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حرم امام رضا )ع( مامنی امن و زیبا برای خلوت دل و راز و نیاز است. از دیرباز عاشقان والیت و شیفتگان  

حضرت رضا از سراسر دنیا خود را به این مکان مقدس میرسانند تا عشق و ارادت خود را به آقا علی ابن  

گردشگری شهر مشهد ، وجود مقدس حضرت سلطان  موسی الرضا ابراز کنند. یکی از دالیل رونق صنعت و  

علی ابن موسی الرضا )ع( است. حتی بازدید از صحن های مختلف حرم رضوی و معماری های مختلف و  

 متفاوت زیبای  هر یک از صحن ها، یکی از جاذبه های دیدنی حرم و مشهد محسوب میشود. 

ر دل حرم وجود دارد که با کمترین قیمت ممکن  جدای از بعد معنوی و زیارتی که  حرم دارد، موزه هایی د

  ران یدر ا یا بزرگ موزه یها از مجموعه یکی یآستان قدس رضو یها موزه میتوانید از آن ها بازدید کنید.

آن نشان    ی خیتار   یا یو اش  یدوره اسالم  یو معمار  نات یآن جلوه گر شش قرن تزئ  ی خیتار  ی است که بناها

  ی ها. . در حال حاضر موزهباشدیده قرن گذشته م  یساخته شده ط  یدست  ع ی دهنده انواع هنرها و صنا

حرم   یخی ها شامل آثار تاردرآمده در آن ش یبه نما یایآستان قدس در چهار ساختمان مستقر هستند و اش

م و  اش  راثیمطهر  قدس،  همچن  یایآستان  شده،  اهدا  و  برا  یدار یخر  یایاش  نیوقف   ل یتکم  یشده 

  یها نهیساختمان موزه در حرم مطهر، صحن کوثر قرار دارد که هر ساختمان با گنج  سه .باشدیها ممجموعه

 . شودیم یآن معرف
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 موزه ها

: که شامل  ساختمان موزه مرکز   - 1 نجوم و    نه یگنج،  تمبر و اسکناس  نه یگنجی ،حرم رضو  نه یگنجی 

گرم  ی هاسالح   نه یگنج،  ساعت و  و    نه یگنجی،  تجسم  ی هنرها   نهیگنج،  ظروف  نه یگنج،  سرد  صدف 

 میباشد.  مدال نهیگنج، سکه نه یگنج یی،ای در یهاحلزون

  یی اهدا   آثار ی،  رهبر   یا یهدا  نه یگنج،  سیقرآن و نفا  نه یگنج: که شامل  سیموزه قرآن و نفا  ساختمان_2

 میباشد. مرقعات و ابزار کتابت  تاالر، انیاستاد فرشچ

شده    ی بند  میتقس  بی ترت نیموزه در هر طبقه به ا ن یدرآمده در ا  ش یآثار به نما  ساختمان موزه فرش:   - 3 

  -2کف.  در طبقه هم  ی اپرده  یها یقال  نیبافت مناطق مرکز و شرق کشور و همچن  یها یقال  -1است:  

کشور در    ریو عشا   التیبافت ا   ی هاچهیقال  نیچنبافت مناطق غرب و شمال غرب کشور و هم  یهایقال

  ک ی   منهای    بزرگ مشهد در طبقه   ی هایو قال  یدوره صفو  ی هایقال  - 3است.  درآمده  ش یطبقه اول به نما

و موزه    یمجموعه به مرور در موزه حرم رضو  نی از ا  ی. درحال حاضر قطعاتقرار دارد  ش یدرمعرض نما

 . د یآ یدرم شیفرش به نما

 

   سارا جعفری گردآورنده :  ❖

 عکس:  گالری همراه انگلیسی به  زبان به  مطلب لینک ❖
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