
 

 

  موزه ايران باستان

هزار مترمربع نه تنها بزرگترين  20سال، با دارا بودن سيصد هزار شيء و زيربنايي بيش از  70موزه ملي ايران با قدمتي بيش از 

موزه باستان شناسي و تاريخ ايران است بلكه از نظر حجم، تنوع و كيفيت آثار نيز جزء يكي از چند موزه معتبر جهان محسوب 

وزه داري ايران به عنوان موزه مادر به شمار مي رود كه هدف از برپايي آن، نگاهداري و اين موزه در فرهنگ م. مي شود

م ميان اقوام و ملل، شناخت و نمايش سهم ايرانيان در وهش در آثار گذشتگان و انتقال آنها به آيندگان، ايجاد و تقويت تفاهپژ

  .انش عمومي مردم استبالندگي فرهنگ و تمدن جهاني و تالش در بهبود و افزايش ميزان د

 

 

 بخش پيش از تاريخ

گنجينه اين بخش . همزمان با تاسيس اين موزه فعاليتهاي خود را آغاز كرد 1316بخش پيش از تاريخ موزه ملي ايران از سال 

هزاره اين مجموعه ها نشانگر سير تحول فرهنگ هاي پيش از تاريخ ايران از . بيش از ده هزار شي را در خود جاي داده است

م است و از مكانهايي چون تپه سراب، علي كش، تل باكون، چشمه علي، اسماعيل آباد، شوش، .م تا هزاره اول پ.هفتم پ

 .حسنلو، مارليك، و مكانهاي متعدد ديگر يافت شده است

 

در كنار اين . اندتعداد بسياري از اشياء موجود در گنجينه بخش پيش از تاريخ از كاوشهاي علمي باستان شناسي بدست آمده 

از مجموعه هاي مهم  .مجموعه ها اشياء ديگري نيز وجود دارد كه توسط افراد مختلف اهداء و يا از آنها خريداري شده است

همچنين برخي ديگر از اين اشياء در . به موزه وارد شده است 1359اهدايي مي توان به مجموعه فروغي اشاره كرد كه در سال 

ي و يا از طريق توقيف اشياي به دست آمده از حفريات غير مجاز به بخش وارد شده اند كه از ميان آنها نتيجه كشفيات اتفاق

  .مي توان به مجموعه مرز بازرگان اشاره كرد

  

:شامل مجموعه تاريخي و لرستان  

پيشينه دوران هخامنشي-   

پيشينه تاريخي سلوكي ها و پارتها-  

پيشينه دوره ساساني-  

ي و طبيعي استان لرستانموقعيت جغرافياي-  

سازندگان آن مفرغ هاي لرستان و-  

مفرغ هاي لرستان -  

   

  



 

 

  

 :دوره اسالمي

گسترش تمدن اسالمي بر مبناي فلسفه اسالمي و احكام الهي قرآن ، زمينه ايجاد 

اقتصادي ممالك  –سياسي  –هنر اسالمي را متاثر از شرايط تاريخي ، اجتماعي 

شباهت بسيار نقوش دوره اسالمي با ادوار پيش از آن بيانگر . اسالمي، فراهم آورد

  . تداوم هنر پيشينيان در اين دوره است

از بدو ايجاد موزه ايران باستان ، به كوشش آندره گدار، طبقه چهارم اين موزه به 

ت خود را در شي فعالي 2400اين بخش با حدود . بخش اسالمي اختصاص يافت

  . اسالمي آغاز كردزمينه هاي مختلف به ويژه پژوهش در زمينه هنر 

در حال حاضر بخش اسالمي با بيش ازده هزاراثراسالمي ، يكي ازمراكز مهم 

پژوهش در آثار اسالمي محسوب مي گردد وفعاليت هاي چشم گيري را در اين 

 .كشور دارا مي باشدزمينه با مراكز آموزشي و دانشگاه هاي داخلي و خارجي 
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