
کتابخانه و موزه ملی ملک
حــاج حســین آقــا ملــک، بنیان گــذار کتابخانــه و مــوزه ملــی ملــک، ایــن گنجینــه را در ســال 1316 خورشــیدی بــر آســتان قــدس رضــوی  وقــف کــرد. کتابخانــه و مــوزه ملــی ملــک 
اکنــون یکــی از موسســه های فرهنگــی آســتان قــدس رضــوی اســت کــه بــه شــیوه غیــر دولتــی و غیــر انتفاعــی در چارچــوب وقف نامــه زیــر نظــر مســتقیم آســتان قــدس رضــوي فعالیــت 
ــازي و  ــردآوري به هنگام س ــه، گ ــت از گنجین ــف حفاظ ــگ وق ــترش فرهن ــه و گس ــراي وقف نام ــارف، اج ــبرد مع ــون پیش ــون همچ ــی گوناگ ــاس نامه هدف های ــه اس ــد و برپای می کن

گســترش منابــع و بازشناســي آثــار تاریخــی و فرهنگــي روزگاران گذشــته دارد.
ــار نســخه های  ــه در کن ــران اســت. کتابخان ــزرگ نســخه های خطــي در ای ــوان نســخه نفیــس خطــي، یکــي از شــش مجموعــه ب ــا داشــتن بیــش از 19 هــزار عن ــي ملــک ب ــه مل کتابخان
خطــی و چــاپ ســنگي، بیــش از یکصــد هــزار جلــد کتــاب چاپــي بــه زبان هــای گوناگــون، همچنیــن نشــریاتی از دوره قاجــار تاکنــون هــزاران بــرگ ســند و بیــش از صدهــا عنــوان منبــع 
دیــداری و شــنیداری در خــود دارد. کتابخانــه ملــی ملــک بــا دو تــاالر مطالعــه عمومــی آقایــان و بانــوان و یــک تــاالر ویــژه محققــان و نشــریات، خدمــات و امکاناتــي گوناگــون بــه 
پژوهشــگران ارایــه می دهــد.  مــوزه ملــي ملــک، گنجینــه اي ســه هــزار ســاله از آثــار و اشــیاي ارزشــمند تاریخــي در زمینه هــای گوناگــون دارد. آثــار تاریخــی کتابخانــه و مــوزه ملــی 
ملــک اکنــون در 11 تــاالر و یــک نگارخانــه بدین ترتیــب بــه نمایــش درآمده انــد؛ »ســکه، نشــان و مــدال«، »آثــار خانــدان غفــاری و کمال الملــک« »تــک اثــر«، »حــاج حســین آقــا 
ملــک« »خوش نویســی و نگارگــری«، »آثــار الکــی«، »آثــار اهدایــی بانــو عزت ملــک ملــک«، »نمایشــگاه های دوره ای«، »تمبــر«، »هزارداســتان )گزیــده داســتان های ایرانــی- اســامی(« 
»هنــر و زندگــی )کاربــرد هنــر و صنایــع در زندگــی ایرانــی- اســامی(«، »علــوم در ایــران اســامی«. بهره گیــری از فناوری هــای نویــن دیجیتــال بــه ویــژه نمایشــگرهای لمســی و امکانــات 

ــد. ــه شــمار می آی ــاره ای تاالرهــای  مــوزه ای ب ــداری از ویژگی هــای پ شــنیداری و دی
کتابخانــه و مــوزه ملــي ملــک تــا ســال 1375 خورشــیدی در خانــه ملــک در بــازار بین الحرمیــن تهــران برپــا بــود. ســاختمان تــازه در محوطــه تاریخــی بــاغ ملــی )میــدان مشــق( تهــران، 

بــه کوشــش آســتان قــدس رضــوی در زمینــی بنــا شــد کــه حــاج حســین آقــا ملــک در ســال 1323 خورشــیدی بــراي ســاختمان جدیــد کتابخانــه و مــوزه وقــف کــرده بــود.



خانه تاریخی ملک
کتابخانــه و مــوزه ملــی ملــک تــا ســال 1375 خورشــیدی در ایــن خانــه تاریخــی برپــا بــود. . حــاج حســین آقــا ملــک، بنیان گــذار 
و واقــف کتابخانــه و مــوزه ملــی ملــک در ســال 1250 خورشــیدي در همیــن خانــه زاده شــده اســت؛ پیشــینه ایــن بنــای تاریخــی 
از ایــن رو بــه بیــش از 150 ســال پیــش، بــه اوایــل دوره قاجــار بازمی گــردد. ایــن خانــه، نخســت دو بخــش اندرونــي )بنــای پهلــوی 
در ضلــع شــرقی( و بیرونــي )عمــارت قاجــاری در ضلــع غربــی( داشــته اســت. بخــش اندرونــي امــا در آغــاز دهــه 1340 خورشــیدي 
تخریــب و ســاختمان کتابخانــه ملــی ملــک در ســه طبقــه جایگزیــن آن شــد. زورخانــه ای در ضلــع شــمالی عمــارت قاجــاری متعلــق 
بــه حــاج محمدکاظــم ملک التجــار، پــدر حــاج حســین آقــا ملــک بــوده کــه احتمــاال هم زمــان بــا ســاخت کتابخانــه تخریــب شــده 
ــه از این پــس جابه جــا شــد یعنــي عمــارت پهلــوی  ــر جــای آن نشســته اســت. بیرونــي و اندرونــي خان ــازه ب ــا معمــاری ت و بنایــی ب
ــی پیشــین(  ــارت قاجــاری )بیرون ــه و پژوهــش و عم ــاالر مطالع ــاب و ت ــای کت ــرای مخزن ه ــي پیشــین( ب ــه، اندرون )بخــش کتابخان
بــه زندگــي خصوصــي حــاج حســین آقــا ملــک و خانــواده اش و ویترین هــای آثــار تاریخــی اختصــاص یافــت. عمــارت قاجــاری در 
جایــگاه هســته اصلــي خانــه تاریخــي ملــک، یــک حیــاط مرکــزي دارد کــه دورتــادور آن را بنایــي دربرگرفتــه اســت. اتــاق حــاج 
حســین آقــا ملــک معــروف بــه اتــاق مخمــل، در شــمال حیــاط و تــاالري بــزرگ، پشــت آن جــای دارد. خانــه همچنیــن بخش هایــی 
گوناگــون همچــون اتاق هــاي خصوصــي و پذیرایــي، آب انبــار، زیرزمین هــاي گســترده و آشــپزخانه در خــود جــای داده اســت. خانــه 
ملــک تزیینــات جــذاب معمــاری دارد کــه همچــون دیگــر بناهــاي دوره ناصــري از هنــر اروپایــي، در آمیــزش بــا هنرهــاي ســنتي 
ایــران تاثیــر پذیرفتــه اســت. ازاره هــای دیواره هــاي بیرونــي بــا ســنگ هایي زینــت یافتــه اســت کــه بــا نقــش گل و گیــاه حجــاري 
ــای  ــا نقش ه ــگ ب ــي هفت رن ــي از کاش ــان قاب های ــد و میان ش ــای دارن ــا ج ــاالي دیواره ــورده در ب ــاي تراش خ ــده اند. آجره ش
اســلیمي، هندســي و انســان و حیــوان بــه چشــم مي آیــد. گچ بري هایــي بــا رنگ آمیــزی نیــز درون بنــا به کاررفتــه اســت. ازاره هــای 
دیوارهــا بــه پارچــه یــا مخمل کوبــي آراســته بــوده، ســقف پــاره ای تاالرهــا و اتاق هــا بــا قاب بندي هــاي چوبــي تزییــن شــده اســت. 

حاج حسين آقا ملک
حــاج حســین آقــا ملــک، بنیان گــذار و واقــف کتابخانــه و مــوزه ملــي ملــک، فرزنــد حــاج محمدکاظــم ملک التجــار بــازرگان پــرآوازه دوره قاجــار، 10 خــرداد 1250 
خورشــیدي در تهــران زاده شــد. آقــا مهــدي، پدربــزرگ اش از دوســتان میــرزا تقی خــان فراهانــی )امیرکبیــر آینــده( پیشــکار ناصرالدیــن میــرزا ولیعهــد قاجــار در آذربایجــان 
بــود. میــرزا تقی خــان بــا درگذشــت محمــد شــاه قاجــار، ولیعهــد را بــا قرض گرفتــن 100 هــزار تومــان از آقــا مهــدي بــه تهــران آورد و بــر تخــت ســلطنت نشــاند. آقــا 
مهــدي نیــز بــه تهــران آمــد و بــه پــاس خدمــت اش لقــب ملک التجــاري را از ناصرالدیــن شــاه گرفــت. ایــن لقــب پــس از آقــا مهــدي بــه فرزنــدش محمدکاظــم رســید. او 
همچــون پــدر بــه بازرگانــی روی آورد و گســتره فعالیت هایــش بــه وادی سیاســت رســید. حــاج محمدکاظــم ملک التجــار از راه تجــارت و زمیــن داری، ثروتــی انبــوه بــراي 
فرزنــدان گذاشــت. حــاج حســین آقــا ملــک فرزنــد حــاج محمدکاظــم هم زمــان بــا فراگیــری علــوم قدیمــه، زبــان فرانســه را نیــز در مدرســه فرانســوي آلیانــس فراگرفتــه 
بــود، در 28 ســالگی در مســیر ســفر بــه خراســان بــرای اداره امــاك پــدر، پــس از تماشــای نســخه اي خطــی در نیشــابور از دیــوان ابــن یمیــن شــاعر ســده ششــم هجــري، 
همچنیــن در پــی آشــنایی بــا پــاره ای از نفایــس حــرم رضــوی، بــه گــردآوری نســخه های خطــی و تشــکیل کتابخانــه عاقه منــد شــد. او کتابخانــه اش را از دهه هــای پایانــی 
ــازار حلبی ســازها )بین الحرمیــن کنونــی( در  تهــران آورد و در دســترس  ــه پــدری در ب ســده ســیزدهم هجــری در مشــهد بنیــان گــذارد و پــس از درگذشــت پــدر، بــه خان
اهــل دانــش گذاشــت. حــاج حســین آقــا ملــک ســرانجام ایــن گنجینــه ارزشــمند را بــه همــراه دیگــر آثــار تاریخــی و هنــری بــا خانــه پــدری و اثاثیــه آن در 6 آبــان 1316 
ــه و عام المنفعــه وقــف و اهــدا  ــر کارهــای خیری ــر آســتان امــام رضــا علیه الســام وقــف کــرد. او کــه امــاك و مســتغاتی بســیار نیــز در تهــران و خراســان ب خورشــیدی ب

کــرد، در ســوم مــرداد 1351 خورشــیدي درگذشــت و در حــرم امــام رضــا علیه الســام بــه خــاك ســپرده شــد.
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