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 موزه های دانشگاه تهران از گذشته تا امروز و چشم اندازی برای فردا

 

 1هنان فهیمیان

 2مریم رجبی جوشقانی

 

 چکیده: 

هووا ه وونن  هووش هووش هوواد ومو شووی و شیوهاووی وشه وونش هووش نشناوو ا هوواد نشناوو اهی م ووانمووو  

مطالعووا  منظووور ظ ووی هویووخ  وواری ی و نیووه شر ن شیوهاووی ونهووا ش  نهانهوواد مهمووی هوورشد 

و نر شیورشن  11هواد نشناو اهی نر جهوان نر  ورن رونو   ن  ونیم موو  ها هوش شومار موینشنا ا 

خورشووی دآ وزووا  شوو    1111ش یوو ب ه وویار ج یوو د شاووخ هووش ش  شهنوو شد  وورن هی وونم می وواند  

شاووخ  شوویوهض ظاهوور هووش هووش شوویوب میوو شنی شن وواآ شوو   و شوویوب نوورنوورد ش  ا ووا  نر ون هووا 

رزووم ج یوو  نهوو  هووش   وویاوواه   هووون  شاووخ  ننووایر شیووم هرراووی ناووان موویرون مصوواظبش و م

-هواد شخیور شیاورفخهوا نر اوا شنو  شیوم موو  هونن ونها و ما  ا  ه یارد هش هر اور رش  نششونش
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 مقدمه

هاووورهاد جهووان هنوو ر  مووو   شد هوورشد   قیوو  و  ووا شایووان اوو   نووو نهم می وواند نر شز وو  

مطالعش موجوون هون شموا شهنوون شهمیوخ و ش نبوار موو   هوا نر هوار وموو ن هام وا صاهوخ و ماو   

 نرنی   شاخ 

هووا  اری  وود شیوو شیض نووش چنوو شن  ولووانی نر شیوورشن ن شرنوو  ش  شیووم رو ش  ون ووایی هووش شیووم مووو  

ونهوا وجوون نو شرن  ش  شیوم رو  و ویم مطالو  شویض ش  ا ا  و مناهع م نوو  ه ویارد نر رشهطوش هوا 

شد و شنناووارش  نر مووورن شیووم رو هووا ماوو  ا  ه وویارد موشجووش هووون   وو آ وجووون منوواهع هناه انووش

هووا هوورشد  هیووش مطالوو  هووون  ش  شیووم رو  نهووا رون موجووون هوورشد هووا ش  ههرننووریم چووالضمووو  

شنی و ههنوووریم رون نووورنوورد ش  ا وووا  رون نووورنوورد ش  ا وووا  ش   ریووو  شووویوهض میووو 

هوایی هوا  وجوش هوش شهو شد موورن نظور  و ویم شو  و هوش همورش  مصاظبش هون  ش  شیوم رو شرااونامش

هوا شن واآ هوا هوا م واولان و ناوخ شنو رهارشن شیوم موو  هوا  مصواظبشها نی  و مااه ب ن ی  موو  

 فرمایی   هش ننایر ون رش نر شنشمش م اظضش می ش 

 آنها:موزۀ دانشگاهی و تاریخچۀ 

هوا ه ونن  هوش نر خو مخ شهو شد ومو شوی و هواد وشه ونش هوش نشناو ا هاد نشنا اهی م انمو  

می واند و  11هواد نشناو اهی هوش  ورن شوون    اری  ود موو  شیوهای ون نشناو ا   أاویس موی

هواد  وریم موو  نورنن هوش ی وی ش   و یمهش  أایس مو ب وشمولیم نر نشناو ا  وه و ورن  هوا  موی

آ  1444 19 هوی ووان رونهواد موو رن هووش شوومار موویم مووو  شن   وونان و ی ووی ش  ن  وونی موومی نر 

اووا  نقووض  133هوواد نشناوو اهی هوورشد هوویض ش    مووو  1961هووا  أاوویس مووو ب وشوومولیم نر 

و ش  ووار راووانی نر  هوواهووا  شوویوهض   وو ریس  نمووایض م مو ووشوورد م مو ووشمهمووی نر جمووع

 رنجهان نش

نر  مینود وموو ن  فعالینهواد ومو شوی و شفوهشیض نشنوض  21 وا  11  ولا ی هوش نر فالو د  ورون 

و ونوواهی مووا ش  جهووان  بیعووی و فرهن ووی من وور هووش شنباشووخ  شاوون ان  و نیووه نانراووی هووش شوومار 
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هوا هواد نشناو اهی شو   شاوخ  هوش شیوم  ر یو  شیوم م مو وشهوا نر موو   یاند ش  ششیا و نونوش

شد فوورشهم هوورنن منوواهع مطالعووا ی و شیوهاووی هوورشد نشناوو ویان و نقووض هووش اووهشیی هوور

هووا هوورشد  ا    می ووی شیووم مووو  یشنوو     وواو  هر  صووشیوهاوو رشن نشناوو اهی رش فوورشهم هوورن 

هووا و هونهووان نیووه م ووی  منااووبی هوورشد ها نیوو  و م ووا بیم زیوور نشناوو اهی و نیووه خووانوشن 

 شن   ومو ن فرشهم هرن 

شوون  ظواود ش  ا وا  شنبووهی هواد نشناو ا  ن هو شرد مویر شیوم موو  هایی هش نششیا و م مو ش

هواد ومو شوی     وم هوا شوامل نونوشه نن  هش هور یوگ نویواد روشینوی شاوخ  شیوم م مو وش

هوواد هنووونی هوواد   مووی ه وونن  و همووشر  نقووض مهمووی نر شوویوهضهرخوی موهووو ا  و شوواخش

 ور ش  همود شینهوا  واریخ نشرنو   مهوم شنااوی ونشرن  هوش ویوی  نر   ووآ  ی ونی و  بیعوی  هااونان

ششوان هواد مرهو وشهاد نشناو اهی نر وش وع ه اوی ش  میورشد مواند و معنوود نشناو ا م مو ش

هوا و نیوه رونو   واوعش و ن ونرن هواد وشه ونش هوش موو  رون   ش  اود نی ر م مو وشهش شمار می

هووا  رشوونش و نوورشیض اوو ا هوواد ونهووا روشین وور  وواریخ و رونوو   واووعد نشنهووا و م مو ووششیووم مووو  

   آ1441  14-11 همی نون ج  شن و نقای شاخ هش نر ون نششنش خاص نر ونها

هوا هواد نشناو اهی شههشرهواد لوا آ ماننو  منواهع مطالعوا ی  نمونوشهش هیان نی ر ش  ون ایی هش موو  

شرنوو  ش  و ششوویاد مطالعووا ی  و نیووه نیوورود شن ووانی لووا آ  شیوهاوو رشن نشناوو اهی  رش نر شخنیووار ن

-شیوم رو نانراوی م وونقیم هوش نشنووض و ش  ا وا  هووش رو  نشرنو  و ههنوور ش  هور نهووان نی ورد مووی

وورد  مطالعووش و    وویر موووشن   مووی  هنوورد و هوواد جمووع وشننوو  موونع س هننوو   شی یوو نی

  آ2331 11لورن و شآ  فرهن ی ماند و میرشد زیرماند هاشن   

هوا و نیوه هورشد نشناو ویان ش  منواهع شر شومن  نشناو ا ها هورشد شیوهاو رشن وشه ونش هوش شیم مو  

 وشننو  هوا مویرونو   ش  اوود نی ور   واو  هور جامعود نشناو اهی شیوم موو  مطالعا ی هش شمار موی

هوووایی رش هووورشد  عامووول شفووورشن  ووواند هوووا جامعووود نشناووو اهی رش فووورشهم هننووو   مینوووش

هوواد نشناوو اهی ن ووبخ هووش    هووا رشوو  رو شفوورون شیووم  عاموول مووو آ2312اووان   ور ناینین ل  

هواد ه ویارد نیا هاد  مومی شاا  و ر شو ن  هوش  وورد هوش شمورو   ه وض واویعی ش  فعالیوخ

هوواد ومو شووی شاووخ و ظنووی هرخووی ش  ونهووا هوواد نشناوو اهی جهووان مرهووول هووش فعالیووخش  مووو  
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رن آ  هوش  وورد هوش هوا وزوا   و1499   131-131نو وش  و  شنو   شمرو   روی رنهواد   وارد یافنوش

هوواد نشناوو اهی   وواو  هوور  مرهووه هوور ومووو ن ششوویا م ووور  م  رنهوواد موو نی و   مووو  21

 آ  2311 1 چا رجی 2339فورانر  ورنول   شن    ر شی ا هرن فرهن ی مهمی رش نر جوشمع ههرگ

هواد نشناو اهی شنان ویل لوا آ رش هورشد منموایه هورنن خونشوان ش  شنووشر نی ور موو  ها شیوم ظوا  

نیرنو  هرخووی ش  هوا شوو ل مویهوایی هووش  واو  نشناو ا نشرنو  ش  ون ووایی هوش م مو وشهوا موو  

هوا شووشه  مواند شوون   شیوم م مو وش وریم ششویا رش شوامل موی ریم و نانر ریم و ه یار مهم  یم

هوا هننو  هوش ش  ل وای میورشد اوا مانی هورشد نشناو ا رش هرشد شیابرن   ریس و نشنوض فورشهم موی

هننوو  و نیووه شهمیووخ  ع یمووی و فرهن ووی  مووومی هوورشد موورنآ فوورشهم موویشر ن معنووود فوورشهم 

 آ 1441   11هوی ان    هنن می

 

 های دانشگاهی و انواع آنها:موزه

هاد نشناو اهی هوا  وجوش هوش شهو شد  هارهرنهوا و اواهقد  واری ی ونهوا شنووشر م ن  وی نشرنو   مو  

هوایی هوش هوا و نورشیض وجوش هوش رشونشهواد نشناو اهی رش هوا هوا و م مو وشهش  بار  نی ر مو  

هواد هوا و نورو شنو  رش هوش ناونشهش ونها  ع   نشرنو  و نیوه ماهیوخ ششویایی هوش نر خوون جواد نشن 

هواد نشناو اهی آ  هوا  وجوش هوش فهراوخ موو   2331لورن وو م ن ف  اهل  ق ویم هنو د ه ونن   

شنااوی هواد هااونانهواد نشناو اهی  بوار  موو  هواد م ن وف موو  نر و  اایخ یومگ نانش

هوواد هنور  بیعوی و شجنمووا ی  شنااووی ج ومانی   موو  و  واریخ هنور   الارهوواد  اورین و شن وان

هوواد وهووی  یووا م مو ووش هوواشنااووی  وهوشریوووآهوواد ن وووآ و اوونار هوواد  وواری ی  مووو  مووو  

هوواد هیماراوونانی و  وو یمی  مرشهووه   مووی و هنوورد  مووو   -هوواد ش صوویهووا و خانووشم مو ووش

هووا و هوواد خوواص منع وو  هووش رشوونشهوواد هنوورد مو ووف و نشیووم  و نیووه م مو ووشنرمووانی  نووالرد

هوواد هوواد   مووی م ن ووف ه وونن   و نیووه م مو ووشهوواد م ن ووف هووش وشه وونش هووش نوورو نوورشیض

هوواد نشناوو اهی هووا و    آ هووش نر شخنیووار هناه انووشخوواص  ماننوو  ن ووخ خطووی  م مو ووش   ووس

 آ و  اایخ رامی یومگه نن   
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 : ها دانشگاه تهرانهای مختلف موزهدسته

 ووشن هواد نشناو ا   هورشن رش مویهواد نشناو اهی  واو  یوموگ موو  ها  وجش هش  ق یما  مو  

هواد   ووآ هواد م ن وف ه وخ  موو  هش شیم  ر ی   ق یم هن د هرن هش هور هو شآ شوامل موو  

هواد خواص هوش هوش  و یمی  م مو وش-هواد ش صویشناای و  واریخ هنور  خانوش بیعی  هاانان

 شخنصار هر ه شآ هررای می شون:

های علوو  بیییوی: مووزه وانورسیاسویز مووزه زمویی سیاسویز مووزه  یواه موزه

 سیاسی)هرباریو (

سیاسووی و توواریر هیوور: بوواگ موووزه نگارسووتانبموزه موس ووه باسووتان باسووتان

 سیاسی

 قدیمی: خانه موزه دکتر مقد  -های سخصیخانه

 شن ل شناای: مو   های خاصمجموعه

 :موزه های دانشگاه تهران

 باگ موزه نگارستان:

می وواندآ اوواخنش شوو  و نر  مووان  1631هووو )   1226 -1222هاد ون هوویم اووا  هوواغ شیووم هنووا و

شد فن ع وی شوا   اجوار  هوش شیوم هواغ   ا وش ویوی   رشر نششوخ   هرشن ااخخ خارج ش  م  ون  شهر

همیم جهووخ  هووش هوورن  هووششیووم هوواغ هووش اوور می رش نر  اه وونان نشن و شز وو  موو  ی ش ناووان مووی

 ور مثووا   هوش ناوونور شو ن  انوش ههرنووی نر هو ع شوومالی شفووهونب هوشها و  هئینوا  ون میاواخنمان

هواد منعو ند ها و ن ار شوهر  یافوخ  هوش نلیول شین وش نقاشوی نارن  ونان هاغ شظ شد ش  هش هوش

یووم هوواغ وجووون نششووخ هووش ن اراوونان هاد م ن ووف ششووا  و نرهاریووان شو نر اوواخنمانش  فن ع ی

شهر  یافوخ  نر منواهع م نوو   هور شو   اور نر شلو ی هواغ ن اراونان هوش نر جبهوش جنووهی و 
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 قریبا مقاهول میو شن ههاراونان  ورشر نششوخ هنوایی رفیوع و نشرشد چنو  هالوا خانوش موهیم هوش هاشوی 

شظموو  شووا  وجووون نششووخ هووش شموورو   شصوورد ش  ون هرجوواد نمانوو   شاووخ  هم نوویم  نر نورشن 

نر  مووار    شلم ووگهما    ووخ ریااووخ   وخووریم شانشووا   اجووارآ م راووش لوونایع م وونظرفش

شم ووی هووش  نوووشن م وول نشیمووی نشرشلمع موویم  1131ظوهوو انش ناووایض یافووخ   و نر اووا  

خانووش نشنا وورشد  ووالی اوواخنش شوو    خ  هنا ه 1111شوو   نر نر نظوور نرفنووش  نشنا وورشد  ووالی و

شهنووون نر شیووم اوواخنمان مووو   هنرهوواد  ب هوو   نششووخهش ش نصووامی شوورویم هووش معاونووخ ون رش

   وومی معالوور هانووگ شااووارنان هووا وصووار هنرمنوو شن فوواخرد چووون  خووانم منیرفرمان رماییووان  

مؤا وود شم ووی  1111اووا   منوووچهر ی نووایی  اووهرش  اوو.هرد و    ناووایض یافنووش شاووخ  نر

هوواد  مووومی نشناوو    شنهیووا  ه اس و جغرشفیووا هوواد خووارجی هوواد  هاننامووش نه وو ش  ه اسلغخ

نر شیووم م ووان وزووا  هووش هووار  مؤا وود   قیقووا  شجنمووا ی نیووه 1111نر ن اراوونان نشیوور شوو   نر 

نر شیووم م وول نشیوور هووون و شووس ش  شننقووا   نشناوو      وووآ شجنمووا ی  خه 1113 ووا  1111هوورن  ش  

شد هووا نی مقالووششلووامی صوو  وشنوو شرد و   ریوو  ون رش نششوونن   رو  1111ون   مووانی هووش نر 

نوشوخ و هوش وشنو شرد و   ریو  ون ش نورش. هورن  شیوم  رو ناموش ش  ا وا  نر ظ و  ظوا   نوشن

معوواون شو   ظ ووم ظبیبووی  1111م وول نهنیووگ هووش نو اووا  منروهووش هووون   ووا شیووم هووش نر وهووان 

و وخ  ش  شیوم م وان نیو ن و ی وی ش  هارشنااوان میورشد فرهن وی هوش نواآ مهنو س  جمهوررئیس

ش هوورشد  هیووش نقاووش و ها اووا د هوواغ معرفووی هوورن  شو نیووه هووا هموواهن ی نشناوو ا   نقاووش نشناووور ر

هوش  نووشن  1142شولیش رش هش ناوخ وورن و  غییورش  شن واآ شو   رش شلو ا  هورن  شیوم هنوا نر  یرموا  

 مو    اریخ م اخر   هاغ مو   ن ارانانآ فعالیخ م  ن خون رش وزا  هرن 

شلم ووگ   م مو ووش هوواد هووش نر هوواغ مووو   ن اراوونان موجووون شاووخ شووامل مووو   م نوو  هما 

 وواه و ش  شووانرنشن ن وول شو  و نوآ شاوونان  123 وواه و  شاوونان همووا  شلم ووگ و هووال  هوور  1شووامل 

 13شوون  هوش هوویض ش   وم می 13شلم وگ  هوال  هوور شووانرنشن شاونان هما هموا  شلم وگ موی هاش  

لاد هنور ناوخ یافننو   شیوم م وان و هوا هموخ اوا مان  یبااوا د شوهرنشرد ن ر ونان  هش مرش   وش

نقاشوی لوف او اآ فن ع وی شواهی   یوگ شصور شفننوا  شو  آ  42 اوا    یور موا  21رو   نر هرشن 

منوور مرهووع ههرننووریم  23×  1/2 طعووش هووش واووعخ  11من صوور هووش فوورن هووش نور   اجووار شووامل 

 1141یوشرن ووار  لوف اوو اآ نرچهوارنآ شاوو ن  مووا  نیووشر  ن ووار   واری ی نر شیوورشن شاوخ   شیووم ن



 

7 
 

 191نر م ل م مو ش فرهن وی و  واری ی هواغ موو   ن اراونان هوش نموایض نرومو   و هوا شومار  

 خووانم  منیوور شوواهروند فرمان رمائیووان هووش صبووخ وصووار م ووی شیوورشن راووی   شاووخ  آ   م مو ووش وصووار

هارد  ششوو ا  هن اووی  اووا  شخیوور ش   رهیوو  وینووش 13منیوور  نهووا هنرمنوو د شاووخ هووش نر 

ها و نقاشووی شاووخ شیاووش شاوون ان  هوورن   ووا وصووار موو رن خووون رش خ وو  هنوو   نمایاوو ا  مایووشنقض

شصر شر ن   ش  شیوم هنرمنو  شاوخآ ش  نی ور مووشرن موی  ووشن هوش اورنیس فرنواوی  11ظاهر شامل 

اد شم ووی آ   الووار رو  شلووامینی  م مو ووش شاوونان و   ووس هوو 1111خوورنشن  26 نصوو  نر  وواریخ 

 اری ی م وگ شلاوعرشد ههوار   م مو وش م  ومش مینیا ورهواد مورنآ شنااوی جهوان یر شرجمنو    

م مو ش  اه و معر) اووخخ شاونان   وی شاو رجانی  م مو وش هاشوی هواد هواغ موو   ن اراونان  

هوواد ن وویس شهوو شیی م مو ووش نقاشووی هوواد شهوو شیی شاوونان فوونن شل ووش  بووان   م مو ووش فرن

هوواد ن وویس شهوو شیی ز ووامع ی م ووو   ش ووا) مقوو آ و ه وواس نرس ر ز ووامع ی م ووو   م مو ووش نق

 نشنا رش ششار  هرن  

مرموخ ش  جم ش نقال مثبخ هاغ موو   ن اراونان موی  ووشن هوش م مو وش شویوهض و  الی وا ی چوون 

 طعش نقاشی نیووشر ن وار  لوف او اآ  هنوا  نیوشرن وار  لوف او اآ فن ع وی شواهی  11و نص  

شصوور ش   مووار  نیوووشنی  ووم  ووا هوواغ مووو   ن اراوونان نشناوو ا     هرراووی  اری  ووش و موجونیووخ

 هرشنآ هنووا  هوواغ ن اراوونان   ویووی  نامووش ن ونششووخ نهنوور شظموو  شوویمی   شاوونان نشم.هشوو ی 

نشنا ا   هورشنآ  هورگ فرهنور نر هواغ موو   ن اراونان  نشرش هوونن فضواد  واری ی و   ری وی و 

ض نشناوو ویان معمووارد   وجووون وصووار فرهن ووی  معمووارد  یبووا و  وواری ی جهووخ   ااووی و شوویوه

ن وویس هنوورد و  وواری ی اووبگ هوواد نونووانون ش  ه ااوویگ  ووا موو رن و مووورن  وجووش هوور  یووف 

  ا منو  هوش هنور   هیووش موو   م وا د هوواغ موو   ن اراونان   هیوش هروشووور نو  هانوش ش  هواغ مووو   

هارنووا  شن  ی وویآ هم نوویم هرنووهشرد نمایاوو ا  و هارنووا  هووایی چووون  -ن اراوونان   فاراووی

شاوو ن   14نر  وواریخ  شوونوش ومووو شن همنویی نمایاووی هووا موهووور نقاشووی هوورشد نشنض صووش

آ  هارنووا  نقاشووی هونهووان هووا موهووور  بیعووخ 1141وهووان  4 هارنووا  هونهووان هههی وونیآ 1141

 1149موووورنشن  29و  14  12آ  هارنووووا  هووووا ی رد و نرشفیووووگ   1141شرنیبهاووووخ  29و  22 

  آ1149شرنیبهاووخ  23ها نیوو  هونهووان ه ارشراووخ    آ 1149خوورنشن  2 آ هارنووا  شراووش نر هوواغ 
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آ 1149شرنیبهاووخ  19هارنووا  و شن نقاشووی هووا موهووور میوورشد فرهن ووی و م ووی   ی ووخ   رو  

 ششار  هرن  

 و آ   و آ نوور شورنش د منااو   بایود بوه  ش  چالض هاد هش هاغ موو   ن اراونان موشجوش شاوخ

منااوو  نبووونن وینووریم هوواد وصووار جهووخ ظ ووای ش  ز اوورمایض و نرمووایض  منااوو  جهووخ وصووار

نبوون ش  واد ظریو  منااو  هوا ز مناا  نبوونن ه ونر اوالم جهوخ نموایض  اه وهواز ر وهخ و نور

منااو  نبوونن ز  وجش هوش وصوار و وینوریم هوا   نهوا وجوون ه. وو  هواد ش  واد ظریو  نر موو   آ

ن ششونم نورهویم ظرفوش ز موو   و آ نظافوخ شاونان شرن وصوار ز ن ه شرد و نمایض فورن هواد موو  

 و آ هارشوناس مرموخ نور نر ن اراونان هورشد  شد و چانر   وس منااو  جهوخ   ااوی وصوار  

  آ لیبل ها منااو  هورشد وصوار    و آ هارنواهی منااو  جهوخ وموو ن نورو  هواد  مرمخ وصار  

 نشنض ومو د

 

 هاغ مو   ن ارانان
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 خانه موزه مقد :

مو   مقو آ نشناو ا   هورشن و نرظقیقوخ خانوش مقو آ ش  جم وش خانوش هواد م  ول نورشن  اجوار و  
شنشر    ریوویس منع و  هوش ی ووی ش  نرهاریوان ون  مووان هوش نوواآ م مو   قوی خووان شظن وا  شلم ووگ 

هووون  شاووخ  شظن ووا  شلم ووگ نشرشد نو ش وور هووش شظن وواهیش   شووهرنشرد  هوورشنآ نر شوشخوور نالوورد 
 وم هوون هوش جهوخ شنشموش   صویل هوش شروشوا رفننو   ظ وم نر فعالیوخ هواد ناآ هاد ظ م و م 

فوو  ن  بول ش  شو ر 1131نر اوا  شنهی  ایااوی و شجنموا ی ظضوور فعوالی نششوخ و نر جووشنی 
هووش جووا مانوو   شاووخ  هوورشنر « جع رخووان ش  فرنوور وموو  »هوورن  ش  شو نمایاوونامش ه وویار معوورود 

ش لوونایع م وونظرفش  یوور نظوور همووا  شلم ووگ   صووی ا  شولیووش خووون رش نر م راوو مهوووچ نر م  وو
اال ی هوش  ولویش هموا  شلم وگ رشهوی شروشوا موی شوون  و مو  ی نر ف وورشنس  14ن رشن   نر ام 

شووس ش  ش موواآ   صووی ا  خووون نر رشوونش هوواد نقاشووی  شینالیووا  ولمووان فرشن ووش   صوویل مووی هنوو   

موورش  هم وور هووش ه و ها ناووخ و ووم هووش ن   1111 اووا  نر  وواریخ هنوور و هااوونان شنااووی 
نر خانوش شو رد و م ول هنوونی موو   مقو آ و اواهم نرنی نو   ونهوا نر « اول ما»فرشن ود خوون 

هنوار فعالیوخ هواد   موی هوش نورنوورد وصووار و ششویاو  واری ی و فرهن وی شرنشخننو   شاونان مقوو آ 
ه یارد ش  وصار شر شومن  جموع وورد شو   ماننو  هاشوی   طعوا  اون ی  رششوی   شو   و زیور  رش 

لهواآ ش  فضواهاد اوننی و  واری ی هوش ن وو چاوم یرد نر جواد جواد شیوم  موار   و یمی ها ش
نصوو  و هرخووی نی وور ماننوو  ه   وویون شارچووش  چ.وو  و   یووان  اوو الینش  شیاووش   وواه و نقاشووی  

 شوو رد خانووش نر خالووی  ر یوو  و نظووم هووا رش   زیوور  و  وواری ی م وو وها   مهرهووا و شاوونان 

  ن   نو   یوان شاونان مقو آ و شاونان ممنوا  نشناو ا   هورشن و هوا 1111نر اا     نمون ن ه شرد
 وجش هش   ا ش وشفرن هش   م   واریخ و هنور  خانوش شو رد خوون رش هوش همورش  وصوار ن ویس نورنوورد 

  ن نشرفووانی رش ونشر  1199شوو   و ووف نشناوو ا   هوورشن نمووون  شاوونان م  ووم مقوو آ نر اووا  
  ن   ولیووخ مووو   مقوو آ نر شخنیووار م وونقیم 1194ان نر اووا ن ووخ و شووس ش  موورگ  هم وور شیاوو

ن هوش لوور  راومی شفننوا  شو   نر ظوا   1166شیوم موو   نر اوا  نشنا ا   هرشن  رشر نرفخ  
شاوخ هوش  واو  شاونان م  وم مقو آ جموع وورد هوهشر شوی  1مو   مقو آ نر هول نرشرد  ظاهر

ر  شد هوش نموایض ن ششونش موی ش   شاخ هرخی ش  ششویا هوش لوور  صاهوخ  و هرخوی هوش لوور  نو
مووا  ی بووار  عوووید مووی شوو  ولووی  1یووا  1شووون   مووان نمایاوو ا  نور  شد نر  بوول ش  هرونووا هوور 

شهنون هش خا ر شرشی  هرونوا و  عطی وی موو    نهوا وصوار چوا  اون ی مصوورشلم گ هوش نموایض نر 
د موو   مقو آ وم   شاخ و شظنمالا نر شوشخر شاو ن   عووید موی شوون  هیاونریم ها نیو  هننو   هوا
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نر نورشن  بوول ش  هرونووا نر  ووو  ه نووش نوورو  هوواد نشنووض ومووو د  نشناوو ویی و شاووا ی    نوورو  
اوورشد م  ووش   وری ووخ هوننوو  نر شوشخوور ه نووش ها نیوو  هننوو نان  وواند   خووانوشننی و نواوونانآ 
ه وونن  وهیاوونریم نوورو  هوواد نشناوو ویی شووامل نشناوو ویان معمووارد    ااووی اوو.س هااوونان 

یوگ و  وا ظو د موو   نشرد ه ونن   هوا خورن نروهواد نشنوض وموو د و نشناو ویی شناای   نرشف
ش  ها نی  رهایخ ه ض هون  شاوخ و نورو  هوا نر هور  ی وی مننااو  هوا مقطوع   صوی ی و رشونش 

ش  ویینوی هواد هوار  شیوم موو   هم وون هوونن ن وبی و نرای هش نشرنو   وهوین نشن  موی شوون  
 2111نر ون شاووخ  فضووایی هووش هووا م وواظنی هرشهوور هووا فضوواد معمووارد هووا وصووار  وواری ی موجووون 

  اوواخنمان  اه وونانی  ش ووا) شیاوو وشن  اووالم ناهن ووارد   منرمرهووع شووامل اووش ظیووال هیرونووی
هناه انش   هارنا آ  اواخنمان شرهواهی   هورجآ  شیووشن  اجوار  شاون ر  ن  انوش  ظوو. دششنوی   نیووشر 

هووش شهنووون  و اوورشی شرد وونانی  ظوهوو انشآ    یوور میم   شیوووشن   ش ووا)  مشنوو رونی   وو ن  ظیووال 
  شاخ  شیم ه ض شنشرد 

ش  نقال مثبخ و  اهول  وجوش  شمورو   موو   مقو آ هوش  نووشن موو   نشناو اهی و   موی شیوم شاوخ 
هش ها نی  هنن   نر هن اآ ها نیو  ش  معموارد و وصوار  واری ی هوا هوم    یو  شو   شاوخ موی  وشنو  

 د مو   مقو آ  صومیم هور شیوم نرفنوش شو  هوش هوا شی وان یوگ نر ظیم رش  شن شههر  هبرن  هم نیم 
هناه انش  هم ش  هناهها و م  وا  شاونان مقو آ ن هو شرد شوون و هوم شین وش هنووشن شیوم منواهع رش نر 

نر ه وض   رشاناد شنااوایی و شویوهض هور رود وصوار موو   مقو آ نر شخنیوار شیوهاو رشن  ورشرنشن 
همهمووان هووا شفننووا  مووو    هارنووا   1164مووا  اووا  نر موورنشن ظ اظووخ و مرمووخ وصووار مووو   مقوو آ 

مرمووخ نر م وول مووو    عیوویم و م هووه نرنیوو  و  م یووا  مرمووخ و ظ اظووخ و مطالعووش هوور رود 
هووا ی وصووار و هووویی  م مو ووش من وووجا  و هافنووش هووا نر شولویووخ هووارد ه ووض ظ اظووخ و مرمووخ 

و شوورود  هوواد   وورشر نرفووخ  ش  نی وور م وواولیخ هوواد شیووم ه ووض هم ووارد نر شن وواآ راووالش هووا
نشناوو ویی هووا نشناوو ا  هوواد م ن ووف و فوورشهم هوورنن فرلووخ ومو شووی هوورشد نشناوو ویان نر 
ن رشن ن شرود  هواد مرمنوی خوون هور رود وصوار موو   شد    وخ نظوار  هارشنااوان مرموخ شیوم 

 هارنوا زش  جم وش هارنوا  هوا و ه واس هواد ومو شوی نر موو   مقو آ   شن واآ موی شو یرنم مو ش 

  هارنوا  ومو شوی وشونایی هوا هنور اووخخ آاو ا   شنااوی هااونان نر مرموخ و ظ اظوخ ومو شی
  اوواخخ اوو ا  هوواد مینیووا ورد شل وووهرنشرد شوو   ش   1146نر  اه وونان   Work shopو معوور)  

   هونهووان ومو شووی اوو الهاد وینووریم هوواد ه ووض اوو ا  مووو   آ هووش موو   نو ه نووش هارنووا 
هارنووا  نقاشووی هونه وونان شووهر  زوور   انهارنووا  نقاشووی هونه وونان رن ینووش و رن وویم هم
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هارنوا  هااونان  هارنوا  نقاشوی م راوش نوووور  هارنا  هنرد هونهوان خانوش هوون  نالور خ ورو  
هارنووا   صووش   1هارنووا   صووش نووویی و نمووایض خ ووا) نر مووو   مقوو آ  شنااووی هوورشد هونهووان 

مطالعووش مل   شوویوهض و  الی ووا  مووو   مقوو آ نیووه شووا2نووویی و نمووایض خ ووا) نر مووو   مقوو آ 
واوی  شنااوی وصوار شیاوش شد هوش ناوخ ومو    اااوانی  - طبیقی و و مایا اهی شارچوش ششو انی

م ووانیهآ   ریوو  ر وهووخ هوور  مطالعووش و هرراووی وصووار شارچووش شد ا ووخ و شوو نن    ش  هوواون 
مطالعووش و   اووامان هی ها نیوو  ه فمنوو  نر مووو   هووا  ظ اظووخ ش  من وووجا    هئینووا  ظوهوو انش 
معرفووی  وواه ود  هووو  خانووش شد هارنووا  ظضوور    هاشووی هوواد مووو   مقوو آ هرراووی م مو ووش 

نر ه ووض شین وونانرشآ مووو   مقوو آ شویوهض هووایی نر  مینووش خووا رش  شاوونان مقوو آ و   او یمان رآ 
وصار موجون  واو  رشهنمایوان موو   شن واآ موی شوون  چوالض هوایی هوش موو   مقو آ هوا ون روهورو 

 و آ وینووریم منااوو  هوورشد ن هوو شرد وصووار    ه ونن  شووامل  وو آ نرمووایض و اوورمایض منااوو  
هارهوواد شاااووی ماننوو  صبووخ شنااوونامش شد و   ووس  مووامی وصووار شن وواآ ناوو    نووورشرنش د 
شانان شرن نی خ  هروشوور  نهوا هوش  هوان فاراوی شاوخ هوش ون هوم نشرشد نوو   موی هاشو   لیبول 

مو عیوخ م وانی موو   هوا  وجوش وصار نچوار ششو ا  شاوخ و  رجموش هرخوی ششونبا  شاوخ  هم نویم 
مقو آ و رفووخ و وموو  نر هووا شر و ششوویاد  اهوول ناونرس نر مووو   نیووا  هووش نورهوویم هوواد منااوو  و  

  منااوو انش شم انووا  خالووی جهووخ هارنووا  ومو شووی هووش نشنووض  نیوورود ظ وواظنی   ش وویسآ شاووخ
ومو شن ها  وجش هش شیم موو   نشناو اهی  وجوون نو شرن و نواهی نورو  هوا خونشوان واوایل نقاشوی 
ها خون موی وورنو  و ش  وصوار یوا هاشوی هوا و فضواد موو   نقاشوی موی هننو    و آ ش  واد ظریو  

 مناا  ها  وجش هش وصار  

 وروند مو   مق آ 
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 ظیال هیرونی   نیوشر    ن 

 ظیال شن رونی 
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 موزه موس ه باستان سیاسی:

شنااوی هوش  نوووشن ن یوگ اوا  شوس ش   ااویس نشناو ا   هورشن  رشونش هااونان 1111نر اوا  

ی ووی ش  ن  وونیم نروههوواد ومو شووی نر نشناوو    شنهیووا  و   وووآ شن ووانی نشیوور نرنیوو  نر اووا  

ن هووش همووخ نهنوور  ووه  شل ووش ن هبووان  موو یریخ نوورو  هااوونان شنااووی  موا ووش هااوونان 1116

شنااووی نشناوو ا   هوورشن رش هووا هوو د شر قوواد فعالینهوواد   صصووی  شیوهاووی و ومو شووی هااوونان 

ن شرد شو  نر وش وع موا وش هااونان شنااوی   و منی هوش نیرین وی نور  شه وود شو  شناای شایش 

نشرن  اایس شیم موا ش ی وی ش  شولویم نواآ هوا هورشد شاونق ا  هااونان شنااوی شیورشن شاوخ  ر  

ن هنووا نهووان  شوو  و نر و ر اووا  1119شولیووش مووو   شیوهاووی موا ووش هااوونان شنااووی نر اووا  

مامی ششوویا هووش نمووایض نروموو   نر شیووم مووو   ش   ریوو  ن هووش لووور  راوومی شفننووا  شوو   1161

هاوشها و ظ اریهاد نورو  موا وش هااونان شنااوی نشناو ا   هورشن هوش ناوخ ومو   شاوخ شصار نر 

اش اوالم و هوش  ر یو   ووشلی اوالم هوا ش  نورشن نواون ی  وا نورشن شاو امی هوش نموایض نرومو   

ناوخ ومو  و نیوه وصوار نورشن موس هوش ش   شاخ االم شو   وصار نورشن نواون ی هوش ش   .وش  شزوش هوش

 .ش  برانان  وهویم هاوف شو  نر شیوم اوالم ن هو شرد موی شوون نر اوالم نوآ وصوار مرهوول هوش 

 صر وهم هش شز   ش  او هوهان شاون رشج شو   شاوخ  هوش نموایض نرومو   شاوخ و نر اوالم اووآ 

مووو   ش  هووهشر    وو مخ وصووار موجووون نر وصووار مرهووول هووش نور   وواری ی و شاوو امی نیوو   مووی شووون

شیوم م مو وش  وو   ش  ن وا  رش نر هرموی نیورن 1و  6ه ونم شویض ش  می وان  وا نور  شاو امی  ورن 

می  وشن هش شیم موشرن ششوار  هورن: وصوار هیاونر جنبوش شیوهاوی و   موی نششونش و هوش همویم نلیول 

  مووو   ش  شهناووافا  نوورو اووا ی  همووگ شووایانی مووی هنن  ششوویاوهووش اووطن   مووی نشناوو ویان و ش

هاون نشنا ا   هرشن شاوخ و  ورمیم وصوار نیوه نر نشناو ا   هورشن شن واآ شو   و لو ش جنبوش   موی 

و شیوهاووی شیووم مووو   ه وویار  اهوول  وجووش مووی هاشوو  و راووالخ یووگ مووو   نشناوو اهی نر شیووم 

نر هنوار موو   هارنوا  مرموخ  ورشر نشرن و وصوار هوش ناوخ ومو   ش  م مو ش  اهل شاننان می هاشو  ش  

شاون  اآ ه اوی و مرموخ موی شوون و او.س جهوخ مطالعوش هوش موو       شاونان شرن ظ اریها  ب

شننقووا  شیوو ش مووی هننوو  هارنا  مرمووخ مووو   م هووه هووش موووشن و   هیووهش  لووا آ جهووخ شاوون  اآ 

نی ر ن وا  مثبوخ شیوم م مو وش نانراوی رشظوخ هوش هنو    صصوی ه ای و مرمخ می هاشو  

اشو   چالاوهایی هوش موو   هوا ون موشجوش رشونش هااونان شنااوی نر  بقوش هم وف م مو وش موی ه
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ه خ رش می  وشن نر چن  مورن  هور هورن: هوا  وجوش هوش وصوار موو   نیوا  هوش ها والوگ لوا آ شاوخ ها 

ن نر موا ووش هوویج مرجووع و نشیوور  شلمعووارفی ش  شیووم 1111وجووون فعالینهوواد میوو شنی ش  اووا  

نشناو اهی  ها نیو  هورشد  فعالینها هش لور  م ونن  وجوون نو شرن وها  وجوش هوش شهو شد موو   هواد

هش ن نوش و واد نهنور ن  شه ووشن ریویس موا وش هااونان شنااوی  نشنض وموو شن شم ان.و یر نی وخ 

 اا  وین   ها نی  هرشد  موآ و شن می هاش  

 

 

 
 مو   موا ش هاانان شناای نشنا ا   هرشن
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 موزه اسیاد مرکزی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

ن هووش  نوووشن نمایاوو ا  شصووار  وو یمی  1141مووو   شاوونان مرهووهد نشناوو ا   هوورشن نر اووا  

نشناوو ا   هوورشن شفننووا  شوو  شیم مووو   هووش همووخ نشناوو ا   هوورشن  هناه انووش مرهووهد نشناوو ا  هووا 

  ووان و شی یوورد و وواد  بوواس  وووه ی ج ووونشر  هارشووناس مووو  آ رش  شنوو ش د ش  ششوویاو شیووم 

و هناه انوش مرهوهد شاوخ و هوش نوو ی نشناو ا   هورشن  واریخ خوون رش م مو ش وشه نش هش نشناو ا  

هش ش ل هصرد هیان موی هن  نو ر   موان نر نشناو ا   هورشن ش  لاهوش لواد وصوار شیوم م مو وش هوش 

مهمووی شووامل:    ووهایی ش  نور  خوووهی  اهوول ماوواه   شاووخ شیم مووو   ظوواود وصووار شر شوومن  و 

ر  ماننووو  نیمینووورد یرمووواهود و اوووورونیم و  اجوووار ش  جم وووش ولبومهوووایی ش    ااوووان ون نو

هم نوویم  ووگ    ووها و شر وور  هووایی نر  طووع هاهینووخ هووش نر نور   اجووار معوورود هووون  و ش  

ن ا یوهاد شیاووش م مو وش معیرشلممالووگ هوش هناه انووش مرهوهد راووی   شاوخ رش شووامل موی شووون 

اواننی منوور ش   16×11نآ مرهوول هووش هورشنرشن لوومیر نر  طووع 1211آ  1641شد مرهوول هوش اووا  

نی ر وصوار شر شومن  شیوم موو   موی هاشو  مو   شاونان مرهوهد نشناو ا   هورشن نر و  اوایخ هویم 

ی ی ش  مووشرن مثبوخ شیوم موو   شیوم شاوخ شلم  ی مو   هاد نشنا اهی ننیا هوش صبوخ راوی   شاوخ 

هش هارشناس م وو  شیوم م مو وش هوش  نووشن فورند هوش نشنوض وموخنوش مرهوه میورشد فرهن وی 

  رهووش و نشنووض خووون رش نر شوو ل نیوورد شیووم م و ووش هووش خوووهی ناووان نشن  شاووخ  نووور شاووخ  

رنر ومیهد نیوشرها  نوور چیو مان وصوار و نوور وینوریم هنو د هوش خووهی نمایوان ر نشنوض موو   شد 

شاخ شما لا آ هش  هر شاخ هوش مووشرند نیوه نر شر بوال هوا شیوم موو    اهول شهمیوخ شاوخ  ش  جم وشب 

موو    صبوخ شنااونامش وصوار و هم نویم ها والونی هوش موو   و  وا ظو وند  وجون لیبل هاد مناا 

 ششیاو رش معرفی هن  
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 مرههد نشنا ا   هرشن هناه انش مو   شانان

 

 
 ننشنا ا   هرش مو   شانان هناه انش مرههد
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 :موزه وانورسیاسی

نهنور مصوط ی هنیان مو   جانورشناای نشناو     ی وخ شنااوی نشناو ا   هورشن  واو  مرظووآ 

ن ن ششونش شو    نی هاد  اه وی رمی هوش نهنور فوا می ش  شروشوا هوا خوون 1111فا می نر اوا  

هووون و همووگ نشناوو ویان و   ن ووینها  من وور هووش شوو ل نیوورد  اه ووی رمی شنوووشر نونووش  وورن 

هواد شرنوو نان و هعضوی ش  ش وونان شرشن شوو  و نر هنوار شیووم نونوش هووا نمونووش هواد من وواو ی هووش ش  

ن نیووه جمووع وورد شوو   هون  اه ووی رمی و یووا خاووگ و ش الووش هوورنن ظاوورش آ نر ارشاوور جهووا

ن هوا جموع شو ن یوگ م مو وش ن وبنا 1116ه ض جانورشناای ن هو شرد موی شو ن  نر اوا  

خووو  ش  جووانورشن م ن ووف هووش  اه ووی رمی شوو   هوننوو  و موواهی و خهنوو نانی هووش نر م  ولهوواد 

و و مایاو ا  نهنور فووا می شو ل نرفووخ  شویمیایی ن هو شرد مووی شو ن  موو   شد هووش نواآ مووو  

مناا انش نر همویم اوا  نهنور فوا می ش  ننیوا رفوخ و هم ور شیاوان خوانم نهنور   عوخ ظبیبوی 

هووا  یووان شوو ن نمونووش هووا اوواخنمان ههرننوورد هووا واووعخ  1119رش  نهنوور رش شنشمووش نشننوو  نر اووا  

موو     ووآ  ااویس منر مرهع هیم نو نشناو    ریاهوی و نشناو     مویم شنااوی هوا  نووشن  633

شیم مووو   ی ووی ش  ههنووریم م مو ووش شرنوو نان  اه ووی رمی شوو   هووش شووای  هنوووشن ن ووخ نر شوو  

نمونوش  231نونوش شرنو   و  233خاورمیانش من صر هوش فورن شاوخ رش هوش نموایض موی نو شرن هیض ش  

  نونش م ن ف ش  ش نان شرشن هش یوا هوش  وور ه وی و یوا ه اوی ش  هو ن ونهوا  اه وی رمی شو  11ش  

شن  رش هوش نموایض موی نو شرن شیم موو   شوامل ه وض نمایاوی شوامل: مواهی هوا  خهنو نان و نو 

ن هووش 1163-1161  هووی مهرنووان و نمووایض شاوو  خ مهوور  نشرشن شاووخ نر اووالهاد  ی وونان

آ شایوش نو شرد شو  هوش ZUTCهمخ نهنر اارد ریااخ نشناو     موو   مرجوع هوا نواآ شخنصوارد 

 9333م  ووی جای ووا  ویووی  شد نشرن نر شیووم م مو ووش هوویض ش  نر میووان مووو   هوواد مرجووع هوویم شل

نمونش جانورد ش  منوا   جغرشفیوایی م ن وف شیورشن منع و  هوش شورود  هواد   موی شاوا ی  و راوالش 

هوواد   صووی ا    می ووی نشناوو ویان جمووع وورد و مطالعووش شوو   و هموورش  هووا هوو  مووو   شد و 

 نووشن موو   نشناو اهی  شولویم راوالخ       ووآ هوششانان هانگ ش  ا وا ی ن هو شرد موی شوون مو

نوواآ هوواد  اهوول م اظظووش شد نر شیووم رشهطووش نیووه  ون نوورنوورد و ششووا ش ش  ا ووا    مووی شاووخ 

هوش  ی هوش  نووشن هنوا  مرجوعهرنششنش شاخ  ش  شیوم ره و ر  والیف هنوا  چهارج و د جانورشنااو
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خرچن هوواد  ش  جم ووش هنووا   ش  ووس ووالیف  233ش  مهمنووریم هنووا   مووان خووون هووون و  ظوو ون 

  اهل  امل شاخ هش  هان شن  ی ی آ 2311خ یر فارس  الیف نهنر رها نانرلو 

نووور چیوو مان مووو   و   یی نشنووض ومووو د هووون  شاووخ  ها نیوو هاش  جم ووش نقووال  ووو  مووو     وووآ

شین ش ها نی هنن نان نر م یر ظرهوخ خوون هوا نونوش هواد ج یو  موشجوش موی شو ن  ش  مووشرن مثو  

ر شو ن شیوم موهوور نیوا  هوش ههینوش شو ن هعضوی مووشرن نر موو   ش   بیول هورشد ههنو مو   شاخ 

لیب هوواد شاوونان شرن مووو   نووور نهووی منااوو  نر فضووا و شاوون ان  ش  نووور اوورن نر  هیووش ها ووالوگ  

 هش شلبنووش شیووم مهووم هووا ای وونم  هویووش مطبووور و نر  ج شنانووش هوورشد مووو   لووا آ شاووخوینرینهووا 

 مان فع ی می ر می شون  وجش هش ها اا د و شظیاو مو   نر  

چالاهایی هش مو     وآ ها ونها روهوش رو شاوخ نیوه  اهول  امول موی هاشو   نر  ااویس موو     ووآ 

ظضووور نششوونش شنوو    و ایووان نهنوور ه وووس  مهنوو س شاراووا  نهنوور ششوو اص هارشووناس و منب وورد 

م موو  یووهنشن نواووخ و خووانم نهنوور شری هوور شووا  ههرشمیآهمبووون شفوورشن من صوو  و نیروهوواد 

جوای هیم ی ووی ش  چالاوهاد مووو     ووآ مووی هاشو   هیش موووشن و م  ولهواد لا آ شل وول و فرمووالیم 

مر آ هرشد نمونوش نشرشد شهمیوخ هالوایی شاوخ هوش هونجوش ون  واو  نشناو ا   وامیم نموی شوون  

ولوننی هعضی ش  نمونش ها نر مو   هوش نلیول م واور  نر  موو   هوا خیاهوان  یوان شاوخ و نیوا  هوش 

هش  نووشن مثوا  هورشد زبوار روهوی لوگ لوگ هوا نیوا  هوش لا آ هش نظر می راو  ها  نمونشزبار روهی 

 می ر نمی هاش   هش نلیل همبون هونجشهنهیم هوششیما وجون نشرن هش نر ظا  ظاهر

 
 مو   جانورشناای نشنا ا   هرشن
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 مو   جانورشناای نشنا ا   هرشن

 

 و    میم شناای:م

 رشاوونون  نشناوو ا   هوورشن هووش لووور    صصووی هووش   وووآ  موویم مووو    موویم شنااووی شووهی  

شنااوی شخنصوواص نشرن و  وو یمی  ووریم مووو     مووی  مویم شنااووی شاووخ و شایووش نوو شرد ون هووش 

ن نر 1111ن هووا  مووی نوورنن  ش   مووان  ااوویس رشوونش   وووآ  بیعووی نر اووا   1123نهووش 

و نهنور فریو ون فرشوان و  نشنا ا   هرشن  شاوا ی  ون  موان ش  جم وش مرظووآ نهنور ی شل وش او اهی

اایر هم وارشن  نمونوش هواد م ن وف اون ها  هوانی هوا و ف ویل هواد مننوو ی ش  شورهخ هواد 

 یرفنم شوو   هعوو ها هووا ن وونرن مووان نر خووارج ش  هاووور خریوو شرد هرننوو  معنبوور و معوورود ون

 نشنا و و ها نی هاد   می ش  ارشار شیرشن  نمونش هاد مو   زنی  ر ش  

ن نشرشد م مو وش هوام ی ش  اونر هوا و هوانی هواد من صورهش فورن ش  شیورشن شیم موو   هوم شهنوو

ار زنوی اون ی  هوانی نمونوش ه وی 133333و ارشار جهوان موی هاشو  شیم م و وش نشرشد هویض ش  

و ف ووی ی شاووخ و نر نو ه ووض م ووهش شوو ل نرفنووش شاووخ مو     قیقووا ی  شووامل م و ووش هووانی 

ش اوون هاد ننرنووونی  مووو   ومو شووی  هووا  اوون هاد و ریووم  م مو ووش هوواد راوووهی  م مو وو

ف ووی ی شیوورشن شاووخ هووش نر رشهروهوواد نشناوو    و -شووامل م مو ووش هوواد م ن ووف اوون ی

ورن شاوون ان  نشناوو ویان  وورشر نشرن هووش  ووور ه ووی مووو    موویم و مایاوو اهها منمرهووه هووون  و موو
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ش وصوار ان و شاوا ی  موی هاشو  و هوا  وجوش هوشناای نشنا ا   هرشن مرهه   قیقوا ی هورشد نشناو وی

  فیهی ی مو   لا آ هش نظر می را   ههرننر ش ن فضاد

 
 مو    میم شناای نشنا ا   هرشن
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 :هرباریو  دانشکده زی ت سیاسی

 1114هنیان شیوم م مو وش نر اوا  هرهاریوآ نشناو ا   هورشن نر شورنیس   ووآ وش وع شو   شاوخ  
نمونوش  1333نرفخ ش  ا وا  مرهوول هوش موورن ههور  هورنشرد  ورشر  1192ش ل نرفوخ و نر اوا  
نونووش نیوواهی ه وونن  نر    ووش هوواد ج شنانووش شد ن هوو شرد مووی  9333نیوواهی هووش مرهووول هووش 

شووون   نر وش ووع هوور یووگ ش  شیووم نونووش هووا  شرونوو   هوواد م هشیووی نشرنوو  هووش نشخوول هموو هایی 
ن هوو شرد مووی شووون و اوواهقش ش  ا ووا ی نونووش هوواد م ن ووف نیوواهی هووش مرهووول هووش منووا   

رش یووایی شیوورشن مووی هاشوو  رش نر شخنیووار م ققوویم ظووو     وووآ نیوواهی   نشرواووا د و    وورشر مووی جغ
نهنوو  شیم م مو ووش شوویض ش  شین ووش یووگ مووو   هاشوو   هیاوونر یووگ مرهووه   قیقووا ی هوورشد 
نشناوو ویان و م ققووان ظووو     وووآ نیوواهی و نشرواووا د شاووخ شما هووش ش نبووار نونووش هووایی هووش 

  هوش لوور  موو   شوناخنش موی شوون و موورن  وجوش  ورشر نرفنوش اا  شیض می هاش  13مرهول هش 
 شاخ 
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 هرهاریوآ نشنا ا   هرشن

 

 موزه انگل سیاسی:

مو   شن ل شنااوی وشه ونش هوش نشناو    نشم.هشو ی نشناو ا   هورشن هوا ظمایوخ هنیوان م وی   ووآ 

شولویم و  نهووا منوور مرهوع شفننووا  شو  شیم مووو    133ن  نر م وواظنی ظو ون  1166شیورشن نر اوا  

مووو   شخنصالووی شن وول شنااووی نر خاورمیانووش مووی هاشوو  نر شیووم مووو    ی ووی ش  شن وول هووا و 

هووایعا  هووافنی ونهووا و هم نوویم  رظهووایی ش  شن  هووا هووش  واوو  نهنوور موهوو د و نهنوور رش  

های   ش   شنو  هوش چاوم موی خوورن ش  جم وش نقوال  وو  ون  ظمایوخ ش  مطالعوا  ششیو میولودیگ 

یهوواد شن  ووی و ظ ووی منوواهع دننی ووی شن  هووا هوورشد شاوون ان  نر   قیقووا  و ومووو ن و هننوور  هیمار

مووی هاشوو  ش  موووشرن نی وور مووی  وووشن هووش شرشئووش خوو ما  رشی ووان  اوو ی  نمونووش هوواد شن  ووی  

ن ه شرد و صبوخ شنهوا نر لوور  لوهوآ هوش نواآ وورنو   و شرشئوش  راویم شن ول هواد  او ی  نشن  

شایووان نامووش و مقالووش  4مونووش هوواد موجووون نر مووو   ظوو ون شوو   هووش وورنوو   ششووار  هرن هرشاوواس ن

چالاوهایی هوش موو   شن ول شنااوی هوا ون موشجوش موی هاشو  شوامل چنو  موورن  . الیف ش   شاخ

شاووخ: شولوویم  وو آ نر ههبووون شوورشی  شیووم مووو   ن وونرن فضوواد فیهی ووی م مو ووش شاووخ   آ 

شاوخ  نر شیوم رشاونا هوش رو   هع د و شوای  مهمنوریم  شی وان شای وا  ش  ا وا ی فوون شن  وی شیورشن

شو ن و  اوایخ موو   نیوه ش  شهمیوخ  یواند هرخوورنشر شاوخ  هیش ها والوگ  شو ل نیورد مووو   

م ا د  ی  وان اوا د  مواآ جارهوا هورشد ن هو شرد نمونوش هواد من واو    هویوش مطبوور نیوه ش  
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د ها  وجووش هووش نووور وینرینهوواموووشرند  اهوول شهمیووخ هوورشد هووا نهی هیاوونر م مو ووش مووی هاشوو  

مو   شآ ند شدآ و شاون ان  ش  شل ول هورشد ن هو شرد شن ول هوا ش  وا ظریو  شمورد هورورد هورشد 

مووو   شاووخ  و  نهووا یووگ ه. ووو  ن  هی ووویی هوورشد ای وونم ش  ووا ظریوو  منااوو  هووش نظوور نمووی 

 را  
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 مو   شن ل شناای نشنا    نشم.هش ی نشنا ا   هرشن

 

 

 ) پردیس کشاورزی(موزه وانورسیاسی 

هوش شیوم  نووشن نام و شرد شو   شاوخ  موارهود  "موارهود"ااخنمان هوش وشاوطش اوا ن   ون شیم 
شنااوی شاونان ج وا  شفاوار رش نر هارناموش خوون نشرن  شیوم هنوا نر اوا  ااخخ ااخنمان موو   جانور

اوا   عطی وی هوش م راوش هاواور د  بو یل شو   9م راش ف اظخ مظ رد هوون  شموا شوس ش   1249
هواووی ش  1131شناوو    هاوواور د شیوورشن نر ون شوو ل نرفووخ  نر اووا  و نر نهایووخ ن  وونیم ن

نوو شرد شوو   شیووم شووانروشن ج ووا  شفاووار شاوونان جانورشنااووی نشناوو    هاوواور د شیووم مووو   شایش
ه وورد شم ووی  اووا  جوو شیی نشناوو    هاوواور د ش  و شر  هاوواور دآ  1121مووو   ش  اووا  

شد ش    مووو   ن  ووخ شووامل م مو ووشنهوو  یوور نظوور نشناوو ا   هوورشن هووش فعالیووخ خووون شنشمووش می

 نر و هووون شوو   ووردجمووع جنووو  و شووما  دهاشاوونان ظاوورش  و جووانورشن م ن  ووی هووون هووش ش 

 شاوونان هادهوشووض هووا هنوو ریر ولووی  نرفننوو می  وورشر شاوون ان  مووورن نشناوو ویان ومو شووی شمووور
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 نر شمورو د شو ل هوش شهشو ینیا  نورو  شاونانشن و من صصوان نی ور ون ننبوا  هوش و شفاار ج ا 
اووالم نر نو  بقوش نشرن هوش هوویض ش   11مرهوع و منر 2333 ظو ون نر م وواظنی اواخنمان شیوم  ومو 
ها  وههیووان  خهنوو نان  شرنوو نان و ش وونان شرشن رش نیووه نر هووهشر نمونووش جووانورد ش  ظاوورش   هنووش 13

شیووم م مو ووش شووامل نو ه ووض   مووی و  مووومی شاووخ نر ه ووض   مووی خووون جوواد نشن  شاووخ 

 جم وش ش  هوا¬ ن بوو  جونو نان   نوان ¬نورآ ها هاد شنااوایی شو   ظاورش   هنوشنمونوششامل 

 و ظاور  نمونوش هوهشر شن وا  ش  هویض شوامل م مو وش شیوم  شاوخ شارش ایوپ و ه و ایپ هاد نمونش
ها موورن شاون ان  هنو د ظاورش  و هنوشرن  مطالعوا  هورشد هوش شاوخ هنوش نمونوش ههشر شنر ش  هیض

شوامل شنووشر جوانورشن هوومی و زیور هوومی نر ه وض  موومی نیورن شانانشن و شیوها رشن  ورشر می
 شوو   شرشئووش شنااووی ونهوواهوواد جووانورد هووون  هووش  وهووی ا ی نر  مینووش  ی خش  ه وویارد ش  رن 

نیوورن     وورشر میانشاوون  مووورن ومووو شننشنض و نشناوو ویان ومووو ن هوورشد ه ووض شیووم  شاووخ
هواد مبوار   هوا ونهوا هوش نموایض ن ششونش هایی ش  وفا  هاواور د هوم وجوون نشرن هوش روننمونش

   صصووی هناه انوشش  نقووال  وو  شورنیس هاوواور د   موو   جوانور شنااوویآ وجوون  شو   شاوخ 
 هم نوویم  شاووخ فاراووی و ولمووانی فرشن ووود  شن  ی ووی  رواووی  هوواد هان هووش هوواییشووامل هنا 

 مطالعوش هورشد هناه انوش شنااوی نر شیومظار  و جانورشنااوی هاد مینوش نر   موی م  وا  هرخی
 هم نووووووووووویم هرنوووووووووووهشرد   شاوووووووووووخ موجوووووووووووون منووووووووووو شن  ا ش

 و شنااووایی ظیوشنووا    اه ووی رمی ظاوورش   ش الووش وورد جووانورشن هوواد ومو شووی جمووعه اس
 د نر رشاووناد  وشنمن اووا د وموووهاد نشنضها نیوو    هرنووهشرد   وری ووم شهووو جانوو شرشن  هنوو درن 

شرنوهوواد   شنااووی نیوواهیشنااووی هاوواور د و هیماردشهشوو ی  ظار هاد نیا و معرفووی رشوونش
شهشوو ی و هوواد ومو شووی نیا هارنا   ومووو د نر  الوو  ومووو ن و وشوونایی ظیوشنووا   مووی نشنض

  جانوو شرشنومووو ن جانورشنااووی و رن  هنوو د   جانورشنااووی هوورشد موو شرس و مرشهووه ومو شووی 
ومووو ن  بیعووخ نوورند و ماوواه   جووانورشن  رن شووا و وصووار جووانورشنآ هووش هموورش   ورهوواد  بیعووخ 

ومووو ن  اه ووی رمی   ومووو ن   ااووی موواهرو نرشفووی  نوورند نرون شاوونانی  ه وواس  م وویآ
هوواد هووار هووا می رواوو و    اوورین هوواد   مووی هونهووان نر ه اسومو ن   مووامی جووانوشرشن

هووش ی ووی ش  نقووال مثبووخ مووو   شیووم شاووخ هووش هایوو  ه اووی ش   هونجووش     ش  ون وواجووانورد و    
خوونن رش  وامیم هنوو  موو   جانورشنااووی هورج هووا شی وان هوورنن  فروشو ا   هم ووی هوش منبووع نر 

شیووم م مو ووش نماینوو نی راوومی ش ووض و فوورون هنوو  شنناووارش  وموو  مووو   هوورن  شاووخ  
هاد اوویاظنی ی   ی ووخ  نقاووشوظض  م ووشنااووی و چنوو  شنناووارش  نی وور نر  مینووش ظیووا شیرشن
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هوواد رشهنموواد میوو شنی شاووخ  شفووهون هوور هوواد جغرشفیووایی و هنا هووا  هنا نرنشوو رد و ش  س
ش    نورننمی  رهوش فروشو ا  نر نیوه جوانورد  هئینوی ونها   اه وهوا و جااووئی ی ظاورش  و ش  واآ

 موووننن شهووافش و ظاوورش  فووون  مووومی هرراووی شوویوهض  و الی ووا  شیووم مووو   مووی  وووشن هووش 
 ظاووورش  شنااوووایی و وورد جموووع ظاووورش    موووی ه   ووویون هوووش ج یووو  هادنونوووش

 شیورشن ز وا  هادشونش فوون   مینیخوشر هوانشآهواد نشنوشاواوگ   فوون میوو  نرخنان شفاان نرن 

 و شیوورشن دهووا هنووش   فووون نووارس ظاوورش  شنااووایی و وورد جمووع شیوورشن رشاووخ هالووان   فووون

 و شیوورشن هوواد نبور   فووون شیوورشن هادموریانووش   فووون ونهووا ش    مووی ه   وویون اوواخخ و جهووان
 هرراووی و   شنااوواییا  نیوواهی و شنبووارد وفوو هرراووی و   شنااووایی ونهووا ه   وویون  نظوویم

   هرراووووووووووی هیولودیووووووووووگ هننوووووووووور  نر مهرنووووووووووانهی شنان وووووووووویل

  نر شاوووونان شلبوووور   Scarabaeidae خووووانوشن  شوشووووانها ا خ  اه ووووونومیگ وهووووعیخ

 نر شیرشن  Geometridae خانوشن  هادشروشنش فون

 ه ویارد هاداوا مان و مؤا وا  ا هومو   هوا م مو وش شیوم موو      موی اوطن شر قا نر رشاناد

 موو   ولموان  شرفوور   بیعوی  واریخ موو   هوش  ووشنمی ونهوا جم وش ش  هش نشرن ماارهخ و هم ارد
 نشناو ا  ن ورو -موننوش  ی ونی  نوور مرهوه هورلیم   بیعوی  واریخ موو   هوامبورگ   بیعوی  اریخ

شهشوو ی ر و نوورو  نیا هاووو مرش ووع و هوواجن ل مؤا ووش هاووور  نبا ووا  ظ ووی اووا مان ن رو موننووش
نشناوو ا   هوورشن ششووار  هوورن  م مو ووش مووو   جانورشنااووی شاوونان ج ووا  شفاووار  ن  وونیم مووو   

 هووا هاووور   مووی اووطن شر قووا جانورشنااووی هاووورآ  شیاوورو نر ومووو ن ن وول نووو نر رشاووناد

انورد جو م مو وش فرن وریم هوش من صور جهوان  و شیورشن هوهرگ هادنشناو ا  و هوامو   ردهم وا
 رش شی ان هرن  شاخ  ا نقای هوچ ی نر رش  میهم  هیهمان شی ا نمای   
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اووووواخنمان نشناووووو ا  هاووووواور د 

 مو   جانورد شرنیس هااور د 
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 چشم اندازهای موزه ها:

نهو  هوش   وی  موان شو ل نیورد  وا هنوون ناوان موی ن اهی هش مو   هواد نشناو ا   هورشن ش 

نر او   هوا نر شیورشن هوا  وأخیر ظو ون اوش رزم شیوم وش عیوخ هوش ناوایض و ن ونرن شیوم موو  

هوا هوا هواد شخیور شیوم موو  هاد خوارجی ونهوا همورش  هوون  هوا شیوم ظوا  نر اوا مقای ش ها نمونش

 واووعش ه وونن   ننووایر هرراووی هوواد ج یوو  نر ظووا  شاوون ار و   ووان نشناوو اهیان جوووشن و شیوو  

هوا و شویوهض نر  وواریخ شیو شیض و م ویر  واوعد ونهوا نر  وو  شیووم نورب ظاهور و ماواه ب موو  

نهو   هوش ویوی  شن ش هاد روشنی رش هورشد رشو  و  واوعد ونهوا نر وینو   ناوان مویهو ا  م   چام

اد ج وون و و هووا و شیاوورفخ مو ورهووشنوو ش د و  اووایخهوواد نی ینووا   رش ووردهووا  واووعش فووم

هاد شجنموا ی هوش موجو    وریع و   وهیل ن ونرن ش  ا وا  رش فورشهم هورن  شاوخ  شیوم شب ش

هوواد ج یوو  ش  نی وور اووو موجوو  رشظنووی هر وورشرد نر شر بووال هووا مووو   هووا نیووه فضوواد ووردفووم

ههنوورد هوورشد م ا بووان خووون هووش وجووونوورن  شاووخ  مووو   هوواد نشناوو اهی نر شر بووال هووا شیووم 

وجهی رش شی وا موی هننو  ش  یوگ اوو هوا ها نی هننو نان روهوش رو ه ونن  و ش  موهور اهم  اهول  و

اود نی ر و ها  وجوش هوش راوالخ نشناو ا  نر شمور شویوهض و   قیو   شرشئوش مقالوا  و شیوهاوهاد 

  می ش   ری  و  اوایخ موو   و هوش رو  ومو  شو ن اوایخ شمورد هورورد شاوخ  شنناوار ننوایر 

شوب ش هواد شجنموا ی ماننو     ورشآ  شین ونانرشآ و نیوه رش   وخریم شیوهاوها و   قیقوا  ش   ریو 

شن ش د ناریش هاد شل نرونی ی ش  وخریم   قیقوا    موی موو   نیوه موی  وشنو  هوش شویوا هوونن شمور 

 شیوهض همگ شایانی نمای  

شهوو شد ومو شووی یووگ مووو   نشناوو اهی و نیووه شر بووال هووا م ا وو  خوواص  شاووا ی   نشناوو ویان و 

 اند می  وشنو  هوش  وور مووش د هوش شیاوبرن شهو شد موو   نشناو اهی هموگ  شیوها رشنآ و مرنآ

هوا هوم هورشد نمای   هش  ور ه وی نر جهوان شمورو  ششونیا) و   ا وش  یواند هورشد شر بوال هوا موو  

هواد نشناو اهی شوون  هوا شیوم ظوا  موو   ار نشنا اهی و هم  اور  واند جامعوش ماواه   موی

هووا ال هووا م ا باناووان جای وا  من وواو ی هووا اوایر مووو  هوا  هووان خوواص خوون هوورشد هر وورشرد شر بو

هوا نشرنو  نر لوور ی هوش هنوشننو  نر شخنیوار مورنآ نشرن   ش  ا وا  و نیوه ششویایی هوش نر شیوم موو  

هوا نیوه  وشننو  جای وا  خوون رش نر میوان مورنآ  واند و ظنوی خوانوشن  اند نیه  رشر نشن  شون  موی

هوورشن  هوواغ مووو   ن اراوونان  خانووش مووو   مقوو آ مووو   شیوو ش هننوو   میووان مووو   هوواد نشناوو ا   
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جانورشناای شرنیس   ووآ موو   شاونان مرهوهد نشناو ا   هورشن هوش شیوم مهوم ناوخ شیو ش هورن  

 شن 

نر  مان ظاهور موو   هوا نر اوطن ننیوا موی  وشننو  ه اوی ش  منواهع مواند هاوور خوون رش  وامیم 

ایوخ ش  شیو   هواد خ ا انوش و جو ش  موی هنن   مو   هاد نشنا اهی نیوه هوا مو یریخ هارومو  و ظم

  وشنن  ه ای ش  هونجش م مو ش خون و ظنی نشنا ا  رش فرشهم هنن  

هواد شیوهاوی خ وا) و نیوه  عامول هوا اوایر مرشهوه و نهانهواد ومو شوی   او  هر شیوم  هوا هرناموش

م جامعوش هواد ومو شوی هوش مون ووشن نر  الو  هرناموشها و ش  ا ا  مور ب  هوا ونهوا رش مویشیم مو  

 ووشن هوا و مورنآ  واند نر اوطن جامعوش نیوه مویهاد م صوص هوا خوانوشن وورن  هرنهشرد هارنا 

 ور هورن    واو  هورشد ها و ش  ا وا  ونهوا رش هوش هطوم جامعوش وورن و  عامول ونهوا رش م  ومشیم مو  

شیوهاوی  وشنو  شههشرهوا و ه ونرهاد مطالعوا ی و هوا و ششویاد و ش  ا وا  مور ب  هوا ونهوا مویمو  

هوا هواد نشناو ویی فورشهم هنو   ش  اوود نی ور شیوم موو  ناموشهوا و شایوانمنااوبی هورشد شورود 

هوواد ومو شووی نشناوو اهی  وشننوو  فضوواهاد منااووبی هوورشد هوورشد هرنووهشرد هرخووی ش  ه وواسمووی

 هاد ومو شی چن شن  اهل  وجش نی خ  فرشهم هنن   هش مناا انش اهم ونها نر شیم  مینش

 

Abstract 

University Museums are educational and research institutions 

connected to the universities which have been stablished to 

maintain the cultural identity and are of main sources of 

universities’ research. The earliest university museum was first 

established at 17th century in the world. These museums are a 

quiet new phenomenon in Iran, dating back to the early 20th 

century. Present paper is the result of a filed research which data 

has been collected through interview with their responsible. The 

results of this study demonstrate that despite their novelty in Iran, 

and all the problems they had on their way, these museums have 

made significant developments.  
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 ایوان: خوانم نهنور  هورش هوو   نورد  هااونان شوناسآ وش   ا ر و   رنشنی: هرخون لوا آ موی نشنوم 

لال ی هارشوناس م ووو  موو   شورنیس   ووآآ جنوا  و واد  مهنو س  جنا  و اد نهنور ظ وم

وهو هارشووناس م وووو  مووو   شن وول شنااوویآ جنووا  و وواد نهنوور شخو  هارشووناس م وووو  

هرهاریوآآ م مو وش هواغ موو   ن اراونان و م مو وش موو   مقو آ هوش هوا رشهنماییهواد خوون موا رش 

 و   رنشنی رش نشریم نر شن اآ شیم شیوهض یارد نشن  شن   نهایخ ا.اا  شرد 

 ش   شاخ  هیش ن ارن نان د نشخل منم  وا    ن:    ها
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