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 موزه دومين وموزه ها قديمي ترين و مهم ترين از يكي آذربايجان موزه

 زاره هايه به مربوط آثار با ايران ملي موزه از پس كشور باستان شناسي

.است اسالمي دوره تا پيشين

 شمسي هجري ١٣٠٧ و ١٣٠٦ سال هاي به تبريز در موزه ايجاد تاريخچه

 بريزت در كشف شده سكه هاي از نمايشگاهي سال ها اين در .باز مي گردد

 با مايشگاه،ن اين برگزاري از پس .شد برپا تربيت كتابخانه سالن محل در

 جامع موزه اي راه اندازي براي فرهنگ دوستان از جمعي زياد تالش هاي

   .شد اريگذ بنيان ١٣٣٧ ارديبهشت در آذربايجان موزه تبريز، در

  

١٣٩٧سفر گروهي انجمن در شهريور   



 و اداري اتاق چند طبقه هر در نمايش سالن يك و طبقه سه داراي و بوده مترمربع ٢٤٠٠ آذربايجان موزه زيربناي

 .شد افتتاح موزه سال همان مهرماه در و يافت پايان موزه يبنا احداث كار خورشيدي ١٣٤١ سال در .است كتابخانه

 سبك از الهام با »ارگد آندره« نام به فرانسوي باستان شناس تنظيمي نقشه اساس بر آذربايجان موزه بناي است، گفتني

 ايجانآذرب هنر و فرهنگ كل اداره وقت رئيس( ديباج اسماعيل ترسيم با و تهيه ايران آذربايجان در محلي معماري

 و يتاريخ اشياي قطعه هزار دوازده از ارزش با و مهم گنجينه اي داراي آذربايجان موزه حاضر، حال در .شد احداث )شرقي

.است شده گذاشته نمايشبه  موزه مختلف  هايقسمت در آثار اين از محدودي بخش فضا كمبود به دليل كه است هنري



 اين .تاس ميالد از پيش اول هزاره به مربوط  شدهمدفون زن و مرد اجساد ويترين ،آذربايجان موزه برجسته آثار از

 بقاياي از بخشي واقع در كه ندشد كشف كبود مسجد محوطه در ١٣٧٨ سال علمي كاوش هاي جريان در اجساد

 موزه به ور،گ يك در مرد و زن قرارگرفتن و استثنايي بودن به دليل و مي روند به شمار ساله سه هزار قبرستاني

 .است مشهور چمباتمه اي يا جنيني دفن به تدفين نوع اين .شده اند گذاشته نمايش به و شده منتقل آذربايجان

  به طور كاوش يط كشف شده اليه هاي شود، ارائه باستان شناسان كاوش كار از روشني تصوير اينكه براي همچنين،

  .شود نمايان تبريز شهر گسترش و شكل گيري تاريخي سير تا شدند بازسازي مجازي



  

 جنس  از ينگس .است ايران هنري آثار نادرترين از »بسم اهللا سنگ« معروف كتيبه آذربايجان، موزه منحصربه فرد آثار از
 قلم با »حِيمِالرَّ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ« لفظ آن وسط در و شده تذهيب و حجّاري زيبايي به كه تُن سه تقريبي وزن با  مرمر

  مصراع ها، فاصله رد كه است شده حجاري بيت چهار ،سنگ حاشيه در . است شده تراشيده سانتي متر ٥ عمق در نستعليق
 ملقب قوچاني ليمحمدع ايراني هنرمند اث ر بسم اهللا منحصربه فرد و زيبا نگس .مي شود ديده ترنجي داخل در پيغمبر القاب

  يرزام .تاس خراسان قوچان اهالي از قمري هجري سيزدهم قرن بلندپايه شاعران و خطاطان از كه بوده س ن گ الخ م ي رزا به
 در را آن تا ،كرد كار سنگ اين روي قاهره در سال ٨ مدتبه  مصر وقت حاكم سفارش به مصر به سفر طي سنگالخ

  م ي رزا .نكرد پرداخت او به اُجرتي مصر حاكم كار، اتمام از پس مي شود، گفته .كنند نصب )ص( پيامبر مرقد روي مدينه
  وي ،ميرزا    گريشيعه به اتهام و ع ث م  ان  ي س ل ط ان ب  ي ت وج  ه  ي اث ر در اما، . برد عثماني دربار به كشتي با را سنگ ،س ن گ الخ
 زميني مرز از سنگ ،زياد ت هايزحم با سرانجام .بياورد ايران به  )ع( رضا امام  حرم در نصب هدف با را آن گرفت تصميم

  پس .درگذشت سالگي ١١٠ در سن كهولت و بيماري اثر در تبريز در سنگالخ ميرزا .شد منتقل ايران به نخجوان-ايران
  ١٣٧٢ سال در اما، .شد نصب تبريز در ابراهيم سيد بقعه در وي مقبره كنار در بسم اهللا سنگ س ن گ الخ، م ي رزا مرگ از
    ..مي شود نگه داري موزه اين در اكنون و شد منتقل آذربايجان موزه  به محافظت منظوربه 



 از دوران اين اشياي قديمي ترين .دارد قرار اسالمي دوره آثار ايران، باستاني تمدن هاي آثار امتداد در اول طبقه سالن در
 سفيد لعاب به كارگيري آن ها شاخصه كه مي شود آغاز نيشابور تمدن از مانده به جاي آثار و هجري چهارم قرن

 اين رجستهب آثار ديگر از .مي شود منتهي قاجار دوره به و است كوفي خط از استفاده و اسالمي محتواي با نقش و نگارهايي
  به ايجانآذرب موزه بخش جديدترين .كرد اشاره متنوع نقش و نگارهاي با ايلخاني دوره سفالي ظروف به مي توان بخش

 المي،اس مختلف دوران از قبرهايي  سنگ بخش، اين در .است مربوط تاريخي مختلف هايه دور قديمي سنگ نگاره هاي
 و كه هاس سالن در .مي شود ديده كتيبه دار سنگ هاي از نمونه هايي و انساني پيكره هاي سنگي، مجسمه هاي و قوچ ها

  از اناير تاريخ مختلف دوره هاي جغرافيايي گستره در ضرب شده سكه هاي قديمي ترين نيز ايران تاريخي مهرهاي
 كنار يتاريخ هرهايمُ زيباترين و نادرترين از نمونه هايي ،همچنين .است شده گذاشته نمايش بهقاجاريان تاهخامنشيان

 موزه ارآث از بخشي تنها مفهومي و هنري مجسمه هاي و كتاب جلد سه هزار از بيش با كتابخانه اي .مي شود ديده سكه ها
  .هستند آذربايجان


