف داد.بخشااها یادیز

ش یکار سازیو م یساز یومعرق کا ش شااهی آزماینا و  ی  را یباف یو قال میب گویو تذه اتورینی میساز یکا

 .یزه یکارگاه سازها

 یرانیا یو سااانت یمو یهنرها اتی  دیو تجد اءیا  زهیبه انا عیفنون موزه هنر وصااانا نیباگساااترش ا همزمان

ستان بن شا( باه ناار ضخانه)باه دلا شده در کارگاهها ادیدر مارت  و شد تا آثار خوق  در آن به  یهنر ینهاده 

و  بایاساات ز یمانده موزه ا یباق نگذاشااته شااود.آنچه امروزه از مجمو ه  مارت  وضااخانه باه ناارسااتا لینما

شا سالم یشمال هیال یکه در منته یمو یبه ناف موزه هنرها ییتما شاد ا شده   یم و ه وزارت فرهن  و ار واقع 

 .است

 



 

 

 رانیا یموزه رسم نیاول

سال   س یهجر 129۵در ض یشم ستور مرت ستیالموک رخان ممتاز یبه ناف موزه معارا به د وزارت معارا و  ا

صنا ستظرفه در  عیاوقاا و  شمال یاز اتاق ها یکیم ش یضوع  سه دارالفنون تهران با ا و  یاز فوز یخیتار یایمدر

کوچک  موزه یم ح برا نیا نکهیا حیبه دل یپس از مدت ماشد ا سیتا سکه کتاب و منسوجات تاس یو سفال یچوب

موزه درنظر  یدوران قاجار اساات برا یبایز یکه از بناها رزایمتعوق به شاااهزاده مسااعود م هیبود  مارت مسااعود

سال  شد و در  س یهجر 1304گرفته  سعود یشم ش یداریوزارت فرهن  خر یبرا هی مارت م سه  اءیو ا از مدر

 .منتقح شد هی مارت مسعود نهیدارالفنون به تاالر آئ

س یهجر 12۷9سال  در صفانهی( قراردادغیالدیم 1900)یشم سه منعقد گرد رانیدولت ا انیم یا رمن  دیو فران

ست.به موجب ا شده ا شهور  شوش بوکه مطالعات و  یکاوش ها ازیقرارداد نه تنها امت نیکه به قرارداد دمورگان م

نار از گوشه و ک اءیاش یدر پ یشف پدر آمد.با ک انیبه ان صار فرانسو رانیسراسر ا یباستان شناس یها ی فار

سعود شور  مارت م سال  لیگنجا زین هیک سوف به قرارداد دمورگان در  شت.قرارداد مو  192۷) 1306الزف را ندا

کار خود را صاارفا در شااوش  یفرانسااو اتیتوافق شااد که ه یول دیلغو گرد رانیدولت موقت ا ی( از سااویالدیم

سان ا یها یدنبال کند.همزمان با آغاز  فار شنا ستان  آثار بدست امده  لیو نما یجهت ناهدار یموزه ا جادیبا

 ندیدر تهران ا داث نما یمتعهد شدند تا موزه و کتابخانه ا انیا سا  شد و فرانسو یباستان شناس اتیاز  فر

 .از اتباع فرانسه باشد یکیسال( به  هده  ۵)هر دوره یآن در سه دوره متوال استیبه شرط آنکه ر

 رانیمقدمات ا داث موزه ا هیته ی( برایالدیم 1929)130۸در ساااال  یآن آندره گدار معمار فرانساااو یپ در

موقب به ذکاءالموک با  یفروغ یم مد  و 1309ساافر کرد.در سااال  رانیدر جوار آن به ا یباسااتان و کتابخانه مو

صا ب نظران متن قانون یتن یهم فکر ست و هنوز هم به  اتقیکه به قانون  ت دیرا تدارک د یچند از  شهور ا م

سا  قوان یقوت خود باق ست و ا شمار م رانیا یفرهنا راثیمربوط به م نیا سال  نیرود.ا یبه  قانون در همان 

صو شورا بیپس از ت سال بعد آ یمو یمجوس  صو هیآن ته ینامه اجرائ نییبه مر وه اجرا درآمد و دو   بیو به ت

 .دیدم قاتیشعبه  ت البدبه ک یو جان تازه ا دیدولت رس اتیه

 یم فهیپوشل اداره کح معارا انجاف وظ ریاداره ز نیقات ای ت رهیبه ناف دا 130۸سازمان در سال  دیاز تجد پس

اداره کح  1316باستان درسال  رانیموزه ا سیتا تاس رانیسال پس از ورود گدار به ا کی یعنی 1309کرد.از سال 

 میتصم  دولتیقانون  ف  آثار مو یاجرا یدر پ 1306. در سال شدیآندره گدار اداره م مینظر مستق ریز قاتی ت

 ریاصغر  کمت وز ی و یتوسط آقا بهشتیارد 13نمود و دستور ساخت آن در  یبر ا داث موزه در تهران را قطع

شد.ا یمعارا وقت به آقا سا ت  ینیموزه در زم نیگدار اباله  متر در دو بقه  2۷44 یبنا ریمتر و ز ۵۵00به م



 

 

دو  نیو هم چن  کتابخانهیسااخنران  سااالنیادار یکارها یاتاق در شاامال برا نیچند حکه شااام دهیگرد ی را 

 .سالن در  بقه دوف است

بوند  اق  وانیمشابه ا یبا سردر ورود یساسان یمعمار یها وهیباستان با الهاف از  ناصر و ش رانیموزه ا ساخت

 یمعمار باش یدست آن زمان  اج  با  قو رهیقرمز رن  توسط معمار چ یو با آجرها یساسان روانیاتوش یکسر

سال  ش یشمس یهجر 1314در  شد و با انتقال ا سعود تموزه از  مار اءیآغاز   رانیاال داث ا دیبه موزه جد هیم

 ی ر  نیچن کی شهیاند .قرار گرفت یمورد بهره بردار یموزه و کتابخانه آن به  ور رسم 1316باستان در سال 

سب با اهداا و فعال ست متنا ستان  رانیموزه بود چرا که موزه ا یها تیدر ستان به واقع به  نوان موزه مرکز با با

س ست آمده از کاوش ها یفرهنا  یخیدر برگرفتن آثار تار یبرا ران یا یشنا س یبه د شنا ستان  س یبا سرا ر در 

شد  ران موجبیا یروزافزون آثار در موزه مو ادیو ازد یباستان شناخت یکاوش ها گسترش .کرد یم تیفعال رانیا

سالهاابدی یفیو ک یچند مر وه گسترش کم یموزه   نیکه ا صح   ضی الوه بر تعو 13۷0تا  13۵۷ ی.در  د فا

س یشیگرما ستمیس یموزه نوساز یها نیتریو  ریر زد نهیت ت  نوان انبار و گنج ییموزه وا دها یبرق ستمیو 

باستان منفک و به ساختمان موزه  رانیرسما از موزه ا  یآثار دوران اسالم 13۷۵ه ساخته و اضافه شد.در سال موز

 .افتیناف  رییبه تاالر سالف تغ جیرمجاور منتقح شد.ه تد

 

 : ساختمان موزه )شرایط موزه(

 بایسااتی همواره  تئوری در  داقح –باید در نظر داشاات که فضااای موزه ها  قابویت گسااترش و انعطاا پذیری

داشته باشد . این قابویت   چه در ظاهر معماری و چه در سازه ی آن باید مد نظر قرار  را آینده در گسترش امکان

گیرد . گالری ها و فضاااهای داخوی موزه نیز بایسااتی قابویت تغییر شااکح و فرف را داشااته باشااد تا برای نمایل 

ناساااب  کاربرد م فاوت    های مت بت   مجمو ه  ثا بدین منظور می توان در دیواره ی م یطی  ند .  یاب خود را ب

 دیوارهای مت رکی را به منظور تغییرات مطووب در نظر گرفت

 زیبا شناسی موزه 

شناسی موزه ها وجود دارد : نخست آن که می توان با یک موزه به  نوان یک بنای  ساختار زیبایی  دو نظریه در 

  در این صااورت منظر برونی ساااختمان   نمادی از نقل آن در جامعه   و  نصاار  یادبود فرهنای برخورد نمود

مهمی در فضااای شااهری خواهد بود . سااعی معمار تنها بر چشاامایر بودن بنا تمرکز یافته و در مواردی    تی 

ه   از این رو ب موکرد و کاربرد اصوی موزه فدای ظاهر آن می شود . این بنا ها نه انعطاا پذیرند   نه قابح توسعه 

سااختی می توانند با نیازهای گسااترش موزه وفق داده شااوند . بناهایی همانند موزه ی گوگنهایم   موزه اوکوند ) 



 

 

نظریه دوف آن اساات که موزه ها  جمی  . کالیفرنیا (   موزه ی فوسااطین اشااغالی در بیت المقد  از این قبیوند

امین کننده ی رضایت دیدار کننندگان   البته وضعیت ایده آل   باشند متاثر از درون خود و مجمو ه هایشان و ت

وضااعیتی اساات بینابین این دو نظریه که در این صااورت تامین زیبایی در بنا جنبه ی ثانوی دارد   بدون اینکه 

شود . در مورد تجهیزات درونی موزه نیز باید به همین ترتیب  مح گردد   یعنی زیبایی آن سره نادیده گرفته   یک

ها باید به صورت ثانویه در نظر گرفته شود . زیرا تزئینات  اثانیه  جعبه آینه ها و نورپردازی و ... همای برای جووه 

یافتن اشیاء موزه ای و جوب توجه بازدید کنندگان به آنهاست و این تجهیزات نباید مجمو ه ها را از زیبایی خود 

یوی در رابطه با نمایل اشیاء به وجود نمی آورند بوکه خود مزا می متأثر نمایند   در غیر این صورت نه تنها تسه

 .برای بازدید هستند

  مکان قرار گیری ساختمان موزه 

سی   باید در مرکز و نقطه ی ثقح  ستر سهولت د تا چند دهه ی قبح فرض بر این بود که یک موزه   برای ایجاد 

شته باشد   اما اکنون با وجود امکا نات وسیع  مح و نقح  مومی و خصوصی این نظریه متروک یک شهر قرار دا

سب با قیمت  شهر مزایای زیادی نیز دارد   از قبیح امکان یافتن زمین منا صوه گرفتن از مرکز  شته   ) البته فا گ

ارزان تر   دوری از سااارو صاااداهای مزا م و آلودگی هوا و ... (   با این  ال باید را تی آمد وشاااد برای بازدید 

ند ن  زمین را نیز کن پارکی قح و  نات  مح و ن کا ید ام با یک موزه  خاب زمین  فت . برای انت گان را در نظر گر

مال ظه نمود و  تی االمکان باید به مرکز آموزشاای و فرهنای   همانند مدار  و دانشااااه ها و کتابخانه ها و ... 

شته باشد مراکز فرهنای هستند   به همین خا ر امروزه موزه ها در  ال تبدیح به  . دسترسی مناسب وجود دا

نه تنها باید متخصااصااین و دانل پژوهان را به خود جوب کنند   بوکه باید بخشاای از اوقات فراغت مردف  ادی را 

سبز دیاری نیز مفید به نظر  ضای  شغال نمایند . بنابراین قرار گیری موزه ها در درون یا نزدیکی پارک یا ف نیز ا

سد شد که بتواند  ابران اتفاقی را نیز به خود  باید در نظر . می ر شم گیر با شت که مکان موزه باید مکانی چ دا

  .جوب نماید

 فضای سبز موزه

ضمن اینکه این   سبز ا راا موزه می تواند به خودی خود جاذب افراد  ادی گردد    ضای  شد   ف چنانچه گفته 

سبز    افظی  بیعی در برابر گرد و غبار و آلودگ شد   در  ین  ال می کمربند  صنعتی نوین می با شهرهای  ی 

ضر  ساختمان موزه م شان در داخح  صا  داد که وجود ضای ا راا موزه را به کاربریهایی اخت شی از ف توان بخ

 توان می نیز – مناسب ساز و ساخت صورت در –از فضای باز ا راا ساختمان  . است یا ایجاد مشکح می کند

هوای آزاد بهره جست . نمایشااه های هوای آزاد  الوه بر اینکه می توانند پذیرای  ده  موقت های موزه  نوان به

  . ی بیشتری از بازدید کنندگان باشند   به سبب  الت پارک مانندشان بسیار جالب توجه هستند



 

 

  ایمنی و حفاظت

ین خا ر جهت ناهداری مسااوماح  فاظت و ناهداری از اشاایاء وظیفه اصااوی یک موزه به شاامار می رود   به هم

ست خطرات  بیعی مانند  ستی امکاناتی را به وجود آورد . این خطرات ممکن ا اموال موزه از خطرات ا تمالی بای

سیح و زلزله و .... باشند و یا  وادثی اجتما ی ناشی از جن    ا تصاب کارکننان و یا دستبرد   از این رو همواره 

جهت  فاظت اشااایاء در مقابح این گونه  وادث  را ی گردد . البته موارد د رموزه ها بایساااتی مکان ویژه ای 

 فاظتی و ایمنی تنها شامح فضای نمایشااه نمی گردد . بوکه در این به این خا ر که دور از دید ر  قرار دارند 

مقررات مربوط "که  .به مورد باید توجه به خصوصی به انبارها نمود زیرا انبارها  موماح فراموشی سپرده می شوند

به برنامه ریزی فیزیکی انبار و ارتباط آن با فضاهای دیار اهمیتی به سزا دارد   خصوصاح ساختمان و آتل سوزی 

صورتی که اقدامات ا تیا ی به  مح  سازد و در  ضروری می  ضطراری را    پیل بینی و تعبیه ی خروجی های ا

مکان موزه ها بایساااتی مورد مطالعه ی دقیق  "ارد شاااوند . نیاید   افراد غیر مجاز ممکن اسااات از این را هها و

ساز دیار  سیح خیز و مکان های خطر ستی روی خط گسح   منا ق  اقویمی قرار گیرد زیرا به ل اظ  فاظت نبای

سازد   امکان  ساختمان موزه را از بناهای دیار جدا می  سبز ا راا موزه نیز به ل اظ اینکه  ضای  قرار گیرد   ف

  . را کاهل می دهد . سازه ی موزه نیز باید در مقابح آتل مقاوف بوده و ضد زلزله نیز باشدآتل سوزی 

  یمرمت اثر هنر

به اصااالت و  یاخدشااه کهیبطور راتیمدرن و فنون تعم زاتیبا اسااتفاده از تجه یآثار هنر یو بازساااز ریبه تعم

 یمکان-یزمان طیشااارا کیدر  یاثر هنر نلی. آفرشاااودیگفته م یوارد ناردد  مرمت اثر هنر یاثر هنر تیهو

د گوناگون به دور نمان یخیتار یهادوره یانسانها نااهکه از  ابدییم ییبار معنا یمشخص به دست هنرمند هناام

سازو باززند ینیبه بازآفر ازیو تداوف ن وندیپ نیگردد. ا جادیهنرمند و مخا ب ا نیب ییم توا-یشکو وندیو پ  یه 

نموده و  حیکه آنرا تکم ساااتیاریخود مساااتوزف هنر د یاثر هنر نییدر  ول زمان دارد. در واقع تب یاثر هنر

 یبازنار یاریبدساات هنرمند د یهنر یاثر کهی. آن هناامسااازدیتر م یاثر را متعال ییمعنا-یشااکو یارزشااها

سپارد  گو نلیخود را به  رصه آفر یشناخت ییبایو ز ییمعنا یتا الاوها شودیم و  افتهیدگر  ییمعنا ییمجدد ب

 یدهد. درواقع مرمت به شااکو بارهدو ییبماند و آهن  متداوف زمان را نوا لیتا در ل ظه خو شااودیاز نو خوق م

ست که زمان را تجربه م ییکامح کننده تماف هنرها سان به تکامح خوتا بمان کنندیا  ییایوپ لیند و در  ضور ان

 .بخشند

 ندویپ یخالقانه به منظور  ف  و بقا یتجربه زاسااات  بوکه روند یو فن ی وم یمرمت نه دانشااا دگاه ید نیا از

 یخیدوره تار چیو به ه گرددیدر تداوف زمان معنا م یاساات  چراکه اثر هنر یانسااان هنرمند با هساات یروهاین

شته و در هر زمان ینیمع شهاساخته و  یخود را متعال یروهاین یتعوق ندا سازگار با درک و  لییم توا یارز را 



 

 

سان کند یفهم انسان تجربه م ر و با هنرمند اثر و هن ابدییرا بازم لیخو یروند ادراک  هست نیدر ا ییکه گو یان

 کندیو گسترده برقرار م قیبس  م یارتبا  لیخو ینیبازآفر

 :موزه انواع

اوزه ها را به شکح  ا اوناگون  بقه بند یها م  یفضا ی  موزه ها یو باستان شناس خیتار یها موزه: کرده اند یگ

   یو م و یمنطقه ا ی  موزه ها یعی ب یخی ووف و تار ی  کاخ موزه ها   موزه ها یمردف شااناساا یباز   موزه ها

 )خانه هنرمندان( شمندانیاند ی( و موزه هایسالح )نظام ی(   پارک موزه ها  موزه های)گردش اریس یموزه ها

اوزه تار ا آثار بر  نیا شتریهستند. ب یخیتار یسوسوه و دوره ها اناریدارند و ب یخیتار دیدی و باستان شناس خیم

 کننده  وم  هنر و قیفرهن  و تمدن گذشاته و توف اناریبه دسات آمده اند و ب یباساتان شاناسا یاثر کاوش ها

ستند. چن کی ایموت  کیدانل  ستان(   رانیا) رانیا یشوند. موزه مو یم دهینام زیمادر ن ییموزه ها نیقوف ه  با

    نوع هستند. نیدر واشناتن از ا خیدر فرانسه و موزه تار یورسا یموزه مو

مهم باستان  یها و داده ها افتهی یتوان به معرف ینوع موزه ها م نیا جادیا با مااااااوزه تیسا ایباز  یماااوزه فضا

رزشمند ا مطووب و کشف آثار جیمنجر به نتا یباستان شناس یکاوش  وم کی کهینمود. زمان یکمک بزرگ یشناس

نظر را  موردو امکانات الزف  مکان  طیبا فراهم آوردن شاارا ساات یشااود و قابح انتقال به موزه ها ن یم رمنقولیغ

 یموزه ها م نیباز مشهور است. از جموه ا یامر در اصطالح به موزه فضا نی. اندینما یم ای موف مه دیجهت باز د

ش دیتوان به تخت جمش سو ایهامتانه در همدان  یخیو م و ه تار رازیدر  شاره یغرب جانیدر آذربا مانیتخت   ا

معمول است. در استان  زین ییاورپا یاز کشور ها یو برخ ونانی   نیکشور ها مانند چ اریموزه ها در د نیا  .نمود

اساات و  انیاز دوره ساااسااان ییبایز اریبساا یها یگچ بر یدر گز که دارا " انیبند " یخیخراسااان م و ه تار

 .امر باشند نیا یبرا یتوانند مکان مناسب یم شابورین " اخیشا  " یخیم و ه تار نیهمچن

اوزه ها  ا اردف شناس یم  اکم بر جامعه را نشان  یآداب و رسوف  ا تقادات  پوشاک و سنن اجتما  فرهن  ی م

 نوع هستند. نیاز ا انهیو موزه اب نیینا ریخان کرمان   موزه کو یتهران  ماف گنجعو یدهند. موزه مردف شناس یم

اوزه ها  ا ا ااخ م گی و ن وه زندبنا یا اثر تاریخی هستند که از گذشتاان به دست ما رسیده و بیانار و ضعیت  ک

شی روی دیوار   گچبری و  شیای تاریخی و نیز آثار هنری از جموه نقا ست در این بنا ا ست. ممکن ا صا بان آن ا

در مراکز کومتی به وجود می آیند.هدا ازتاسایس این موزه ها به  ".... وجود داشاته باشاد. کاخ موزه ها معموال

شتن اثر و بنای تاریخی و نیز  برت آمو سعد آباد نمایل گذا ستون  مجمو ه کاخ های  ست. کاخ موزه چهو زی ا

 .تهران و باه موک آباد مشهد از این نوع موزه ها هستند



 

 

انواع هنرهای تجسمی و تزیینی که از زیبایی شناسی باالیی برخوردارند را به نمایل در می  مااوزه های هناری 

هنرهای زیبا در تهران و موزه هنرهای تزیینی در اصفهان بازدید کنندگان زیادی نیز دارند. موزه  "آورند و معموال

 .از این نوع هستند

تجربه های  ومی بر اسا  شواهد و وسایح کاری و تاریخی  بیعی که در بر  مااااااااوزه  ووف و تاریااااخ  بیعی 

و  اصاافهانگیرنده گونه های مختوف گیاهی به ویژه جانوران اساات را به نمایل می گذارند. موزه تاریخی  بیعی 

 .موزه  اووف و تاریخ  بیعی مشهد از این نوع هستند

اوزه های م وی و منطقه ای  ا آثار و  "بیانار و نمودار فرهن  یک منطقه و یا یک م وه خا  هستند و صرفا م

اشیای تاریخی همان منطقه را به نماااایل می گذارند. موزه شاااوش  تخت جمشیاااد و موزه  و  در خراسان 

 .ستندازاین نوع ه

برای پیشبرد سریع اهداا فرهنای و به دلیح  دف امکانات موجود در منا ق و شهرهای  مااااااااوزه های سیار 

م روف شاااکح می گیرند. این موزه ها فرهن  های گوناگون را در مکان های مختوف در معرض دید  موف می 

 .خواهند بودگذارند. اگر به این ناوع موزه ها توجه کاافی شود  بسیاار تاثیر گذار 

اوزه ها  ا به دلیح داشتن ابعاد گوناگون  ومی و فرهنای و جاذبه های تفری ی و آموزشی و نیز تفری ی  پارک م

از اهمیت زیاد برخوردارند  چرا که مسایح زیستی و  بیعی را از نزدیک برای مردف به نمایل می گذارند. ویژگی 

ند از دیدن آنها بهرمند شوند. در ایران ایجاد پارک موزه سابقه مهم این موزه ها این است که  موف مردف می توان

 .ندارد ولی در کشورهایی مانند چین و کره شمالی مرسوف است

 

شابور می توانند  شهد  آرامااه  طار و خیاف در نی سی در م مکان های فرهنای   موی و تاریخی چون آرامااه فردو

 .مکان مناسبی به این منظور باشند

روند تاریخی انواع سالح های نظامی و جنای را در معرض دید هماان قرار می دهند. این  اااای نظامیموزه هااا 

 .نوع اشیا شامح لبا  های نظامی رزمی  اسو ه و دیار وسایح رزمی نیز هستند

ارمندان (  معه  برای ارج نهادن به هنرمندان  نویسندگان  مختر ان و مفاخر جا موزه های اندیشمندان ) خانه هن

پس از در گذشتشان در خانه شخصی ایشان پدید می آید و در بر گیرنده وسایح شخصی   وسایح کار و  "معموال

 .آثااار آنااان اساااات. ایاان مااوزه هااا باایشااااتاار د رکشااااورهااای اروپااایاای ماارسااااوف اساااات

ه بزرگ انخانه شکسپیر نویسنده مشهور اناویسی و ادیسون مخترع برق در امریکا از این نوع است. در ایران هم خ



 

 

تبدیح به موزه شااده و در برگیرنده تابووهای نقاشاای  تألیفات و اموال  "اسااتاد ابوال ساان صاابا  "مرد موساایقی 

 .شخصی وی است

 موزه ها : فهرست موزه های تهران 

 موزه ایران باستان

مترمربع نخستین موزه موی ایران و موزه مادر است و همزمان با مجمو ه  2۷44موزه ایران باستان با زیربنای 

کاخ دادگستری شهربانی   وزارت امور خارجه   وزارت جن  و سر در باه موی بنا شد . ساخت این بنا زیر نظر 

گشایل یافت و مورد بهره برداری قرار گرفت . در  1316ه.ش آغاز شد و در سال  1314آندره گودار در سال 

 بقه اول این موزه آثار پیل از تاریخ و تمدن و هنر ایرانی از هزاره ششم پیل از میالد و نیز کتیبه های سنای 

  آثار سفالی   زیووها و لوح های گوی   نقوش برجسته   مجسمه های فوزی و سنای   تابوتهای سفالی و سفال 

  یادگار  هد هخامنشیان   پارتها   اشکانیان   سووکیها و ساسانیان به نمایل گذاشته شده است . از لعاب دار 

مشهورترین آثار این بخل   پوکان تخت جمشید   مجسمه سردار اشکانی   جاف  الیی هخامنشی و قطعه ای 

 . سرامیک از کاخ آپادانای شوش با نقل سرباز پارتی است

به آثار دوره اسالمی اختصا  دارد و در آن آثار هنری   نسخه های خطی   سکه های  موزهساختمان دوف به 

 . دوره های مختوف   نقاشی و قطعاتی پارچه و فرش بازمانده و از دورترین ا صار  ف  می شود

 . است …این موزه دارای تاسیسات جنبی شامح تاالر سخنرانی   تاالر نمایل   کتابخانه و 

 . تیر واقع می باشد 30 خیابان ابتدای –یابان اماف خمینی این موزه در خ

 

 كاخ گلستان

ه.ق ( بر می گردد و بخشی از سفرنامه پیترو دال  9۸۸گر چه تاریخچه کاخ گوستان به زمان شاه  با  صفوی ) 

سال  سوطنتی را ا ا ه کرده بوده    102۸واله )در  صر  ستانی که ق شهر تهران را با چنار صیف نموده ه.ق که  تو

است / سر آغازی بر ارگ سوطنتی ( خود موید این نکته است   و در سوسوه های بعد کم یا بیل نیز مو رد توجه 

ه.ق نیز این مجمو ه با ساخت دیوانخانه  11۸0تا  11۷3واقع شده تا اینکه در  هد کریمخان زند ما بین سالهای 

 . عی ارگ را می توان به دوران آقا م مدخان قاجار نسبت دادای دچار تغییرات اساسی گردیده   ولی اهمیت واق

ه.ق ( از ب ران داخوی ایران اساااتفاده نموده   ایالت  1193وی در اواخر دوران زندیه و پس از مرگ کریمخان ) 

سوق سکونت آنان بود به دامنه های جنوبی البرز یعنی والیات تهران و دامغان   قاجار را از دشت گرگان که مرکز 

داد و سااعی کرد که بتدریج راه خود را به  را فار  یعنی مرکز  کومت و قدرت زندیه باز کند . ) هر چند که 

لرد کرزن در کتاب ایران و قضااایه ایران   در باره انتخاب تهران به پایتختی توساااط آقا م مد خان و ایجاد مقر 

ان و نزدیکی به رو  ها و ت ت مراقبت ساااوطنتی در این شاااهر نزدیکی به امالک و مقر  ایفه خویل در گرگ



 

 

داشااتن آنها را جزء  وامح این انتخاب می شاامارد .( آقا م مد خان بعد از غوبه بر لطفعوی خان زند در شااعبان 

 ه.ق به ناف پادشاه ایران تاجاذاری می کند . 1210ه.ق به تهران برگشته و در نوروز  1209

تی بیل از پیل افزوده و در  هد فت عوی شااااه قاجار هم به این  رکت آقا م مد خان به اهمیت ارگ ساااوطن

و همزمان با  19میالدی در آسااتانه قرن  1۷9۷ه.ق /  1212ربیع االول  24خا ر تاجاذاری وی در این شااهر ) 

سطه شاه این همند شکو خیاالت  ناپوئون ( و هم بوا ستان کاخ پاد سعه گو شتر تو ستای و بی  تجربه ار بهتری آرا

 . کرد

ه.ق / کاخ گوستان ( کاخ گوستان بواسطه  1264ذی القعده  21 هد ناصرالدین شاه قاجار ) تاجاذاری جمعه در 

سال  49مدت  کومت وی ) قریب به  سفر خود به  سه  شاه ایران از اروپا در  سال ( و دیدار او بعنوان اولین پاد

 پا گردید .ه.ق دستخوش تغییرات اساسی و متاثر از ارو 1306و  129۵   1290های 

شاه قاجار ( شاه و ا مد  شاه   م مد  وی  سوه قاجاریه ) مظفرالدین  سو شاه آخر  سه پاد تا  اگر چه در دوران 

سوه )ربیع الثانی  سو سوطنتی از ل اظ معماری تغییرات  1304آبان ماه  9ه.ق /  1344انقراض این  ه.ش ( ارگ 

سی فوق سیا صی را به خود ندید ولی تاریخ آن با وقایع  شی از  خا شرو ه و تبعات نا العاده موثری مانند انقالب م

 آن تواف و  جین گردید که بخشی جدائی ناپذیر از  افظه تاریخی موت ایران را تشکیح می دهد .

شاهد تاجاذاری  سوه پهووی  سو سوه قاجار و به روی کار آمدن  سو سال های بعد از انقراض  سوطنتی در  ارگ 

 و تغییرات از بعضاای همچنین و(  ش.ه  1346آبان  4ه.ش ( و پهووی دوف )  130۵اردیبهشاات  4پهووی اول ) 

 را ناروا و نا بجا می دانیم . آنها ما که است بوده خود بافت در تصرفات

ستان با قدمتی که از ل اظ  افظه تاریخی به  صاا   کاخ گو صر بفرد  442با این او سد یکی از من  سال می ر

ان می باشااد   این مجمو ه با این قدمت نه تنها بیانار بخل مهمی از تاریخ هنر ترین مجمو  ه های تاریخی ایر

این مرز وبوف اسااات بوکه بواساااطه رخدادهای فوق العاده موثر اتفاق افتاده در آن یا به نو ی مرتبط با آن   به 

 مجمو ه ای بی بدیح و سندی زنده از مهمترین بخل تاریخ ایران تبدیح گشته است .

 صریهتیمچه قی

تیمچه در اواسط قرن سیزدهم هجری قمری در زمان قاجاریه ساخته شده است . این بنای معروا در بازار 

 . تهران و پس از بنای چهار سوق بزرگ واقع شده است

 تیمچه مهدیه

 . این بنا در اواسط قرن سیزدهم هجری قمری ساخته شده است

 چهارسوق بزرگ



 

 

ترین بناهای تهران است که در بازار اصوی شهر تهران و در اواسط قرن چهار سوق بزرگ   یکی از قدیمی 

 . سیزدهم هجری قمری پس از انتخاب این شهر به پایتختی ایران   ساخته شد

 تیمچه امین اقدس

این بنا در قرن سیزدهم هجری قمری   در  هد ناصرالدین شاه قاجار ساخته شد و به ناف امین ) امینه ( اقد    

 . همسران معروا ناصرالدین شاه موسوف شد . بنای یاد شده در بازار تهران   پس از چهار سوق قرار داردیکی از 

 تیمچه صدرا ظم

 . این تیمچه در قرن سیزدهم هجری قمری به همت میرزا  وی خان اتابک   صدرا ظم ایران ساخته شد

 تیمچه كتاب فروشان

 . سیزدهم هجری قمری استساختمان تیمچه کتاب فروشان   متعوق به قرن 

 تیمچه عالء الدوله

این بنا در میانه قرن سیزدهم هجری قمری به وسیوه شخصی به ناف  الء الدوله ساخته شده است و از ویژگی 

 . های معماری تیمچه های بازاری ایران برخوردار است

 موزه پرفسور حسابی

خانه او تبدیح به موزه ای  13۷2ای  وم در سال اندک زمانی پس از مرگ دکتر  سابی   ریاضیدان مشهور دنی

شد که در آن وسایح شخصی   مدارک  ومی و ت صیوی   نشانها و تقدیر نامه ها و  کسهای قدیمی و متن نطقها 

و نوشته ها   از جموه ت قیقات مربوط به بی نهایت بودن ذرات در آن به نمایل گذاشته شده است . این موزه در 

 . باشد می واقع مقصودبیک خیابان –خیابان تجریل 

 موزه جواهرات ملی

پیشینه جواهرات موی ایران به  صر صفویه بر می گردد که پایه گنجینه دولت یعنی مجمو ه ای جدا از اموال 

شخصی پادشاه گذاشته شد و کارشناسایی مأمور خرید ارزیابی و  ف  در و گوهرها و تزئینات کمیابی شدند که 

اه سال گذشته تغییر چندانی نکرده و گاه شهرت جهانی داشت . پس از مرگ نادر این مجمو ه در دویست و پنج

از گنجینه هایی است که در  ین پربها بودن نمی توان قیمتی برای آن قائح شد . این موزه در خیابان فردوسی 

 . اقع می باشدو آلمان سفارت روبروی –

 تماشاگه پول

در سالاشت  13۷6اولین گنجینه تخصصی و دائمی شکه و اسکنا  در ایران به تاریخ هفدهم تیرماه سال 

هجرت رسول اکرف )   ( به همت اداره موزه های بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی افتتاح گردید . 

قطعه اشیاء موزه ای غیر از سکه  200قطعه اسکنا  و تعداد تقریبی  ۷۵0سکه و  1400این مجمو ه که شامح 

مترمربع به نمایل گذاشته شده و ضمن ارائه بخل  2000و اسکنا  می باشد . در م و ه ای با وسعت  دود 

 . قابح توجهی از سکه ها و اسکنا  های ایران   گوشه هایی از تاریخ این سرزمین را نیز به نمایل می گذارد

 : بخل های تشکیح دهنده تماشاگه پول  بارتند از



 

 

 الف ( بخل ماقبح پول

 ب ( سالن های مربوط به تاریخ سکه

 بوط به تاریخ اسکنا ج ( سالن های مر

بخل جدیدی در سالن اصوی نمایل با موضوع سکه و اسکنا  کشورهای مختوف با  13۷۸در اردیبهشت ماه 

 . ا الع رسانی  مومی شامح پرچم   نقشه   ا ال ات پولی و ارزشی و وا د پول آن کشور دارد

کیح شده است که به اختصار  بارتند تماشاگه پول  الوه بر سالن های نمایل از بخل های جنبی دیار نیز تش

از : کتابخانه تخصصی   بانک ا ال ات ناارخانه تماشاگه پول   تماشاخانه یا سالن اجتما ات تماشاگه پول   

 یردامادم بووار –نمایشااه های متفرقه تماشاگه پول   بخل کتابفروشی و چایخانه. این مرکز در خیابان ولیعصر 

 . دارد قرار

 ریختماشاگه تا

سال اخیر ( اختصا  دارد و شامح  200آثار به نمایل گذاشته شده در این گنجینه به تاریخ معاصر ایران ) 

 . ستا …ظروا وسایح شخصی ناصرالدین شاه تابووهای کمال الموک و 

 . است واقع قبادیان خیابان جنب – میرداماد بووار از باالتر –این موزه در خیابان ولیعصر 

 صنعتیموزه آثار 

موزه آثار صنعتی که ت ت پوشل سازمان هالل ا مر جمهوری اسالمی ایران می باشد . آثار نقاشی و مجسمه 

 .  وی اکبر صنعتی را جهت بازدید  القمندان به نمایل گذارده است

 موزه مجلس شورای اسالمی

جهت بازدید  موف ارائه نموده  این موزه آثار هنری و تاریخی از قبیح استاد خطی تاریخی و تابووهای نقاشی را

 . باشد می واقع مطهری شهید مدرسه جنب –است . این موزه در میدان بهارستان 

 موزه علوم

 . موزه  ووف دانشکده  ووف مستقر در دانشااه تهران جانوارن آمپایه شده را ارائه کرده است

 موزه ملی ملک

موزه موی موک وابسته به آستان قد  رضوی   آثار تاریخی و هنری از قبیح انواع قالی پشمی و ابریشمی مربوط 

به دوره قاجاریه   سکه های  ال و نقره مربوط به دوره هخامنشی تا قاجاریه   میز و صندلی چوبی و قومدان و 

به نمایل گذاشته است . این موزه در میدان اماف تابووهایی از دوره صفویه تا قاجاریه   تمبر   کتاب و خط را 

 . باشد می واقع خارجه وزارت جنب – موی باه –خمینی 

 موزه های هنرهای معاصر

آثار هنری از قبیح نقاشی   مجسمه    کس   خط   کتابهای هنری و صنایع دستی در این موزه به معرض 

 . باشد می واقع الله پارک جنب –رگر شمالی تماشای  موف گذاشته شده است. این موزه در خیابان کا

 موزه خانه صبا



 

 

این موزه هنری   وسایح موسیقی و اسباب و لوازف شخصی استاد ابوال سن صبا موسیقیدان مشهور ایرانی را ارائه 

 . ظهیراالسالف واقع می باشد خیابان –نموده است . این موزه در میدان بهارستان 

 موزه هنرهای موی

مراکز نمایل هنر ایرانی موزه هنرهای موی است . این مرکز هنر ایران را با آن ویژگی خا  به نمایل یکی از 

 . گذارده است

از ویژگیهای این موزه می توان به مینیاتورهایی به سبک قرن دهم که در قرن اخیر نقاشی شده اند تابووهای 

ازی و خاتم کاری و منبت کاری در کنار همدیار  رضه کننده چند هنر شامح نقاشی   تذهیب و تشعیر و قالبس

 . اشاره نمود

 موزه ایران ) رضا عباسی (

این موزه در بزرگداشت یکی از ناارگران  صر صفویه ناماذاری شده است . هدا از تشکیح آن گردآوردن   پا  

ت این مرز و بوف می داشتن   مطالعه کردن و شناساندن دستمایه های به یادگار مانده از هنرمندان چیره دس

باشد که به روی  موف شیفتاان هنر و فرهن  واالی ایران گشوده است . آثار این موزه از دوره ماقبح تاریخ تا 

 . هجری را در بر می گیرد 13قرن 

 : مراکز و تاالرهای تشکیح دهنده این موزه هنری  بارت است از

 تاالر پیل از اسالف -1

 : شامح تاالرهای هنرهای اسالمی -2

 الف ( آثار هنری و صنعتی

 ب ( ناارگری

 ج ( خوشنویسی

 کتابخانه -3

 . باشد می واقع خندان سید پح به نرسیده –این موزه در خیابان دکتر شریعتی 

 موزه هنرهای تزیینی ایران

با توجه به آثار و اهداا مشخصه از تشکیح هر موزه این مرکز نیز از این قا ده مستثنی نمی باشد . این موزه در 

بنا نهاده شده است . اکثر اشیاء جمع آوری شده مربوط به سده دهم تا چهاردهم هجری قمری می  133۸سال 

ا شامح می شود .  بقه همکف نمایشااه باشد . ساختمان موزه چهار بقه می باشد که هر  بقه آثار خاصی ر

دائمی آثار موزه ای کاخ مرمر شامح منبت   معرق و خاتم کاری می باشد .  بقه اول بافته ها و دوخته های 

سنتی ایران و سوزن دوزی را در معرض دید قرار داده است .  بقه دوف پنج پخل مجزا دارد : بخل خاتم   

بخل شیشه و  بقه سوف که انواع نقاشی ها و مینیاتورها را به نمایل  بخل منبت  بخل الکی   بخل فوز و

 . گذاشته است

 

 



 

 

 موزه فرش ایران

یکی از مشخصه های هنری ایران زمین   فرش ایرانی می باشد . تاریخ شروع ا تمالی فرش بافی در ایران معووف 

سیبری که بافت آن در دوره  میالدی در جنوب 1949ساله پازیربک در سال  2۵00نیست ولی با کشف قالی 

 . هخامنشی در ایران دانسته اند معووف گردید که این هنر در ایران دیرپا است

هدا از تشکیح این موزه را می توان پژوهشی در سوابق   ت صیالت و کیفیت تاریخی هنر و صنعت فرش خاصه 

 13۵6ی شود . این موزه در سال فرش ایرانی دانست . این موزه شامح سایر م صوالتی از قبیح گویم هم م

 . تأسیس یافته است

 . باشد می واقع فا می دکتر تقا ع –این موزه در خیابان کارگر شمالی 

 كاخ موزه سعدآباد

 400مجمو ه سعدآباد در شمالی ترین   مرتفع ترین و خوش آب و هواترین قسمت تهران   در مسا تی  دود 

هکتار جناح  بیعی   چشمه سارها   باغستانها   گوخانه  1۸0هکتار واقع شده است . این مجمو ه دارای  دود 

ها و خیابانهای پوشیده از درخت و گح است . رودخانه جعفر آباد از وسط م و ه می گذرد . در این مجمو ه 

یان انقالب نیمه کاره رها شده اند . هر کاخ با تأسیسات جنبی گوناگون ساخته شده که تعدادی در جر 14 دود 

کداف از این کاخ ها با مسا تی زیاد و با انواع امکانات تفری ی شامح استخر   مرداب   زمینهای بازی   باه و غیره 

 . در اختیار یکی از نزدیکان شاه بوده است

 . باشد می واقع  اهری شهید خیاابن – ز فرانیه خیابان –این کاخ موزه در میدان ولیعصر 

 موزه سبز ) كاخ شهوند (

ه.ش در باالی بوندترین نقطه سعدآباد ساخته شده  1306موزه سبز در  قیقت خانه رضا خان است که در سال 

است . این موزه از نظر ارزشهای اصیح معماری  ائز اهمیت است ر ایت اصول معماری سنتی با گچ بری ها آینه 

این بنا را از نظر معماری با سایر کاخ های  است رسیده انجاف به ایرانی هنرمند اساتید توسط کالا  که …کاریها و 

 . موجود در این نا یه متمایز می کند

آثار موجود در این موزه  بارت است از قالی های نفیس و کویه اشیاء کاخ از جموه مبح ظروا چینی و 

 . وارد شده استاز اروپا  ۵4و  ۵3لوسترهای متنوع که در بین سالهای 

 موزه رجعت و عبرت ) كاخ مادر شاه (

برای استفاده و اسکان مادرشاه ساخته شد  130۵کاخ رجعت و  برت در مجمو ه سعدآباد قرار دارد و در سال 

آثار و اشیای موجود در این کاخ موزه شامح فرشهای نفیس ایرانی و اشیای نفیس ساخت کشورهای اروپایی 

 . است

 شناسیموزه مردم 

بنیاد گردید شامح آثار مربوط به مردف شهرستانهای مختوف ایران در دوره  1314موزه مردف شناسی که در سال 

 خرداد داخح م و ه کاخ گوستان واقع می باشد 1۵قاجاریه و معاصر می باشد . این موزه در میدان 



 

 

 كاخ موزه ملت

ساخته شده است آثار مجمو ه در این کاخ موزه  این کاخ جهت اسکان خانواده م مدرضا در مجمو ه سعدآباد

شامح فرشهای نفیس و با ارزش ایرانی و اشیاء و چینی آالت خارجی و اموال مربوط به خاندان سوسوه پهووی می 

 . باشد

 كاخ موزه تاریخ طبیعی

ن سرزمینهای این کاخ موزه که در مجمو ه سعد آباد واقع شده است و مجمو ه کم نظیری از  یوانات و جاندارا

 . مختوف جهان را در خود جای داده است . این موزه در میدان هفت تیر ابتدای خیابان قائم مقاف واقع می باشد

 موزه صنعت برق

در میان رشته های گوناگونی که صا ب موزه و نمایشااه دائمی شده اند صنعت برق اسا  تمدن نوین و مادر 

ر نموهه ای از ابزار و لوازف برقی برق سازی و برق رسانی از  هد صنایع جدید هم بی نصیب نمانده است ه

مظفرالدین شاه تا امروز که در کشور موجود بوده در این نمایشااه به تماشای اهح  ووف و  القمندان به مشاهده 

 . گذاشته شده است . این موزه در خیابان شهدا خیابان پیروزی خیابان شهید افروز واقع می باشد

 وزه هنرهای زیباكاخ م

کاخ موزه هنرهای زیبا که تابووهای گرانبها و نفیس نقاشی را به نمایل گذارده است در مجمو ه سعد آباد واقع 

 . شده است

 كاخ موزه نظامی

در این کاخ موزه ابزار و ادوات و تن پوشهای جناوی مربوط به ادوار مختوف تاریخی ایران به نمایل گذارده شده 

 . موزه نیز در مجمو ه سعدآباد جای گرفته استاست این کاخ 

 موزه آزادی

این مجمو ه در داخح برج آزادی واقع شده و در آن اشیاء مختوفی از دوره های قبح از میالد هخامنشی اشکانی 

ساسانی و دوره های اسالمی از قبیح اشیاء سفالین ظروا مفروغین تابووهای نقاشی و فرش به نمایل گذارده 

 . شده است

 مجموعه هرباریوم

این مجمو ه که وابسته به وزارت کشاورزی است مجمو ه ای از گیاهان  شرات و جانوران را گرد آورده و م ح 

مناسبی جهت بازدید و مطالعه  القمندان و م ققین فراهم نموده است . این موزه در خیابان تابناک جنب 

 . دانشااه شهید بهشتی واقع می بیاشد

 دارویی موزه گیاهان

این موزه  ومی وابسته به دانشکده داروسازی دانشااه تهران می باشد که گیاهان مختوف دارویی را جهت بازدید 

م ققین و  القمندان و دانشجویان ارائه نموده است . این موزه واقع در دانشکده داروسازی دانشااه تهران واقع 

 . شده است



 

 

 گنجینه رئیس علی دلواری

ساختمانی که در اواخر سده سیزدهم ه.ق بنا شده قرار دارد و آثاری از سفال و آباینه در آن به  این گنجینه در

 . نمایل گذاشته شده است این موزه در خیابان جمهوری خیابان سی تیر واقع شده است

 گنجینه ملی ایران

اشیاء باستانی متعوق به هزاره های قبح از میالد و آثار دوره تاریخی در این گنجینه به نمایل گذاشته شده 

 . دارد قرار تیر سی خیابان جنب –است. این موزه در خیابان اماف خمینی 

 گنجینه مینیاتور آبکار

ایل گذاشته شده است این گنجینه د در این گنجینه مجمو ه ای از نقاشی مینیاتورهای استاد کالرا آبکار به نم

 . رخیابان ولیعصر خیابان ز فرانیه خیابان شهید  اهری کاخ سعدآباد قرار دارد

 گنجینه نقاشی پشت شیشه

مجمو ه تابووهای نقاشی پشت شیشه در این گنجینه به نمایل گذاشته شده است این موزه در تقا ع خیابان 

 . هدایت و تنکابن واقع شده است

 ه ملی آب ایرانگنجین

گنجینه موی آب ایران به منظور  ف  ا یاء و معرفی میراث گذشتاان این مرز و بوف در صنعت آب ا م از 

است صال انتقال توزیع و بهره برداری تاسیس شده است . این موزه در خیابان ولی  صر ز فرانیه شهید فال ی 

 . قرار دارد

 عکاسخانه شهر

را زیر پارچه ای که روی دوربین قرار داشت پنهان می کردند مشغول به کار  شاید هنوز  کاسان که سرشان

باشند همچنین نمونه های سالم از دوربینهای دستی کداک و آگفا که تنها در آفتاب  کس می گرفت ا تماالا 

 . باشد هنوز در جاهایی در گوشه انبار اشیای متروک خاک می خورد . این موزه در میدان بهار شیراز واقع می

 گنجینه موی موک

در گنجینه موک آثاری از اسناد کمال الموک تابووهای مینیاتور سکه خط مجمو ه تمبر و فرشهای نفیس و 

قدیمی به نمایل گذاشته شده است . این موزه در میدان اماف خمینی باه موی جنب وزارت امور خارجه واقع 

 . شده است

 گنجینه فرهنگ و مردم

شروع به جمع آوری نمونه هایی از لبا  های م وی ایران داروها و کتب خطی نموده  134۷ این موزه در سال

 . است . مکان این موزه واقع در چهارراه قصر ابتدای خیابان شهید بهشتی می باشد

 كاخ گنجینه اصلی نیاوران

 نمایل به گنجینه این در …آثار به جای مانده از دوران پهووی مانند فرش های نفیس ظروا مجسمه و 

 . اوران واقع می باشدنی کاخ باهنر شهید میدان نیاوران خیابان در گنجینه این.  است شده گذاشته



 

 

 گنجینه شهدا

در این گنجینه وسائح آثار شخصی و به جای مانده از شهدا و آثاری که مرتبط با فرهن  ایثار و شهادت است به 

 . درخیابان  القانی جنب خیابان فرصت می باشدنمایل گذاشته شده است . م ح این موزه 

 گنجینه علوم دانشگاه تهران

در این گنجینه جانوران تاکسیدرمی شده و گیاهان خشک ناهداری می شوند این گنجینه مخصو  دانل 

 . آموزان و دانشجویان است . این موزه در خیابان انقالب اسالمی دانشااه تهران واقع شده است

 ناسیگنجینه زمین ش

 در این گنجینه انواع سناواره ها به نمایل گذاشته شده است مکان استقرار این موزه در خیابان آزادی می باشد

. 

 گنجینه سکه

سکه های ادوار مختوف در این گنجینه به نمایل گذاشته شده است این موزه در خیابان اماف خمینی واقع شده 

 . است

 آبان ۱۳گنجینه 

استاد صنعتی و مجسمه و  را ی به نمایل گذاشته شده است این موزه در خیابان اماف در این گنجینه آثار 

 . خمینی واقع شده است

 گنجینه سینما

در این گنجینه  کس ها اسناد و وسایح و تجهیزات قدیمی سینما از شخصیت های سینمایی نظیر دوبوورها و 

 در موزه این مکان.  است شده گذاشته ایلنم به. …فیوم سازان پشت ص نه فیوم های بزرگ پوسترها و 

 . باشد می پیرنیا کوچه زار الله خیابان

 گنجینه خط و کتاب میر ماد

مجمو ه ای از سیر خوشنویسی در ایران در این گنجینه به نمایل گذاشته شده است این موزه در خیابان ولی 

  صر قرار دارد

 موزه پست

به موزه پست امروزی می توان  نوان تجدید  یات یک موزه داد . در مجمو ه ا یا شده موزه پست نمونه هایی 

 20از قدیمی ترین اوات ت ریر و ارسال مرسوالت پستی و چاپاری توفن های اولیه ) مشهور به هندلی با مراکزی 

و مخابرات از کبوتر نامه بر تا ماهواره به نمایل  شماره ای ( توارامهای مور  تمبرها و دیار ابزار ارتبا ات 30و 

 . گذاشته شده است . این موزه در خیابان اماف خمینی سر در باه موی واقع می باشد

 گنجینه دوران اسالمی

 . این موزه در آثار ادوار مختوف اسالمی به نمایل گذاشته شده است در خیابان اماف خمینی قرار دارد

 گنجینه ریاست جمهوری



 

 

هدایایی به ریاست جمهور تقدیم شده است در این گنجینه قرار دارد گنجینه ریاست جمهوری در خیابان 

 . فوسطین قرار دارد

 موزه نیروی هوایی

یکی از قدیمترین موزه ها موزه نیروی هوایی می باشد . این موزه در خیابان پیروزی خیابان پنجم نیرو هوایی 

 . واقع است

 گنجینه بهزاد

موزه مربوط به آثار استاد  سین بهزاد میباشد آثار این هنرمند با دو سبک قدیم و جدید در این مکان به این 

 . نمایل گذارده شده است . این موزه در خیابان ز فرانیه خیابان شهید  اهری کاخ سعدآباد واقع است

 موزه تاریخ طبیعی

ه است این موزه بغیر از جمعه ها باز می باشد . این  یوانات تاسیدرمی شده در این موزه به نمایل گذاشته شد

 . موزه در میدان هفت تیر ابتدای خیابان قائم مقاف فراهانی واقع است

 شهرک سینمایی

دسترسی به استودیوی شهرک مانند که بتوان ص نه های مربوط به خیابانها معابر و دیار جاهای  مومی را 

ظیم  ناصر ص نه در آنها بازسازی کرد از لوازف اصوی صنعت برای کنترل دقیق بر  رکات اشخا  و تن

آماده بهره برداری شد  13۵9متری در جاده مخصو  کرج که در سال  4۵000سینماست . در م و ه ای 

 امکان بازسازی تهران در نیم قرن پیل و اماکنی بسیار قدیمی تر و  تی باستانی فراهم آمده است


