« معرفی موزه ها »
کاخ موزه سليمانيه(موزه نقاشی های دوره قاجار)
سازمان مؤسس :سازمان ميراث فرهنگي گردشگري ،صنايع دستي و گردشگري؛
وضعيت فعلی موزه  :دردست تجهيز؛
آدرس  :کرج _ بلوار امامزاده حسن _ انتهاي خيابان کيانپور _ جنب مدرسه استقالل .
زمينه اصلي فعاليت تخصصي موزه  :تاريخي ،فرهنگي
کاخ سليمانيه مربوط به دوره قاجار بوده و امروزه در انتهاي ضلع جنوب غربي دانشکده کشاورزي قرار
گرفته استواقع شده است .اين اثر در تاريخ  ۲اسفند  ۷۲۲۱با شماره ثبت  ۲۱۳بهعنوان يکي از آثار ملي ايران
به ثبت رسيده است.
اين بنا در دوره فتحعلي شاه قاجار و به دستور وي براي اقامت تابستاني در باغ بزرگي که هم اکنون دانشکده
کشاورزي است بنا شده است .کاخ سليمانيه و باغ زيباي مقابل آن و نيز ساختمانهايي که جهت مالزمين
موکب شاهي تعبيه شده بودند ،مجموعه اقامتي و فرماندهي کوچک و بسيار زيبايي را ايجاد کرده بودند .در
تاالر اين بنا ،دو نقاشي از عبدا هل خان نقا

باشي روي ديوارها کشيده شده که يکي تصوير آقا محمدخان و

ديگري تصوير فتحعلي شاه و اطرافيانشان است .در تابلوي بارعام فتحعلي شاه ،سليمان ميرزا به صورت
کودکي در کنار تخت شاهي تصوير شده است.
بر اساس تاريخي که بر روي يکي از نقاشي هاي ديواري اين کاخ وجود دارد .احتماالً ساخت بناي اوليه در
سال ( ۷۲۲1هـ.ق) آغاز شده و در سال ( ۷۲۲۱هـ.ق) فتحعليشاه دستور تکميل و گستر

مجموعه راداده

است و در سال ( ۷۲۲1هـ.ق) با تکميل تزئينات داخلي به پايان رسيده است .پس از مدت زماني نه چندان
طوالني اين بنا متروک مي گردد .
زماني که محمدشاه قاجار به سلطنت رسيد بسياري از شاهزادگان را کشت و يا نابينا کرد .از اين رو بسياري
از شاهزادگان قاجار از بيم جان خود به خارج از کشور گريختند .اما اين بنا باز هم به گفته سياحان خارجي
در زمان ناصرالدين شاه قاجار رونق گرفت و پس از تعميراتي که در آن دوره بر روي بنا انجام شد .تبديل به
قصر تفريحي و ييالقي ناصرالدين شاه شد .

در طي تعميرات کاخ تزئيناتي بدان افزوده شد که شامل گچبري ها و تزئينات زير سقف بوده است .پوشش
خارجي بام تاالر نيز حاصل تعميرات دوران ناصري است چرا که اين بنا در واقع بازمانده اي از بناهاي
قاجاري دوره اول مي باشد و اگر جزئياتي در آن همچون شيرواني مشاهده مي شود به دليل تغييراتي است که
در دوره ناصري بر آن وارد شده است.
ساختمان کاخ آجري است و نماي آن تزيينات ويژه اي ندارد .بناي اين کاخ روي پيلوت ساخته شده که در
زمان خود نوعي نوآوري به شمار مي رود.
اين بنا در نوروز  ۷۲3۳بعنوان کاخ موزه افتتاح گرديد و پس از آن با توجه بهدو ديوارنگاره ي منحصر بفرد
و تصميماتي که در اداره کل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان البرز اتخاذ گرديد کاخ موزه
سليمانيه با عنوان موزه نقاشي هاي دوره قاجار تغييرنام پيدا کرد.هدف از ايجاد موزه نقاشي هاي دوره قاجار
آشنايي مخاطبين موزه با شيوه ها وابزار نقاشي در دوران قاجار و همچنين معرفي برخي از نقاشان سرشناس
آن دوره مي باشد.
نمای شمالی کاخ سليمانی
تصوير شاهزاده هاي قاجار درموزه نقاشي هاي دوره قاجار
موزه جانور شناسي استاد جالل افشار
سازمان موسس  :گروه گياه پزشکي دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران؛
تاريخ تأسيس  :سال ۷۲۳1؛
نوع وابستگی  :دانشگاه ؛
آدرس  :کرج _ دانشگاه پرديس کشاورزي.
موزه جانورشناسي استادجالل افشاردرمحوطه دانشکده کشاورزي کرج واقع شده است .اين محل که باني آن
مصطفي قلي بيات بود،نخست بانام «مدرسه فالحت»فعاليت خودراآغازکرد؛موزه حاضردرسال  ۷۲۳3به همت
وزارت کشاورزي وباتال

شادروان استادجالل افشاردرهمين محل تأسيس شدوازسال  ۷۲۲1تاکنون

زيرنظردانشگاه تهران به فعاليت خود ادامه مي دهد .موزه جانورشناسي کرج داراي دوطبقه و  ۷۱گالري است.

دراين موزه ميتوان انواع جانوران وحيوانات ازجمله ماهيهاي مرکب خليج فارس،مرجانها،ستاره دريايي،انواع
کنه،پروانه ورتيل راديد .عالوه براين  1۳هزارنمونه حشره وپنج هزارنمونه کنه اين موزه رابه يکي ازغني ترين
موزه هاي حشره شناسي کشوربدل کرده است .موزه جانورشناسي کرج تنهابخش نمايش جانوران وحشرات
محدودنيست بلکه داراي بخشهاي مختلفي همچون آزمايشگاههاي آموزشي،پژوهشي،اتاق تاکسيدرمي،
عکسخانه وکتابخانه تخصصي نيزميباشد.

موزه جانورشناسی استادجالل افشار؛
خانه موزه آيت اهلل طالقانی
سازمان موسس  :اداره کل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان البرز؛
آدرس  :طالقان ،روستاي گليرد؛
زمينه اصلی فعاليت تخصصی موزه  :معرفي شخصيت و آثار آيت ا هل طالقاني؛

خانه موزه آيت اهلل طالقانی؛
«خانه مرحوم آيت ا هل طالقاني در مرکز روستا و در ضلع شمال شرق مسجد و در ضلع غربي حمام روستا
واقع شده و شامل اجزاي مختلف خانه هاي ايراني است.خانه متشکل از اجزاي مختلف است ،بخش ورودي
حياط مياني ،فضاي مسکوني زمستاني و تابستاني و حياط شمالي ،اجزاء را شکل مي دهند ،استقرار حياط و
خانه در محوطه ناصاف و شيب دار دامنه کوه سبب گرديده ،اختالف سطوح مختلف ما بين اجزاء خانه به
وجود آيد ،به همين دليل حياط شمالي در سه تراز مختلف قرار دارد ،حياط مرکزي نيز چنين موقعيتي را
داراست و حتي بخش مسکوني تابستاني و زمستاني بنا نيز داراي چنين اختالف سطوحي است .اين اختالف
سطح سبب ايجاد چشم انداز هاي زيبايي در عمارت شده است.
ورودي اصلي خانه در قسمت جنوبي قرار دارد ،اين ورودي از طريق يک راهرو به حيات ميانه ،راه مي برد
در کنار اين ورودي ايواني قرار دارد که در اصطالح محلي به آن مهتابي مي گويند اين مهتابي که از شمال
نور مي گيرد و معموال آفتاب به داخل آن نمي تابد هنگام فصل گرما استفاده مي شده است چشم انداز مهتابي
مشرف به دره وسيع طالقان است .عد از ورودي و مهتابي مجاور آن حياط مرکزي قرار دارد که داراي دو

سطع متفاوت است و معموال در آن سوي آن گل هاي دارويي کشت مي شده است ،يک معبر باريک ،حياط
مرکزي را به ساختمان مياني متصل مي کند ،ساختمان مياني که از قسمت اصلي عمارت است جهت شرقي –
غربيدارد و يک رديف اطاق در دو تراز مختلف قرار دارند و ما بين دو حياط مرکزي و شمالي قرار گرفته اند
که موجوديت اين بنا را شکل مي دهند رديف اطاقها از جنوب و شمال به وسيله يک ايوان طولي به حيات
هاي طرفين مرتبط مي شوند.در اين قسمت چهار اطاق وجود دارد که مورد استفاده متفاوتي دارند ،سه اطاق
غربي محل زندگي افراد خانه است و اما يک اطاق در قسمت شرقي شخصيت ديگري دارد اين اطاق محل
زندگي صاحبخانه است ،حضرت آيت ا هل طالقاني و پدرشان در اين اطاق مي زيسته اند فضايي دنج و آرام
با چشم انداز هاي زيبا و رويايي با ديوارهاي قطور و گِلين و تناسباتي انساني ،فضايي براي خلوت آسايش،
عبادت و تفکر خلق شده است اين فضا حاصل انديشه هنرمندي است که مي دانسته است براي چه کسي در
کجا و به چه منظوري ساختمان مي سازد .اين بنا تحت شماره ثبت  ۲۳۳3سال  ۷۲۱۱در فهرست آثار ملي به
ثبت رسيد» .
موزه واکسن سازی رازی
سازمان موسس  :وزارت کشاورزي؛
نشانی  :حصارک ،مؤسسه تحقيقات و واکسن سازي رازي؛
زمينه اصلي فعاليت تخصصي موزه  « :فراهم آوري آخرين منابع اطالعاتي روز و تکنولوژي هاي پيشرفته در
تأمين نياز هاي اطالعاتي علمي و ارتباطات محققين و پژوهشگران مؤسسه رازي و ساير مراکز علمي و
تحقيقاتي کشور .
موزه سرم سازی رازی
موزه تاريخ حيات طبيعی و تنوع زيستی
سازمان موسس  :اداره کل محيط زيست استان البرز ؛
نشانی  :کرج پارک شهيد چمران ،ضلع غربي پارک؛
زمينه اصلی فعاليت « :آشنايي گروه هاي سني مختلف با گونه هاي جانوري و گياهي موجود در استان
اشاعي فرهنگ زيست محيطي و لزوم حفاظت از محيط زيست ،جمع آوري و نمايش گونه هاي جانوري با
محوريت موجود در استان ،گونه هاي گياهي،نمونه سنگ فسيل ،و انواغ جمجمه و اسکلت وردپاي جانوران»

موزه تاريخ حيات طبيعی وتنوع زيستی؛
کاخ مرواريد (کاخ شمس)
سازمان مؤسس :سازمان ميراث فرهنگي گردشگري ،صنايع دستي و گردشگري؛
وضعيت فعلی موزه  :دردست تجهيز؛
آدرس  :کرج  ،مهرشهر  ،بلوار ارم روبروي پارک هامون.
زمينه اصلی فعاليت تخصصی موزه  :فرهنگي،تاريخي؛
اين کاخ در زميني به وسعت  ۷۷۷هکتار با  ۲1۳۳متر زيربنا بين سالهاي  ۷۲11/1۱در مهرشهر کرج براي
استفاده شمس ،خواهر محمدرضا شاه احداث شد.
بخش هاي مختلف کاخ عبارتند از :سالن طاليي بار ،دفتر مخصوص شمس ،سالن پذيرايي ،سالن سينما ،سالن
بيليارد ،استخر ،آب نما ،محل نگهداري پرندگان کمياب ،اتاق هاي خواب و...
يکي از مهمترين بخش هاي اين کاخ اتاق صدف است که تزئينات مختلفي داشته و نماي بيروني آن به
صورت حلزوني شکل ساخته شده است .در فضاي بيروني درياچه کوچکي سه طرف کاخ را احاطه کرده
است .

