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چكیده
تاریخ احداث اکثر بناهای دوره قاجار به دلیل ذکر آن در کتب مرجع آن زمان یا کتیبه ها مشّخص 
است. لیکن تاریخ عمارت بادگیر کاخ گلستان به علت تغییرات بی شمار کالبدی در پرده ای از ابهام 
اسنادی  روش  به  که  ـ  تاریخی  منابع مستدل  از  استفاده  با  ابتدا  پژوهش  این  در  است.  گرفته  قرار 
)کتابخانه ای( و تحلیلی صورت گرفته ـ تعلّق بنا به زمان فتحعلی شاه و حتی قبل آن محرز می گردد. 
به  بعد  ابتدا در اختیار محمدعلی میرزا )دولتشاه( پسر بزرگ فتحعلی شاه قرار داشته و  بنای مذکور 
دولت  تحت الحمایه  می رسدکه  فتحعلی شاه  دهم  پسر  عالی شاه  ظل السلطان  فرزند  سیف الدوله میرزا 
انگلیس بوده است. این کاخ به سبب کدورت بین دولت های ایران و انگلیس در سال 1273ق )در 
دورۀ ناصری( و به علل سیاسی از سیف الدوله میرزا گرفته شده به ابنیۀ ارگ سلطنتی )کاخ گلستان( 
الحاق می شود. برپایۀ مطالعات کتابخانه ای و میدانی و مقایسۀ تاالر الماس و عمارت بادگیر )بناهای 
بادگیرها و راهروهای  این عمارت یعنی  بررسی عنصر اصلی  ضلع جنوبی کاخ گلستان( و همچنین 
ارتباطی شان با حوض خانه،  فرضیه ای جدید شکل گرفت ناظر بر آنکه بادگیرها و اتاق های گوشواره، از 
منضمات بنا در دورۀ ناصری هستند و مابین سال های 1273 تا 1274ق توسط علی خان حاجب الدوله 
به عمارت الحاق شده اند و نام عمارت بادگیر از آن زمان به این بنا اطالق شده است. عمارت مذکور 
به تناسب کاربری آن در دوره های بعد نیز دستخوش تغییراتی شده است که در این پژوهش بدان 

پرداخته شده است. 
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چكیده
تاریخ احداث اکثر بناهای دوره قاجار به دلیل ذکر آن در کتب مرجع آن زمان یا کتیبه ها مشّخص 
است. لیکن تاریخ عمارت بادگیر کاخ گلستان به علت تغییرات بی شمار کالبدی در پرده ای از ابهام 
اسنادی  روش  به  که  ـ  تاریخی  منابع مستدل  از  استفاده  با  ابتدا  پژوهش  این  در  است.  گرفته  قرار 
)کتابخانه ای( و تحلیلی صورت گرفته ـ تعلّق بنا به زمان فتحعلی شاه و حتی قبل آن محرز می گردد. 
به  بعد  ابتدا در اختیار محمدعلی میرزا )دولتشاه( پسر بزرگ فتحعلی شاه قرار داشته و  بنای مذکور 
دولت  تحت الحمایه  می رسدکه  فتحعلی شاه  دهم  پسر  عالی شاه  ظل السلطان  فرزند  سیف الدوله میرزا 
انگلیس بوده است. این کاخ به سبب کدورت بین دولت های ایران و انگلیس در سال 1273ق )در 
دورۀ ناصری( و به علل سیاسی از سیف الدوله میرزا گرفته شده به ابنیۀ ارگ سلطنتی )کاخ گلستان( 
الحاق می شود. برپایۀ مطالعات کتابخانه ای و میدانی و مقایسۀ تاالر الماس و عمارت بادگیر )بناهای 
بادگیرها و راهروهای  این عمارت یعنی  بررسی عنصر اصلی  ضلع جنوبی کاخ گلستان( و همچنین 
فرضیه ای جدید شکل گرفت ناظر بر آنکه بادگیرها و اتاق های گوشواره، از  ارتباطی شان با حوض خانه، 
منضمات بنا در دورۀ ناصری هستند و مابین سال های 1273 تا 1274ق توسط علی خان حاجب الدوله 
به عمارت الحاق شده اند و نام عمارت بادگیر از آن زمان به این بنا اطالق شده است. عمارت مذکور 
به تناسب کاربری آن در دوره های بعد نیز دستخوش تغییراتی شده است که در این پژوهش بدان 

پرداخته شده است. 
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مقدمه
احداث عمارت بادگیر کاخ گلستان با توجه به مدارک و اسناد 
ــت؛ دورۀ فتحعلی شاهی  موجود در دو برهۀ صورت گرفته اس
و دورۀ ناصری. این پژوهش دو مرحله را در بر می گیرد. ابتدا 
ــیوۀ اسنادی )کتابخانه ای( و بررسی منابع تاریخی اعم از  با ش
نقشه ها، نقاشی ها، عکس ها، و... تعلّق بنا به دورۀ فتحعلی شاه 
ــّخص شده و در مرحلۀ دوم که بر پایۀ  و حتی قبل از آن مش
ــۀ تاالر الماس  ــتوار است و با مقایس پژوهش های میدانی اس
ــتان( و همچنین  ــارت بادگیر )بناهای جنوبی کاخ گلس و عم
محل بادگیرها و عملکردشان و در نهایت تحلیل نقطۀ اتصال 
ــارت، فرضیه ای جدید  ــای بادگیرها به حوضخانۀ عم راهروه
ــکل می گیرد که بر اساس آن بادگیرها و اتاق های گوشواره  ش
از الحاقات بعدی هستند که در دورۀ ناصری و مابین سال های 
1273 تا 1274ق توسط علی خان حاجب الدوله ساخته شده 
ــای بعدی نیز ادامه یافته  ــت. البته این تغییرات در دوره ه اس

که به آن می پردازیم.
ــر دو پژوهش ارائه  ــداث عمارت بادگی ــخ اح ــورد تاری    در م
ــگر فقید مرحوم یحیی  ــط پژوهش ــده است. نخست، توس ش
ــگران در  ــن1. البته اکثر پژوهش ذکاء، و دیگری صدیقه گلش
نوشته های شان از مطالب مرحوم ذکاء اقتباس کرده اند. مرحوم 
ذکاء در کتاب تاریخچه ساختمان های ارگ سلطنتی تهران و 
ــتان )ذکاء، 1349 : 278(. بدون ذکر هیچ  راهنمای کاخ گلس
منبع یا مأخذی این بنا را متعلق به دورۀ فتحعلی شاه معرفی 
می کند. اما گلشن در مقالۀ خود »گلستان باغ گلستان- ارگ 
تاریخی تهران« )گلشن، 1374: 720ـ 759( ضمن بیان روند 
ــتان، تاریخ احداث عمارت بادگیر را با  ــکل گیری باغ گلس ش

دورۀ ناصرالدین شاه و به سال 1270ق مرتبط می داند. 
ــتان، ناگزیر       برای درک بهتر تحوالت رخ داده در باغ گلس
تاریخچۀ مختصری از کاخ گلستان تا پیدایش عمارت بادگیر 

ارائه می شود. 
ــتین  ــوی )930ـ 984ق( نخس ــب اول صف ــاه طهماس      ش
پادشاهی بود که تهران را مورد توجه قرار داد و در سفرهایی 
ــاه عبدالعظیم به شهر ری می رفت، فرمان  که برای زیارت ش
ــوره های  احداث بارویی بر گرد تهران با 114 برج به تعداد س

ــامی  ــار دارای چهار دروازه به اس ــرآن را می دهد. این حص ق
ــاه عبدالعظیم بود. شاه  ــمیران، دوالب، قزوین، و ش دروازۀ ش
ــبی،  ــال 998ق در داخل حصار طهماس ــاس بزرگ در س عب
ــتانی احداث می کند که بعدها دیواری بلند  چهارباغ و چنارس
ــلطنتی را داخل آن  ــارات و مقر س ــیده و عم به دور آن کش
ساخته و نام ارگ بر آن نهادند. شاه سلیمان صفوی نیز کاخی 
در آن بنا نهاد. دری افندی سفیر دولت عثمانی در دورۀ شاه 
سلطان حسین صفوی از بار یافتن خود در این مکان به سال 

1134ق گزارش  داده است )ذکاء، 1349: 3(.
     کریم خان زند به سال 1172ق در دیوان خانۀ قدیم تهران 
)احتماالً بنای دارالحکومه یا عمارت تخت مرمر( که زمان شاه 
ــده بود، بر تخت سلطنت جلوس  ــلیمان صفوی ساخته ش س
ــن، 1374 :727(. »در تابستان هزار  کرده و بار عام داد )گلش
و صد و هفتاد و سه به واسطه بدی هوای تهران، کریم خان به 
شمیران رفته و حکم کرد در غیبت او بنای عمارت سلطنتی و 
دیوان خانه بزرگ و باغ جنب دیوان خانه و یک دست حرمخانه 
ــلطنه، 1367 :844(. »با  ــران بنا کردند...« )اعتمادالس در ته
ــلطنتی قبل از صدور فرمان فوق  توجه به موجودیت بنای س
ــود که  ــتنباط می ش ــد، چنین اس که از متون تاریخی نقل ش
عمارت سلطنتی، همان بنای دارالحکومه است که کریم خان 
ــلطنت جلوس کرد  ــد قبل از این فرمان در آن به تخت س زن
ــته است. دیوان خانۀ  ــازی داش و احتماالً نیاز به تعمیر و بازس
ــت و باغ جنب  بزرگ، دیوان خانۀ کاله فرنگی یا باغ فوقانی اس
ــاالر دورویۀ کریم خانی  ــی یا جنوبی ت ــه، باغ تحتان دیوان خان
می باشد« )گلشن، 1374: 728( در کتاب گلشن مراد که در 
تاریخ زندیه است نیز به این موضوع اشاره شده است )غفاری 

کاشانی، 1369: 135( )تصویر 1(.
ــلطنت آقامحمدخان قاجار توسعۀ باغ در سمت     در دورۀ س
ــلطنتی، که به صورت حیاطی مستطیل شکل  شرقی ارگ س
ــتان  در جوار باغ کریم خانی واقع بود اتفاق افتاد و قصر گلس
در میانۀ آن بنیان نهاده شد. همچنین صندوق خانه ای در این 
ــهرت داشت.  دوره برپا بوده که به باالخانۀ آقا محمدخانی ش
ــاخته ــه جنوب غربی باغ تحتانی س ــی نیز در منتهی الی  برج

ــت  ــد که برخی بر این باور اند متعلق به کریم خان زند اس ش
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تصویر1. کروکی باغ گلستان، دوره کریم خان زند )1172ـ 1193ق( )مأخذ: گلشن، 1374: 726(.

)تصویر 2(.
ــتان  ــاه قاجار بنای قصر گلس      در زمان حکومت فتحعلی ش
ــید. میرزا صادق، وقایع نگار عهد فتحعلی شاه، در  به اتمام رس
ــتان ـ که  ــان به توصیف عمارت گلس کتاب تاریخ رطب اللس
ــحاب از  آن را »زینت العمارات« نیز می گفتند ـ پرداخته و س
ــاعران آن زمان در قصیده ای تاریخ آن را به ابجد 1216ق  ش
ــخصات  ــت )ذکاء،1349 :-263 258( »مش ــرده اس ذکر ک
ــتان با توجه به روایت های تاریخی ایجاب می نماید  قصر گلس
ــد و دو  ــده باش که در امتداد تاالر دوروی کریمخانی واقع ش
ــته همان بخش  ــادق عنوان داش ــه میرزا ص ــجری ک باغ مش
ــت که در کنار باغ کریم خانی  ــعه یافته آقامحمدخانی اس توس

ــیم  ــتان به دو بخش تقس ــطۀ قصر گلس ــده و به واس واقع ش
گردیده بود« )گلشن، 1374: 726(. 

     با توسعۀ باغ گلستان در کنار باغ کریم خانی، بناهای مهمی 
ــتان )قصر گلستان( و  همچون کاخ بلور )برلیان فعلی(، گلس
ــدند  ــلطنتی افزوده ش ــرح ممرد )تاالر الماس( به ارگ س ص
ــن بر همین اساس  )رضاقلیخان هدایت، 1339: 137(. گلش
ــۀ دولت علّیه ایران )نمرۀ 579(  ــن به نقل از روزنام و همچنی
ــلطنه،  ــاه )اعتمادالس ــق تاالر الماس به دورۀ فتحعلی ش و تعلّ
ــه ای ارائه کرده و  ــۀ ایران، نمرۀ 318(، نقش 1294ق؛ روزنام
تاریخ بنیان کاخ بلور )برلیان فعلی( و تاالر الماس را همزمان 
ــتان و به سال 1216ق تعیین کرده است.  با قصر )تاالر( گلس
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تصویر2. کروکی باغ گلستان، دورۀ آقا محمدخان قاجار  )1200ـ 1212ق( )مأخذ: گلشن، 1374: 729(.

این نقشه کاماًل با منطق سازگار است )تصویر 3(.
     در دورۀ محمدشاه قاجار )1250ـ 1264ق( ساخت وسازهای 
اندکی در ارگ به وقوع پیوست لیکن در عمارات باغ گلستان 

تغییری ایجاد نشد.
ــلطنتی در پنجاه سال حکومت  ــن تغییرات ارگ س      گلش
ــد. او با توجه  ــیم می کن ــاه را به پنج دوره تقس ناصرالدین ش
ــیرازیان، 1391: 15( از الیاس بره زین روسی  به نقشه ای )ش
ــه  ب ــده  ترسیم ش  )Lliya Nikolayevitch Berezin(
ــده(، تأکید دارد که  ــال 1268ق )البته 1269ق عنوان ش س
توسعه ای در باغ گلستان صورت نپذیرفته و بنابراین تغییرات 

در باغ گلستان از سال 1268 یا 1269ق آغاز شده است.
ــال های 1268 یا 1269ق آغاز       در اولین دوره که بین س

ــال 1275ق ادامه می یابد. با صدارت امیرکبیر اقدامات  و تا س
ــال 1266ق اراضی  ــود و در س ــاز می ش ــیعی در ارگ آغ وس
ــرق باغ گلستان که در اختیار فرزندان آصف الدوله )ساالر(  ش
ــود )آدمیت، 1348: 82؛  ــلطنتی منضم می ش بود به ارگ س
رضاقلی خان هدایت، 1339: 814ـ 815( صنیع الملک با ذکر 
ــداث بناهای جدیده از قبیل تاالر خروجی و تاالر بادگیر و  اح
بلورخانه و صورتخانه و اسلحه خانه، این خبر را تکمیل می کند 

)روزنامۀ دولت علیه ایران، 1282ق: نمره 579(.
ــتناد به خبر احداث موزۀ اسلحه در عمارت  ــن با اس      گلش
ــلطنه، 1367؛ مرآت  ــال 1270ق )اعتمادالس ــی به س خروج
ــی قدیمی  ــدان، جلد 2 : 1187ـ 1188(، و با ارائه عکس البل
ــناد تصویری کاخ  ــوم 144، مرکز اس ــمارۀ 11 آلب )عکس ش
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تصویر 3. کروکی باغ گلستان، دوره فتحعلیشاه قاجار )1212ـ 1250ق( )مأخذ: گلشن، 1374: 730(.

ــارت خروجی  ــوزه در کنار عم ــه از وجود این م ــتان( ک گلس
ــال  حکایت دارد، تاریخ احداث عمارت خروجی و بادگیر را س
1270ق تعیین می کند و بنیادشان را در راستای توسعۀ کاخ 

گلستان در سمت شرق می داند )تصویر 4(.
ــت: »قسمتی از بعض اطاق ها       کلمۀ خروجی بدین معناس
ــمت های بناست. قسمتی بیرون جسته  که بیرون از سایر قس
ــۀ عمارت  ــی نقش ــن، 1374: 723(. با بررس از بنایی« )گلش
ــن، 1374: 740( این نام گذاری کاماًل منطقی  خروجی )گلش
ــت که بنای طویلی که در این نقشه  می نماید. الزم به ذکر اس
بر محور شرقی ـ غربی ارگ دیده می شود، شامل سه قسمت 
ــرب، تاالر یا قصر  ــاالر دورویۀ کریم خانی در غ اصلی یعنی ت

گلستان در وسط، و عمارت خروجی در شرق بوده است.

عمارت بادگیر 
ــی از صاحب نظران من  ــات داخلی عمارت بادگیر، برخ تزیین
ــه آن را منصوب به  ــرده ک ــوم ذکاء را مجاب ک ــه مرح جمل
فتحعلی شاه قاجار بدانند. با اینکه هم در دورۀ ناصری و هم در 
ــتخوش تغییرات فراوانی شده است،  زمان پهلوی دوم، بنا دس
ــبختانه در هیچ یک از این دوره ها، تزیینات بنا تغییری  خوش
ــتادان مرمت گر به اصل تزیینات وفادار مانده اند.  نکرده و اس
 )Eugène Flandin( ــه از اوژن فالندن ضمناً در تصویري ک
نقاش و معمار و خاورشناس و سیاست مدار فرانسوی و معمار 
ــکال کست )Pascal Coste( از میدان ارگ به  همراهش پاس
جا مانده )با در نظر گرفتن زاویۀ دید نقاش و همچنین ارتفاع 
ــود.  ــای عمارت مزبور( اثری از بادگیرها دیده نمی ش بادگیره
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تصویر 4. کروکی باغ گلستان، دورۀ اول ناصری )1269ـ 1275ق( )مأخذ: گلشن، 1374: 736(.

ــال1840م/ 1256ق یعنی زمان محمدشاه قاجار  آن ها در س
ــال عالوه بر گزارشی  به ایران آمدند و در مدت بیش از دو س
ــفر  ــتانی ایران، کتابی چند جلدی به نام س در زمینۀ آثار باس
ــر کردند که این تصویر در آن کتاب  به ایران در پاریس منتش

آمده است )تصویر 5(.
ــط  ــده توس ــان هدایت در ذکر ابنیه ساخته ش      رضاقلی خ
ــا نمی برد. با  ــال 1273ق نامی از این بن ــاه تا س ناصرالدین ش
ــاخت دریاچۀ بزرگ کاخ گلستان که در آن  اینکه حتی از س
ــد )رضاقلیخان  ــتی کوچک کار می کند هم خبر می ده کش
ــلطنه نیز نه تنها در روزنامۀ  هدایت، 1339: 815(. اعتمادالس
ــرۀ 318( نامی از خاقان  ــلطنه، 1294ق: نم ایران )اعتمادالس

ــارت بادگیر نبرده  ــوان بانی عم ــاه( به عن مغفور )فتحعلی ش
ــت. بلکه در چندین مورد، ساخت بنا را به پدرش، علیخان  اس
ــلطنه، 1367ج3:  ــد )اعتمادالس ــبت می ده حاجب الدوله نس
ــلطنه،1350: 11؛ اعتمادالسلطنه، 1363  1585؛ اعتمادالس
ــتنباط می شود که این بنا  ج1: 105( با وجود این مدارک اس
ــط حاجب الدوله ساخته شده  ــاه و توس در زمان ناصرالدین ش
ــت که مرحوم ذکاء اطالعی از این  ــد. اما جای تعجب اس باش

موضوع نداشته و به آن نپرداخته باشد!
     اما در نظریۀ گلشن نیز شبهاتی دیده می شود. اعتمادالدوله 
ــتان اشاره  ــلحه در کاخ گلس برای اولین بار به احداث موزۀ اس
می کند: »...اطاقی مخصوص این اسباب ساخته و با کمال نظم 
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تصویر 5. میدان ارگ در دورۀ محمدشاه قاجار )مأخذ: فالندن، 1356(.

ــود« )اعتمادالدوله  ــتگی آالت حرب در آنجا چیده ش و آراس
ــۀ وقایع اتفاقیه، نمرۀ  ــرزا آقاخان نوری(،1270ق: روزنام )می
ــط از اتاقی نام  ــود او فق ــاهده می ش 185( همان گونه که مش
می برد که اشیاء در آن چیده شده اند. ولی مشّخص نمی کند 
که این اتاق در کجای کاخ گلستان قرار دارد. البته با توجه به 
عکسی که گلشن ارائه کرده، محل آن را  در عمارت خروجی 

می داند. بنابراین به بررسی دقیق تر این موضوع می پردازیم.
ــتان می نویسد:  ــلطنه در مورد تاالر )قصر( گلس      اعتمادالس
ــت راست این تاالر اطاق ها و تاالرهایی است که  »...طرف دس
ــده است )لفظ موزه از  در این اوقات مخصوص موزۀ دولتی ش
ــه اخذ شده یعنی جایی که اسباب نفیسه و غریبه  لغت فرانس
ــته می شود( در این موزه بسیار اسباب نفیس  و عجیبه گذاش
ــی و غیر دولتی  ــده از قبیل جواهر دولت ــته ش گران بها گذاش
ــور از انواع  ــر قبیل و از هر ج ــم و جدید از ه ــلحۀ قدی و اس
ــیار عمارت  ــکال و بس ــای طال و نقره و ظروف و اش زرگری ه
ــباب ها را در روی  ــت و همه اس ــنگ پاکیزه ایس ــی قش طوالن

ــیار بقاعده و درست چیده اند از مسکوکات  میزها و غیره بس
ــه از زیرزمین ها در آمده  ــیای غریبه ک ــی قدیم و از اش خیل
ــیار دارد طرف چپ این تاالر باز عمارتی است که  ــت بس اس
ــت  ــه و رخت دارخانۀ خاصۀ همایونی اس ــل صندوق خان مح
ــده« )روزنامۀ ایران،  ــته ش ــیاء گران بها گذاش که جواهر و اش
ــت در مطالب روزنامه های  ــرۀ 318( با کمی دق 1294ق: نم
ــال 1294ق در  ــال 1270ق و ایران به س وقایع اتفاقیه به س
ــود که در ابتدا فقط اسلحه ها در  ــخص می ش مورد موزه، مش
ــیاء موزه  ــالیان بعد، تنوع اش ــده بودند و طی س آن چیده ش
ــت. این موضوع را در  ــده و موزه گسترش یافته اس بیشتر ش
ــۀ دولت علیه ایران، 1282ق: نمرۀ  خبر صنیع الملک )روزنام
ــرد؛ یعنی زمانی که از بی قرینه  ــر می توان درک ک 579( بهت
بودن تاالر بلور و گلستان و الماس سخن می گوید، از تأسیس 
بناهای جدید من جمله تاالر خروجی، تاالر بادگیر، بلورخانه، 
ــه قسمت  ــود. که س ــاره می ش ــلحه خانه اش صورت خانه و اس
ــمت های توسعه یافتۀ موزۀ اسلحه هستند که  اخیر همان قس
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ــتان قرار داشته اند و در  ــمت راست تاالر گلس در اتاق های س
سال های بعد به آن افزوده شده اند.

     رضاقلی خان هدایت ذیل ذکر مجملی از اوضاع چراغان و 
ــاه، در سال 1273ق  آذین میدان درب بارگاه حضرت شاهنش
ــب آن شور و شعب در شهر  ــد: »علی الجمله سه ش می نویس
ــراها و میادین مقرر بوده... بروز شانزدهم این ماه  و کوی و س
ــفرای دول متحابه خارجه از روم و روس و انگلیس  میمون س
ــۀ آنان را جناب  ــه( و صاحب منصبان و تبع ــه )فرانس و فرنس
ــاب نظام الملک در عمارت باغ بر خوان وداد دعوت  جاللت نص
کرد و بدان مضیف منیف حاضر شدند در آغاز ورود در عمارت 
ــان و مطربان بنیاد  ــی وقوف کردند )تاالر الماس( مغنی جنوب
نواسازی و چنگ نوازی نهادند و میهمانان در آن مجلس عالی 
چای و قهوه آشامیده پس از وزرای مختار و وزیر دول خارجه 
ــتان(3  ــرای بزرگ دربار بطاالر دورویه )قصر یا تاالر گلس و ام
که بحکم جناب میزبان بمیز و صندلی و دستارخوان طعام ها 
ــود رفته جابرجا  ــحون ب ــراب های گوناگون رنگارنگ مش و ش
ــات  ــر خوان اطعمه الوان باظهار وداد. مواس ــتند و بر س نشس
ــنودی بر یکدیگر سبقت گرفتند  و مصافات و مهربانی و خوش

ــان هدایت، 1339  ــتند...« )رضاقلی خ ــس را گرم داش و مجل
ــلطنه، 1367ج2 : 1271(. با  ج10: 806 ـ 807 ؛ اعتمادالس
ــال نخست  توجه به اینکه روضة الصفای ناصری وقایع 10 س
ــلطنت ناصرالدین شاه را شامل می شود )1264ـ 1273ق(،  س
ــت که بناهایی همچون عمارت  مطلب ارائه شده مؤید آن اس
ــاخته نشده اند و یا در مراحل ساخت  خروجی و بادگیر یا س
ــودن، قاعدتاً باید  ــاده ب ــرا در صورت آم ــته اند. زی ــرار داش ق
ــتفاده قرار گرفته باشند.  ــن بزرگی مورد اس برای چنین جش
ــال 1288ق که با حضور  ــم جشن س همان گونه که در مراس
ــده، مدعوین  ــلطنتی برگزار ش کورد دیبلوماتیک2 در ارگ س
ــپس برای صرف  پس از ورود ابتدا به عمارت بادگیر رفته و س
ــام در شمس العماره حاضر می شده اند و در انتهای جشن  ش
نیز به عمارت خروجی رفته و ضمن پذیرایی، نظاره گر مراسم 
آتش بازی بوده اند )روزنامۀ ایران، نمرۀ 51(. حال درمی یابیم 
که چرا رضاقلی خان هدایت در روضة الصفای ناصری سخنی 
ــت. اولین  ــر به میان نیاورده اس ــای خروجی و بادگی از بناه
ــی از محمودخان  تصاویر تاریخ دار از عمارت بادگیر، دو نقاش
ملک الشعرا به سال های 1278ق و 1281ق است. نقاشی ها از 

تصویر 6. عمارت بادگیر، نقاشی محمودخان ملک الشعرا، 1278ق )مأخذ: موزۀ نگارخانۀ کاخ گلستان(.
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دو زاویه متفاوت کشیده شده اند )تصاویر 6  و 7(.
ــماری  ــز در وبگاه خود تعداد بی ش ــن نی ــوزۀ متروپولیت      م
ــت. یکی از  ــق به ایران را قرار داده اس ــیاء متعل عکس، از اش
 )Wilkinson( این اشیاء آلبوم عکسی متعلق به ویلکینسون
است. در این آلبوم عکس هایی متعلق به دورۀ قاجار و عکاسان 

تصویر 7. عمارت بادگیر، نقاشی محمودخان ملک الشعرا، 1281ق )مأخذ: موزۀ نگارخانۀ کاخ گلستان(.

تصویر 8. عمارت بادگیر )مأخذ: آلبوم ویلکینسون، موزۀ متروپولیتن(.

ــه )Luigi Pesce(، کارلهیان  ــی پش ــل لوئیج آن دوره از قبی
ــو جیانوزی  )Attributed to Frances Carlhian(، آنتونی
)Antonio Giannuzzi( و یک دو عکاس دیگر وجود دارد. 
ــود  در این آلبوم دو قطعه عکس از عمارت بادگیر دیده می ش

)تصاویر 8 و 9(.
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ــه این عکس ها  ــود ک ــخیص داده می ش      با کمی دقت تش
ــت زیرا اوالً بر روی  ــی های محمودخان اس قدیمی تر از نقاش
ــه ای کوچک وجود دارد که در  ــی ها، قب برج های بادگیر نقاش
ــود و ثانیاً در  ــاهده نمی ش ــون مش عکس های آلبوم ویلکینس
ــیروانی عکس های آلبوم ویلکینسون نقاشی شیر  ــانی ش پیش
ــی های محمودخان، این  ــید دیده می شود ولی نقاش و خورش

تصویر وجود ندارد.
     اعتمادالسلطنه چندین بار گفته که بادگیر توسط پدرش 
ــت. با توجه به اینکه علیخان حاجب الدوله از  ساخته شده اس
ــال  ــال 1267ق لغایت 23 محرم 1275ق یعنی ابتدای س س
ــته،  ــارات دیوانی را بر عهده داش ــور، اداره و اختیار عم مذک
ــود که این عمارت در بین سال های 1273 تا  استنباط می ش
ــد. لیکن هیچ خبری از ساخت بنا  1274ق ساخته شده باش

در مدارک آن زمان مشاهده نمی شود.
     چرا در هیچ منبعی از ساخت و یا وجود بنایی با دارا بودن 
ــاه خبری  ــای متعلق به دورۀ فتحعلی ش ــن تزیینات زیب چنی
ــم مختلف و  ــرا در دوره ناصری نیز با آنکه مراس ــت؟ چ نیس

تصویر 9. عمارت بادگیر )مأخذ: آلبوم ویلکینسون، موزۀ متروپولیتن(.

ــود و در تصاویر نیز وقوع تغییرات  بزرگی در آن برگزار می ش
ــم می خورد، ولی باز هم نه از مراحل  عمده ای در آن به چش
ــاخت و نه از تغییرات به وجودآمده در آن گزارشی  و نحوۀ س
ــاخت آن را به پدرش  ــلطنه س وجود ندارد؟ و فقط اعتمادالس

نسبت می دهد.

طرح فرضیه ای جدید
نگارنده با بررسی اسناد و مدارک دورۀ قاجار، فرضیه ای جدید 
در این باب ارائه می کند ناظر بر آن که: این بنا متعلّق به دوره 
فتحعلی شاه است، ولی جزء بناهای ارگ سلطنتی نبوده است.

ــران، تقریباً  ــود از ارگ تاریخی ته ــه های موج ــر طبق نقش ب
ــکونت  ــوم این فضا، به دارالحکومه و محل س بیش از یک س
ــت و مابقی متعلق به افراد وابسته  ــاه اختصاص داشته اس ش
ــت. »تمام زمین ارگ به شاه  ــته به دربار بوده اس و غیر وابس
ــت میل کند هر جایی  ــت که هر وق تعلّق دارد؛ وی محق اس
ــاختمان در آن قطعه زمین  را بدون پرداخت غرامت برای س
ــه به ندرت از این امتیاز خود  ــک کند و البته باید گفت ک تمل
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استفاده می کند. به همین دلیل قیمت این امالک از آن جهت 
ــیار اندک است« )پوالک،  ــت مصادره شود بس که ممکن اس
ــن می خوانیم: »تا آنجا که من می دانم  1361: 71( و همچنی
ــاالر  ــرانجام س این امر دوبار اتفاق افتاده؛ پس از طغیان بی س
ــاالر و کلیۀ متعلقاتش با خاک برابر  تمام خانه های خانواده س
ــر در حین آخرین جنگ  ــد و زمین آن ضبط گردید. دیگ ش
ــیف الدوله که تحت الحمایۀ  ــاهزاده س انگلیس و ایران قصر ش
انگلیس بود برای توسعۀ اقامتگاه سلطنتی مورد استفاده واقع 
شد. پس از عقد قرارداد صلح هم دیگر انگلیسی ها نتوانستند 
ــاه نسبت به این زمین ها  ادعائی بکنند زیرا حق مالکیت پادش
معتبر بود« )پوالک، 1361: 71، پاورقی( از آن جهت که تمام 
ــود، نمی توان احتمال داد  ــده ب بناهای آصف الدوله تخریب ش
ــد. ولی قصر سیف الدوله ظاهراً  که بنایی از او باقی مانده باش
ــتان از او گرفته می شود، پس می توان  برای توسعۀ کاخ گلس

استنباط کرد که این قصر در کاخ باقی مانده باشد.
ــیف الدوله میرزا4 فرزند علیشاه میرزا ظل السلطان5 بود.       س
ــاه و اختالفاتی که بین جانشین او و مدعیان  مرگ فتحعلی ش
ــلطنت روی داد، سبب شد که علیشاه ظل السلطان خود را  س
ــاه ایران بنامد و با کمک سفارت انگلیس به نام خود سکه  ش
ــد. ولی پس از  ــاه ایران باش ــد و به قولی 40 یا 90 روز ش بزن
ــاه، فرزندانش از ترس عقوبت و  ــت قوای او از محمدش شکس
ــدن خود را در پناه انگلیس قرار دادند. سیف الدوله  ــته ش کش
در ارگ تاریخی سکنا داشت و مانند سایر شاهزادگان از همۀ 
مزایای خاندان سلطنتی برخوردار بود. لیکن در سال 1273ق 
که سفارت انگلیس به دلیل کدورت بین دولتین تعطیل شد، 
بار دیگر موضوع تحت الحمایگی او مطرح و باعث اخراجش از 
ایران شد )امین الدوله، 1358: 255ـ 256(. همین که حاجی 
ــایر اتباع و تحت الحمایگان انگلیس به بغداد  سیف الدوله و س
ــاه دستور داد خانۀ او را مصادره  عزیمت کردند، ناصرالدین ش
ــول انگلیس  ــتیونس کنس ــد تا اس کنند. همین امر باعث ش
نامه ای به وزارت امور خارجه نوشته و اعتراض خود را به این 
ــت: »...اراضی  ــالم کند. صدراعظم نیز در جواب او نوش کار اع
ــت دارد و اآلن احدی را اختیار دخل و  ــق به دول ارگ کاًل تعل
ــارک همایون روحی  ــرف در آن به جز وجود ذی جود مب تص

فداه نیست و کسی در ارگ مالک اراضی خانه نبوده و نخواهد 
ــور از برای مرحوم  ــا در عهد خاقان مغف ــود و همین خانه ه ب
محمدعلی میرزا6 و بعد به جهت مرحوم نایب السلطنه7 ساخته 
ــت و حکومت رفتند،  ــه به محل ماموری ــد. آنها ک و معین ش
خانۀ حکومتی و دارالخالفه شد و مرحوم ظل السلطان در آنجا 
ــلطان و جلوس همایون داخل  نشست و بعد از رفتن ظل الس
انبار و  به یک  مالحظه ضبط دیوان شد... حاال چطور شد که 
حاجی سیف الدوله مالک حقیقی آن عمارت شد؟ هیچوقت نه 
مرحوم ظل السلطان و نه خود حاجی سیف الدوله این خیال را 
ــتند در عهد  کرده بودند و اگر در این  خیال بودند، می خواس
شاه مرحوم یا در این دولت حرفی بزنند و بگویند چرا انبار را 
در آنجا قرار داده اند، نیست این مگر از هرزگی و بهانه جوئی 
استیونس« )امین الدوله، 1358: 125ـ 126(. نام سیف الدوله 
ــیش 1275ق و )KrshysAugust( و  ــه های کرش در نقش
ــلطنتی دیده  ــی جنوبی ارگ س ــار 1309ق در اراض عبدالغف
ــود )شیرازیان، 1391: 21 و 43(. اعتمادالسلطنه نیز از  می ش
کدورت بین دولتین ایران و انگلیس در سال 1273ق مطالبی 

بیان کرده است )اعتمادالسلطنه، 1367ج2: 1275(.
ــیف الدوله میرزا )رو به جنوب  ــا به س ــرض تعلّق این بن      ف
ــای دوران قاجار و همچنین  ــا توّجه به عکس ه ــودن آن(، ب ب
تابلوهای محمودخان ملک الشعرا از عمارت، که در آن پلّکانی 
ــی به طبقات باال تعبیه  در کنار در ورودی غربی برای دسترس
ــتناد است. زیرا معموالً این نوع پله ها در پشت  شده، قابل اس
ــند. ولی زمانی که  ــدند تا دور از چشم باش ــاخته می ش بنا س
ــمت  ــود و روی آن به س تغییرات عمده در عمارت آغاز می ش
ــت بنا و  ــر جهت می دهد، پله ها نیز به پش ــمال( تغیی باغ )ش
ــدود  ــود، که این امر باعث مس به حیاط کوچک منتقل می ش
شدن پنجره های شرقیـ  غربی شاه نشین عمارت و جایگزینی 
ــی برای تهویۀ هوای تاالر به جای پنجره های مذکور  کانال های
ــاه نیز  ــود که هم اکنون نیز وجود دارند. مظفرالدین ش می ش
ــدرش، در تکیۀ دولت  ــه تهران و زیارت مزار پ ــد از ورود ب بع
ــارت بادگیر و انجام  ــرای ورود به تاالر عم ــن پلّه ها ب از همی
ــالور، 1371: 1005ـ 1006(.  ــم جلوس باال می رود )س مراس
ــوم 144 و همچنین عکس  ــس دهم آلب ــن موضوع در عک ای
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چهارم آلبوم 981 موجود در آلبوم خانۀ سلطنتی کاخ گلستان 
ــت )تصاویر10 و 11(. ضمناً در سال 1272ق  قابل رؤیت اس
ــیخ عبدالحسین، مجتهد آن دوره برای نماز گزاردن  نیز از ش
ــه مجهول الحال بودند، اجازه  در تمام عمارات دیوانی ارگ ک
شرعی گرفته می شود و بدین صورت زمینه برای گرفتن کاخ 
ــود )روزنامۀ وقایع اتفاقیه، 1272ق:  سیف الدوله هموار می ش

تصویر 10. حیاط پشتی عمارت بادگیر )مأخذ: مرکز اسناد تصویری کاخ گلستان، آلبوم 144، عکس 10(.

تصویر 11. حیاط پشتی عمارت بادگیر )مأخذ: مرکز اسناد تصویری کاخ گلستان، آلبوم 981، عکس4(.

نمرۀ 260(.
ــای قاجاری دارای  ــه هیچ یک از قصره ــه به اینک ــا توّج      ب
ــد، و از طرفی تاالر  ــر روی بدنۀ بنا( نبوده ان ــر )الاقل ب بادگی
اصلی عمارت بادگیر نیز به سبب وجود ارسی ها و پنجره هایی 
ــمال و جنوبش و  ــرف و همچنین حوض هایی در ش در دو ط
ــت و نیز از آنجا که  به تبع آن جابه جایی هوا  خنک بوده اس
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ــته بلندتر و باشکوه تر  در محدودۀ ارگ هیچ بنایی نمی توانس
ــاه باشد، پس می توان نتیجه گرفت که این بنا از  از بناهای ش
ابتدا دارای این چنین بادگیرهایی نبوده و این فرضیه با نقاشی 
به جامانده از اوژن فالندن که بادگیرهای عمارت مذکور در آن 

دیده نمی شوند، مطابقت دارد )تصویر 12(.
ــلطنتی، تاالر  ــمت جنوب ارگ س      یکی از عمارت های قس
ــدود زیادی با عمارت بادگیر  ــت. پالن این بنا تا ح الماس اس
ــرقی و غربی  ــوارۀ ش ــباهت دارد. به جز آنکه دو اتاق گوش ش
ــده اند ـ در  عمارت بادگیر ـ که به ظاهر بعداً به آن ملحق ش

این بنا دیده نمی شود. 

     در تصاویر ارائه شده )تصاویر13 و14 و 15 و16( مشاهده 
ــود که طرز قرار گرفتن اتاق ها، تاالر، و حتی حوضخانۀ  می ش
این دو بنا کمابیش مانند یکدیگر است. پس علت اضافه شدن 
ــی پالن عمارت نشانگر آن  اتاق های گوشواره چیست؟ بررس
است که بادگیرها توسط کانال هایی به حوضخانه مّتصل شده 
ــتقیم، و  ــمالی به صورت خطی مس اند. کانال های برج های ش
ــی منحنی به حوض خانه  ــای برج های جنوبی  با قوس کانال ه
ــواره نبودند،  ــای گوش ــر اتاق ه ــر 17(. اگ ــند )تصوی می رس
ــمالی به زیر پله های ورودی بنا که در زیرزمین  کانال های ش
ــت، برخورد می کردند که  محل پلّه های ورودی حوضخانه اس

تصویر 12. نقشۀ عمارت خروجی و باغ گلستان مقیاس 400 : 1 )ترسیم از: مهندس صدیقه گلشن؛ گلشن، 1374: ص 740 (.
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تصویر 13. نمای عمارت بادگیر به همراه بادگیرها )مأخذ: آرشیو دفتر فنی کاخ گلستان(.

تصویر 14. نمای تاالر الماس )مأخذ: آرشیو دفتر فنی کاخ گلستان(.

تصویر 15. نمای عمارت بادگیر بعد از حذف اتاق های گوشواره توسط نگارنده )بادگیرها خذف شده است( )مأخذ: آرشیو دفتر فنی کاخ گلستان(.
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ــزودن اتاق های  ــت. بنابراین معمار با اف ــن امری محال اس ای
ــزوده، بلکه محلی را نیز در  ــواره نه تنها به زیبایی بنا اف گوش
ــای بادگیرها به آن منتهی  حوض خانه تعبیه کرده تا کانال ه
ــوند. اگر این کار صورت نمی گرفت یا باید برج های شمالی  ش
و جنوبی با کانال های قوسی  به زیرزمین وصل می شدند و یا 
محل بادگیرها تغییر می کرد که از نظر زیبایی شناسی مقبول 

شاه قاجار واقع نمی شد.  
     حال علت ساخت بادگیرها را بررسی می کنیم. بادگیرهای 
ــتند. بادگیرها  جدا از بنا، در مناطق کویری ایران متداول هس
ــمت فوقانی آن، روی سطح  با یک کانال زیرزمیني که در قس
زمین باغچه ای قرار دارد، به حوضخانه در زیرزمین بنا مّتصل 
ــه دیوارهاي  ــه، رطوبت آن ب ــد از آبیاري باغچ ــوند. بع می ش

تصویر 17. پالن حوض خانۀ عمارت بادگیر، نگارنده مسیر فعلی کانال های بادگیرها را با رنگ روشن و مسیر کانال ها را در صورت عدم وجود اتاق های 
گوشواره، با رنگ تیره مشّخص کرده است )مأخذ: آرشیو دفتر فنی کاخ گلستان(.  

تصویر 16. نمای عمارت بادگیر قبل از حذف اتاق های گوشواره توسط نگارنده )بادگیرها خذف شده است( )مأخذ: آرشیو دفتر فنی کاخ گلستان(.
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ــمت  کانال ارتباطي نفوذ مي کند و بادي را که از بادگیر به س
ساختمان جریان دارد خنک تر مي کند. لیکن این نوع بادگیر 
ــت  ــتفاده قرار گرفته اس ــران فقط در این بنا مورد اس در ته
ــم حاجب الدوله بادگیرهایی  ــت که باور کنی و دور از ذهن اس
ــان صرفاً خنک کردن هوای حوض خانه  ــازد که کارکردش بس
باشد. بادگیرهای این عمارت، با ارتفاع بلند و تزئینات کاشی 
معرق )که در دنیا بی نظیر اند(، همه نشانگر اهمیت شان برای 
ــاخت این نوع  ــتند. نّیت حاجب الدوله در س ــازنده آن هس س
ــان دادن شکوه  ــواره، نش بادگیر و متعاقب آن اتاق های گوش
ــط پسرانش  ــت. این موضوع توس ــاهی اس و عظمت بنای ش
)اعتمادالسلطنه و ادیب الملک( به عنوان ساخت عمارت بیان 

شده است.
     بعد از مدتی با توّجه به تغییر کاربری بنا، محل ارسی ها با 
ستون ها جابه جا شده است )که هم اکنون نیز در تاالر عمارت 
قابل مشاهده است( و ورودی بنا نیز به حیاط پشتی منتقل شده 
ــت. نمای شمالی بنا نیز با پنجره پوشیده شده و اتاق هایی  اس
ــیروانی های عمارت نیز افزایش  ــه وجود می آورده اند و ش را ب
ــرق بنا نیز، عمارتی جدید احداث  ــت. در قسمت ش یافته اس
ــیروانی، که در عکس های  ــود. ضمناً نقاشی پیشانی ش می ش

آلبوم ویلکینسون دیده می شود، پاک شده و به همان صورت 
ــی های محمودخان ملک الشعرا وجود  درمی آیند که در نقاش
ــپس با تغییرات جدید، نقوش نیز تغییر می یابند.  دارند، و س
ــمال بنا و کنار حوض وجود داشته که تا  ــنگی در ش تخته س
ــال 1278ق در عکس ها و نقاشی محمودخان ملک الشعرا  س
ــود ولی در نقاشی محمودخان ملک الشعرا متعلق  دیده می ش
ــال 1281ق دیده نمی شود. این تغییرات در عکسی که  به س
ــهود  ــمس العماره انداخته مش عبداهلل قاجار از روی عمارت ش

است )تصویر 18(.
     فووریه )Zhvans Fvvryh( می نویسد: 

     عمارت بادگیر را به این جهت به این اسم خوانده اند 
ــکل برج درست  که چهار بادگیر در چهار طرف آن به ش
ــه حالیه  ــت ک ــمت چپ آن قوش خانه اس ــرده اند. س ک
ــت آن زین خانه )چادرخانۀ  ــمت راس متروک افتاده و س
ــت که پر از زین و یراق های معّرق است و آنها  فعلی( اس
ــای جلوی آن که  ــر روی هم چیده اند. نم ــقف ب را تا س
ــه ای دارد متوجه باغ  ــای شیش ــت و پنجره ه عریض اس
ــه از آن جا باید  ــت ولی پلکان مرمر آن ک ــتان اس گلس
ــت که در آن  ــه اطاق ها راه یافت در داخل حیاطی اس ب

تصویر 18. نمای عمارت بادگیر از فراز شمسالعماره )مأخذ: مرکز اسناد تصویری کاخ گلستان، آلبوم 209، عکس6(.
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ــه. در انتهای همین  ــت عمارت قرار گرفت در طرف راس
ــی سلطنتی قرار دارد و  حیاط کارخانه های الماس تراش
من در آن جا قطعات ناهموار الماس زردی را که از کاپ 
ــده  ــفر اخیر در اروپا خریده ش ــد و در همین س می آورن
بود در دست الماس تراشان دیدم. تقسیمات این عمارات 
ــت. همه تاالری دارند و  ــکل اس تقریباً در همه به یک ش
اطاق هایی کوچکتر. به همین وضع تزیین داخلی آنها هم 
ــبیه است و در میان آنها غلبه با چهل چراغ  به یکدیگر ش
و آویزهای بلوری و آیینه های کوچک که در دیوار نصب 
ــاب عکس. در  ــیار زیبا و ق ــرده اند با گچبری های بس ک
عمارت بادگیر یک عده مجالس نقاشی عالی وجود دارد 
ــت و انسان از دیدن آن ها به  که کار هنرمندان ایرانی اس
ــان پی می برد و دچار  میزان صبر و حوصله و مهارت ایش

اعجاب می شود« )فووریه، 1385: 114ـ 115(. 
ــیف الدوله میرزا به   اوژن فالندن نیز در کتابش به عالقۀ س

نقاشی اشاره کرده است )فالندن، 1356: 428(.
     بعد از ترور ناصرالدین شاه توسط میرزا رضا کرمانی، عمارت 
بادگیر مدتی محل جلوس صدراعظم بوده است )ظهیرالدوله 
ــه تروفیموف  ــت ک ــه همین دلیل اس ،1351 : 37 و 40(. ب
ــه از محوطۀ کاخ  ــه ای8 ک )Trvfymvf( طراح روس در نقش
ــر را »حیاط وزرا«  ــته، حیاط عمارت بادگی ــتان برداش گلس

نامیده است.
ــین عمارت بادگیر  ــاس کتیبه ای که در تاالر شاه نش      بر اس
وجود دارد این بنا در سال 1326ش توسط وزارت راه مرمت 
ــۀ وزارت فرهنگ و شهرداری  ــده است )تصویر 19( و نقش ش
ــال  ــرهنگ محمدرضا غفاری به س ــط س ــران نیز که توس ته
1323ش کشیده شده، به حضور اجزای وزارت راه در این بنا 
ــذارد. در آن زمان اتاق های عمارت کارکرد اداری  صحه می گ
ــچ می روند و متعاقب آن  ــی ها  زیر اندود گ پیدا کرده و نقاش
ــمالی و جلوی پنجره های ارسی اضافه  ــمت ش ایوانی در قس
ــه حوض خانه نیز تغییر  ــود که بدین ترتیب راه ورود ب می ش

می کند.
ــا با توجه  ــن بن ــال های 1349 و 1350ش ای ــن س      در بی
ــی های محمودخان  ــی بر نقاش ــای اولیه که مبتن ــه طرح ه ب
ــتاد پیرنیا و همکارانشان  ــعرا بود، توسط مرحوم اس ملک الش
ــد  من جمله آقای مهندس میرعمادی9 مرمت و بازپیرایی ش
ــدند،  ــی های اتاق ها از زیر گچ ها خارج ش )تصویر 20(. نقاش
ــتون های ایوان که از جنس چوب وگچ و فرسوده بودند از  س
سنگ تراشیده شدند، بخشی از کاشی های کف و دیوارها که 
از بین رفته بودند ساخته و نصب شدند، و حوض خانه به طرز 
ــد. نهایتاً یکی از برج های بادگیر  ــیار زیبایی آجرکاری ش بس
ــده بود )تصویر 21( دوباره ساخته شد. البته این  که خراب ش

تصویر 19. کتیبۀ داخل تاالرشاه نشین عمارت بادگیر )عکس از:  نگارنده(.
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تصویر 20. عمارت بادگیر در حال مرمت بین سال های 1349ـ 1350ش )مأخذ: مجموعۀ عکس های آقای مهندس میرعمادی(.

تصویر 21. عکس هوایی از کاخ گلستان در اواخر حکومت قاجار بعد از سلطنت مظفرالدین شاه )مأخذ: مرکز اسناد تصویری کاخ گلستان(.
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بنا در سال های پس از انقالب نیز در راستای استحکام بخشی 
مرمت  شده است که قابل تقدیر و احترام است و امید می رود 
با تداوم مرمت های اصولی، این بنای تاریخی به مثابه میراثی 

ارزنده برای آیندگان  باقی بماند.

نتیجه گیری
ــت که ابتدا  عمارت بادگیر، از بناهای ارگ تاریخی تهران اس
در عهد فتحعلی شاه، در تملک محمدعلی میرزا  دولتشاه  قرار 
ــپس مورد استفاده نایب السلطنه، عباس میرزا قرار  داشته و س
ــاه میرزا  ــلطان  علیش ــت. بعد از این دو، نوبت به ظل الس  گرف
ــرانجام نیز جزء مایملک  ــید که در آنجا سکنا گزیند و س  رس
ــس از کدورت  ــن بنا پ ــود. ای ــیف الدوله میرزا ش ــرش س پس
ــال 1273ق  ــده بین دولتین ایران و انگلیس در س به وجودآم
به واسطۀ تحت الحمایۀ انگلیس بودن سیف الدوله از او گرفته 
ــود. بنابراین تاریخ دقیق ساخت آن را نمی توان تعیین  می ش
ــن دلیل نیز در  ــلطنتی نبوده و به همی ــرد. زیرا از ابنیۀ س ک
ــناد آن زمان گزارشی از ساخت آن وجود ندارد. این بنای  اس
ــراً در هنگام  ــی ولی ظاه ــائل سیاس ــمند، به خاطر مس ارزش
توسعۀ ارگ سلطنتی به تملک ناصرالدین شاه در آمد و پس از 
تغییرات عمده و ساختن بادگیرهایی بی نظیر توسط علی خان 

حاجب الدوله، توسط شاه از آن بهره برداری شد.  
     عمارت بادگیر کاخ گلستان که یکی از ارزنده ترین بناهای 
ــت، پس از تغییرات فراوان در  این مجموعۀ میراث جهانی اس
ــت و این خود  ــاخت ها و کاربری ها، همچنان پا برجاس زیر س

اهمیت این بنا را دو صد چندان می کند.

پی نوشت ها
1. عضو هیئت علمی دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید 

بهشتی، گروه تاریخ معماری و مرمت ابنیه و بافت ها.
2. اتباع سفارتخانه های دول متحابّه و متعاهد با دولت علیه ایران.

ــتان است نه تاالر  3. منظور از تاالر دورویه  قطعاً  قصر )تاالر( گلس
ــاس مدارک، عمارت  ــۀ کریمخانی زیرا در آن تاریخ بر اس دوروی
ــاخصی جز تاالر الماس در قسمت جنوبی کاخ گلستان وجود  ش
نداشته و تاالر الماس نیز روبه روی تاالر گلستان واقع بوده است. 
از طرفی چون این تاالر به دست سالطین قاجار ساخته شده بود 

احتماالً میهمانان به آنجا راهنمایی می شدند. 
4. نوۀ فتحعلی شاه و فرزند علیشاه ظل السلطان.

ــاه )1210ـ  ــر دهم فتحعلی ش ــلطان پس ــاه میرزا ظل الس 5. علیش
1271ق( و برادر اعیانی عباس میرزا.

6. محمدعلی میرزا متخلص به دولت و ملقب به دولتشاه پسر بزرگ 
فتحعلی شاه )1237ـ 1203ق(.

7. عباس میرزا پسر چهارم فتحعلی شاه )1203ـ 1249ق(.
8. نقشۀ تروفیموف به سال 1931م )1310ش(، مرکز اسناد خطی 

کاخ گلستان به شمارۀ 386.
9. کارشناس ارشد معماری و شهرسازی، عضو هیئت امناء و هیئت 
ــان  ــاری ایران، عضو جامعۀ مهندس ــن مفاخر معم مدیرۀ انجم

مشاور ایران.
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