
کودکان،  ادبیات  نهادهای  تصویرگران،  کودکان،  ادبیات 

نشریه های کودکان و نوجوانان، بازی افزارها در تحول زمانی 

و... دیگر بخش های این موزه را می سازند.

موزه،  این  هم کنشانه  و  نمایشی  بخش های  در  هم چنین 

خیمه شب بازی، نمایش نقش و سایه، و در بخش های دیگر 

عیدی سازی و کتاب خوانی در اتاق خواندن کودکان را درگیر 

با یک موزه هم کنشانه می کند.

کتاب های  که  است  فروشگاه  موزه،  پایانی  گردش  در 

باکیفیت موسسه و بازی افزارها و هر آن چه که در پیوند با 

موزه است در آن به فروش می رسد.

پشتیبانها
این نمایشگاه - موزه با 

پشتیبانی مادی و معنوی 
مدیران شرکت عمران آذرستان 

و شرکت تضامنی محمد 
عطاردیان و همکاران برای 

ترویج فرهنگ کودکی و تثبیت 
ایده موزه دائمی کودکی 
راه اندازی شده است. 

نمایشگاه
-موزه
کودکی
ایرانک
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بخشبندیموزهکودکیایرانک

شکل  پیوسته  هم  به  بخش  چهار  از  ایرانک  کودکی  موزه 

دوره  در  کودکان  ادبیات  و  کودکی  فرهنگ  است.  گرفته 

بزی  و  خرما  درخت  افسانه  آن  برجسته  نماد  که  باستان 

»درخت آسوریگ« است، در کنار آن بخشی از بازی افزارهای 

کهن در ایران و نشانه هایی که کودک را بر آن نقش کرده اند، 

به نمایش درآمده اند.

بخش دیگر از این دوره به کودکان اسطوره ای در شاهنامه 

مانند داستان زال و سیمرغ اختصاص دارد.

از اسالم  ایران پس  باستان، دوره  از بخش  با گذار  سپس 

می آید که بازتاب نقش کودکان در مینیاتورها است و در 

کنار آن روایت موش و گربه عبید زاکانی، برجسته ترین اثر 

درآمده  نمایش  به  میانی  سده های  در  کودکان  vادبیات 

است.

ایران  فرهنگ  از  بخشی  مکتب خانه ای  ادبیات  و  مکتب 

قرار  مخاطبان  چشمان  پیش  در  که  است  دوره  همین  در 

و مشروطه  قاجار  دوره  به  این بخش،  از  گذار  با  می گیرد. 

پامی گذاریم و با بنیان های فرهنگ کودکی مدرن و آموزش 

حسن  میرزا  دوره،  این  شاخص  چهره  دو  و  نو  پرورش  و 

رشدیه و جبار باغچه بان آشنا می شویم. 

ویژه  نمایشگاه-موزه ای  ایرانک،  کودکی  نمایشگاه-موزه 
نشانه ها،  به  آن  در  که  است  کودکی  فرهنگ  و  تاریخ 
کودکی  و  کودک  زیست  به  مربوط  پدیدارها،  سندهای 
هدف  شناساندن  با  است،  شده  پرداخته  تاریخ  سیر  در 
از هر گروه و هر  به مخاطبانی  و فرهنگ  تاریخ  این  ژرفای 
پشتوانه  به  نمایشگاه-موزه  این  تا  بزرگسال.  کودک  سن، 
به  ادبیات  کودکان  تاریخ  کتاب های  ده جلدی  مجموعه 
و  کودک  »تاریخ  نشده  منتشر  کتاب های  مجموعه  همراه 
کودکی در ایران« شکل  گرفته و برای یک دوره یک ساله به 
کمک بخش خصوصی راه اندازی شده است تا بخشی  از الگو 

و طرح دائمی موزه کودکی را در چشم انداز بگذارد.

ویژگیموزهکودکیایرانک

روایتی- موزههای نگرش پایه بر موزه این
اینگونه در است. شده ساخته همکنشانه
درنمیآید، نمایش به شیء تنها موزهها،
با پیوند در پدیدارها یا اشیا روایت بلکه
این همچنین میشوند. بازنمایی یکدیگر
یعنی است، همکنشانه کودکان برای موزه
با بزرگترها یا خانوادهها کنار در کودکان
بدهبستاِن در و میشوند درگیر روایتها
میکنند، فکر و احساس واکنش، و کنش

میآموزندوبهرهمیبرند.

و  نوگرایی  دوره  کتاب های  به  نوبت  بخش،  این  از  پس 

چگونگی زیست و رفتارهای فرهنگی کودکان و بازتاب آن در 

این کتاب ها می رسد. زندگی نوزاد و مادر، افزار زیست مادر 

و کودک، عروسک های مردم ساخت، بازی های مردم ساخت 

بخشی دیگر از این موزه هستند.
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کودکان،  ادبیات  نهادهای  تصویرگران،  کودکان،  ادبیات 

نشریه های کودکان و نوجوانان، بازی افزارها در تحول زمانی 

و... دیگر بخش های این موزه را می سازند.

موزه،  این  هم کنشانه  و  نمایشی  بخش های  در  هم چنین 

خیمه شب بازی، نمایش نقش و سایه، و در بخش های دیگر 

عیدی سازی و کتاب خوانی در اتاق خواندن کودکان را درگیر 

با یک موزه هم کنشانه می کند.

کتاب های  که  است  فروشگاه  موزه،  پایانی  گردش  در 

باکیفیت موسسه و بازی افزارها و هر آن چه که در پیوند با 

موزه است در آن به فروش می رسد.

پشتیبانها
این نمایشگاه - موزه با 

پشتیبانی مادی و معنوی 
مدیران شرکت عمران آذرستان 

و شرکت تضامنی محمد 
عطاردیان و همکاران برای 

ترویج فرهنگ کودکی و تثبیت 
ایده موزه دائمی کودکی 
راه اندازی شده است. 

نمایشگاه
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موزه،  این  هم کنشانه  و  نمایشی  بخش های  در  هم چنین 

خیمه شب بازی، نمایش نقش و سایه، و در بخش های دیگر 

عیدی سازی و کتاب خوانی در اتاق خواندن کودکان را درگیر 

با یک موزه هم کنشانه می کند.

کتاب های  که  است  فروشگاه  موزه،  پایانی  گردش  در 

باکیفیت موسسه و بازی افزارها و هر آن چه که در پیوند با 

موزه است در آن به فروش می رسد.

پشتیبانها
این نمایشگاه - موزه با 

پشتیبانی مادی و معنوی 
مدیران شرکت عمران آذرستان 

و شرکت تضامنی محمد 
عطاردیان و همکاران برای 

ترویج فرهنگ کودکی و تثبیت 
ایده موزه دائمی کودکی 
راه اندازی شده است. 

نمایشگاه
-موزه
کودکی
ایرانک
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