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  چكيده
پذيرد و مان ايران انجام ميي در راستاي شناساندن برگي از كتاب تاريخ سرزمينشناسهاي باستانكاوش

حفظ و  ةويژه در شهرها، جنبههاي عمراني بضرورت انجام آن عالوه بر شناساندن گذشته در كنار فعاليت
و  بخشي به منظور ثبتنجات كاوشِعمليات  1390كند. بر اين اساس در پاييز بخشي نيز پيدا مينجات

هاي فعاليت همزمان باميدان ارگ) واقع در گلستان ( ةموزكاخ ةضلع جنوبي مجموع ها، درضبط داده
  تهران انجام پذيرفت.  12 ةعمراني شهرداري منطق ةگسترد

احياي آنها نيز بود. از همين  برايبخشي آثار تاريخي، تالش هدف از انجام كاوش مذكور عالوه بر نجات
هاي شده از پي و سازههاي نمايانقاجار و بخش ةمانده از دورجايهو مدارك ب روي بر اساس اسناد

ها در ضلع جنوبي ميدان ارگ (در محل سابق شده (در اثر فعاليت عمراني مذكور)، نخستين گمانهتخريب
صلي هاي ديگري در شمال ميدان ارگ (در محل سابق سردر او در ادامه گمانهشد خانه) ايجاد سردر نقاره

اي ايجاد نشد زيرا ورودي كاخ گلستان يا درب سعادت) ايجاد شد. در بخش مياني ميدان مذكور گمانه
اي ساخته شده بود و حوض هشت ضلعي وسط ميدان نيز خانهپيش از اين در بخش شرقي ميدان، تلمبه

 ر مجدداًهاي عمراني اخيشكلي ساخته شده بود كه در فعاليتجاي آن حوض مستطيله تخريب و ب
سردرها،  هايي از پيِقاجار شامل: بخش ةبقاياي معماري متعلق به دور ،بازسازي شد. در طول اين كاوش

قطعات هاي مياني تا معاصر از جمله مواد فرهنگي متعلق به سدهچنين فرش و همهاي آجر و سنگكف
  مستندنگاري شدند.چنين تعدادي سكه كشف و و هم ، گچبري،كاشي، سفال، شيشه ةسالم و شكست

  
  هاي كليدي واژه

  .قاجارة دور ،ميدان ارگ ،گلستان ةكاخ موزشناختي، باستانكاوش 
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  مقدمه
 ةموزكاخ ةجنوبي مجموع ةكه در محدود 1390در مهرماه 

گلستان (ميدان ارگ) و در جوار ضلع غربي كاخ در خيابان 
 ةعمراني توسط شهرداري منطق ةهاي گستردداور فعاليت

 بر اثر ،سازي خيابان و معابر در حال انجام بودهب براي 12
ساخت  برايگودبرداري توسط پيمانكاران شهرداري (

 ةلول ةهاي آجري نگهدارندخانه و ساخت ديوار و پايهتلمبه
آب مورد نياز بازار تهران است) در  ةكنندمينأبزرگي كه ت

 ضلع جنوبي ميدان ارگ، بقاياي پي و ديوارهاي قديمي
  . 1آشكار شدهاي كاشي چنين تكههم

و پس از طي مراحل اداري،  اتفاقدر واكنش به اين      
بخشي و حفظ آثار معماري باقيمانده در ضلع نجات ةبرنام

جنوبي ميدان و كاوش و مستندنگاري جهت احياي سردر 
اصلي كاخ در ضلع شمالي ميدان ارگ در دستور كار 

سازمان  يونت حفظ و احياشناسي و معاباستان ةپژوهشكد
ميراث فرهنگي قرار گرفت. به اين ترتيب با استقرار تيم 

شده خواناسازي و كاوش و انجام اين مهم ابتدا آثار نمايان
روند كاوش، آثار مهمي  ةسپس در ادام و مستندنگاري شد

و مورد ثبت و ضبط قرار گرفت كه در اين شد كشف 
  شود.نوشتار به توصيف آنها پرداخته مي

  
  جغرافياي تاريخي تهران

-تاريخي و احداث ارگ با روند شكل ةكه پيشين از آنجايي

ابتدا به مبحث  ،آميختهيك شهر درهم در مقامگيري تهران 
كه اكنون شهر  پردازيم. تهرانجغرافياي تاريخي تهران مي

محمدخان در  اي كه آقابزرگ و پرجمعيتي است با قريه
رگزيد بسيار متفاوت است ق به پايتختي ب1200سال 

هاي ). تهران در نخستين سده8 :1387 ،(سمسار و سرائيان
اهميت در نزديكي ري هجري، دهي كوچك و كماولية 
سوم ة دوم سد ةنويسان تا نيميبه همين سبب جغراف .بود

اند. نخستين  پيرامون آن نداده ايهجري قمري هيچ آگاهي

نامور محمود بن  بار نام تهران را در شرح حال محدث
رازي درگذشته به سال  حماد ابوعبداهللا حافظ تهرانيِ

خطيب بغدادي (وفات تاريخ بغداد ق در كتاب 271
يابيم. آن هم به مناسبت شهرت اين محدث ق) مي463

در پي نام او آمده توجه نامدار و اگر به نسبت رازي كه 
داشته تنهايي شهرتي ن يابيم كه تهران خود بهكنيم، درمي

طور پراكنده در اسناد ه است. از آن پس نام تهران را ب
اثر ابواسحق  المسالك و الممالكتاريخي معتبري همچون 

نگاشته ق 340توان ديد كه وي آن را در سال استخري مي
  و به تفصيل از اين قريه سخن گفته است. 

استخري مورخان معتبري مانند ياقوت حموي،  پس از     
وفي، محمد قزويني و ابن حوقل هر يك حمداهللا مست

اند و آنچه كه تذكرش  تهران به تفصيل سخن گفته ةدربار
كه عموم اين مورخان و  استضروري است اين نكته 

تهران قريه بزرگي «اند كه القول بودهنويسان متفقتذكره
هاي فراوان و ميوه واقع در شمال ري بوده و آنجا داراي باغ

و آثار آن معروف بوده است و مردم قريه  آن بسيار و متنوع
از قرار ». اند كردهتر اوقات در زير زمين زندگي ميبيش

مغول به شهر ري، تهران يكي از مناطق  ةمعلوم قبل از حمل
مغوالن، گروه كثيري از  ةييالقي شهر ري بوده ولي با حمل

هاي ها و زيرزمينمردم اين شهر به تهران كه داراي سرداب
رفت) پناهنده پناهگاهي مناسب به شمار مي ود بوده (متعد

شدند و به اين كيفيت تهران نخستين گام را در راه توسعه 
 سمسار ؛15ـ 13 :2535 و گسترش خود برداشت (نجمي،

  ). 9 :1387 ،و سرائيان
طور ه كه ري بچنانهفتم هجري هم ةدر سد     

و آرام رو رفت، تهران آهسته روزافزوني رو به ويراني مي
دهم هجري،  ةدوم سد ةبه آباداني و گسترش نهاد. در نيم

اين ده كوچك اما سرسبز مورد توجه شاه تهماسب صفوي 
كه در سفرهاي  ق) قرار گرفت. به نحوي984ـ 930حك (

شاه عبدالعظيم و سيدحمزه ة كوتاهي كه براي زيارت مقبر
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د، سرسبزي و خرمي تهران عالقه كر) به شهر ري ميع(
ق فرمان داد 961در سال  را به خود جلب كرد تا آنجااه ش

ه هاي قرآن ببارويي با يكصد و چهارده برج به تعداد سوره
  گرد آن بكشند. 

ق شاه عباس در قسمت شمالي شهر، در 998در سال      
داخل حصار شاه تهماسبي، چهارباغ و چنارستاني احداث 

و عمارات و د كه بعدها ديوار بلندي دور آن كشيدند كر
مقر سلطنتي را در داخل آن ساخته و آن را ارگ ناميدند. در 
اواخر عهد صفوي تهران گاهي مقر موقتي دربار شاهان 

ق) بنايي در اين 1105ـ 1077صفوي بود. شاه سليمان (
شهر براي خود بنا نهاد. در همين بنا بود كه شاه سلطان 

فير حسين در آخرين سال سلطنت خود دري افندي، س
  دولت عثماني را به حضور پذيرفت.

افغان، تهران نيز به  ةپس از برافتادن صفويان در فتن     
ها بنا بر عادت خود كه همواره ها افتاد. افغاندست افغان

كردند، بيني ميبراي گريز، راه فراري به خارج از شهر پيش
پس از استقرار در ارگ تهران، روي خندق شمال ارگ پلي 

ارگ بنا نهادند  ةنام دروازه اي بدر جلو آن دروازه بسته و
ها دولت ناميده شد. پس از شكست افغان ةكه بعدها درواز

هاي ساكن به دست نادرشاه افشار در مهماندوست، افغان
تهران، شهر را غارت كردند و جمع بسياري از مردم تهران 

 پادشاهي نادرشاه، ةبه اصفهان گريختند. در دور ندرا كشت
هاي پس از او و تهران مورد توجه نبود اما در كشمكش

خان زند و سران ايل قاجار، تهران يك بار هاي كريمجنگ
خان قاجار پس ديگر مورد توجه قرار گرفت. محمدحسن

خان در شيراز شكست خورد در از آنكه در جنگ با كريم
-ق وارد تهران شد. كريم1171راه فرار به استرآباد در سال 

زند در پي او از شيراز به تهران آمد و تهران را مركز خان 
خان زند، سردار نامي خود سپاه خود قرار داد و شيخ علي

خان قاجار كرد. سرانجام مور گرفتن محمدحسنأرا م
خان خان قاجار سركوب و كشته شد و كريممحمدحسن

زند در تهران جلوس كرد. وي بر آن بود كه تهران را به 
- سال ةبه دستور او در فاصل نيتهمين  اب .زيندپايتختي برگ

ارگ  ةق چند بناي مهم در محوط1173و  1172هاي 
 شدحفر  ارگو خندقي عميق در دورادور شد احداث 

  ).8: 1349 ،(ذكا
پايتخت قرار  ةق از انديش1176زند در سال خانكريم     

دادن تهران منصرف شد و به شيراز بازگشت. پس از مرگ 
 ق به تصرف آقا1199زند، تهران در سال  كريم خان

ق در آنجا به 1200محمدخان قاجار درآمد. وي در سال 
تخت نشست و اين شهر را به پايتختي برگزيد و نام 

 مدت آقادارالخالفه بر آن نهاده شد. پادشاهي كوتاه
تر به جنگ و ستيز گذشت و در زمان او محمدخان بيش

 در دورة او فقطيد نيامد. دگرگوني مهمي در شهر تهران پد
در داخل ارگ به ساختن عمارت خروجي پرداخته شد كه 

هايي در ق به پايان رسيد و دگرگوني1216بناي آن در سال 
ايوان داراالماره پديد آوردند با مصالحي كه از ويران 

دست آمده و به تهران ه ساختن قصر وكيل در شيراز ب
  ده بود. شحمل 

به گسترش نهاد  شاه قاجار رور فتحعليتهران به روزگا     
قصر  :اند د كه از آن جملهشو بناهاي تازه در آن ايجاد 

و  ،زارقاجار، مسجد سلطاني، كاخ نگارستان، قصر الله
با خشت  ق عمارات تهران غالبا1222ًبناهاي ديگر. در سال 

خام بنا شده بودند و شباهتي به ابنيه عاليه نداشتند. تنها 
كه در  بودقابل مالحظه و تعريف بود، مسجد شاه  بنايي كه

آن زمان ناتمام بود و غير از اين مسجد شش مسجد 
كوچك در تهران وجود داشت كه قابل ذكر نيستند و در 

بزرگ وجود ة سه يا چهار مدرساز تر اين شهر بيش
  نداشت. 

در زمان محمدشاه قاجار نهري از رود كرج به تهران      
ها و بناهاي تازه در تهران ساخته شد. از لهكشيده شد و مح
آباد در جنوب غرب هاي محمديه و عباسآن جمله محله
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قصر  و محمديه ةنو يا درواز ةدروازو  تهران آن روز
محمديه و عباسيه كه امروز از اين دو بنا اثري برجاي 

شاه و محمدشاه اين توسعه و فتحعلي ةنيست. در دور
بر رونق شهر بيش از پيش  و يافتآباداني همچنان ادامه 

سلطنت  ةاساسي شهر در دور ةد ولي تغيير قيافشافزوده 
  ). 1گرفت (نقشه  صورتناصرالدين شاه  ةسالپنجاه
 ةسيزدهم هجري دور ةدوم سد ةبه اين ترتيب نيم     

توسعه و گسترش تهران چه از نظر افزايش ساكنان و چه از 
  ).22ـ 9: 1349 ،(ذكاآيد گسترش شهر به شمار مي ةجنب

  
    تاريخي ارگ تهران ةپيشين
بناي ارگ تهران  ةپيشين ،طور كه پيش از اين ذكر شدهمان

صفويه  ةشهر تهران عجين بوده به دور ةكه با روند توسع
گردد و موقعيت آن در شمال تهران قديم در داخل بازمي

حصار شاه تهماسبي بوده است و خود حصاري جداگانه 
. در ه استساختدقي آن را از شهر جدا ميداشته و خن

بين خندق و ورودي ارگ، ميداني قرار داشت كه  ةفاصل
اين ميدان نخستين قسمت از ارگ سلطنتي قديم بود كه از 

شدند؛ ميدان وسيعي از عهد زنديه كه آن وارد مي بهشهر 
شاه به آن ميدان ارگ و بعدها ميدان شاه و در زمان فتحعلي

 اكنون نيزگفتند و ه و باالخره باغ گلشن ميميدان توپخان
  ميدان ارگ نام دارد. 

نظم و ترتيب و پر از گرد چون ميدان ارگ صحرايي بي     
سلطنتي، محل بسيار  و غبار بود و در مدخل عمارات

 رو در عهد سلطنت از اين ،دادنامناسبي را تشكيل مي
ه ب شد. محمدشاه مختصر تغييراتي در وضع آن ايجاد

هايي براي توپچيان ساخلو كه در دورادور آن حجره نحوي
  تهران ساخته شد.

 ،شاهدر اوايل سلطنت ناصرالدين ق1267در سال      
اميركبير، ارگ سلطنتي را  خانتقي دستور ميرزاه كه ب زماني

 كردند، ميدان ارگ را نيز تجديد عمارت كرده آنتعمير مي

 مجدداً ق1271و در سال  ناميدند» ميدان توپخانه«را 
ده با ايجاد انبار فراشخانه كرها را مرمت هاي توپچيحجره

ولي چون  .محوطه آن در آبادي و نظم آن كوشيدند در
ميدان مزبور تنها گذرگاه مردم و چارپايان از شهر به  اصوالً
علت ه تر آن بود، بهاي شماليارگ سلطنتي و قسمتداخل 
ها و توپچيان، محل پفرش نبودن و وجود توسنگ

هاي سلطنتي اي را در مدخل كاخپرمشغله و ناپاكيزه
  داد. تشكيل مي

ق عالوه بر عمارات سلطنتي از 1275در حدود سال      
خانه و تخت مرمر، خزانه، عمارات دولتي، حرمجمله 

دارالفنون، ميدان ارگ، دفترخانه، انبار، اصطبل توپخانه و 
 ةتي، ديوانخانه عدالت، انبار غلخانه سلطناصطبل كالسگه
مهد عليا و مجمع الصنايع، حتي محل  ةخالصه، مدرس

وزير مختار دولت روسيه (بعد از  ةروس و خان ةسفارتخان
اي از رجال و درباريان نيز در عده ةقتل گريبايدوف) و خان

هاي داخل حصار ارگ بود، ولي بعدها از جمله در سال
در  .ارگ داده شد ةوضع داخلتغييراتي در  ق1293و  1280
صدد اقدام  به دستور ناصرالدين شاه در ق1281سال 

با انتقال دادن  .اساسي براي تنظيف و زيبايي ميدان برآمدند
جديد كه در شمال  ةها و توپچيان به ميدان توپخانتوپ

ارگ سلطنتي احداث كرده بودند (ميدان سپه سابق) در 
 ند وزرگي ساختوسط ميدان حوض هشت ضلعي بسيار ب

هايي ) آب قنات جديد ناصري و آب ساير قنات1(تصوير
شترگلو از ا شدند، بهاي سلطنتي آفتابي ميرا كه در كاخ

ميدان وسط اين حوض بيرون آورده از آنجا به حوض سبزه
هاي تهران قديم كه در جنوب ارگ قرار و از آنجا به محله

 ةجادداشتند جاري ساختند. سپس در دور حوض دو 
ميدان را  ةرو ساخته بقيفرش درشكه و كالسگهسنگ
هاي و گل ،هاي سرو، كاج، ميوهبندي كرده با درختباغچه

دور  جديدي آراستند و ضمناً رزطه ايراني و فرنگي ب
هاي سنگي در فواصل ها را نيز با نصب پايه و ستونباغچه
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ميدان خاكي  ند وهاي چوبي محصور ساختمعين با حجره
سرسبز و باصفا  ةصورت دو محوطه اپاكيزه سابق را بو ن

مردم به  ناميدند كه معموالً» باغ گلشن«را  آن ند ودرآورد
  گفتند. مي» باغ ميدان«آن 

در اطراف ميدان ارگ (باغ ميدان) چندين سردر و      
عمارت وجود داشت كه اهم آنها عبارت بود از: سردر 

ارت دفترخانه يا عمارت خانه، عمارت تلگرافخانه، عمنقاره
  و گرمخانه.  ،سردر بزرگ، عمارت دفتر استيفا

خانه كه در محاذات سردر بزرگ حياط سردر نقاره     
تخت مرمر متصل به حصار جنوبي ارگ ساخته شده بود، 

اي داشت كه ارتباط بين شهر و ارگ سلطنتي را دروازه
هاي ). در دو طرف آن اتاق2برقرار مي ساخت (تصوير

فوقاني و تحتاني قرار گرفته بود كه قراوالن ارگ و سربازان 
يا » خانهدوستاق«كشيك در آنجا ساكن بودند و بعدها 

ها پس از زندان نيز در اين محل تعيين شد. اين دروازه شب
شد و سربازان تا صبح صدا درآمدن شيپور ارگ بسته ميه ب

در  ق بيارگ، اطا ةكردند و باالي دروازاز آن مواظبت مي
بار در آنجا روزه چنديناي وجود داشت كه همهو پنجره

هاي بوق، كرناي، گورگه و نقاره ،شاهي طبل 2چياننقاره
آوردند و سنت ديرين سلطنتي ايران صدا درميه خود را ب

  كردند.را اجرا مي
شرقي كه عمارت  ةدر شمال ميدان در گوش

درب «كه به آن  سردر بزرگي بود ،دفترخانه قرار گرفته بود
اين سردر در وسط ضلع  .گفتندمي» قاپوعالي«يا » سعادت

خانه قرار داشت سردر نقاره و در تقارنشمالي ميدان 
  ).2و1(تصاوير

شاه اساس ساختمان سردر بزرگ از زمان فتحعلي
هاي بعد تغييراتي در آن داده بودند ولي بود كه در سال

ود. آخرين تغيير و شكل اصلي بنا تقريبا محفوظ مانده ب
به مباشرت آقا  ق1301تبديلي كه در آن داده شد در سال 

  حضور وزير بناهاي آن زمان بود.علي امين

زيرين داراي طاق و  ةاين بناي باشكوه در طبق     
كاري طاقنماهاي بزرگ و كوچكي بود كه باالي آنها مقرنس

ين هاي الوان تزيهاي آن با كاشيشده و اطراف لچكي طاق
هاي باال روي هشتي، داالن و اطاق ةشده بود. در طبق

هاي گوشواره قرار گرفته بود زيرين تاالري وسيع و اطاق
هاي زيبا آرايش بريهاي مشبك و گچكه با ارسي و پنجره

يافته بود. در پايين دربانان و قراوالن سلطنتي و در 
  هاي باال اعضاي دفترخانه دولتي ساكن بودند. اطاق

در سمت حياط » درب سعادت«ديوار پشت سردر      
پيكار  ةصحنمنقوش به  هاي رنگينِتخت مرمر با كاشي

در سال  .)3ده بود (تصوير شرستم و ديو سفيد تزيين 
تا ميدان را  ش هنگامي كه سردر را منهدم ساختند1309

هاي مهمانان دولتي به كاخ جهت عبور و مرور ماشين
ها را ره بيوتات سلطنتي، اين كاشي، اداگلستان آماده سازند

ش هنگام ساخت ورزشگاه 1314در سال  و نگهداري كرد
امجديه (شهيد شيرودي) آنها را در باالي ديوار مدخل 

هاي اخير كه آن بنا ورزشگاه مزبور كار گذاشتند و در سال
ها را در ديوار را نيز به شكل ديگري درآوردند، همان كاشي

مخصوص نصب كردند. اين  داخلي سرسراي جايگاه
 ق1273ها داراي رقم محمدعلي شيرازي و تاريخ كاشي
 ة). اكنون با مروري بر تاريخچ38ـ 19: 1349 ،(ذكا است

هاي حاصل از شهر تهران و ميدان ارگ به شرح يافته
  شود.بخشي) اين ميدان تاريخي پرداخته ميكاوش (نجات

  
  شناختيهاي كاوش باستانيافته
در جريان عمليات  ،نيز ذكر شد كه قبالًطور همان

هايي از پي و گودبرداري ضلع جنوبي ميدان ارگ، بخش
شد. از ديوارهاي قديمي در جنوب ميدان مذكور تخريب 

بخشي آثار باقيمانده و احياي كاوش نجاتاين رو 
پهلوي) در دستور  ةشده (در دورسردرهاي قاجاري تخريب

كار قرار گرفت كه به شناسايي آثار معماري، كاشي، سفال، 
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 .دشفلزي و سكه، شيشه، و قطعات گچبري منجر  ياشيا
  شود. پرداخته مي شدهآثار يافتدر ادامه به شرح هر يك از 

  
شده در جنوب و شمال ميدان آثار معماري شناسايي

  ارگ
دو . انه ايجاد شدكاوش در مجموع شش گم برنامةدر طول 

-گمانه در جنوب ميدان ارگ و در جوار محل گودبرداري

 برايدر بخش شمالي ميدان ارگ  گمانه چهارشده و 
 كاخ تعيين شد (تصوير بقاياي سردر اصلي ساختننمايان 

4 .(  
هاي باقيمانده از ديوار بخش ،ضلع جنوبي ةدر دو گمان     

ي از جرز قطوري با خانه، شامل بخشمربوط به سردر نقاره
و  22×20×5/3، 22×10×5/4آجرهاي قرمز به ابعاد 

 16/2متر و مالت گچ كه سانتي 22×22×5/4، 22×10/×5/5
رج آجر قرمزرنگ باقيمانده  37متر از ارتفاع آن متشكل از 

هايي از كف آجرفرشي كه در زير چنين بخشبود و هم
 ةوطخرداد ادامه دارد و در واقع مح 15سطح خيابان 

دهد، شناسايي شده را تشكيل ميجنوبي جرزهاي نمايان
هاي ديگر موجود در اين ). از سازه1 و طرح 5 شد (تصوير
چنين بخشي از فرش و همتوان به كف سنگبخش مي

شمال به جنوب قرار دارد و  سفالي كه با شيب ةتنبوش
آب قنات  است ارگ ذكر شده ةطور كه در پيشينهمان

هاي ديگر را به سمت جنوب تهران انتقال ناصري و قنات
چنين بخشي از يك طاق آجري اشاره كرد. هم ،دادهمي

شده) كه شمالي محل گودبرداري ةهاللي (در نماي ديوار
انبار بوده و اكنون در اثر رسد متعلق به يك آببه نظر مي
و  6 است (تصوير يك نما از آن باقي مانده فقطتخريبات 

. آثار معماري ضلع شمالي بخش ديده شددر اين  )2 طرح
مشابه آثار ضلع جنوبي ميدان ساخته شده  ينيز با مصالح

فرش، هاي سنگو شامل پي و ديوارهاي آجري، كفاست 
 مقابل سردر ةگچي و آجرفرش مربوط به پي و محوط

اصلي كاخ گلستان موسوم به درب سعادت است (تصوير 
 ). 3و طرح  7

  
  كاوش مواد فرهنگي حاصل از

آمده از كاوش شامل سفال، كاشي، دستهمواد فرهنگي ب
سنگي و  يآجر تزييني، شيشه، قطعات فلزي و سكه، اشيا

به به اختصار چنين قطعات گچبري بود كه به ترتيب هم
  شود. شرح هر يك پرداخته مي

هاي قطعه سفال شامل قطعات سفال 865در مجموع  سفال:
ز ساده و قطعات لعابدار لعاب نخودي، نارنجي و قرمبي

شامل چيني وارداتي، سفيد و آبي، اسگرافياتو، يكرنگ 
اي، يكرنگ سبز، اي، يكرنگ قهوهسفيد، يكرنگ فيروزه

برجسته، لعاب پاشيده، نقاشي زير لعاب، كوباچي، نقش
و  ،ايزده، يكرنگ مشكي، يكرنگ سرمهمشكي، قالبقلم

ها ي سفالهامايهدست آمد. نقشه يكرنگ الجوردي ب
هاي مذكور سفال. و جانوري است ،هندسي، گياهي عموماً

قاجار است  ةهاي مياني اسالمي تا دورمتعلق به سده
  ).    4و طرح  8(تصوير 
د كه از اين شقطعه كاشي يافت  178در مجموع  كاشي:

و  ) بودمترسانتي 20×20×3ابعاد  (بهكامل  قطعهتعداد دو 
هاي ها به رنگلعاب كاشيقطعات شكسته بودند.  ةبقي

و آبي  ،اي، سبز، نارنجي، سفيدسياه، زرد، الجوردي، قهوه
و  ،است و داراي نقوش هندسي، گياهي، جانوري (پرنده)

كتيبه است. اين دو كاشي متعلق به بخشي از يك كتيبه 
قابل مشاهده » ي«هستند كه بر روي يكي از آنها حرف 

ستعليق نوشته شده رسد كتيبه به خط ناست. به نظر مي
است. در قسمت پشت هر دو كاشي دو برآمدگي وجود 

د شودارد كه سبب ايستايي بهتر آنها در داخل مالت مي
  ).9(تصوير 
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قطعه آجر تزييني در اشكال  74در مجموع  آجر تزييني:
صورت سالم ه و پلكاني ب ،مكعب مستطيل ،بر، مكعبپيش

  ). 10د (تصوير شو شكسته يافت 
دست آمد كه ه قطعه شيشه ب 139ر مجموع د شيشه:

تعدادي از آنها مربوط به ظروفي همچون بشقاب، كاسه، 
هاي سفيد، سبز روشن تا تيره، رنگ بهاستكان و بطري 

  ). 11و نارنجي بودند (تصوير  ،الجوردي
در مجموع چهل قطعه فلز با  قطعات فلزي و سكه:

د شده دست آمد كه به شدت اكسيه هاي مختلف بكارآيي
د كه در شچنين هشت عدد سكه (فلوس) يافت هم .بودند
فلوس رايج ممالك محروسه «عدد از آنها عبارت پنج روي 
خوشه گندم و خورشيدو  نقش شير شانپشتو در » ايران

ضرب شده است. روي يكي از اين  ق1272و تاريخ 
-پنجاي ديده نشد. دو سكه ديگر نيز ها هيچ نوشتهفلوس

 و 12پهلوي اول هستند (تصاوير  ةق به دورديناري متعل
13.(  
شي سنگي شامل يك قطعه  در مجموع دو سنگي: ياشيا

  د.شسنگي يافت  ةسرقليان و يك ازار
در مجموع هشت قطعه گچبري شامل  قطعات گچبري:

منقوش مشابه ة ستون با طرح مارپيچي و هفت قطعيك نيم
اينجا  دست آمد. دره العماره بهاي عمارت شمسگچبري

هاي بندي يافتهشده به جمعبا توجه به توضيحات داده
  ).14شود (تصوير حاصل از كاوش پرداخته مي

  
  گيرينتيجه
شش گمانه در  مجموعاً، طور كه پيش از اين ذكر شدهمان

چهار عامل  ةميدان ارگ ايجاد شد كه تعيين محل آنها بر پاي
  بود: 
جار بر قا ةوجود دو سردر قديمي متعلق به دور .1

اساس مدارك مكتوب، شامل سردر اصلي كاخ (درب 

خانه در ضلع سعادت) در ضلع شمالي و سردر نقاره
 ؛جنوبي كه در دوره پهلوي تخريب شده اند

- نمايان شدن بقاياي بخشي از سر در جنوبي (نقاره .2

 ها؛بخانه) در اثر تخري

احيا و بازسازي هر دو  برايها ثبت و ضبط دقيق داده .3
 ؛سردر

، جلوگيري از 3در صورت موافقت با انجام مورد  و .4
داده در ضلع جنوبي ميدان و هاي رخگسترش تخريب

شهرداري، جلوگيري از  ةپروژ استمراردر صورت 
 هاي ديگر در ضلع شمالي ميدان ارگ.وقوع تخريب

حال با توجه به شرح وضعيت عمليات كاوش، به 
-ش پرداخته ميها و آثار حاصل از كاوتجزيه و تحليل داده

قاجار  ةمانده از دورجايشود. بر اساس اسناد و تصاوير به
شده شامل ساختارها و ويژه عهد ناصري و آثار شناساييهب

و آجر  ،تزيينات وابسته به معماري همچون كاشي، گچبري
شناسي اخير ثبت و كه در جريان كاوش باستانـ 

جار در قا ةآثار متعلق به دورـ  ده استشمستندنگاري 
طور كه  ميدان قرار دارند. همان كنونيعمق يك متري كف 

حائز اهميت در راستاي شناسايي اين آثار  ةذكر شد نكت
وجود آنها در عمق يك متري نسبت به سطح ميدان و 

سفانه أكاخ) است كه مت ةهاي اطراف كاخ (عرصخيابان
بدون در نظر گرفتن اين مهم اقدام به چنين تخريبي بدون 

يك  ةجه به وجود حتمي آثار در بافت تاريخي در عرصتو
كاخ در قلب پايتخت، شده بود. با وجود مسجل بودن 
وجود آثار تالش براي نشان دادن بخشي از آنها و 

گيري از اقل بهره تر و حدجلوگيري از تخريب بيش
جلب نظر مقامات ذيربط براي احياي  برايوضعيت موجود 
زي سردر اصلي كاخ انجام ويژه بازساهميدان ارگ ب

پذيرفت. در كنار آثار معماري كه شامل پي سردرها و 
ضلعي قاجاري بود، فرش ناصري و حوض هشتسنگ

مواد فرهنگي ديگري همچون سفال، كاشي، گچبري، فلز، 
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 865در مجموع تعداد  .دشو آجر يافت  ،شيشه، سنگ
قطعه از نوع  511د كه از اين تعداد شقطعه سفال يافت 

قطعه لعابدار بود. در ميان قطعات  354لعاب و فال بيس
و  7شاخص متعلق به قرون  ةآمده چند نموندستهسفال ب

-مشكي، لعاب پاشيده و همو از نوع سفال قلم هجري 8

  . استصفوي ة چنين چيني سفيد و آبي دور
قطعه گچبري كه نقوش آنها مشابه  هشتعالوه بر سفال، 

 استكاخ گلستان ة العمارشمس با تزيينات گچبري عمارت
كه نشانه وجود بقايا  شدضلع جنوبي ميدان ارگ يافت  در

خانه كاررفته در ساختمان سردر نقارههو نوع تزيينات ب
د كه دو شقطعه كاشي يافت  178چنين تعداد هم .است

 176قطعه از آنها سالم و متعلق به بخشي از يك كتيبه و 
و  ،ها گياهي، هندسياشيقطعه شكسته بود. نقوش اين ك

اي، الجوردي، سفيد، فيروزه شانجانوري است و رنگ
- اي، مشكي، قرمز و نارنجي. از نوع رنگزرد، سبز، قهوه

هاي زنديه و قاجار هاي دورهمشابه با كاشي ةكاررفتههاي ب
و نقوش آنها كه به كاشيكاري مسجد امام (مسجد شاه) و 

توان ره شباهت داشتند، ميالعماهاي بادگير و شمسعمارت
خانه و سردر اصلي كاخ را حداقل كاشيكاري سردر نقاره

  هاي زنديه و قاجار دانست.متعلق به دوره
به عالوه كشف تعدادي سكه در ميان ساختارهاي      

عدد سكه با تاريخ  5شامل (معماري ضلع جنوبي ميدان 
وي پهلة ديناري مربوط به دورپنجق و دو عدد 1275ضرب 

قاجار است. وجود  ةها حداقل به دوريد تعلق سازهؤم )اول
سطحي اكسيدشده در كنار  ةاي با اليقطعات ظروف شيشه

مذكور دور از  ةقاجار تعلق آنها را به دور ةهاي دورسكه
توان به يك هاي سنگي مهم نيز مياز يافته نمايد.تصور نمي

اشاره  شده در ضلع شمالي ميدان ارگسنگي يافت ةازار
هاي كرد كه داراي ابعاد و روش ساخت مشابه با ازاره

قاجار مانند تخت مرمر و  ةكاررفته در بناهاي دورهسنگي ب
  .استعمارت مسعوديه و... 

قطعه آجر تزييني لعابدار  74 كاوش هايديگر يافته
استوانه و بر، نيمدر اشكال مختلف مربع، مستطيل، پيش

اي، الجوردي، سبز و سفيد وزههاي فيراي با لعابكنگره
 ةهاي دوركه مشابه آنها نيز در مجموعه عمارت است

العماره قابل هاي بادگير و شمسويژه در عمارتهقاجار ب
  مشاهده است. 

الزم  ،شناختيهاي باستانيافته بارةپس از توضيح در
-دستهوضعيت فعلي ميدان و آثار ب ةاست در اينجا دربار

- شود. در حال حاضر ميدان ارگ با سنگآمده نكاتي ذكر 

 وگرفته هاي انجامهاي جديد پوشانده شده و تالشفرش
جلوگيري از  برايپيمانكار شهرداري  به توافقرساني اطالع

مانند عدم استفاده از چكش (با تدابيري تر تخريب بيش
هيدروليكي دستي و چكش بيل مكانيكي، كاتر و بيل 

از  توافق شده استچنين هم شده است.مكانيكي) منجر 
به مقابل كاخ  ةهاي محوطمالت در چينش سنگ فرش

 ،تا در صورت تخصيص بودجه شود هاستفاد محدودمقدار 
و در صورت  يابدكاوش ادامه  ،هافرشبا برداشت سنگ

جدي به آثار  ةنزديك، صدم ةعدم بازسازي آنها در آيند
مقابل  ةموجود در عمق يك متري زير كف خيابان و محوط

  د.شوورودي كاخ (عرصه آن) ن
شده اميد است در پايان با توجه به توضيحات داده

پيش از انجام هرگونه عمليات عمراني، كارشناسان ذيربط 
-ن سازمانو قبل از هرگونه همكاري با مسووالشوند مطلع 

ها و نهادهاي مختلف، به حفظ مواريث اين مرز و بوم 
توجه به شناسايي آثار  از طرف ديگر با .همت گمارند

جهت اعتالي وضعيت و موقعيت الزم است مذكور، 
هاي موجود در بافت تاريخيِ شهري مانند تهران عمارت

  بيش از پيش همت گمارده شود.     
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  سپاس و تشكر 
وقـت  از جناب آقاي مهندس علويان صدر، معاون محتـرم  

ـ سازمان و جنـاب آقـاي دكتـر ميراسـكندري ر     يس وقـت  ي
چنين از جناب آقـاي  شناسي و همباستان ةم پژوهشكدمحتر

موزه گلستان كه مرا كاخ ةمجموعوقت شريفي مدير محترم 
نمـايم.  سپاسـگزاري مـي   كردنـد در انجام اين كاوش ياري 

چنين از سركار خانم دكتر حميده چوبك، جنـاب آقـاي   هم
گرامي  تادانو جناب آقاي علي صدرايي اس ،حسن رضواني

دريغ خود هاي بيها و حمايتي كه با راهنماييشناسباستان
چنين همنمايم. همواره ياور من بودند تشكر و قدرداني مي

از اعضــاي محتــرم كــاوش آقــاي پوريــا خــديش و خــانم 
  خانمرادي متشكر ام.

  
  ها: پانوشت

پس از نمايان شدن بخشي از آثار موجود در ضلع جنوبي ميدان  .1
اين موضوع توسط يگان حفاظت  داد،خر 15ارگ و در جوار خيابان 

مجموعه كاخ موزه گلستان به اداره كل ميراث فرهنگي استان تهران 
اطالع داده شد و متعاقبا ميراث فرهنگي استان نيز پژوهشكده 

 شناسي پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي را آگاه نمود. باستان

كه يراق ها معموالً كالهي از پوست سياه با طاق سرخ چي. نقاره2
هاي ماهوت سرخ با مغزهاي مشكي و تنهدوزي شده بود و نيم

ها از تنهپوشيدند كه سردست و يقة نيمشلوارهايي به همين رنگ مي
-هاي برنجي شير و خورشيد داشت. در نقارهپوست سياه بود و دگمه

نواختند، دو نوبت نيز هنگام روزه سه نوبت طبل ميخانه سلطنتي همه
  كوبيدند.ب آفتاب نقاره ميطلوع و غرو

شد و زده مي» خبردار«گذشت طبل ساعت از شب ميچون يك     
چرخيد تا صداي آن به معموالً طبال هنگام نواختن طبل بدور خود مي

را » برچين«هاي شهر برسد. دو ساعت از شب رفته طبل تمام قسمت
- دكان زدند كه كسبه و دكانداران شروع به برچيدن بساط و بستنمي

را زده و » بگير و ببند«كردند. ساعت سه از شب طبل هاي خود مي
شد. چون پنج ساعت از شب كشيدند و درها بسته ميشيپور ارگ را مي

انداز بود، شان طنيندارها كه صدايو سردم» هاگزمه«گذشت جز مي
شد و اگر كسي به علتي اي در كوچه و بازار ديده نميديگر جنبنده

اسم «ود ديروقت به خانه بازگردد، قبال به داروغه مراجعه كرده ناچار ب
گرفت و آن تنها عالمت و رمز عبور و مرور در شب هنگام و مي» شب

 بود.» قرق«وقت 

  
  منابع

هاي ارگ سلطنتي تهران اريخچه ساختمانت)، 1349(ذكاء، يحيي  -
 تهران. ،، انجمن آثار مليو راهنماي كاخ گلستان

تهران در )، 1369(علي خادم  و حمدحسن سمسارمو  ذكاء، يحيي -
  .، سروش، تهرانتصوير

تهران در )، 1376(علي خادم  و محمدحسن سمسارو  ذكاء، يحيي -
 .تهران، سروش ؛تصوير، سازمان ميراث فرهنگي كشور

سيماي تهران در )، 1387( سمسار، محمدحسن و فاطمه سرائيان -
سازمان فرهنگي  معاونت هنري ، )1جلد ( قمري هجري 13 ةسد

 هنري شهرداري تهران.

  . ، تهران، تهرانتهران ةدارالخالف )،1355(نجمي، ناصر  -
، انتشارات ايران قديم و تهران قديم )،1362(نجمي، ناصر  -

 ، تهران.جانزاده
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